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Mündəricat
1-ci cild
Ön söz
Şərhlərin edilməsi üçün tələb
1. Təlimatdan istifadə qaydaları
2. BAS-lar
Əsas anlayışlar
3. Etika, BAS-lar və keyfiyyətə nəzarət
4. Risk əsaslı audit - icmal
5. Daxili nəzarət – məqsəd və komponentlər
6. Maliyyə hesabatlarının təsdiqləmələri
7. Əhəmiyyətlilik və audit riski
8. Riski qiymətləndirmə prosedurları
9. Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab tədbirlərinin
həyata keçirilməsi
10. Əlavə audit prosedurları
11. Uçot qiymətləndirmələri
12. Əlaqəli tərəflər
13. Sonrakı hadisələr
14. Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
15. Digər BAS-ların tələblərinin qısa təsviri
16. Auditin sənədləşdirilməsi
17. Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaşdırılması
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Əsas BAS-a istinad

BKNS (ISQC) 1, 200, 220
Çoxsaylı
315
315
329
240, 315
240, 300, 330, 500
330, 505, 520
540
550
560
570
250, 402, 501, 510, 600, 610,
620, 720
BKNS 1, 220, 230, 240, 300,
315, 330
700

Səhifə
5
6
8
13
21
21
34
54
80
87
99
109
120
142
151
160
167
177
211
224
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Mündəricat
2-ci cild
Ön söz
Şərhlərin edilməsi üçün tələb
1. Təlimatdan istifadə qaydaları
2. Nümunəvi halların təhlili
MƏRHƏLƏ I: Risklərin qiymətləndirilməsi
3. Risklərin qiymətləndirilməsi - icmal
İlkin tədbirlər
4. Müştəri ilə münasibətlərin qurulması və davam
etdirilməsi
Auditin planlaşdırılması
5. Ümumi audit strategiyası
6. Əhəmiyyətliliyin müəyyənləşdirilməsi və istifadə edilməsi
7. Audit qrupunun müzakirələri
Riski qiymətləndirmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi
8. Tərkib riskləri – müəyyən etmə
9. Tərkib riskləri – qiymətləndirmə
10. Əhəmiyyətli risklər
11. Daxili nəzarətin öyrənilməsi
12. Daxili nəzarətin dəyərləndirilməsi
13. Daxili nəzarətlə bağlı çatışmazlıqların bildirilməsi
14. Riski qiymətləndirmə mərhələsinin tamamlanması
MƏRHƏLƏ II: Riskə qarşı cavab tədbirləri
15. Riskə qarşı cavab tədbirləri - icmal
16. Cavab tədbirləri üzrə audit planı
17. Sınaq yoxlamalarının həcminin müəyyənləşdirilməsi
18. Yerinə yetirilmiş işin sənədləşdirilməsi
19. Yazılı təqdimatlar
MƏRHƏLƏ III: Hesabatvermə
20. Hesabatvermə - icmal
21. Audit sübutlarının dəyərləndirilməsi
22. İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə
23. Auditor hesabatına edilən dəyişikliklər
24. İzahedici paraqraf və digər məsələlər paraqrafı
25. Müqayisəli məlumat

4

Əsas BAS-a istinad

BKNS 1, 210, 220, 300
300
320, 450
240, 300, 315
240, 315
240, 315
240, 315, 330
315
315
265
315
260, 300, 330, 500
330, 500, 530
230
580
220, 330, 450, 520, 540
260, 265, 450
705
706
710

Səhifə
5
6
8
13
24
24
27
27
43
43
54
70
79
79
107
117
127
141
171
184
194
194
197
220
249
253
266
266
269
286
297
310
316
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Ön söz
IFAC-ın KOS Komitəsinin “Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının
tətbiqinə dair təlimat”ın üçüncü nəşrinə xoş gəlmisiniz.
Bu nəşrdə biz fürsətdən istifadə edib, texniki məzmunun bir qismini təkmilləşdirmişik və təqdimat
baxımından digər kiçik təkmilləşdirmələr etmişik. Lakin, nəzərə alaraq ki, bir çox istifadəçilər
Təlimatı tərcümə edirlər. Biz bu nəşrdə edilən dəyişiklərin sayını minimuma endirməyə çalışdıq.
İlk dəfə 2007-ci ildə buraxılmış və 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 öz növbəsində, daha geniş ictimai mənafeyə daha yaxşı xidmət
göstərməyə imkan verməlidir.
Təlimatda BAS-ın 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 KOS komitəsi təlim və tədris
məqsədi ilə Təlimatların istifadəsini dəstəkləyən əlavə materiallarla birlikdə əlavə təlimat işləyib
hazırlayır. Əlavə təlimatda IFAC-a üzv qurumlar və şirkətlər üçün ehtiyac və yurisdiksiyalarına ən
münasib şəkildə Təlimatlardan necə istifadə etmələrinə dair təkliflər veriləcək.
Nəhayət, IFAC-ın KOS-un işinə dair əlavə təfərrüatlar əldə etmək üçün və əlavə pulsuz nəşrlər və
vəsaitlər toplusundan istifadə etmək üçün oxucuları IFAC-ın internet saytında KOS sahəsinə
(www.ifac.org/SMP) daxil olmağa dəvət edirik.
Silvi Vogel
IFAC-ın KOS üzrə komitəsinin sədri
Noyabr, 2011-ci il
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Şərhlərin edilməsi üçün tələb
Bu, Təlimatın üçüncü 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 – məs., təlim materialları,
formaları, yoxlama vərəqələri və proqramlar - haqqında məlumatınız varmı? Əgər varsa, təfərrüatları
təqdim etməyinizi xahiş edirik.
Şərhlərinizi direktor müavini Pol Tompsona aşağıdakı ünvana göndərməyinizi xahiş edirik:
Elektron poçt: paulthompson@ifac.org
Faks: +1 212-286-9570
Poçt: Kiçik və orta sahibkarlıq üzrə komitə
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası
ABŞ, Nyu-York ştatı, Nyu-York şəhəri, 10017
Beşinci Prospekt, 545, 14-cü mərtəbə
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İmtina haqqında bildiriş
Bu Təlimat kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq audit standartlarının (BAS)
tətbiqində mütəxəssis-praktiklərə kömək etmək üçün nəzərdə tutulub, 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 dolayı yolla yarana bilən hər hansı
cavabdehlikdən və ya öhdəlikdən imtina edir.
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1. Təlimatdan istifadə qaydaları
Bu Təlimatın məqsədi kiçik və orta müəssisələr (KOM) üçün audit keçirən mütəxəssis-praktikləri
əməli təlimatla təmin etməkdir. Lakin, Təlimatda aşağıdakıların əvəzinə istifadə edilən materiallar
yoxdur:
•

BAS ilə tanışlıq və BAS-ın öyrənilməsi
Güman edilir ki, mütəxəssis-praktiklər “Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və
əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusunda” olan və Beynəlxalq audit və təminat
standartları komitəsinin
(IAASB)
Nəşrlər
və
Resurslar
internet
səhifəsindən
www.ifac.org/auditing-assurance/publications-resources (Soraq kitabçaları, standartlar və
rəsmi bəyanatlar üzrə seçim edin) pulsuz əldə edilməsi mümkün olan Beynəlxalq Audit
Standartları (BAS) ilə tanış olublar. ISA 200.19 standartında 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 olar.

•

Peşəkar mülahizənin yürüdülməsi
BAS-ları səmərəli şəkildə tətbiq etmək üçün şirkətə və hər bir konkret tapşırığa aid olan
konkret faktlara və şəraitlərə əsaslanan peşəkar mülahizə 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 tutulub.
Təlimatı aşağıdakılar üçün istifadə etmək olar:

•

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.
Bu Təlimatda çox vaxt audit qrupuna istinad edilir, bu da audit tapşırığına birdən çox auditorun cəlb
edilməsini nəzərdə tutur. Lakin yalnız bir nəfərin (mütəxəssis-praktik) həyata keçirdiyi audit
tapşırıqlarına da eyni ümumi prinsiplər tətbiq edilir.
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1.1

Təlimatın surətinin çıxarılması, tərcüməsi 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.
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1.2

Fəsilin məzmunu və təşkili

Hər BAS-ın yalnız qısa təsvirini verməkdən daha çox Təlimat aşağıda göstərilən iki cilddə təşkil olunmuşdur:

•

1-ci cild — Əsas anlayışlar

•

2-ci cild — Praktiki təlimat

Bu Təlimatın 2-ci cildidir və burada 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 dəyərləndirilməsi və müvafiq auditor rəyinin formalaşması kimi
auditin keçirilməsinə daxil olan səciyyəvi mərhələlərə riayət edilir.
Təşkilin qısa təsviri
Bu Təlimatın hər iki cildindəki hər fəsil 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 olduğunda) 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 güman 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, BAS 200, 220 və 300 tələbləri bütün audit
prosesində tətbiq edilir, lakin onlara yalnız bir və ya iki fəsildə baxılır.

•

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 münasib 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 olmayan BAS-lar)
olması ilə yanaşı Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurası tərəfindən buraxılmış
“Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsi”-nə (IESBA Məcəlləsi) və “1 saylı keyfiyyətə nəzarət
standartına” (ISQC 1), “Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini aparan şirkətlərin işinin
keyfiyyətinə nəzarət və digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər öhdəliyi”-nə də istinad edilir.
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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 sənədləşməsi 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 verməlidir.
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 mühasibi olan mikromüəssisədir.
IFAC-ın digər nəşrləri
Bu Təlimatı “Kiçik və orta sahibkarlıq üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat” (IFAC-ın interaktiv
nəşrlər və resurslar saytından pulsuz bu ünvandan əldə edə bilərsiniz
http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-practices-committee/implementation-guides )
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 təriflər 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
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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 nümunələr:
•

Əlavə cavabdehlik təyin edən qaydalar və prosedurlar, məsələn qeydiyyat 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 səviyyədən yüksək
olan
(məsələn, həddən artıq bədxərclik) şəxslərin eyniləşdirilməsi/nəzarət; habelə
•

Dələduzluq ehtimalı haqqında anonim şəkildə məlumat vermək üçün mexanizmlər.
Müəssisənin nəzarət vasitələri
Müəssisənin nəzarət vasitələri nüfuzetmə (pervaziv) risklərini əks etdirir. Onlar təşkilatın
rəhbərliyində olan əhval-ruhiyyəyə təsir edir və gözlənilən nəzarət mühitini müəyyən edir. Çox
zaman onlar əməliyyatlardakı nəzarət vasitələrindən daha az hiss olunur, lakin bütün başqa daxili
nəzarət vasitələrinə geniş və mühüm təsir edir. Onlar özlüyündə bütün başqa daxili nəzarət vasitələri
(əgər varsa) üzərində qurulan son dərəcə vacib təməl təşkil edir. Müəssisənin nəzarət vasitələrinin
nümunələrinə rəhbərliyin etik davranış öhdəliyi, daxili nəzarətə, işə götürülməyə və işə götürülmüş
əməkdaşların səriştəsinə münasibəti və dələduzluğa qarşı və dövrün sonun tərtib edilən maliyyə
hesabatlarının təqdim edilməsi daxildir. Belə nəzarət vasitələri müəssisədəki bütün başqa iş
proseslərinə təsir edir.
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). Bura maliyyə hesabatlarının təqdim
etmə prosesinə nəzarət daxildir. Bəzi yurisdiksiyalarda olan bəzi müəssisələrdə idarəetməyə məsul
şəxslərə müəssisənin rəhbərliyi – məsələn, özəl və ya büdcə müəssisəsinin idarəetmə orqanının
icra komitəsinin üzvləri və ya rəhbər sahibkar daxil ola bilər.
Rəhbər sahibkar
Bu termin müəssisənin gündəlik fəaliyyətində iştirak edən müəssisənin sahibkarına aiddir. Bir çox
hallarda rəhbər sahibkar eyni zamanda müəssisənin idarəetməyə məsul şəxsdir.
Kiçik və orta sahibkarlıq (KOS)
Aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olan mühasibat müəssisəsi/şirkəti:
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•

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.

1.4

Təlimatda istifadə edilən qısaltmalar

DB
Debitor borcları
Təsdiqləmələr
(birgə)
T= Tamlıq
M = Mövcudluq
D = Dəqiqlik və dövrün bitməsi
Q = Qiymətləndirmə
KAM
Kompüterləşdirilmiş audit metodları
VV
Valyuta vahidi (standart valyuta vahidi “Є” hesab edilir)
M/H
Maliyyə hesabatları
İR
İnsan resursları
IAASB
Beynəlxalq Audit və Keyfiyyət Təminatı Standartları üzrə Şura
DN
Daxili nəzarət. Daxili nəzarətin əsas beş əsas 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
BMHS
Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartları
BAS
Beynəlxalq audit standartları
BİDTS
Beynəlxalq İnformasiya Düzgünlüyünün Təsdiqlənməsi Standartları
BATH
Beynəlxalq audit Təcrübəsi Hesabatları
BKNS
Beynəlxalq keyfiyyətə nəzarət standartı
BTÖS
Beynəlxalq Təhlil Öhdəlikləri Standartları
ƏXBS
Əlaqədar Xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartlar
İT
İnformasiya texnologiyaları
FK
Fərdi kompüter
ETTKİ
Elmi tədqiqatlar və təcrübə-konstruktor işləri
ƏTR
Əhəmiyyətli təhriflər riskləri
RQP
Riski qiymətləndirmə prosedurları
KOM
Kiçik və orta müəssisələr
KOS
Kiçik və orta sahibkarlıq
NVS
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları
İMŞ
İdarəetməyə məsul şəxslər
İS
İş sənədləri, işçi sənədlər
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2. Nümunəvi halların təhlilinə giriş
Audit prosesinin müxtəlif aspektlərinin təcrübədə sənədləşdirilməsini əks etdirmək üçün iki
uydurma orta müəssisə və çox kiçik olan bir uydurma müəssisə əsasında iki nümunəvi halın təhlili
işlənib hazırlanmışdır. Birinci ssenari (A nümunəvi halının təhlili) 15 əməkdaşı olan “Dephta
Furniture, Inc.” şirkətidir. İkinci ssenari (B nümunəvi halının təhlili) iki işçisi olan “Kumar & Co.”
kiçik müəssisəsidir. Hər iki təşkilat İFRS hesabatvermə sistemindən istifadə etməyi qərara
almışdır.
Oxuculara xəbərdarlıq edilir ki, bu halların təhlili yalnız nümunəvi xarakter daşıyır. Təqdim
edilmiş sənədləşmə səciyyəvi audit faylından kiçik bir çıxarışdır və BAS-ın tələblərinə riayət
edilmənin yalnız bir mümkün olan yolunu əks etdirir. Təqdim edilən məlumatlar, təhlillər və
şərhlər auditorun konkret auditində öyrənəcək şəraitlərin və mülahizələrin yalnız bəzilərini
təqdim edir. Auditor həmişə olduğu kimi peşəkar mühakimə yürütməlidir.

Nümunəvi halın təhlili A— “Dephta Furniture, Inc.”
Əsas məlumatlar
“Dephta Furniture, Inc.” - mebel istehsal edən ailəvi şirkətdir. Burada taxtadan hazır və sifarişlə
hazırlanan ev üçün müxtəlif növ mebel istehsal edilir. “Dephta” keyfiyyətli məhsullar istehsalına
görə yaxşı ad qazanmışdır.
Şirkətin üç əsas məhsul xətti var: yataq dəstləri, yemək otağı üçün mebel dəstləri və bütün növ
masalar. Standart mebel xüsusi ehtiyaclara görə də uyğunlaşdırıla bilər. İnternetdən faydalanmaq
üçün şirkət bu yaxınlarda internet səhifəsini yaratmışdır. Səhifədə mebeli birbaşa alıb kredit kartı ilə
ödəniş etmək olar. Son müddət ərzində şirkət müştərilərin sifarişini 900 km-dək olan məsafəyə
göndərmişdir.
İstehsal obyekti Surac Dephtanın evinə bitişik bir ha torpaq sahəsində yerləşir. Suracın evinin qərb
tərəfindəki əlavə tikili “Dephta Furniture”in sexi qismində istifadə edilir. Qərarların əksəriyyəti çox
vaxt yemək otağındakı masanın (bu masa atası ilə birlikdə Suarcın hazırladığı ilk masadır)
arxasında qəbul edilir. O, ailəyə yemək üçün pul gətirən məhsulun üzərində simvolik olaraq birlikdə
yemək yeməyi xoşlayır.
Sənayedəki perspektivlər
Bu yaxınlaradək “Dephta” sürətlə inkişaf edirdi. Lakin hal-hazırda mebel sənayesində aşağıda
göstərilən səbəblərdədən çətin vaxtlar yaşanılır:
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•

Dünyadakı iqtisadi böhrana görə iqtisadiyyatın zəifləməsi;

•

Mebel də daxil olmaqla potensial müştərilərin ilkin zərurət olmayan mallara çəkdikləri xərclərin
məhdudlaşdırılması;

•

Rəqabət;

•

Satışa diqqəti cəlb etmək üçün qiymətlərin azaldılmasına edilən təzyiq; habelə

•

Bəzi mebel hissələri istehsalçılarının fəaliyyətinin dayanıdırılması və bunun nəticəsində
istehsalın ləngiməsi.

İdarəetmə
Şirkət 1952-ci ildə Suracın atası, Civan Depta tərəfindən təsis edilmişdir. İlkin olaraq Civan ailəsinin
evinə yaxın kiçik sexdə bir tornaçı ilə taxtadan şpindellər və sürahilər hazırlamışdır.
Şirkətdə rəsmi idarəetmə strukturu yoxdur. Civan və Surac hər dövrdə biznes plan hazırlayır, sonra
isə plan ilə müqayisədə görülən işləri təhlil etmək üçün ayda bir dəfə müvəffəqiyyətli iş adamı Ravi
Cain ilə görüşürlər. Onlar həmin biznes üçün yeni arzu və fikirlərinin həyata keçirilməsinin mümkün
olub-olmadığına dair şərhlər verdiyinə, fəaliyyət nəticələrinin təhlil etdiyinə və yaranmış xüsusi
məsələlərin həll edilməsinə dair məsləhətlər verdiyinə görə Raviyə pul ödəyirlər.
Ravinin qızı Pərvin (təhsilcə hüquqşünasdır) adətən Surac ilə Civanın görüşlərində atasını müşayiət
edir. Pərvin hüquqi məsləhətlər verir, lakin onun əsil marağı marketinq və reklamadır. Pərvinin fikri idi
ki, “Dephta Furniture” sərhədlərini genişləndirməli və məhsullarını internetdə satmalıdır. O həmçinin
regionlarından kənara və hətta qonşu ölkələrə genişlənməyə məcbur edirdi. Bəlkə də əlavə bazarlara
çıxmaqla hal-hazırda iqtisadi vəziyyətin pisləşməsinə baxmayaraq satışların səviyyəsini saxlamaq
mümkündür.
Heyət
“Dephta Furniture, Inc.” şirkətinin heyəti tam iş günü çalışan 15 əməkdaşdan ibarətdir. Bu
əməkdaşlardan altısının ailəyə aidiyyatı var. Ailə üzvlərinin çoxu aşağıdakı əlavədə göstərilən
vəzifələrdən başqa, istehsal sahəsində (zəruri olduqda) işləyir. İş çox olan dövrlərdə zəruri olduqda
ikidən dördədək müvəqqəti işçi işə götürülə bilər. Müvəqqəti işçilərin cəmi bir neçəsi müntəzəm
olaraq qayıdır, lakin iş təminatının olmadığına görə işçi dövriyyəsi kifayət qədər yüksəkdir.
Surac Deptha baş menecer kimi fəaliyyətin bütün aspektlərinə nəzarət edir. Arcan Sinqh satışa görə
cavabdehdir və ona tam iş günü işləyən iki satıcı kömək edir. Suracın qardaşı Damir istehsala
nəzarət edir, bura xam malın sifarişi və mal-material ehtiyatlarının idarə edilməsi daxildir. Obyektin
məkanı məhdud olduğuna görə, Surac ilə Damir heç vaxt istehsalat prosesindən uzaq olmur və
onlar işçi heyətinin iki üzvünə birgə nəzarət edir.
Cavad Kassab (Suracın əmisi oğlu) maliyyə xidmətinə və informasiya texnologiyalarına (İT) görə
cavabdehdir və qrupunda iki işçisi var.
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Surac Dephta

Təşkilati struktur
“Dephta Furniture, Inc.”

Baş
menecer

Arcan Sinqh
Satış

Cavad Kassab
Maliyyə və İT

Damir Dephta

İstehsal

İstehsal
heyəti

Satış heyəti

Mülkiyyət hüququ
Civan şirkətdə 50% payı olan əsas səhmdardır. Onun planlarında oğlu Surac şirkəti tam iş günü
idarə etməyə və nəticədə şirkət gəlir gətirməyə davam etdiyi müddətdə səhmlərini ona ötürməyə
başlamaqdır.
Surac və bacısı Kalyaninin hər birinin 15% payı var.
Qalan 20% ailəvi dost Vincay Şarmaya məxsusdur. Vincay imkanlı investordur və şirkətin
böyüməsi üçün zəruri kapitalın çoxunu o təmin edib.
“Dephta Furniture, Inc.” şirkətinin mülkiyyət hüququ
Vincay 20%
Surac
15%

Kalyani 15%

Civan 50%

Kalyani məşhur müğənnidir və o tez-tez səyahət edir. O, şirkətin fəaliyyətində iştirak etmir və
paylarına nəzarət etməyi bütövlüklə atası ilə qardaşına etibar edir.
Hər dövrün iyun ayında Civan daha rəsmi işgüzar yığıncaq təşkil edir. Səhmdarlar səhər yığışır
(əsasən maliyyə hesabatlarını təhlil etmək üçün) və sonra, günorta bütün işçilərə qonaqlıq verilir.
Surac bu fürsətdən istifadə edib işçi heyətə biznesin nə dərəcədə yaxşı getdiyi və gələcək planlar
haqqında məlumat verir.
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Fəaliyyət
Şirkət fəaliyyətini stullar, masalar və barmaqlıq ilə sürahilər üçün şpindellərin istehsalından
başlayıb, sonradan isə mətbəx şkafları, paltar şkafları və dolablar kimi ev üçün sadə mebelin
hazırlanmasına keçib. “Dephta Furniture” aşağıdakı strategiyalardan istifadə etməklə, xeyli
genişlənib:
•
Yerli müştərilərin münasib qiymətə keyfiyyətli məhsullar ilə təmin edilməsi;
•

•
•

Yerli pərakəndə ticarətçilərdən mebel üçün böyük sifarişlərin qəbul edilməsi. Belə böyük
sifarişlər üçün şirkətin son çatdırılma tarixinin təyin edilməsi (çatdırılmanın ləngidilməsinə görə
böyük cərimələr var) və mənfəət marjasının sifarişlə hazırlanan mebel üçün olduğundan daha
az olması;
Regionda internet vasitəsilə satış həyata keçirən ilk şirkətin olması; habelə
Digər yerli mebel istehsalçıları üçün şpindel və dairəvi masa ayaqları kimi hissələrin istehsalı.
Bu şirkətə digər şirkətlərin almaq imkanı olmadığı bahalı tornaçı dəzgahlarını və xüsusi alətləri
almağa imkan verib.

“Dephta” həmçinin yalnız nağd pula fabrikdə qırıq mebel və taxta satır.
Mebelin qonşu ölkələrə ixrac edilməsi də nəzərdən keçirilir. Surac qəbul edir ki, bu daşınma
xərclərinin daha yüksək olmasını, gömrük ilə işi, xarici valyuta mübadiləsi riskini və nəql etmə
zamanı zədələnmə təhlükəsini nəzərdə tutur. Qonşu ölkələrə satış xərclərinin daha yüksək
olmasının nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, potensial yeni müştərilərə çıxmaq üçün aşağı qiymət
nəzərdə tutulur. Həmçinin, Pərvin yerli hökumətdə çox adam tanıyır və düşünür ki, istifadə edilən
artıq sənədləşmə işini asanlaşdıra bilər.
Satış
Satış təxminən aşağıdakı kimi bölünür:
•
Dükanda fərdi qaydada aparılmış danışıqlar nəticəsində satılan standart mebel (kataloq üzrə):
40%
•
Mebelin pərakəndə satıcılara satışı:
30%
Sifarişlə (müştərinin sifarişi ilə) hazırlanan
•
mebel
15%
•
•

İnternet vasitəsilə satış:
Fabrikdən qırıqların (yararsızların)satışı:

12%
3%

Yarar
sızlar
3%

Satış bölgüsü
Sifariş
15%
İnternet
12%

Dükan
40%
Pərakəndə
ticarətçilər
30%
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Arcan Sinqh sövdələşmələr üzrə əla mütəxəssisdir. O müştərilər ilə danışıqlar apararkən çox
inadсıldır və adətən satışa nail olur, baxmayarq ki, mənfəət marjası çox azdır. İqtisadi vəziyyətin
pisləşməsinə baxmayaraq, bu yaxınlarda vadiyə baxan gözəl ailə evi almışdır.
•

Satış sisteminə dair qeydlər
– Pərakəndə və fərdi sifarişlər üçün alqı-satqı müqavilələri hazırlanır. Bütün qəbul edilən fərdi
sifarişlərə satışdan əldə edilən gəlir kimi qəbul olunan sifarişin 15% məbləğində depozit
tələb edilir. İri pərakəndə ticarətçilərdən ikisi Dephtadan tələb edir ki, lazım odluqda
sifarişlərin dükanlara tez çatdırılması üçün mal-material ehtiyatları 30 gün əvvəlcədən əldə
edilsin. Belə müqavilələrdə həmçinin müəyyən edilmiş vaxt müddət ərzində satılmadığı
halda mal-material ehtiyatlarının Dephtaya qaytarılmasına dair müddəalar var.
– Birbaşa dükandan satılan mebel və satışda olan digər kiçik əşyalar istisna olmaqla, satış
sifarişləri satış həyata keçirilən zaman əl ilə doldurulur. 500Є-dan çox olan və ya satış
qiyməti minimal satış qiymətindən aşağı olan hallarda bütün sifarişlərə Arcanın icazəsi
olmalıdır. Qaimələr mal göndərilən zaman hazırlanır və müştəriyə göndərilir.
– Dükandan kənar edilən satışlar üçün qaimələr satış zamanı hazırlanıb mühasibat uçotu
sisteminə daxil edilir, burada hər satış əməliyyatına avtomatik olaraq nömrə verilir və
tələb edildikdə sifariş qəbzi verilir.
– Gün ərzində internet vasitəsilə edilən satışların xülasəsi internet səhifəsindən əldə edilir.
Sifariş edilmiş əşyalara dair təfərrüatlar hazırlanır və istehsalat şöbəsinə verilir. Eyni vaxtda
qaimə hazırlanır və mala görə müştərinin kredit kartından ödəniş edildikdən sonra gəlir üzrə
uçota alınır. “Tam ödənilib” qeydi ilə işarələnmiş qaimə internet vasitəsilə edilən bütün
göndərilmiş sifarişlərə əlavə edilir.
– Arcan müştərilərin krediti ödəmək qabiliyyətini nadir hallarda yoxlayır. O, müştərilərin
əksəriyyətini tanıyır. Əvvəllər müştərilər çatdırılma zamanı nağd ödəniş edirdi; hal-hazırda
“Dephta Furniture” şirkətinin rəqibləri təklif etdiyi şərtlərə uyğunlaşmaq üçün kredit verilir.
Nəticədə “Dephta Furniture” bankdan kredit xətti istəyir. Hər dövrdə ümidsiz borcların sayı,
deyəsən, artır.
– Hər ayın sonunda Surac satış və debitor borclarının siyahısını yoxlayır. O, açıq-aşkar
səhvlərin olmadığından əmin olur və 90 gündən çox hesab açılmış hər müştəriyə şəxsən
özü zəng edir.
– Satış heyətinin hər bir üzvü (o cümlədən Arcan) minimal əsas maaşdan əlavə hər satışa
görə 15% komissiya alır. Satıcıları həvəsləndirmək üçün onların əsas maaşları digər
işçilərin çoxunun maaşından kifayət qədər aşağıdır. Hər satıcının həyata keçirdiyi satışları
kompüter sistemində izlənilir. Cavad hər ay hesabat çap edir və növbəti həftənin ödəniş
cədvəli üzrə ödəniləcək komissiya haqlarının siyahısını hazırlayır. Surac və ya Damir
komissiya haqlarının və satışların siyahısını yoxlayır ki, heyətə düzgün məbləğlərin
ödənilməsi təmin edilsin. Sözsüz ki, Arcan satışlara görə ən çox komissiya alır.

İnformasiya Texnologiyaları
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Sistem altı fərdi kompüterdən və internet səhifəni yerləşdirmək üçün serverdən ibarətdir. Elektron
poçt, sifarişlərin izlənilməsi və mühasibat uçotunun aparılması üçün əl ilə idarə edilən daxili sistem
istifadə olunur.

Şirkət hər həftə mühasibat uçotu sisteminin ehtiyat nüsxəsini xarici sərt diskə yazır və kompüter
otağının yanındakı seyfdə saxlayır. Son iki il müddətdə şəbəkəarası ekran (firewall) ilə müdafiə və
parol ilə müdafiə əlavə edilmişdir. Son dövrdə ofisdən iki fərdi kompüter oğurlanmışdır. İndi ofislərə
giriş daha yaxşı mühafizə olunur, fərdi kompüterlər zəncir ilə stollara bərkidilir, server isə ayrı və
xüsusilə soyudulan, qıfıllanan otaqda saxlanılır.
İnternet vasitəsilə satışlara Cavad rəhbərlik edir. Şirkətin bank ilə razılaşması var ki, hər hansı
sifarişin göndərilməsinə icazə verilməzdən əvvəl kredit kartlarında əməliyyat aparılır və hər işlənmiş
sifarişə görə banka 7% ödənilir. İnternet vasitəsilə satışlar üçün tətbiqi proqram hər satışın
təfərrüatlarını, o cümlədən müştərinin adını, ünvanını və sifariş edilən əşyaları təqdim edir. İnternet
vasitəsilə aparılan əməliyyatlar hər gün internet səhifədən əldə edilir və satış sifarişləri hazırlanıb
istehsalat şöbəsinə göndərilir.
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İnsan resursları və əmək haqlarının hesablanması
İşə qəbul ilə bağlı bütün qərarları Damir ilə Surac qəbul edir. Atası kimi Suarc da işə səriştəli
işçilərin götürülməsinin tərəfdarıdır və işçilərindən işə vicdanla yanaşmalarını gözləyir.
Əməkdaşlara hər həftənin əvvəlində nağd ödəniş edilir. Cavadın heyətinin bir üzvü, Karla Uinston,
əmək haqlarının hesabalanmasına görə cavabdehdir. Onda bütün əməkdaşların siyahısı var və o,
Damirin ona təqdim etdiyi tabel uçotu kartındakı qısa məlumatlara əsasən əmək haqlarını və
tutulmaları hesablayır. Hər bazar ertəsi səhər Karlaya əməkdaşlara zərfləri vermək göstərişini
verməzdən əvvəl Surac əmək haqqı cədvəlini yoxlayır. Zərflərini aldıqda, bütün əməkdaşlar
siyahıda imza çəkir. Şirkətdə əməkdaşların rəsmi uçotu aparılmır.
Satınalmalar və istehsal
Damir satınalmalar və istehsala görə cavabdehdir. Mal-material ehtiyatları sistemi mürəkkəb
olmadığına görə, o çox vaxt bəzi malları lazım olduğundan çox miqdarda sifariş edir və nəticədə malmaterial ehtiyatları anbarda qalıb toz yığır. Bu, təchizatların lazım olduğundan az miqdarda sifariş
edilib, nəticədə istehsalın ləngiməsindən yaxşı hesab edilir.
•

Satınalmalar xidmətinə dair qeydlər
– 5,000Є-dən çox satınalmaların təsdiqlənməsindən əvvəl ən azı iki qiymət təklifi alınmalıdır.
Dephtanın taxta-şalban zavodu ilə bağladığı 5-illik müstəsna təchizat müqaviləsinə əsasən
taxta təchizatı istisna təşkil edir.
– Şirkət 1,000Є-dan çox bütün mal-material ehtiyatları və ya kapital alınması üçün satınalma
sifarişləri hazırlayır.
– Damir bütün yeni təchizatçıları təsdiqləyir və rekvizitləri Cavada ötürür. Cavad isə
təchizatçıları sistemə salır və alınan qayimələrin rekvizitlərini daxil edir.

Mühasibat uçotu və maliyyə
Cavad mühasibat uçotunu universitetdə öyrənib və mühasibat uçotu və maliyyə məsələlərində yaxşı
bilikləri var. İki il əvvəl “Dephta”ya işə düzələndə o, tez “Onion Corp.” şirkətinə məxsus kreditor
borcları, debitor borcları və əsas kapital modulları daxil edilmiş “Sound Accounting” proqram təminatı
paketini gətirdi.
•

Mühasibat uçotu və maliyyə xidmətinə dair qeydlər
– Hal-hazırda şirkətdə mal-material ehtiyatlarının daimi uçot sistemi yoxdur. Mal-material
ehtiyatları dövr ərzində iki dəfə, bir dəfə dövrün sonunda, bir dəfə isə dövrün ortasında sayılır.
Bu, satış üzrə mənfəət marjasının dövr ərzində ən azı iki dəfə dəqiq hesablanmasını təmin edir.
– Mal-material ehtiyatlarına nəzarətin olmaması Cavadı məyus edirdi. O Suraca təklif etmişdir
ki, dövr ərzində marjaların yoxlanmasını təmin etmək üçün mal-material ehtiyatları dövr
ərzində ən azı dörd dəfə sayılmalıdır. Surac onun tövsiyəsinə məhəl vermədən qeyd
etmişdir ki, mal-material ehtiyatlarının belə tez-tez sayılması ziyan vura bilər və şirkətin təyin
edilmiş vaxtda işin çatdırılmamasına səbəb ola bilər.
– “Dephta”nın mənfəətli olmağına baxmayaraq, ümumi marja qeyri-münasib olmuşdur. Malmaterial ehtiyatlarının qiymətinin məhsul xəttində işlənilmədiyinin səbəbini Cavad izah edə
bilmir.
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– Mənfəət vergisinin hər hansı formasını ödəmək məcburiyyəti Suracı əsəbləşdirir və adətən
Cavada təzyiq göstərir ki, o əlavə hesablanmış məbləğlərin “lazım olduğundan artıq dərəcədə
kifayət” olduğunu təmin etsin.
Qeyd: Aşağıda təqdim edilən Mənfəət və zərər haqqında hesabat və Balans hesabatı rəhbərlik
tərəfindən hazırlanmışdır. Maliyyə hesabatlarına dair edilən qeydlər və ya Pul vəsaitlərinin
hərəkəti haqqında hesabat hesabata daxil edilməmişdir.

Əlavə A
“Dephta Furniture, Inc.”
Mənfəət və zərər haqqında hesabat
(pul vahidi (Є))
31 dekabr tarixində başa çatan il
üzrə
20X2
20X1
20X0
Satış
1,437,317Є
Satılmış məhsulların maya
dəyəri
879,933
Ümumi mənfəət 557,384
Satış xərcləri
64,657
İnzibati xərclər
Maliyyələşdirilmə xərcləri
Amortizasiya
Vergidən öncəki mənfəət
Mənfəət vergisi
Xalis mənfəət

323,283
19,471
23,499
430,910
126,474
31,619
94,855Є

1,034,322Є

857,400Є

689,732
344,590
41,351

528,653
328,747
39,450

206,754
19,279
21,054
288,438
56,152
14,038

197,248
15,829
10,343
262,870
65,877
16,469

42,114Є
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Əlavə B
“Dephta Furniture, Inc.”
Balans hesabatı
(pul vahidi (Є))
31 dekabr tarixinə
20X2

20X1

20X0

22,246Є
177,203

32,522Є
110,517

22,947Є
82,216

156,468

110,806

69,707

12,789
368,706

10,876
264,721

23,877
198,747

195,821
564,527Є

175,450
440,171Є

103,430
302,177Є

123,016Є

107,549Є

55,876Є

113,641

107,188

50,549

31,618

14,038

16,470

10,000
278,275

10,000
238,775

10,000
132,895

Uzunmüddətli öhdəliklər
Faiz hesablanan borclar

70,000

80,000

90,000

Əsas kapital və ehtiyatlar
Emissiya kapitalı
Bölüşdürülməmiş mənfəət

18,643
197,609

18,643
102,753

18,643
60,639

564,527Є

440,171Є

AKTİVLƏR
Cari aktivlər
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Ticarət və sair debitor borcları
Mal-material ehtiyatları
Qabaqcadan ödəmələr və
sair

Uzunmüddətli aktivlər
Əsas vəsaitlər

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
Cari öhdəliklər
Bank borcları
Ticarət və sair kreditor
borcları
Gəlir vergisi üzrə kreditor
borcu
Faiz hesablanan borclarının
cari hissəsi
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Nümunəvi halın təhlili B— “Kumar & Co.”
Əsas məlumatlar
“Kumar & Co.” 1990-cu ildə Raceş (Rac) Kumar tərəfindən təsis edilmişdir. Şirkət korporasiya kimi
qeydiyyata alınmışdır, lakin yalnız iki nəfər istehsalatçı heyət – Raceş, rəhbər sahibkar və
hesabdarlığı aparan yarımştat köməkçidən ibarətdir.
Gənc olarkən, Rac atası Sancaydan ağac oyucusu peşəsini öyrənmişdir. Sancay gənc Racı ilk dəfə
öz qanadı altına götürəndə, o gördü ki, Racın təbii ağac işləmək istedadı var və Sancay bununla fəxr
etdi.
Atasının 1976-cı ildə vəfatından sonra Rac qərara aldı ki, az məbləğdə yığdığı pullara öz mebel
dükanını açsın və dükanın adını “Kumar & Co” qoydu.
İş təklifi
Racın biznesi ilkin olaraq kiçik taxta ev mebelinin istehsalı üzərində qurulmuşdur. Lakin biznesi
başladıqdan bir qədər sonra onun əmisi oğlu Surac (“Dephta Furniture” şirkətində işləyən) ona iş
təklif etdi. Surac xahiş etdi ki, Rac vaxtının və diqqətinin çox hissəsini Surac Dephta fabriki istehsal
etdiyi mebel üçün şpindellər və masa ayaqları düzəltməyə sərf etsin. Onun mallarına görə “Dephta”
şirkətinin təklif etdiyi qiymət onun digər əl işindən əldə etdiyindən daha çox mənfəət marjası verirdi.
Rac razılaşdı.
Biznesinin diqqət mərkəzinə “Dephta”-nın təchizat ehtiyaclarına xidmət göstərilməsini qoymağa Racı
həvəsləndirmək üçün “Dephta” “Kumar”-ın 15 % səhmlərini aldı. Bu “Kumar” şirkətinə istehsalın
səmərəliliyini artırmaq üçün yeni tornaçı dəzgahları və alətləri almağa kömək etdi.
Sənayedəki perspektivlər
Mebel sənayesi hal-hazırda iqtisadiyyatda mövcud olan çətinliklərlə üzləşir. “Kumar & Co.” intensiv
və stabil şəkildə böyüdü, lakin “Dephta” tərəfindən məhsullara olan tələbat olmasa, “Kumar”ın da
satışları zəifləyəcək. Rac fərdi mebel sifarişləri də götürür, lakin “Dephta” onun təxminən 90%
biznesini təşkil edir.
İstehsal
“Kumar & Co.” sahibi tərəfindən idarə edilən şirkətdir və Rac 85% səhmlərin sahibidir. Racdan başqa
istehsal üzrə tam ştat işləyən iki işçi var. O, uzun iş günlərinə öyrəşib və sadəcə “Dephta”dan alınan
sifarişləri çatdırmaq üçün həftə sonlarının əksəriyyətini işləyir.
Lakin, hazırki dövrdə Rac ofisdə və ya sexdə nadir hallarda olur. O, tələbatı ödəmək üçün minimumu
edir, lakin əvvəlki kimi sifarişlərin təsdiqlənməsi, satınalmaların təchizatı və ya uçotun aparılması ilə
məşğul olmur. Görünür, o evdə hansısa işlərlə məşğuldur.
Dövrün əvvəlində zəruri xam malların alınması və bəzi köhnəlmiş avadanlıqların dəyişdirilməsini
maliyyələşdirmək üçün “Kumar” bankdan kredit götürmüşdür. Kreditlər üzrə öhdəiliklər var və onlara
riayət etmək lazımdır, əks halda vəsaitlər geri götürülə bilər.
Rac sifarişlərlə bağlı bilavasitə “Dephta”nın heyəti ilə işləyir və sifarişləri dəftərə daxil edir. Sonra
mühasib qaimələr tərtib edir və ödənişləri alır. O şəxsən göndərilməni təşkil edir və
sifarişlərin/göndərilmənin qeydiyyat jurnalını aparır.
Rac uçotu dürüst aparır və aşağıdakı məlumatları təzələyir:
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Sifarişlərin/göndərilmələrin qeydiyyat jurnalı: sifarişin yerləşdirildiyi tarix, məbləği, növü, qiymətləri,
söz verildiyi tarix, çatdırılma üsulu, satılmış/göndərilmiş miqdar, göndərilmə tarixi, habelə ödənilibödənilməməsi;



Satışların qeydiyyat jurnalı: müştərinin adı, göndərilmə tarixi, sifarişin rekvizitləri (məhsulun növü,
miqdarı, taxta növü, xüsusi tələblər və s.), qiyməti, ödənilmiş məbləğ; habelə



Satınalmaların qeydiyyat jurnalı: materiallar ilə digər elementlər üçün ayrıdır.

Göndərilmələrin buraxılmasını təyin etmək üçün Rac hər həftə göndərilmələrin qeydiyyat jurnalını
satışların qeydiyyat jurnalı ilə tutuşdurur.
Mühasibat uçotu
“Kumar & Co.”nun yarımştat muhasibi Rubi 10 ildən çoxdur ki, Rac ilə işləyir və çox səriştəlidir. O
mühasibat uçotunu aparır və aylıq və illik maliyyə hesabatlarını tərtib edir. Lakin o hiss edir ki, Rac
onun xidmətlərini kifayət qədər qiymətləndirmir. Son üç ildə onun maaşı qaldırılmayıb. Rubinin üç
uşağı var və o istəyir ki, onlar kollecə getsinlər, lakin təhsil haqqının necə ödəniləcəyi barədə
narahatdır.

Əlavə A
“Kumar & Co.”
Mənfəət və zərər haqqında hesabat
— Rəhbərlik tərəfindən hazırlanmışdır
31 dekabr tarixində başa çatan il
üzrə
20X2
20X1
20X0
Satış
Satılmış məhsulların maya
dəyəri
Ümumi mənfəət
Satış xərcləri
İnzibati xərclər
Maliyyələşdirilmə xərcləri
Amortizasiya

231,540Є

263,430Є

212,818Є

118,600
112,940
13,002
71,532
6,480
11,541
102,555

122,732
140,698
19,450
91,318
0
6,871
117,639

100,220
112,598
12,890
68,101
0
5,020
86,011

Vergidən öncəki mənfəət
Gəlir vergisi

10,385
5,765

23,059
6,420

26,587
8,988

16,639Є

17,599Є

Xalis gəlir

4,620Є
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Əlavə B
“Kumar & Co.”
Balans hesabatı — rəhbərlik tərəfindən hazırlanmışdır
31 dekabr tarixinə
20X2

20X1

20X0

1,255Є
67,750

10,822Є
65,110

6,455Є
34,100

34,613
103,618

15,445
91,377

12,607
53,162

54,430

22,468

20,216

158,048Є

113,845Є

73,378Є

53,100Є

48,820Є

36,500Є

4,000
57,100

0
48,820

0
36,500

31,000

0

0

10,580
59,368

10,580
54,445

10,580
26,298

158,048Є

113,845Є

AKTİVLƏR
Cari aktivlər
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Ticarət və sair debitor borcları
Mal-material ehtiyatları

Əsas vəsaitlər

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
Cari öhdəliklər
Ticarət və sair kreditor
borcları
Faiz hesablanan borclarının
cari hissəsi

Uzunmüddətli öhdəliklər
Faiz hesablanan borclar
Əsas kapital və ehtiyatlar
Emissiya kapitalı
Bölüşdürülməmiş mənfəət
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3. Risklərin qiymətləndirilməsi — icmal
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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.
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Bu təlimatın məqsədləri üçün audit yanaşması üç aydın mərhələyə bölünmüşdür – risklərin
qiymətləndirilməsi, riskə qarşı cavab tədbirləri və hesabatvermə. Əvvəlki səhifədə verilən əlavədə
risklərin qiymətləndirilmə mərhələsində istifadə edilən əsas tədbirlər və onların məqsədləri və nəticədə
yaradılan sənədlər yekunlaşdırılır. Bu tədbirlərin hər birinə dair əlavə məlumatlar aşağıdakı fəsillərdə
qısa təsvir edilir.
Paraqraf #
315.3

BAS-ın məqsəd(lər)i
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.

Sözügedən üç komponentin təsvir edilməsinin daha asan yolu aşağıda əks etdirilir.

*

Müəyyən edilmiş
hadisələr* baş
vermişdir və onlar
maliyyə
hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflər
ilə
nəticələnmişdirmi?

Hesabatvermə

Maliyyə
hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflə
nəticələnən hansı
hadisələr* baş verə
bilər?

Riskə qarşı cavab
tədbirləri

Riskin
qiymətləndirilməsi

Əlavə 3.0-1

Əldə edilən sübutlara
əsasən hansı audit rəyi maliyyə
hesabatlarına dair münasibdir?

“Hadisə” sadəcə biznes və ya dələduzluq riskinin amilidir (təsvirlər üçün bax 1-ci Cild, Fəsil 4,
Əlavə 4.2-2). Bura maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər ehtimalını azaltmaq üçün daxili
nəzarətin olmamasından irəli gələn risklər də daxil olmalıdır.

Auditin risklərin qiymətləndirilmə mərhələsinə daxil olan bu əsas addımlar adi hallarda yerinə
yetirilmə ardıcıllığı ilə aşağıdakı əlavədə əks etdirilir.
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Əlavə 3.0-2

* ƏTR = Əhəmiyyətli təhriflər riskləri

Riskin qiymətləndirilmə mərhələsində nəzərdən keçirilən əsas anlayışlar aşağıda verilir.
Riski qiymətləndirmə mərhələsinin əsas
anlayışları
Daxili nəzarət
Maliyyə hesabatları təsdiqləmələri
Əhəmiyyətlilik və audit riski
Riski qiymətləndirmə prosedurları

Cild və
fəsillər
V1 - 5
V1 - 6
V1 - 7
V1 - 8
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4. Müştəri ilə
münasibətlərin qurulması
və davam etdirilməsi
Fəsilin məzmunu
Aşağıdakıları yerinə yetirmək üçün prosedurlara dair təlimat:
 Müştəri ilə münasibətləri qurub-qurmamağa dair qərarın
qəbul edilməsi ilə bağlı risk amillərini müəyyən etmək və
qiymətləndirmək; habelə
 Audit tapşırığının şərtlərini razılaşdırmaq və səndələşdirmək.

Müvafiq BAS-lar/BKNS 1

210, 220, 300
və BKNS 1

Əlavə 4.0-1

Müştəri ilə münasibətlərin qurulması/davam etdirilməsi prosesindəki əsas addımlar aşağıda əks etdirilir.
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Əlavə 4.0-2
Audit tapşırığı üzrə müştəri ilə münasibətləri qurmaq/davam etdirmək üçün proses
Şirkətdə vəsait,
vaxt və səriştə
mövcuddurmu?

Şirkət
müstəqildir və
burada konflikt
yoxdur?

Yaranmış
risklər
münasibdirmi?

Yerinə yetirilmiş prosedurları və təhlükələr və məsələlərin necə həll olunmasını
sənədləşdirmək

Audit üzrə ilkin
şərtlər
mövcuddurmu?

1

Münasibət
qurmaq və ya
davam
etdirmək?

Bəli

Xeyr

Son
Audit həcmi
məhdudlaşdırılı
rmı?

Tapşırığın
şərtrlərini
razılaşdırmaq

Əlavə məlumat üçün 2-ci cild, Bölmə 4.3-ə istinad edin.
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Paraqraf #
210.3

BAS-ın məqsəd(lər)i
Auditorun məqsədi audit tapşırığını yalnız bu tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün
əsaslandırıldığı baza üzrə aşağıdakı yollarla razılığa gəlindiyi zaman qəbul etmək və ya
davam etdirməkdir:
(a) Audit üzrə ilkin şərtlərin mövcudluğunu müəyyən etmək; habelə
(b) Auditorla rəhbərlik (və lazım gələrsə, idarəetməyə məsul şəxslər) arasında audit
tapşırığının yerinə yetirilməsi şərtlərinə dair ümumi anlaşmanın olduğunu
təsdiqləmək.

Paraqraf #
BKNS 1.26

BAS-lardan/1 saylı BKNS-dən müvafiq çıxarışlar
Şirkət müştərilərlə qarşılıqlı münasibətlərin qurulması və saxlanılması, konkret
tapşırıqların qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi ilə bağlı və yalnız aşağıdakı şərtlər
altında şirkətin bu münasibətləri və tapşırıqları öz üzərinə götürəcəyi və ya davam
etdirəcəyinə dair ağlabatan əminliyə malik olmaqdan ötrü hazırlanmış strategiya və
prosedurları müəyyən etməlidir:
(a) Şirkət tapşırığı yerinə yetirməyə qabil olduqda və bunu etməyə onun imkanları,
məsələn, vaxtı və resursları olduqda; (İst: Paraq.A18, A23)
(b) Şirkət müvafiq etik normalara riayət edə bildikdə; habelə
(c) Şirkət müştərinin dürüstlüyünü nəzərə aldıqda və onun dürüst olmaması barədə
nəticə çıxarmasına aparıb çıxara bilən məlumata malik olmadıqda. (İst: Paraq.
A19-A20, A23)
Bu cür strategiya və prosedurlar aşağıdakı tələbləri əks etdirməlidir:
(a) Şirkət mövcud tapşırığı davam etdirib-etdirməmək barədə qərar verdiyi və yeni
tapşırıqda mövcud bir müştəri ilə iştirakın qəbul edilməsi məsələsini nəzərdən
keçirdiyi zaman yeni bir müştəri ilə tapşırıqda iştirakı qəbul etməzdən əvvəlki
şəraitlərdə zəruri hesab etdiyi məlumatı əldə etməsini. (İst: Paraq. A21, A23)
(b) Əgər tapşırığın yeni və ya mövcud müştəridən qəbul edilməsi ilə bağlı potensial
maraqların toqquşması halı müəyyən olunarsa, şirkətin bu tapşırığı qəbul
etməyin münasib olub-olmadığını müəyyən etməsini.
(c) Əgər problemlər müəyyən edilmiş olarsa və şirkət müştəri ilə münasibəti və ya
xüsusi tapşırığı qəbul etmək və ya davam etdirmək qərarına gələrsə, bu
problemlərin necə yoluna qoyulduğunu sənədləşdirməsini.
Şirkət tapşırığın və müştəri ilə münasibətin davam etdirilməsinə dair strategiya və
prosedurları daha öncədən əldə etmiş olacağı təqdirdə, onu bu tapşırıqdan imtina
etməsinə səbəb ola biləcək məlumatı əldə etdiyi şəraitləri araşdırdıqdan sonra müəyyən
etməlidir. Bu cür strategiya və prosedurlar aşağıdakı aspektlərin nəzərə alınmasını əks
etdirməlidir:
(a) Həmin şəraitlərə aid edilən peşəkar və hüquqi öhdəlikləri, o cümlədən şirkətin
təyinatı həyata keçirmiş şəxs və ya şəxslərə, yaxud müəyyən hallarda
tənzimləyici orqanlara hesabat verməsi ilə bağlı hər hansı tələbin olubolmamasını.
(b) Tapşırıqdan və ya həm tapşırığı yerinə yetirməkdən, həm də müştəri ilə
münasibətləri davam etdirməkdən imtina etməyin mümkünlüyünü. (İst: Paraq.
A22-A23)
BAS-ın məqsədləri üçün bu termin aşağıdakı mənanı daşıyır:

BKNS 1.27

BKNS 1.28

210.4

220.12

220.13

300.13

Audit üzrə ilkin şərtlər (Preconditions for an audit) – Maliyyə hesabatlarının, habelə
rəhbərliyin və lazım gələrsə, idarəetməyə məsul şəxslərin auditin aparılması üçün əsas
götürülmüş fərziyyəyə dair razılaşmanın hazırlanması zamanı rəhbərlik tərəfindən
məqbul maliyyə hesabatı çərçivələrindən istifadə edilməsi.
Tapşırıq üzrə tərəfdaş müştərilərlə qarşılıqlı münasibətlərin qurulması və saxlanılması,
audit tapşırıqlarının qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsini tənzimləyən müvafiq
prosedurlara riayət edilməsinə əmin olmalı və bununla bağlı çıxarılmış nəticələrin
münasibliyini müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A8-A9)
Əgər tapşırıq üzrə tərəfdaş, daha öncədən əldə edilmiş olsaydı, şirkətin audit
tapşırığından imtina etməsinə səbəb ola biləcək informasiyanı əldə edərsə, şirkət və
tapşırıq üzrə tərəfdaşın zəruri tədbir görə bilməsi üçün tapşırıq üzrə tərəfdaş bu
informasiyanı dərhal şirkətin nəzərinə çatdırmalıdır. (İst: Paraq. A9)
Auditor ilk auditə başlamazdan əvvəl aşağıdakı fəaliyyətləri yerinə yetirməlidir:
(a) 220 saylı BAS-ın tələb etdiyi, müştərilərlə münasibətlərin münasibliyi və xüsusi
audit tapşırığının qəbul edilməsi ilə bağlı prosedurların yerinə yetirilməsi; habelə
(b) Auditorlar dəyişdirildiyi zaman əvvəlki auditora müvafiq etik normalara uyğun
olaraq, xəbərdarlıq edilməsi. (İst: Paraq. A20)
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4.1

İcmal

Şirkətin qəbul edə biləcəyi ən əsas qərarlardan biri hansı müştərilərlə münasibətlərin qurulması və
ya saxlanmasını müəyyən etməkdir. Pis qərar ödənilməyən vaxt, ödənilməyən əmək və xidmət
haqları, tərəfdaşlara və işçi heyətə əlavə təzyiq, nüfuzdan düşmə və ən pis, mümkün məhkəmə
çəkişmələri ilə nəticələnə bilər.
1 saylı BKNS və 220 saylı BAS-a əsasən şirkətlərdən müştəri ilə münasibətlərin qurulması və
davam etdirilməsi üzrə qaydalarla bağlı keyfiyyətə nəzarət prosedurlarını hazırlamaq, yerinə
yetirmək və sənədləşdirmək tələb edilir. İdealda bu qaydalar və prosedurlarda şirkət üçün məqbul
olmayan riskin səviyyəsini (riskə qarşı davamlılıq) və müştərinin keyfiyyətlərini (məs., aşağı səviyyəli
idarəetmə tamlığı, yüksək riskli sənaye sahəsi və ya açıq səhmdar cəmiyyəti) əks etdirilməlidir.
Şirkət müştəri ilə münasibətlərin qurulmasına və ya saxlanmasına dair qərar qəbul etməzdən əvvəl
auditor aşağıdakıları etməlidir:
•

Təklif edilən maliyyə hesabatlarının ümumi prinsiplərinin tələblərə cavab verib-vermədiyini təyin
etmək;

•

Şirkətin müvafiq etika normalarına riayət edə bilib-bilməyəcəyini qiymətləndirmək;

•

•

Rəhbərlikdən aşağıdakılara görə məsuliyyətini qəbul edib başa düşməsinə dair razılıq əldə etmək:
– Maliyyə hesabatlarının tətbiq edilən maliyyə hesabatlarının ümumi prinsiplərinə uyğun
olaraq hazırlanması,
– Rəhbərliyin dələduzluq və ya səhv üzündən baş vermiş əhəmiyyətli təhriflərdən azad olan
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasının mümkün olması üçün zəruri müəyyən etdiyi daxili
nəzarət, habelə
– Auditora onun tələb edə biləcəyi münasib məlumatlardan və ya əlavə məlumatlardan istifadə
etmək imkanını, üstəlik auditorun onlardan audit sübutlarının əldə edilməsi mümkün olan
müəssisədəki şəxslərə məhdudiyyətsiz yanaşma imkanını təmin etmək; habelə
Müştəri ilə münasibətlərin qurulması və ya davam etdirilməsi üzrə prosedurları yerinə yetirmək.
Belə prosedurlar 1-ci cild, Fəsil 8-də əks etdirilən riski qiymətləndirmə prosedurlarına oxşar
olmalıdır. Nəticələri sonradan riskin qiymətləndirilməsinin bir hissəsi kimi istifadə etmək olar.
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İlk və sonrakı illərdə tapşırıqların qəbul etmə riskinin qiymətləndirilməsi aşağıdakıları təmin etməyə
kömək edir:
•

Şirkət müstəqildir və burada maraqların toqquşması mövcud deyilI;

•

Zəruri vəsaitlər və mövcud vaxt ilə işi yerinə yetirməyə səriştəlidir;

•

Auditin aparılmasındakı riskləri qəbul etmək istəyir. Bura rəhbərliyin dürüstlüyünün və daxili
nəzarətə münasibətinin, sənaye sahəsinin inkişafının perspektivlərinin, müvafiq audit
sübutlarının mövcud olub-olmamasının və nəzərdə tutulan zəhmət haqlarının müştəri tərəfindən
ödəmək imkanının qiymətləndirilməsi daxil olmalıdır; habelə

•

Əvvəlcədən məlum olduğu halda şirkət tərəfindən müştəri ilə münasibətlərin qurulmamasına
səbəb olan, mövcud müştəri haqqında hər hansı yeni məlumatdan xəbərsiz olma.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Audit tələb edən rəhbər sahibkarı tərəfindən işlədilən, müəssisədə rəsmi sənədləşdirilmiş
nəzarət vasitələri çox az olan (əgər varsa) və bu səbəbdən demək olar ki, heç nəyə
məhəl verməyən çox kiçik müəssisələr ola bilər. Belə hallarda auditor müəyyən etməlidir
ki, nəzarət tədbirlərinin və ya nəzarətin digər komponentlərinin olmaması yetərli münasib
audit sübutlarının əldə edilməsini mümkün etmirmi. Mümkün etmədiyi halda auditor
peşəkar mühakimə yürüdərək müəyyən etməlidir ki, müştəri ilə münasibətlər qurulmasın
yoxsa fərqli rəy təqdim edilsin.

Nəzərə alınacaq amillərə aşağıdakılar daxildir:

4.2

•

Müəssisənin nəzarət mühiti. Məsələn: rəhbər sahibkara etibar etmək
olarmı, o səriştəlidirmi və onun daxili nəzarətə münasibəti yaxşıdırmı?

•

Qiymətləndirilmiş risk amillərinə düzgün reaksiya verən ümumi cavab
tədbirlərini və əlavə audit prosedurlarını hazırlamaq mümkündürmü?
Məsələn, bütün gəlirlərin və öhdəliklərin mühasibat uçotu sənədlərində
lazımi qaydada uçota alınıb-alınmasını müəyyən etmək üçün mahiyyəti
üzrə prosedurlardan istifadə etmək olarmı?

Müştəri ilə münasibətlərin qurulması

Müştəri ilə münasibətlərin qurulma və ya davam etdirilmə prosesində ilk addım audit şirkətinin
tapşırığı yerinə yetirmək imkanın olub-olmamasını və nəzərə alınan risklərin qiymətləndirilməsidir.
Aşağıdakı əlavədə sorğunun bəzi mümkün istiqamətləri əks etdirilir.
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Əlavə 4.2-1
Nəzərə almaq
Şirkətin
keyfiyyətə
nəzarətinə dair
tələblər
Tələb edilən iş

Sorğunun istiqaməti
Şirkətin yalnız aşağıdakı şərtlər yerinə yetirilən münasibətləri quracağına və ya
davam etdirəcəyinə dair şirkətdə ağlabatan əminliyi təmin edən hansı qaydalar və
prosedurlar mövcuddur:
• Şirkət BAS tələblərinə riayət edə bilir; habelə
• Nəzərdə tutulan öhdəçiliyin qəbul edilmə riskləri şirkətin riskə qarşı davamlılıq
çərçivəsindədirmi?
• Auditin xarakteri və həcmi.
• İstifadə ediləcək mühasibat uçotunun əsas prinsipləri?
• Auditor hesabatı və maliyyə hesabatları necə istifadə ediləcək?
• Auditin son tamamlanma tarixi (əgər varsa).
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Nəzərə almaq
Şirkətdə tələb
edilən səriştə,
vəsait və vaxt
varmı?

Şirkət
müstəqildirmi?

Sorğunun istiqaməti

Şirkətdə zəruri səriştəsi və bacarıqları olan işçi heyəti yetərlidirmi?

Şirkətin seçilmiş işçi heyəti aşağıdakılara malikdirmi:
- Sənayenin və ya fəaliyyətin müvafiq sahələri haqqında biliklər,
- Müvafiq tənzimləyici və ya hesabatvermə tələbləri ilə bağlı təcrübə,
yaxud
- Zəruri bacarıq və bilikləri effektiv şəkildə əldə etmək imkanı.

Lazım olduqda ekspertlərdən istifadə etmək mümkündürmü?

Müvafiq olduğunda audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirən
ixtisaslı şəxslər varmı?

Şirkət və mövcud işçi heyət (digər müştərilər üçün vaxt məhdudiyyətləri
baxımından) hesabatvermə üçün təyin edilən vaxt çərçivələrində tapşırığı
tamamlaya bilərmi?

Şirkət və audit heyəti etik normalara və müstəqilliyə dair tələblərə riayət
edə bilərmi?

Maraqların toqquşması, müstəqilliyin olmaması və ya digər təhlükələr
müəyyən edildiyi hallarda:
- Təhlükəsizlik tədbirləri ilə bu cür təhlükələri aradan qaldırmaq və ya
məqbul səviyyəyədək azaltmaq üçün müvafiq tədbir görülmüşdürmü,
yaxud
- Tapşırığı dayandırmaq üçün addımlar atılmışdırmı?

Audit aparılan müəssisə böyük qrupun bir bölməsi olduğu halda, qrupun
audit heyəti bölmənin maliyyə məlumatlarına dair müəyyən işin yerinə
yetirilməsini tələb edə bilər. Bu cür hallarda heyətin audit tapşırığında ilk
növbədə aşağıdakılar öyrənilməlidir:
- Bölmə auditoru qrupun auditinə aid olan etik normaları (o cümlədən
müstəqilliyə dair tələbləri) anlayır və onlara riayət edəcəkmi?
- Bölmə auditorunun peşəkar səriştəliliyi.
- Qrupun audit heyəti yetərli münasib audit sübutlarını əldə etmək üçün
zəruri dərəcədə bölmə auditorunun işinə cəlb edilə biləcəkmi, habelə
- Bölmə auditoru auditorlara fəal şəkildə nəzarət edən qanunvericilik
mühitində işləyirmi.

Yeni tapşırıqları qəbul etməməyə hər hansı səbəblərin olub-olmamasını
müəyyənləşdirmək üçün şirkət əvvəlki auditor ilə əlaqə saxlayıbmı (300.13
saylı BAS-ın tələblərinə əsasən)?

Şirkətin tapşırığı qəbul etməməyin hər hansı səbəblərini müəyyən etmək
üçün şirkət internetdə axtarış aparıbmı və şirkətin işçiləri və üçüncü
tərəflər (məsələn, bankirlər) ilə müzakirələr keçiribmi?

Müəssisənin dəyərləri (“rəhbərliyin daxili nəzarət sisteminə hörmətlə
yanaşması”) və gələcək məqsədləri nədir?

Müəssisənin müdiriyyəti və işçi heyəti nə dərəcədə səriştəlidir?

Araşdırılması tələb edilən çətin və ya vaxt aparan məsələlər
mövcuddurmu (uçot siyasəti, qiymətləndirmələri, qanunvericiliyin
tələblərinin riayət olunması və s.)?

Tapşırığa təsir edəcək hansı dəyişikliklər bu dövrdə baş vermişdir (biznes
tendensiyaları və təşəbbüsləri, heyətdə dəyişikliklər, maliyyə hesabatları,
İT sistemləri, aktivlərin alışı/satışı, qaydalar və s.)?

Ictimaiyyət tərəfindən nəzarət və mətbuat tərəfindən maraq yüksək
dərəcədədirmi?

Müəssisənin maliyyə vəziyyəti yaxşıdırmı və onun şirkətin peşəkar xidmət
haqlarını ödəmək imkanı varmı?

Müəssisə məlumatların əldə edilməsində və cədvəllərin hazırlanmasında,
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Müştəriyə
etibar etmək
olarmı?









balans hesabatlarının təhlilində, məlumat fayllarının təqdim edilməsində
və s. şirkətə kömək edəcəkmi?
Audit həcmini məhdudlaşdıran amillər, məsələn, qeyri-real son
tamamlama tarixləri və ya zəruri audit sübutlarını əldə etmək imkanın
olmaması mövcuddurmu?
Müəssisənin əsas sahibkarlarının, müdiriyyətin və idarəetməyə məsul
şəxslərin dürüstlüyünü şübhə altına qoyan hər hansı səbəb (və ya son
hadisələr) varmı? Müəssisənin əməliyyatlarını, o cümlədən işlərin
aparılma qaydaları, peşəkar nüfuz və keçmişdə hər hansı etik norma və ya
qayda pozuntularına dair məlumatları nəzərdən keçirin.
Müəssisənin çirkli pulların yuyulması və ya digər cinayətkar fəaliyyətində
iştirak etməsinin hər hansı əlamətləri mövcuddurmu?
Əlaqəli tərəflərin eyniləşdirmə məlumatları və peşəkar nüfuzu.
Rəhbərliyin daxili nəzarətə qarşı münasibəti pis, mühasibat uçotu
standartların təfsirinə qarşı isə münasibəti aqressivdirmi? Korporativ
mədəniyyəti, təşkilati strukturu, riskə qarşı davamlılığı, əməliyyatların
mürəkkəbliyini və s. nəzərdən keçirin.

Anket məlumatlarının yoxlanılması
Müəssisədən əldə edilən məlumatların dəqiq olmasından əmin olmaq üçün riskin
qiymətləndirilməsinin əsas aspektlərini təsdiq etmək üçün üçüncü tərəflərdən hansı məlumatları
əldə etmək lazım olduğunu nəzərdə keçirin. Bu cür sadə addım sonrakı problemlərin qarşısını ala
bilər. Nümunələrə əvvəlki maliyyə hesabatları, gəlir vergisi haqqında bəyannamələr, krediti ödəmə
qabiliyyəti haqqında hesabatlar və ola bilsin ki, (potensial müştəridən icazə aldıqdan sonra)
bankirlər və s. kimi əsas məşvərətçilərlə müzakirələr daxildir.
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Üçüncü tərəflərlə əlaqə saxlamazdan və potensial müştəri haqqında məlumat
toplamazdan əvvəl bütün tərəfdaşların və işçi heyətin aşağıdakılar haqqında
məlumatların olmasından əmin olmaq üçün tədbirlər görün:
•

Müştərilər haqqında saxlanılan məxfi məlumatları qorumaq üçün şirkətin qaydaları;

•

Məxfiliyə dair qanunların tələbləri; habelə

•

Qüvvədə olan etika məcəlləsinin tələbləri.

Müştəri ilə münasibətlərın qurulması və ya davam etdirilməsi haqqında qərar qəbul edildikdən sonra
növbəti addım aşağıdakıdlr:
•

Audit üzrə ilkin şərtlərin mövcudluğunu müəyyən etmək; habelə

•

Auditor ilə rəhbərlik (müvafiq olduğunda isə idarəetməyə məsul şəxslər) arasında audit
tapşırığının şərtlərinin ümumi anlaşılmasını təsdiqləmək.

4.3

Audit üzrə ilkin şərtlər
Paraqraf #
210.6

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Audit üzrə ilkin şərtlərin mövcud olmasını müəyyən etmək üçün auditor:
(a) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı tətbiq olunan maliyyə hesabatı
çərçivələrinin münasib olmasını müəyyən etməli; habelə (İst: Paraq. A2-A10)
(b) Rəhbərliyin aşağıdakılarla bağlı öz məsuliyyətini qəbul etməsi və başa
düşməsinə dair razılığını əldə etməlidir: (İst: Paraq. A11-A14, A20)
(i)
Maliyyə hesabatının tətbiq olunan maliyyə hesabatı çərçivələrinə uyğun
hazırlanmasına, o cümlədən lazım gələrsə, ədalətli təqdimatına görə;
(İst: Paraq. A15)
(ii)
Rəhbərliyin, istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində baş vermiş
əhəmiyyətli təhriflərdən azad maliyyə hesabatının hazırlanmasına imkan
yaratmaq üçün zəruri olduğunu müəyyən etdikləri daxili nəzarət sistemi
üzrə; (İst: Paraq. A16-A19)
(iii)
Auditoru aşağıdakılarla təmin etməyə görə:
a. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün mühüm olmasından rəhbərliyin və
lazım gələrsə, idarəetməyə məsul şəxslərin xəbərdar olduğu bütün
informasiyaya, məsələn, qeydlər, sənədlər və digər məsələlərə giriş;
b. Auditorun audit aparmaq məqsədilə rəhbərlikdən tələb edə biləcəyi əlavə
informasiya; habelə
c. Müəssisə daxilində olan və audit sübutları əldə etmək üçün auditorun zəruri
hesab etdiyi şəxslərə məhdudiyyətsiz giriş.
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Əlavə 4.3-1
Nəzərə almaq
Audit üzrə ilkin
şərtlər
mövcuddurmu?

Sorğunun istiqaməti
Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə ediləcək maliyyə hesabatlarının
əsas prinsipləri (məs., BMHS və ya yerli əsas prinsiplər) məqbuldurmu? Nəzərə
alınacaq amillərə aşağıdakılar daxildir:

Müəssisənin xarakteri (kommersiya, dövlət sektoru və ya qeyrikommersiya);

Maliyyə hesabatlarının məqsədi (ümumi məqsəd və ya xüsusi istifadəçilər
üçün);

Maliyyə hesabatlarının xarakteri (maliyyə hesabatlarının tam dəsti yaxud
tək bir maliyyə hesabatı); habelə

Qanun və ya qayda ilə tətbiq edilən maliyyə hesabatlarının əsas prinsipləri
təyin edilirmi.
Rəhbərlik aşağıdakılara görə öz məsuliyyətini qəbul edir/başa düşürmü:

Maliyyə hesabatlarının tətbiq edilən maliyyə hesabatlarının əsas
prinsiplərinə uyğun olaraq hazırlanması, o cümlədən (uyğun olunduğunda)
onların ədalətli təqdimatı;

Rəhbərliyin, istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində baş vermiş
əhəmiyyətli təhriflərdən azad maliyyə hesabatının hazırlanmasına imkan
yaratmaq üçün zəruri olduğunu müəyyən etdikləri daxili nəzarət; habelə

Auditorun aşağıdakılar ilə təmin edilməsi:
- Qeydlər, sənədlər və digər məsələlər kimi bütün münasib
məlumatlardan istifadə etmək imkanı;
- Audit üçün rəhbərlikdən tələb edilən əlavə məlumatlar (məsələn, yazılı
təqdimatlar), habelə
- Zəruri audit sübutlarını əldə etmək üçün müəssisə daxilində olan
şəxslərə məhdudiyyətsiz yanaşma imkanı?

Auditin
həcminə
məhdudiyyət
qoyulurmu?

Rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər audit həcminə hər hansı
məhdudiyyət növü qoymuşdurmu? Bura qeyri-real son yerinə yetirilmə tarixləri,
işi yerinə yetirmək üçün müəyyən şirkətin işçi heyətinin qəbul edilməməsi, habelə
obyektə giriş, əsas heyətə yanaşma və ya sənədlərdən istifadə etmə imkanın
verilməməsi aiddir. Əgər belə məhdudiyyət audit rəyin verilməsindən imtina ilə
nəticələnəcəksə, şirkətdən qanun və qaydalara əsasən tapşırığın yerinə
yetirilməsini davam etdirmək tələb edilmədiyi halda, şirkət tapşırıqdan imtina
etməlidir.

Rəhbərlik razılaşmadığı və yuxarıda verilmiş 210.6(b) saylı BAS-da əks etdirilən məsuliyyətlərini
qəbul etmədiyi və ya maliyyə hesabatlarının əsas prinsipləri məqbul olmadığı hallarda, qanun və
ya qaydalara əsasən tələb edilmədikdə, 210.8 saylı BAS-a əsasən auditordan tapşırıqdan imtina
etməsi tələb olunur.
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4.4

Tapşırığın şərtlərinin razılaşdırılması

Paraqraf #
210.7

210.9
210.10

210.11

210.12

210.13

210.14
210.15

210.16

210.17

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Əgər rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul şəxslər auditorun iş həcminə təklif edilmiş audit
tapşırığı baxımından məhdudiyyət qoyarsa və auditor bu məhdudiyyət nəticəsində
maliyyə hesabatlarına dair rəy verməkdən imtina edəcəyini hesab edərsə, auditor audit
tapşırığı timsalında məhdudlaşdırılmış tapşırığı, qanun və ya qaydalarda bu cür etməsi
tələb olunmayana qədər qəbul etməməlidir.
Auditor rəhbərlik və lazım gələrsə, idarəetməyə məsul şəxslər ilə audit tapşırığının
şərtlərinə dair razılığa gəlməlidir. (İst: Paraq. A21)
11-ci paraqrafın müddəalarına əsasən, audit tapşırığının yerinə yetirilməsinin
razılaşdırılmış şərtləri audit üzrə məktubda və ya digər münasib yazılı razılaşmada qeyd
olunmalı və aşağıdakıları əks etdirməlidir: (İst: Paraq. A22-A25)
(a) Maliyyə hesabatlarının auditinin məqsədi və əhatə dairəsi;
(b) Auditorun öhdəlikləri;
(c) Rəhbərliyin öhdəlikləri;
(d) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün tətbiq olunan maliyyə hesabatı
çərçivələrinin müəyyən edilməsi; habelə
(e) Auditor tərəfindən təqdim ediləsi istənilən hesabatın gözlənilən forma və
məzmunundan fərqlənə biləcəyi vəziyyətlərin ola bilməsinə dair bəyanat.
Əgər qanun və ya qaydalar audit tapşırığının yerinə yetirilməsinin 10-cu paraqrafda
göstərilən şərtlərini kifayət qədər ətraflı müəyyən edərsə, auditor bu cür tapşırıqlara
həmin qanun və qaydaların tətbiq edilməsi və rəhbərliyin 6(b) paraqrafında göstərilmiş
öhdəliklərini qəbul etməsi və başa düşməsi istisna olmaqla, həmin şərtləri yazılı
razılaşmada qeyd etməlidir. (İst: Paraq.A22, A26-A27)
Əgər qanun və ya qaydalar rəhbərliyin 6(b) paraqrafında təsvir edilənlərə oxşar
öhdəliklərini müəyyən edərsə, auditor qanun və ya qaydanın auditorun mülahizəsinə
görə, əslində həmin paraqrafda göstərilən öhdəlikləri əks etdirdiyini müəyyən edə bilər.
Bu cür oxşarlığa malik olan öhdəlikləri yazılı razılaşmada təsvir etmək üçün auditor
qanun və ya qaydanın ifadə formasından istifadə edə bilər. Qanun və ya qaydalarda
faktik olaraq eyni cür ifadə olunması müəyyən edilməyən öhdəliklər yazılı razılaşmada
6(b) paraqrafında göstərildiyi kimi təsvir olunmalıdır. (İst: Paraq.A26)
Təkrar auditlər zamanı auditor audit tapşırığının yerinə yetirilməsi şərtlərinə düzəliş
edilməsinin şəraitindən asılı olub-olmadığını və audit tapşırığının yerinə yetirilməsinin
mövcud şərtlərini müəssisəyə xatırlatmağın zəruri olub-olmadığını müəyyən etməlidir.
(İst: Paraq. A28)
Audit tapşırığının şərtlərində dəyişiklik edilməsi üçün kifayət qədər əsaslar olmadıqda,
auditor bu dəyişikliyin edilməsinə razı olmamalıdır. (İst: Paraq. A29-A31)
Əgər audit tapşırığını tamamlamazdan əvvəl auditordan audit tapşırığını daha aşağı
səviyyəli əminlik təmin edən tapşırıqla əvəz etmək tələb edilərsə, auditor bunu etmək
üçün yetərli əsasın olub-olmadığını müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A32-A33)
Əgər audit tapşırığının yerinə yetirilməsinin şərtləri dəyişərsə, auditor və rəhbərlik
tapşırığın yerinə yetirilməsinin yeni şərtləri barədə razılığa gəlməli və onları tapşırıq üzrə
məktub-sazişdə və ya digər müvafiq yazılı razılaşmada qeyd etməlidirlər.
Əgər audit tapşırığının yerinə yetirilməsi şərtlərinin dəyişməsi ilə razılaşa bilmirsə və
onun əsil audit tapşırığının yerinə yetirilməsini davam etdirilməsinə rəhbərlik icazə
vermirsə, onda auditor:
(a) Tətbiq olunan qanun və qaydalarla qadağan olunmursa, audit tapşırığından
imtina etməli; habelə
(b) Vəziyyəti idarəetməyə məsul şəxslər, sahibkarlar və ya tənzimləyici orqanlar
kimi digər tərəflərə məlumat verməklə bağlı istər müqavilə əsaslı, istərsə də
başqa şəkildə hər hansı öhdəliyin olub-olmamasını müəyyən etməlidir.

QEYD: 210 saylı BAS-ın 18-22-ci paraqraflarında müştəri ilə münasibətlərin qurulmasının əlavə
mülahizələri var, məsələn, maliyyə hesabatları üzrə standartlardan əlavə qanun və ya
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qaydalar olduğu hallarda və maliyyə hesabatlarının əsas prinsipləri qanun və ya qaydalarla
nəzərdə tutulduğu hallarda.

Rəhbərlik ilə auditor arasında tapşırığın şərtlərinə dair aydın anlaşılmanı təmin etmək üçün
məktub-saziş (və ya digər formada yazılı razılaşma) hazırlanıb müdiriyyətin müvafiq nümayəndəsi
ilə razılaşdırılır. Mümkün olan anlaşılmazlığa yol verməmək üçün məktub-saziş audit tapşırığı
başa çatanadək yekunlaşdırılıb imzalanmalıdır.
Hətta auditin məqsədi, həcmi və audit üzrə öhdəliklər qanunla müəyyən edildiyi ölkələrdə məktubsaziş müştərilərə onların konkret vəzifələri və məsuliyyətləri haqqında məlumat vermək üçün
faydalı ola bilər.
210 saylı BAS-da verilən nümunəyə əsasən məktub-sazişin nümunəsi ardınca gələn nümunənin
materiallarında təqdim edilir.
Məktub-sazişdə aşağıda verilmiş məsələlər əks etdirilməlidir.
Əlavə 4.4-1
Şərtlər
Maliyyə
hesabatlarının
auditi
nəticəsində
hazırlanmış
auditor
hesabatının
məqsədi, uçot
göstəricilərinin
sistemi, həcmi
və forması

Təsvir
• İstifadə ediləcək mühasibat uçotunun əsas prinsipləri.
• Maliyyə hesabatlarının auditinin məqsədi və auditor hesabatının və ya digər
məlumatvermənin nəzərdə tutulan forması. Həmçinin hesabatın gözlənilən
forma və məzmunundan fərqlənə biləcəyi şəraitlər.
• Auditin həcmi, o cümlədən qüvvədə olan qanun, qayda, BAS və peşəkar
qurumların auditorun əməl etdiyi etika üzrə və digər rəsmi qərarlarına istinad.
• Hesabatın təqdim edilməsi tələb edilən digər tərəflər (məs., tənzimləyici
orqan).

Auditorun
məsuliyyəti

• Auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmaq.
• Auditin tərkib məhdudiyyətlərinə və daxili nəzarətin məhdudiyyətlərinə görə
bəzi əhəmiyyətli təhriflərin hətta audit BAS-ların tələblərinə uyğun olaraq
düzgün planlaşdırıldığı və yerinə yetirildiyi halda, qaçılmaz aşkarlanmama
riskinin mövcud olmasının qəbul edilməsi.

Rəhbərliyin
məsuliyyəti

• Maliyyə hesabatlarının tətbiq edilən maliyyə hesabatlarının əsas
prinsiplərinə uyğun olaraq hazırlanması üçün və rəhbərliyin istər dələduzluq,
istərsə ya səhv nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhriflərdən azad olan
maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün zəruri hesab etdiyi daxili nəzarətin
hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün.
• Məktub-sazişdə əks etdirilmiş tapşırığın şərtlərini qəbul etmək.
• Auditlə bağlı tələb edilən materiallardan, sənədlərdən və digər
məlumatlardan məhdudiyyətsiz istifadə imkanın verilməsi.
• Müəssisə daxilində şəxslərə məhdudiyyətsiz yanaşma imkanının verilməsi
• Rəhbərlikdən auditlə bağlı edilən təqdimatlara aid yazılı təsdiqləmənin
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alınması ilə bağlı auditorun gözləntisini təsdiqləmək.
• Rəhbərliyə auditor hesabatının tarixindən maliyyə hesabatlarının dərc
edilmə tarixinədək olan müddətdə məlum ola biləcəyi faktlar haqqında
rəhbərliyin auditora məlumat verməsinə dair razılığı.

Məktub-sazişə daxil ola bilən digər məsələlər aşağıda əks etdirilmişdir.
Əlavə 4.4-2
Şərtlər
Audit necə
aparılacaq,
mübahisələrin
həlli və xidmət
haqlarının
ödənilməsinin
təşkili

Təsvir
Aşağıdakıların təşkil olunmasını əks etdirmək:
• Auditin planlaşdırılması və aparılması, o cümlədən audit heyətinin tərkibi və
müştəri tərəfindən hazırlanacaq (əgər tələb olunursa) maliyyə hesabatlarının və
ya digər sənədlərin layihələrinin təfərrüatları və onların auditor tərəfindən tələb
edilən təqdim edilmə tarixləri;
• Digər auditorların və ekspertlərin işə cəlb olunması;
• Əgər varsa, əvvəlki auditorun ilkin qalıqlarla bağlı işə cəlb olunması; habelə
• Digər məsələlər:
– Mümkün olduğu hallarda auditorun öhdəliyinə qoyulan məhdudiyyətlər,
– Xidmət haqlarının hesablanma əsasları və hesabların təqdim edilməsi
üzrə prosedurlar,
– Şirkətin auditə aid iş sənədlərinin digər tərəflərə təqdim etmək
öhdəlikləri, habelə
– Auditor ilə müştəri arasında əlavə razılaşmalara və ya auditorun müştəriyə
verilməsini nəzərdə tutduğu digər məktublara yaxud hesabatlara istinad.
Müştəri məktub-sazişin alınmasını təsdiqləməklə, tapşırığın şərtlərini
təsdiqləməlidir.

Məktub-sazişin təzələnməsi
Heç bir dəyişiklik baş vermədiyi halda auditor müəssisəyə audit tapşırığının mövcud şərtləri
haqqında xatırlamaq ehtiyacının olub-olmadığını müəyyən etməlidir. Auditor təkrar təyin olunduğu
zaman hər il yeni məktub əldə etmədən, tapşırığın şərtləri təkrar təsdiqlənə bilər.
Şəraitlər dəyişdikdə, məktub-sazişə düzəlişlərin edilməsi tələb oluna bilər. Bu cür şəraitdə dəyişiklik
tələb edən məsələlərə aşağıdakılar daxil ola bilər:
•

Tapşırığın düzəliş edilmiş və ya xüsusi şərtləri;

•

Müdiriyyətdə təzəlikcə edilmiş dəyişikliklər;

•

Mülkiyyət strukturunda əhəmiyyətli dəyişiklik;

•

Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin xarakterində və ya ölçüsündə əhəmiyyətli dəyişiklik;

•

Qanun və ya qaydaların tələblərində dəyişiklik;

•

Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında qəbul edilmiş maliyyə hesabatlarının əsas prinsiplərində
dəyişiklik;
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•

Məlumatverməyə dair digər tələblərdə dəyişiklik; habelə

•

Rəhbərlik tərəfindən auditin məqsəd və həcminin düzgün başa düşmədiyinin əlaməti.
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Audit tapşırığının şərtlərində dəyişiklik
Əgər rəhbərlik audit tapşırığının şərtlərində dəyişiklik etməyi tələb edərsə, auditor belə tələbin
məntiqə uyğun əsaslandırılmasının olub-olmadığını və audit tapşırığının nəzərdə tutulubtutulmadığını nəzərdən keçirməlidir. Məntiqə uyğun əsaslandırılma müştərinin şəraitlərinin
dəyişiliməsindən və ya tələb edilmiş ilkin xidmətin xarakterinin yanlış başa düşülməsindən ibarət ola
bilər.
Audit zamanı yaranan məsələlərdən irəli gələn dəyişiklik məntiqə uyğun hesab edilmir. Bura
rəhbərliyin təqdimatlarını əsaslandırmayan audit üçün məlumatlar, audit üçün müəyyən məlumatları
(auditin həcmini effektiv şəkildə məhdudlaşdıra bilən) əldə etməyin mümkün olmaması və ya əks
halda qənaətbəxş olmayan sübutlar aid ola bilər. Misal kimi auditor tərəfindən mal-material
ehtiyatlarının qalıqlarına dair yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsinin mümkün olmaması
və müəssisə tərəfindən şərti rəyin verilməsinin və ya rəy verməkdən imtinanın qarşısını almaq üçün
audit tapşırığını təhlil tapşırığına dəyişməyi tələb etdiyi halları göstərmək olar.
Əgər şərtlərdə dəyişikliklərin edilməsi məntiqə uyğun olarsa, düzəliş edilmiş məktub-saziş və ya
başqa formada yazılı razılaşma əldə edilmləlidir. Lakin auditor şərtlərdə təklif edilən dəyişikliklər
etməyə hələ də razılaşa bilmədiyi və rəhbərlik ilkin audit tapşırığının davam etdirilməsinə icazə
vermədiyi halda auditor:
•

Tətbiq edilən qanun və ya qaydalara uyğun olaraq mümkün olduğu hallarda audit tapşırığından
çıxmalıdır; habelə

•

Şəraitlər haqqında digər tərəflərə, məsələn idarəetməyə məsul şəxslərə, sahibkarlar və ya
tənzimləyici orqanlara müqavilə əsasında və ya başqa cür məlumat vermək öhdəliyinin olubolmadığını müəyyənləşdirməlidir.

4.5

Nümunəvi halların təhlili — müştəri ilə münasibətlərin qurulması və davam etdirilməsi

Nümunəvi hallara dair təfərrüatlar üçün 2-ci Cild, Fəsil 2-ə, “Nümunəvi halların təhlilinə giriş” istinad
edin.
Qeyd: Ümumiyyətlə “Dephta Furniture” şirkətinin audit sübutlarının sənədləşdirilməsi üçün daha
qaydalı şəkildə (məsələn, yoxlama vərəqələri və s.) təşkil olunmuş yanaşma istifadə edilmişdir,
“Kumar” şirkətindəki yanaşma isə daha az qaydalıdır (qeydlər və s.). Bu sadəcə alternativ
sənədləşdirilmə vasitələrini əks etdirmək üçündür. Bu “Dephta” şirkətinin auditində qeydlərin,
“Kumar” şirkətinin auditində isə yoxlama vərəqələrinin istifadə edilməsinin qarşısını almır. BAS-ların
tələblərinə uyğunluğun sənədləşdirilmə formasının seçimi peşəkar mülahizəyə aiddir və idealda
auditin planlaşdırılmasında müzakirə edilməlidir.
Tərəfdaş və ya audit şirkətindəki müdir audit tapşırığının davam etdirilib-etdirilməməsi ilə bağlı
qərar çıxarmaq məqsədilə audit tapşırığının hal-hazırda yerinə yetirilməsini güman edərək yeni və
ya nəzərdən keçirilmiş risk amillərini müəyyən edib qiymətləndirmək üçün sorğu aparmalıdır.
Aşağıdakı kimi sorğuları daxil etmək:
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Nümunəvi halın təhlili A — “Dephta Furniture, Inc.”
Müştəri ilə münasibətlərin qurulması və davam etdirilməsi
Aşağıda verildiyi kimi anketdən istifadə etmək olar.
• Auditin ilkin şərtlərinə riayət olunmuşdurmu?

Şirkətin keyfiyyətə nəzarət üzrə
təlimatında əks etdirilən müştəri ilə
münasibətlərin qurulmasına/davam
etdirilməsinə dair tələblərə riayət
olunmuşdurmu?

Texniki tapşırıqda və ya audit tapşırığına
dair tələblərdə hər hansı dəyişikliklər
edilmişdirmi?

Müstəqil məsələlər və ya maraqların
toqquşması mövcuddurmu?
Nəzərə alın: müştərinin vacib vəzifələrdə olan
şəxsləri ilə ailə münasibətləri/şəxsi
münasibətlər, qeyri-audit xidmətləri, məsələn
mühasibatlıq, maddi maraqlar və digər iş
münasibətləri.

Müştərinin sahibkarlarının dürüstlüyünü
şübhə altına qoyan hər hansı şəraitlər
mövcuddurmu?
Məhkum olunma hallarını, dövlət orqanlarının
tələbi ilə məhkəmə çəkişmələri/sanksiyaları,
qanunsuz hərəkətlərin və ya dələduzluğun
olmasından şübhələnmə və ya belə hərəkətlərin
olmasının təsdiqlənməsi, polis tərəfindən
aparılan istintaq, habelə KİV-də mənfi
məlumatları nəzərə alın.

Xüsusi biliklər tələb edilən sahələr
mövcuddurmu?




Şirkətin tapşırığı peşə və şirkətin
standartlarına uyğun olaraq yerinə
yetirmək üçün vaxt, səriştə və vəsaiti
varmı?

“Dephta” şirkətinin maliyyə hesabatlarını İFRSdən istifadə edərək rəhbərlik hazırlayır.
Məktub-saziş hazırlanmışdır və rəhbərlik
aşağıdakı öhdəliklərini təsdiqləmişdir:
• Tələb əsasında bütün məlumatları təqdim
etmək.
• Heyətə məhdudiyyətsiz yanaşma imkanını
təmin etmək.
• Dələduzluq və ya səhv üzündən əhəmiyyətli
təhriflərdən azad olan maliyyə hesabatlarının
hazırlanması üçün rəhbərliyin zəruri hesab etdiyi
daxili nəzarətin hazırlanması və yerinə
yetirilməsi .
Bəli. Keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimatımızın XX
və YY prosedurarına istinad edin.

Xeyr.
Fikir verdiyimiz yeganə məsələ işçilərimizdən
biri tərəfindən “Dephta” şirkətinin çoxlu yataq
otağı üçün mebelin alınmasıdır; o kataloqda
göstərilən qiyməti ödəmişdir. Bu hadisənin
müstəqilliyimizə təhlükə yaratması hesab
edilmir.
Xeyr. Lakin Pərvin (müştərinin biznes
məsləhətçisinin qızı) haqqında iyul ayında KİVdə mənfi məlumat verilmişdir. O, dövlət
məmurlarının tikinti şirkətlərindən rüşvət
almaqda ittiham edildiyi torpaqla bağlı
sövdələşmədə məsləhətçi idi. Bu məsələ də
bizim audit üçün risk amillərinin siyahısında
qeyd edilmişdir.
İnternet vasitəsilə həyata keçirilən satışlara
nəzarət vasitələrini yoxlamaq üçün biz Davidi
(onun İT sahəsində bilikləri var) istifadə
edəciyik.
Bəli. Planlaşdırılmış büdcəyə baxın.
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Əvvəlki auditlər və bu müəssisə üçün
digər tapşırıqlar zamanı aşkarlanmış,
araşdırılması tələb edilən məsələlər
mövcuddurmu?
Tapşırığımızın riskini artıran hər hansı
yeni şəraitlər mövcuddurmu?
Müştəri bizim xidmət haqlarımızın
ödənişini davam etdirə bilərmi?

İnternet vasitəsilə həyata keçirilən satışların
qəbul edilməsinə dair qərar baxımından ümumi
İT nəzarət vasitələrinin yoxlanılması zərurəti.
Xeyr. Rəhbərliyin daxili nəzarətə münasibəti
yaxşıdır.
Bəli.

Nəticə
Tapşırıq riskinin ümumi qiymətləndirilməsi = Aşağı
Biz bu müştəri ilə münasibətləri davam etdirməliyik.

Sanq Cun Li
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Tapşırığın şərtləri aşağıda əks etdirildiyi kimi məktuba daxil edilməlidir.

Jamel, Woodwind & Wing LLP
55 Kingston St., Cabetown, United Territories 123-53004

15 oktyabr 20X2-ci il
Cənab Surac Dephta, baş direktor
“Dephta Furniture, Inc.”
2255 West Street
North Cabetown
United Territories
123-50214
Hörmətli cənab Dephta,
Siz bizdən tələb etmisiniz ki, “Dephta Furniture” şirkətinin 31 dekabr 20X2-ci il tarixinə olan balans
hesabatından, gəlirlər və zərərlər hesabatından, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və həmin
tarixdə başa çatmış hesabat dövründə pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot
siyasətinin əhəmiyyətli məsələlərinin qısa təsvirindən və digər izahedici materiallardan ibarət olan
maliyyə hesabatlarının auditini aparaq. Bu məktubla məmnuniyyətlə tapşırığı qəbul etməyimizi və
audit tapşırığını başa düşməyimizi təsdiqləyirik. Auditimizin məqsədi maliyyə hesabatlarına dair rəy
bildirməkdən ibarətdir.
Bizim məsuliyyətimiz
Audit beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılacaq. Həmin standartlara uyğun olaraq, biz etik
normalara əməl etməli və auditi elə bir şəkildə planlaşdırmalı və aparmalıyıq ki, maliyyə
hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olmadığına ağlabatan əminlik əldə edək. Audit maliyyə
hesabatlarında təqdim edilmiş məbləğləri və məlumatları təsdiqləyən audit sübutları əldə etmək
üçün prosedurların yerinə yetirilməsini əhatə edir. Prosedurların seçilməsi auditorun mühakiməsinə,
o cümlədən maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər
riskinin qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Auditə, həmçinin, maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının
qiymətləndirilməsi və istifadə edilmiş uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunun və rəhbərliyin apardığı
uçot qiymətləndirmələrinin əsaslılığının qiymətləndirilməsi daxildir.
Daxili nəzarətin tərkib məhdudiyyətləri ilə birlikdə auditin tərkib məhdudiyyətlərinə görə hətta audit
BAS-lara uyğun olaraq düzgün planlaşdırılıb yerinə yetirildiyi halda bəzi əhəmiyyətli təhriflərin
aşkarlanmama riski qaçılmazdır.
Riski qiymətləndirdikdə, biz müəssisənin daxili nəzarətinin effektivliyinə dair rəy bildirmək məqsədilə
deyil, verilən şəraitdə münasib olan audit prosedurlarını hazırlamaq üçün müəssisə tərəfindən
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına aid olan daxili nəzarəti nəzərdən keçiririk. Lakin biz sizə audit
zamanı aşkarladığımız, maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan daxili nəzarətdə əhəmiyyətli
çatışmazlıqlar haqqında yazılı şəkildə məlumat verəcəyik.
Gözlənilməz çətinliklər yaranmadığı halda hesabatımız əsasən aşağıdakı formada olacaq:
[Auditor hesabatının forması və məzmunu əks etdirilməmişdir.]
Hesabatımızın məzmununa və həcminə audit yoxlamasının nəticələrindən asılı olaraq, düzəliş
etmək lazım ola bilər.
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Rəhbərliyin məsuliyyəti
Biz auditimizi rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin aşağıdakılara görə
məsuliyyət daşıdıqlarını qəbul edib başa düşmələrinə əsaslanaraq aparacayıq:
(a) Maliyyə hesabatlarının Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğun olaraq
hazırlanması və dürüst təqdimatı;
(b) Dələduzluq və ya səhv üzündən əhəmiyyətli təhriflərdən azad olan maliyyə
hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin zəruri hesab etdiyi daxili nəzarət; habelə
(c) Bizə aşağıdakılarla təmin etmək:
(i) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün münasib olduğu sizə məluma olan
bütün məlumatlardan, məsələn uçot jurnallarına, sənədlərə və digər
məsələlərdən istifadə etmək imkanı;
(ii) Audit məqsədilə sizdən tələb edə biləcəyimiz əlavə məlumatlar; habelə
(iii) Audit sübutlarının onlardan əldə edilməsini zəruri hesab etdiyimiz şəxslərə
məhdudiyyətsiz yanaşmaq imkanı.
Audit prosesimizin bir hissəsi kimi biz rəhbərlikdən və müvafiq olduğunda idarəetməyə
məsul şəxslərdən audit ilə bağlı bizə edilmiş təqdimatlara dair yazılı təsdiqləmələr tələb
edəcəyik.
Audit apararkən, işçi heyətinizin tam əməkdaşlıq etməsinə ümid edirik.
Xidmət haqları
İş yerinə yetirildikcə hesabları sizə təqdim ediləcək xidmət haqlarımız tapşırığı yerinə
yetirən şəxslərə tələb edilən vaxt, üstəlik faktiki xərclər əsasında hesablanır. Saat hesabı ilə
fərdi tariflər istifadə edilmiş məsuliyyətin dərəcəsindən və zəruri bacarıqdan asılı olaraq
fərqlənir.
Bu məktuba xitam verilmədiyi, düzəliş edilmədiyi və ya məktub başqası ilə əvəz edilmədiyi halda, o,
sonrakı dövrlər üçün qüvvədə qalacaq.
Maliyyə hesabatlarının auditinin hazırlanması üçün tədbirləri qəbul etdiyinizi, onlarla
razılaşdığınızı bildirmək üçün bu məktubun əlavə edilmiş nüsxəsini imzalayıb
qaytarmağınızı xahiş edirik.
Hörmətlə,
Sanq Cun Li
“Jamel, Woodwind & Wing, LLP”
“Dephta Furniture, Inc.” tərəfindən təsdiqlənmişdir
Surac Dephta
Baş direktor
1 noyabr 20X2-ci il
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Nümunəvi halın təhlili B— “Kumar & Co.”
Müştəri ilə münasibətlərin qurulması və davam etdirilməsi
Hazırkı audit tapşırığının hal-hazırda aparılmasını güman edərək, yeni və ya düzəliş edilmiş risk
amillərini müəyyən etmək və qiymətləndirmək tələblərini aşağıdakı kimi təliqədə sənədləşdirmək
olar.
Müştəri ilə münasibətlərin davam etdirilməsinə dair arayış — “Kumar & Co.”
15 oktyabr 20X2-ci il
Biz bu tapşırığı qəbul edib-etməyəcəyimizi müəyyən etmək üçün müştəri Rac Kumar ilə 15
sentyabr 20X2-ci il tarixində danışdıq.
Yaranan məsələlər:
Rac MHBS-dan istifadə edərək “Kumar & Co.” şirkətinin maliyyə hesabatlarına dair audit
rəyin verilməsini tələb edir.
Biz müstəqilliyimizə qarşı bütün mümkün təhlükələri (İESBA Məcəlləsinin 290-cı
bölməsində qeyd olunan) nəzərdən keçirdik və heç bir təhlükə aşkarlamadıq.
Sahibkarın dürüstlüyünə qarşı narahatçılıq yarada bilən yeni heç nə baş verməyib.
Əməliyyatlar əvvəlki dövrdə olduğu kimidir, baxmayaraq ki, Racın gündəlik
əməliyyatlarda iştirak etməməsi dələduzluğun baş verməsi üçün daha çox imkan
yaradır. Biz mümkün olan dələduzluq risklərini araşdırmaq üçün bu il mahiyyəti üzrə
prosedurlarımızın genişləndirilməsini nəzərdən keçirməliyik.
Əlavə mütəxəssislər tələb edilmir və keçən dövrdəki şəxslər auditi apara bilər.
Bu dövrdə mümkün olan iki problem:
Şirkətdə əsas müştərisi olan “Dephta” şirkətindən məhsullarına olan tələbat aşağı
düşmüşdür.
Rac diqqətini daha çox şəxsi ailə məsələlərinə yönəltmişdir. Auditi aparan zaman biz
əmin olmalıyıq ki, kitab və uçot jurnallarındakı məlumatlar təzələnmişdir və
aşkarlanmamış səhvlər baş verməmişdir. Bu da dələduzluq riskini yarada bilər.
Tapşırıq riskinin ümumi qiymətləndirilməsi = Orta
Biz cari dövr üçün bu tapşırığı qəbul edəcəyik.

Sanq Cun Li

Tapşırığın şərtləri Nümunəvi halın təhlili A: “Dephta Furniture, Inc.”-də verilən nümunəyə çox oxşar
məktubda əks etdirilməlidir.
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5. Ümumi audit strategiyası
Fəsilin məzmunu
Audit üçün ümumi planın və strategiyanın hazırlanmasında
tətbiq edilən addımların əks etdirilməsi.

Müvafiq BAS

300

Əlavə 5.0-1

Riskin qiymətləndirilməsi

Fəaliyyət
Audit tapşırığı üzrə ilkin
işləri yerinə yetirmək

Auditi planlaşdırmaq

Məqsəd

Sənədləşdirilmə1

Audit tapşırığının
qəbul edilibedilməməsinə dair
qərar qəbul etmək

Risk amillərinin siyahısı
Müstəqillik
Məktub-saziş

Ümumi audit
strategiyasını və audit
2
planını tərtib etmək

Audit qrupunun müzakirələri

Əhəmiyyətlilik
Ümumi audit strategiyası

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.

Paraqraf #
300.4

BAS-ın məqsəd(lər)i
Auditorun məqsədi auditi planlaşdırmaq və bununla da onu səmərəli şəkildə yerinə
yetirməkdir.
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Paraqraf #
200.15

300.5

300.7
300.8

300.9

300.10
300.11

5.1

BAS-ın məqsəd(lər)i
Auditor maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli şəkildə təhrif edilməsinə gətirib çıxaran
vəziyyətlərin mövcud ola biləcəyini qəbul edərək, auditi peşəkar inamsızlıq əsasında
planlaşdırıb həyata keçirməlidir.
Tapşırıq üzrə tərəfdaş və tapşırıq qrupunun digər əsas üzvləri auditin planlaşdırılmasına, o
cümlədən tapşırıq qrupunun üzvləri arasında müzakirələrin planlaşdırılmasına və bu
müzakirədə iştiraka cəlb olunmalıdır. (İst: Paraq. A4)
Auditor auditin həcmi, müddəti və istiqamətini göstərən və audit planının inkişafına yol
göstərən ümumi audit strategiyasını müəyyən etməlidir.
Ümumi audit strategiyasını müəyyən edərkən, auditor:
(a) Tapşırığın əhatə dairəsini göstərən xüsusiyyətlərini müəyyən etməlidir;
(b) Auditin müddətini və tələb olunan xəbərdarlıqların xarakterini planlaşdırmaq üçün
tapşırığın məqsədlərinin məruzə edilməsini təsdiqləməlidir;
(c) Auditorun peşəkar mühakiməsinə görə, tapşırıq qrupunun cəhdlərinin
istiqamətləndirilməsində əhəmiyyətli olan amilləri nəzərə almalıdır;
(d) Tapşırıq üzrə ilkin fəaliyyətlərin nəticələrini və lazım gələrsə, tapşırıq üzrə tərəfdaşın
müəssisə üçün yerinə yetirdiyi digər tapşırıqlara dair biliklərin müvafiq olub-olmadığını
nəzərdən keçirməlidir; habelə
(e) Tapşırığı yerinə yetirmək üçün zəruri olan resursların xarakteri, müddəti və həcmini
araşdırmalıdır. (İst: Paraq. A8-A11)
Auditor aşağıdakıların təsvirini əks etdirən audit planını hazırlamalıdır:
(a) 315 saylı BAS çərçivəsində müəyyən olunmuş planlaşdırılmış riski qiymətləndirmə
prosedurlarının xarakteri, müddəti və həcmi.
(b) 330 saylı BAS çərçivəsində müəyyən edilmiş təsdiqləmələr səviyyəsində növbəti
audit prosedurlarının xarakteri, müddəti və həcmi.
(c) Tapşırığın BAS-lara uyğun olması üçün yerinə yetirilməsi tələb olunan digər
planlaşdırılmış audit prosedurları. (İst: Paraq. A12)
Auditor audit əsnasında ümumi audit strategiyasını və audit planını zərurətə uyğun olaraq
yeniləməli və dəyişməlidir. (İst: Paraq. A13)
Auditor tapşırıq qrupu üzvlərinin istiqaməti və idarə edilməsinin və onların işinin təhlilinin
xarakteri, müddəti və istiqamətini planlaşdırmalıdır. (İst: Paraq. A14-A15)

İcmal

Planlaşdırma tapşırığın səmərəli və effektiv şəkildə yerinə yetirilməsinin və audit riskinin məqbul
dərəcədə aşağı səviyyəyədək azaldılmasını təmin etmək üçün vacibdir.
Auditin planlaşdırılması auditin ayrı mərhələsi deyil Bu, əvvəlki audit tamamlandıqdan sonra tez
bir zamanda başlayan fasiləsiz və təkrarlanan prosesdir və cari audit tamamlananadək davam
edir.
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Auditin planlaşdırlmasının üstünlükləri aşağıdakı əlavədə əks etdirilir.
Əlavə 5.1-1

Auditin
planlaşdırılmasının
üstünlükləri









Heyət üzvləri tərəfdaşın və əsas vəzifə tutan digər heyətin
təcrübəsindən/uzaqgörənliyindən öyrənir.
Tapşırıq düzgün təşkil olunur, işçi heyət yığılır və idarə olunur.
Əvvəlki dövrlərə aid audit tapşırıqlarından və digər tapşırıqlardan əldə
edilən təcrübə düzgün istifadə edilir.
Auditin vacib sahələrinə müvafiq diqqət yetirilir.
Mümkün olan problemlər müəyyən edilir və vaxtında həll olunur.
Audit faylının sənədləri vaxtında yoxlanılır.
Digərlər tərəfindən yerinə yetirilmiş iş uzlaşdırılır (digər auditorlar,
ekspertlər və s.).

Auditin planlaşdırılmasında aşağıdakı əlavədə əks etdirilən iki səviyyə var.
Əlavə 5.1-2

Auditin planlaşdırılması
Riskin qiymətləndirilməsi

Riskə qarşı cavab tədbirləri

Hesabatvermə

Ümumi audit strategiyası
Tapşırığın xüsusiyyətləri
Hesabatvermənin məqsədləri
Əhəmiyyətli amillər və təcrübə (əhəmiyyətlilik, risk amilləri və s.)
Zəruri vəsaitlərin xarakteri, müddəti və həcmi

Zəruri halda audit planlarını davamlı təzələmək və dəyişmək

Təfərrüatlı audit planı
Planlaşdırılmış prosedurların xarakteri, müddəti və həcmi
Riski qiymətləndirmə prosedurları
Əlavə audit prosedurları

Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər ilə
məlumat mübadiləsi

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Çox vaxt deyirlər ki, planlaşdırılmaya sərf edilən bir saat icrada beş saata qənaət edə bilər.
Auditin yaxşı planlaşdırılması audit səyinin yüksək riskli sahələrə yönəldilməsini, lazımsız
audit prosedurlarının audit həcminə daxil edilməməsini və audit heyətinin onlardan nə
gözlədiklərini bilməsini təmin edir.
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Ümumi audit strategiyasının hazırlanması tapşırığın başlanğıcından başlayır və aşağıdakı
mənbələrdən əldə edilən məlumatlara əsasən tamamlanır, sonra isə təzələnir:
•

Müəssisə üzrə əvvəlki təcrübə;

•

İlkin (müştəri ilə münasibətlərin qurulması və davam etdirilməsi) tədbirlər;

•

Axırıncı dövrdən sonra baş vermiş dəyişikliklər və təzə əməliyyatların nəticələri haqqında
müştəri ilə müzakirələr;

•

Dövr ərzində müştəri üçün yerinə yetirilmiş digər tapşırıqlar;

•

Audit komandasının müzakirələri və yığıncaqları;

•

Digər kənar mənbələr, məsələn, qəzet və internet məqalələri; habelə

•

Əldə edilən yeni məlumatlar, yerinə yetirilməmiş audit prosedurları və ya əvvəl planlaşdırılmış
strategiyaları dəyişə bilən, audit aparılan zaman rast gələn yeni vəziyyətlər.

Təfərrüatlı audit planı bir az sonra, konkret riski qiymətləndirmə prosedurları planlaşdıran zaman və
audit nəticəsində müvafiq cavab tədbirlərini hazırlamaq üçün qiymətləndirilmiş risklər haqqında
yetərli məlumatlar olduğu zaman başlayacaq. Təfərrüatlı audit planının hazırlanmasına dair tələblər
2-ci cild, Fəsil 16-da əks etdirilir.
Ümumi audit strategiyasını hazırlamaq üçün tələb edilən vaxt aşağıdakılardan asılı olaraq dəyişəcək:
•

Müəssisənin ölçüsü və mürəkkəbliyi;

•

Audit heyətinin tərkibi və ölçüsü. Kiçik auditlərin heyəti də kiçik olacaq, bununla da
planlaşdırılma, uzlaşdırılma və məlumat mübadiləsi asanlaşdırılacaq;

•

Müəssisə ilə əvvəlki təcrübə; habelə

•

Audit aparılan zaman rast gələn vəziyyətlər.
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Kiçik müəssisələrin auditi çox vaxt kiçik audit heyətləri tərəfindən aparılır. Bu, uzlaşdırılmanı və
heyətin üzvləri arasında məlumat mübadiləsini asanlaşdırır və ümumi audit strategiyası
çətinliksiz hazırlana bilər. Kiçik müəssisələrdə sənədləşdirilmə aşağıdakılar daxil edilən qısa
qeyd şəklində ola bilər:

Tapşırığın xarakteri və müddəti;

Təzə tamamlanmış auditdə müəyyən edilmiş məsələlər;

Cari dövrdə nə dəyişilmişdir;

Ümumi audit strategiyasında və ya təfərrüatlı audit planında tələb edilən hər hansı
düzəlişlər; habelə

Audit heyətinin hər bir üzvünün konkret məsuliyyəti.
Cari dövr üçün planlaşdırılma əvvəlki auditin sonunda qısa qeydin hazırlanmasından başlaya bilər.
Lakin sahibkar menecer ilə müzakirələr və audit heyətinin yığıncaqların nəticələri əsasında qeyd
cari dövr üçün təzələnməlidir.
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5.2

Ümumi audit strategiyasının hazırlanması

Ümumi audit strategiyası auditi lazımi qaydada planlaşdırmaq və əhəmiyyətli məsələləri tapşırıq
qrupunun nəzərinə çatdırmaq üçün zəruri hesab edilən əsas qərarlar haqqında sənəddir.
Strategiyada aşağıdakı əlavədə əks etdirilən planlaşdırma mərhələsinin yerinə yetirilməsindən irəli
gələn qərarları sənədləşdirir. Nəzərə alın ki, riskin qiymətləndirilməsinin konkret təfərrüatları və
yerinə yetiriləcək əlavə audit prosedurları təfərrüatlı audit planında sənədləşdirilməlidir.
Əlavə 5.2-1
Əsas addımlar
İşin başlanması

Risklərin və cavab
tədbirlərinin
qiymətləndirilməsi

Təsvir

İlkin tədbirləri (müştəri ilə münasibətlərin qurulması/davam etdirilməsi
və tapşırığın şərtlərinin təyin edilməsi) yerinə yetirin.

Müəssisə haqqında, məsələn, cari əməliyyatların nəticələri, əvvəlki
tapşırıqların nəticələri və cari dövrdə baş vermiş əhəmiyyətli
dəyişikliklər haqqında münasib məlumatları toplayın.

Tapşırıq üçün heyət, o cümlədən müvafiq olduğunda, audit tapşırığın
keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert və tələb edilən hər hansı
ekspertlər təyin edin.

Maliyyə hesabatlarındakı əhəmiyyətli təhriflərin (o cümlədən
dələduzluğun) həssaslığını müzakirə etmək üçün audit heyətinin (o
cümlədən tapşırığı üzrə tərəfdaşın) yığıncaqlarının cədvəlini tərtib edin.

Audit işinin hər aspektinin müvafiq yerinə yetirilmə (inventarizasiya,
riski qiymətləndirmə prosedurları, kənar mənbədən təsdiqləmələr,
dövrün sonunda səfər və auditin nəticələrini müzakirə etmək üçün
yığıncaqlar) müddətlərini (tarixlərini) müəyyən edin.

Ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətliliyi və fəaliyyət
göstəricilərinin əhəmiyyətliliyin müəyyən edin.

Zəruri riski qiymətləndirmə prosedurlarının xarakterini və həcmini və
onları yerinə yetirəcək şəxsləri müəyyən edin.

Maliyyə hesabatları səviyyəsində risk qiymətləndirildikdən sonra
müvafiq ümumi cavab tədbirlərini hazırlayın (1-ci cild, Fəsil 9-a istinad
edin).

Auditin planlaşdırılmış həcmi və müddətinin icmalı haqqında
idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verin.

Zəruri hallarda yeni şəraitlərdən asılı olaraq strategiya ilə audit planını
təzələyin və dəyişin.

Əhəmiyyətli təhriflər riskləri müəyyən edilib qiymətləndirildikdən sonra ümumi strategiyanı (o
cümlədən müddət, şəxsi heyəti komplektləşdirilməsi və nəzarət) yekunlaşdırma və təfərrüatlı audit
planın tərtib etmək olar. Təfərrüatlı planda müəyyən edilmiş və qiymətləndirilmiş risklərə cavab
verən təsdiqləmələr səviyyəsində əlavə audit prosedurları açıqlanır.
İş başladıqda, yeni şəraitlərə, audit yoxlamasının nəticələri və əldə edilən digər məlumatlar üzrə
cavab tədbirləri görmək üçün ümumi strategiyada və təfərrüatlı planlarda dəyişikliklərin edilməsi
tələb edilə bilər. Bu cür dəyişikliklər səbəblər göstərilməklə audit sənədlərində, məsələn ümumi
audit strategiyasında və ya audit planında sənədləşdirilməlidir.
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Ümumi strategiyada aşağıda sadalandığı kimi məsələlər sənədləşdirilir.
Əlavə 5.2-2
Sənəd
Tapşırığın
xüsusiyyətləri

Hesabatvermə
məqsədləri

Təsvir

İstifadə ediləcək maliyyə hesabatlarının əsas prinsipləri.

Zəruri əlavə hesabatlar, məsələn ayrıca maliyyə və sənaye sahəsinə aid
tələblər (tənzimləyici orqanların və s.).

Mürəkkəb, xüsusi və yüksək riskli audit sahələrini araşdırmaq üçün
xüsusi bilik və ya səriştə üçün tələbat.

Xidmət təşkilatlarından tələb edilən sübutlar.

Əvvəlki auditlərdə əldə edilən sübutların (məsələn, riski qiymətləndirmə
prosedurları və nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları) istifadə
olunması.

İnformasiya texnologiyalarının audit prosedurlarına təsiri
(məlumatlardan istifadə etmək imkanı və kompüterləşdirilmiş audit
metodlarının istifadə edilməsi).

Audit prosedurlarını yerinə yetirərkən, bir az qabaqcadan xəbər vermək
imkanın olmasının tətbiq edilməsi.

Müəssisənin heyətindən və məlumatlarından istifadə etmək imkanı.

Müəssisənin hesabatvermə cədvəli.

Aşağıdakı məsələləri müzakirə etmək üçün rəhbərlik və idarəetməyə
məsul şəxslərlə görüşlərin müddəti:
Audit yoxlamasının xarakteri, müddəti və həcmi. Bura malmaterial ehtiyatlarının hesabalanması, kənar mənbədən təsdiqləmələr,
habelə aralıq və digər zəruri prosedurların tarixləri aid ola bilər.
Tapşırıq yerinə yetirilərkən audit yoxlamasının status, habelə
Auditor hesabatı və digər məlumat mübadiləsi, məsələn
rəhbərliyin məktubları.

Aşağıdakı məsələləri müzakirə etmək üçün tapşırıq qrupunun üzvləri
arasında görüşlərin/məlumat mübadiləsinin müddəti:
Müəssisənin risk amilləri (biznes və dələduzluq),
Yerinə yetiriləcək işin xarakteri, müddəti və həcmi,
Yerinə yetirilmiş işin təhlili, habelə
Üçüncü tərəflərlə digər məlumat mübadiləsi.
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Sənəd
Əhəmiyyətli
amillər

Təsvir













Əhəmiyyətli
dəyişikliklər və
inkişaf







Zəruri vəsaitlərin
xarakteri,
müddəti və
həcmmi






Əhəmiyyətlilik (ümumi, maliyyə hesabatlarının ayrı-ayrı sahələri və
fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi).
Riskin ümumim maliyyə hesabatları səviyyəsində ilkin
qiymətləndirilməsi və auditə təsiri.
Aşağıdakıların ilkin müəyyən edilməsi:
Əməliyyatların mühüm və əhəmiyyətli kateqoriyaları, hesab
qalıqları və məlumatların açıqlanması; habelə
Əhəmiyyətli təhriflər riski yüksək ola bilən sahələr.
Audit sübutlarını toplayıb dəyərləndirərkən sübhə ilə düşünməni
qoruyub saxlamaq və peşəkar inamsızlıq göstərmək zərurəti necə
audit qrupu üzvlərinin yadına necə salınacaq.
Əvvəlki audit yoxlamalarının müvafiq nəticələri, o cümlədən nəzarətdə
aşkarlanmış çatışmazlıqlar və onları araşdırmaq üçün rəhbərlik
tərəfindən görülən tədbir.
Müəssisəyə digər xidmətləri göstərən şirkətin heyəti ilə müzakirələr.
Rəhbərliyin daxili nəzarətə münasibətinin və müəssisə daxilində
ümumiyyətlə daxili nəzarətə verildiyi əhəmiyyətə olan münasibətinin
sübutları.
Daxili nəzarətə arxalanmağın auditor üçün daha səmərəli olmasını
müəyyən edə bilən əməliyyatların həcmi.
Müəssisəyə təsir edən biznesin əhəmiyyətli inkişafı, o cümlədən
informasiya texnologiyalarında və biznes proseslərində dəyişikliklər,
əsas rəhbər vəzifələrdə dəyişikliklər, ələ keçirmələr, qovuşmalar və
ləğvetmələr.
Sənaye sahələrinin əhəmiyyətli inkişafı, məsələn sənaye sahəsindəki
qaydalarda dəyişikliklər və yeni hesabatvermə tələbləri.
Maliyyə hesabatının əsas prinsiplərində əhəmiyyətli dəyişikliklər,
məsələn, mühasibat uçotu standartlarında dəyişikliklər.
Digər əlaqəli əhəmiyyətli inkişaf, məsələn normativ-hüquqi mühitdə
müəssisəyə təsir edən dəyişikliklər.
Tapşırıq qrupu (o cümlədən, zəruri olduğunda audit tapşırığının
keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert).
Audit yoxlamasının qrupun üzvlərinə həvalə edilməsi, o cümlədən
müvafiq təcrübəli qrup üzvlərinin əhəmiyyətli təhriflər risklərinin daha
yüksək ola biləcəyi sahələr təyin edilməsi.
Tapşırıq üzrə büdcənin ayrılması, o cümlədən əhəmiyyətli təhriflər
riskləri daha yüksək ola biləcəyi sahələr üçün ayırmaq məqsədilə
müvafiq vaxt müddətinin nəzərdən keçirilməsi.

Müəssisədə bölmələr (məsələn, törəmə şirkətlər və ya əməliyyat şöbələri) olduğu halda, 300 saylı
BAS-ın Əlavəsində əks etdirilən əlavə planlaşdırılma mülahizələrinə və 600 saylı BAS-ın
tələblərinə istinad edilməlidir.
Kiçik müəssisələrdə sənədləşdirilmiş ümumi strategiya qismində qısa qeyd ola bilər. Bir neçə
münasib nəzarət tədbirlərinin olmasını nəzərə alaraq, audit planında adi audit proqramlarından və
ya yoxlama vərəqələrindən istifadə etmək olar, o şərtlə ki, bu cür proqramlar tapşırığın şəraitləri, o
cümlədən auditor tərəfindən risklərin qiymətləndirilməsi üçün uyğunlaşdırılsın.
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5.3

Audit planının rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırılması
Paraqraf #
260.15

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor auditin planlaşdırılmış həcmi və müddəti haqqında ümumi məlumatı idarəetməyə
məsul şəxslərin nəzərinə çatdırmalıdır. (İst: Paraq. A11-A15)

Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərlə davamlı, ikitərəfli dialoq auditin planlaşdırılma prosesində
vacib rol oynaya bilər. Auditin planlaşdırılmış həcmi və müddəti ilə bağlı yaxşı ünsiyyət rəhbərlik və
idarəetməyə məsul şəxslərə aşağıdakılarda kömək edə bilər:
•

Auditorun işinin nəticələrini anlamağa;

•

Risk və əhəmiyyətlilik anlayışını auditorla müzakirə etməkdə; habelə

•

Auditordan əlavə prosedurlar keçirməsini tələb edə biləcəkləri hər hansı sahələri müəyyən
etməkdə. Bu cür dialoq auditora müəssisə və onun mühitini daha yaxşı anlamaqda
auditora kömək edə bilər.

Bununla belə, auditin effektivliyini nüfuzdan salmamaq üçün ehtiyatlı olun. Məsələn, təfərrüatlı audit
prosedurlarının dəqiq xarakteri və müddəti barədə xəbər verilməsi həmin prosedurların qabaqcadan
məlum olma imkanını artırmaqla, onların effektivliyini azalda bilər.
Xəbər verilməsini auditor nəzərdə keçirə biləcəyi məsələlərə aşağıdakılar:
•

Auditorun istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində baş vermiş əhəmiyyətli təhriflər
risklərini necə araşdırmaq haqqında təklif etdiyi yanaşma;

•

Auditorun auditlə bağlı daxili nəzarət elementlərinə yanaşması; habelə

•

Audit şəraitlərində əhəmiyyətliliyin tətbiqi.

Müzakirə edilməsi məqsədəuyğun ola bilən planlaşdırılmaya dair digər məsələlərə aşağıdakılar
daxildir:
•

İdarəetməyə məsul şəxslərin aşağıdakılara dair nöqteyi-nəzəri:
Məsuliyyətin idarəetməyə məsul şəxslər və rəhbərlik arasında bölüşdürülməsi,
Müəssisənin əhəmiyyətli təhriflərlə nəticələnə bilən məqsəd və strategiyaları, habelə
əlaqəli biznes riskləri,
İdarəetməyə məsul şəxslərin audit zamanı xüsusi diqqət ayırdığı məsələlər və onların
əlavə prosedurlar keçirməyi tələb etdikləri hər hansı sahələr,
Tənzimləyici orqanlarla mühüm məsələlər barədə məlumat mübadiləsi, habelə
İdarəetməyə məsul şəxslərin fikrincə, maliyyə hesabatlarının auditinə təsir edə bilən
digər məsələlər;

•

İdarəetməyə məsul şəxslərin müəssisədə səhv və dələduzluq risklərinin aşkar edilməsi və
onlara qarşı cavab tədbirlərinin görülməsi üzrə rəhbərliyin prosesləri, habelə bu cür riskləri
azaltmaq üçün rəhbərliyin təyin etdiyi daxili nəzarət ilə bağlı münasibətləri, məlumatlılığı və
tədbirləri. Bura idarəetməyə məsul şəxslərin bu cür daxili nəzarətin effektivliyinə necə
nəzarət etməsi də daxil olmalıdır;

•

İdarəetməyə məsul şəxslərin mühasibat uçotu standartları, korporativ idarəetmə praktikası və
digər əlaqəli məsələlərlə bağlı cavab tədbirləri; habelə

•

İdarəetməyə məsul şəxslərin auditor ilə əvvəlki məlumat mübadilələrinə cavabları.

66

Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat 2-ci cild — Praktiki təlimat

Qeyd: Belə ikitərəfli məlumat mübadiləsi auditorun ümumi audit strategiyası və audit planı
hazırlamaq, o cümlədən yetərli münasib audit sübutları əldə etmək üçün zəruri prosedurların
xarakteri, müddəti və həcmini müəyyən etməklə bağlı auditorun müstəsna məsuliyyətinə təsir
etmir.
Qanun və ya qaydalarla, müəssisə ilə razılaşma ilə və ya tapşırığa dair tətbiq edilən əlavə tələblərlə
əlavə məsələlər haqqında məlumatların verilməsi tələb edilə bilər. Həmçinin fikir verin ki, 265 saylı
BAS-da daxili nəzarətdə aşkarlanan mühüm çatışmazlıqlar haqqında məlumatların verilməsinə dair
tələblər əks etdirilir.

5.4

Sənədləşmə
Paraqraf #
300.12

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor audit sənədlərinə aşağıdakıları daxil etməlidir:
(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. A16-A19)

Ümumi audit strategiyası və təfərrüatlı audit planı, o cümlədən audit tapşırığı yerinə yetirilərkən
edilən hər hansı mühüm dəyişikliklər sənədləşdirilməlidir. Auditor tapşırığın konkret şəraitlərini
əks etdirmək üçün zəruri hallarda uyğunlaşdırılan memorandum, standart audit proqramları və
ya auditin planlaşdırılması və tamamlanması üçün yoxlama vərəqələrindən istifadə edə bilər.

5.5

Nümunəvi halların təhlili — ümumi audit strategiyası

Nümunəvi halların təhlili üçün 2-ci cildin 2-ci “Nümunəvi halların təhlilinə giriş” fəsilinə istinad edin.
Auditi davam etməklə bağlı qərar qəbul edildikdən və əhəmiyyətlilik müəyyənləşdirildikdən sonra
növbəti addım tapşırığı həyata keçirmək üçün ümumi audit strategiyasını hazırlamaq və ya
təzələməkdir. Bunu planlaşdırılma üçün yoxlama vərəqəsi və ya qısa, lakin sistemli, məsələn,
aşağıda verilən nümunələr kimi memorandum (yuxarıda 5.1-ci bənddə verilmiş nəzərə alınacaq
məsələyə bax) vasitəsilə sənədləşdirmək olar.
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Nümunəvi halın təhlili A— “Dephta Furniture, Inc.”
“Dephta Furniture, Inc.”
Ümumi strategiya üzrə memorandum
Dövrün sonu 31 dekabr 20X2-ci il
Həcm
Bu dövr ərzində auditin həcmim dəyişməmişdir. Audit BAS-ların tələblərinə və MHBS
mühasibat uçotunun ümumi prinsiplərinə cavab verməlidir. Bu il MHBS-də “Dephta”
şirkətinə təsir edən dəyişiklik edilməmişdir.
Müəssisədə dəyişikliklər
“Dephta” xarici valyuta ilə satışlar həyata keçirməyi planlaşdırır.
İnternet vasitəsilə satışlar da artır və “Dephta” şirkətinin İT şöbəsinin imkanları
genişləndiriləcək.
Hal-hazırda “Dephta” “Franjawa Merchandising” şirkətinə satış həyata keçirir. Bu şirkət
böyük sifarişlər vermək müqabilində təchizatçıların mənfəət marjalarını sıxışdırmağına görə
məşhurdur. O həmçinin təchizatçılardan zəruri olduqda təcili çatdırmaq üçün bəzi
məhsulların əlavə mal-material ehtiyatlarını saxlamağı tələb edir.
Risk
Maliyyə hesabatları səviyyəsində qiymətləndirdiyimiz risk aşağıdır (bax: İş sənədi №).
Rəhbərlik çox təcrübəli deyil, lakin səriştəliyə ciddi sadiqlik var; o, etika məcəlləsini
istifadəyə təqdim edib və ümumiyyətlə onun daxili nəzarətə münasibəti yaxşıdır.
Ümumi strategiya








Sön dövr ərzində satışın artmasını və gəlirliliyini əks etdirmək üçün bu dövrdə
ümumilikdə maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətliliyi 8,000Є-dan 10,000Єdək
artırılacaq. Ümumilikdə maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətliliyini hesablamaq üçün
gəlirə təxminən 70,000Є rəhbərliyin mükafatı əlavə olunmuşdur [əhəmiyyətliliyin
müəyyənləşdirilməsi üçün bax: 2-ci cild, Fəsil 6]. Fəaliyyət göstəricilərinin
əhəmiyyətliliyi (qiymətləndirdiyimiz audit riski əsasında) №-li iş sənədində təsvir
edilən müəyyən hesab qalıqları istisna olmaqla, 7,000Є göstərilmişdir.
Keçən dövrdə istifadə edilən müdiriyyətdən istifadə edin və işi eyni vaxtda yerinə
yetirmək.
Riski qiymətləndirmə prosedurlarımızı ilin sonunadək yerinə yetirmək. Hal-hazırda
əsas sistemləri dəyişmək planı yoxdur.
Heyətimizin 15 noyabrda keçiriləcək yığıncağında biz:
−
Maliyyə hesabatlarının dələduzluğa meyilliliyini nəzərdən keçirməliyik,
−
İşçi heyətimiz tərəfindən peşəkar inamsızlığın istifadə edilməsini
vurğulamalıyıq,
−
Əməkdaşlar və rəhbərliyin dələduzluq hadisələrinin variantlarının müəyyən
etməliyik, habelə
69

Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat 2-ci cild — Praktiki təlimat

−





Əlaqəli tərəflərin böyüyən, sonra isə sınaq yoxlamalarımızı
genişləndirən əməliyyatların müəyyən edilməsinə diqqət
yönəltməliyik.
Dövrün sonunda keçirilən inventarizasiyalarda iştirak etmək. Hələ də mal-material
ehtiyatlarına davamlı nəzarət prosedurları yoxdur.
İnternet vasitəsilə satışa aid əhəmiyyətli təhriflər risklərini və belə riskləri azaltmaq
üçün hər hansı münasib daxili nəzarət vasitələrinin mövcud olub-olmadığını müəyyən
etmək üçün Davidi (İT sistemləri haqqında bilikləri olan) istifadə etmək. O, həmçinin
keçən il zəif olan, indi isə təkmilləşdirilməsi öyrənilən ümumi İT nəzarət vasitələrini
qiymətləndirəcək.
Audit üzrə tərəfdaş (imza): Sanq Cun Li
Tarix: 20 oktyabr 20X2-ci il
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Nümunəvi halın təhlili B— “Kumar & Co.”
“Kumar & Co.”
Ümumi strategiya üzrə memorandum
Dövrün sonu 31 dekabr 20X2-ci il
Həcm
•
•

Məcburi auditi yerinə yetirin
Rəhbərlik KOM-ar üçün MHBS istifadə etmək istəyir

Risk
•
Maliyyə hesabatları səviyyəsində risk orta kimi qiymətləndirilmişdir (bax: İş sənədi №).
Müəssisədə dəyişikliklər
•
•

“Dephta” şirkətindən sifarişlərin az olmasına görə satışların aşağı olması.
Satılmayan hazır məhsullardan ibarət mal-material ehtiyatları və məhsulların
qaytarılması ilə nəticələnə bilər.

•
•

Rac işdə əvvəlki dövrdəki kimi fəal deyil, bu da dələduzluq riskini artıra bilər.
Yeni bank şərtləri ilə nəticələnən yeni maliyyələşdirmə.

Ümumi strategiya


•
•
•

Ümumilikdə maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətliliyi satış və gəlirliliyin aşağı düşməsinə
görə 3,000Є-dan 2,500Є-dək azalacaq. Fəaliyyət göstəricilərin əhəmiyyətliliyi (audit
riskinin qiymətləndirilməsi əsasında) №-li iş sənədində təsvir edilən müəyyən hesab
qalıqları istisna olmaqla, 1,800Є göstərilmişdir.
Davamlılıq və auditin səmərəliliyi üçün keçən dövrdəki işçi heyəti istifadə etmək.
Dekabr ayının sonunda riski qiymətləndirmə prosedurlarını yerinə yetirmək.
Heyətimizin 30 noyabr tarixində keçiriləcək planlaşdırma yığıncağında biz:
−
Maliyyə hesabatlarının dələduzluğa meyilliliyini nəzərdən keçirməliyik,
−

•
•

Əməkdaşların dələduzluğu və rəhbərliyin nəzarət prosedurlarına məhəl
verməməsi ehtimalını müzakirə etməliyik. Hesabdar narazı görünür və onun
səbəbi və imkanı ola bilər. Rac maliyyə hesabatlarının yoxlanması ilə
keçmişdəki kimi məşğul olmamışdır, habelə
−
“Dephta” şirkətinin əlaqəli tərəflər ilə əməliyyatların artmasını diqqət mərkəzinə
qoymalıyıq.
Dövrün sonunda keçirilən inventarizasiyada iştirak etmək.
Əlaqəli tərəflərin əməliyyatları ilə bağlı sınaq yoxlamalarımızı genişləndirmək.

Audit üzrə tərəfdaş (imza): Sanq Cun Li
Tarix: 20 oktyabr 20X2-ci il
71

Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat 2-ci cild — Praktiki təlimat

6.
Əhəmiyyətliliyin
müəyyənləşdirilməsi və istifadə
edilməsi

Müvafiq BAS-lar

Fəsilin məzmunu
Əhəmiyyətliliyin audit tapşırığında müəyyənləşdirilməsi və istifadə
edilməsi

320, 450

Əlavə 6.0-1

Məqsəd

Sənədləşdirilmə1

Audit tapşırığı üzrə
hazırlıq işlərini
yerinə yetirmək

Audit tapşırığının
qəbul edilibedilməməsinə dair
qərar qəbul etmək

Risk amillərinin siyahısı
Müstəqillik
Məktub-saziş

Auditi planlaşdırmaq

Ümumi audit
strategiyasını və audit
2
planını tərtib etmək

Əhəmiyyətlilik
Audit qrupunun
müzakirələri
Ümumi audit
strategiyası

Riskin qqiymətləndirilməsi

Fəaliyyət

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.
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Əlavə 6.0-2
“Ümumi” əhəmiyyətlilik
Maliyyə
hesabatları
səviyyəsi

(ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün)

Fəaliyyət göstəricilərinin “ümumi”
əhəmiyyətliliyi

“Xüsusi” əhəmiyyətlilik
Hesab qalığı,
əməliyyatların
kateqoriyası
və açıqlamaların
səviyyəsi

(maliyyə hesabatlarının xüsusi sahələri
üçün)

Fəaliyyət
göstəricilərinin
“xüsusi” əhəmiyyətliliyi

Kəmiyyətlə ifadə edilən
məbləğ
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Qeyd: Yuxarıdakı əlavədə və aşağıdakı mətndə istifadə edilən “ümumi” əhəmiyyətlilik və “xüsusi”
əhəmiyyətlilik terminləri yalnız bu Təlimatın məqsədi üçün istifadə edilir və bu terminlər BAS-da
istifadə edilmir. Ümumi əhəmiyyətlilik ümumilikdə maliyyə hesabatlarına şamil olunur, xüsusi
əhəmiyyətlilik isə konkret əməliyyat kateqoriyalarına, hesab qalıqlarına və ya açıqlamalara
şamil olunur.
Paraqraf #
320.8
450.3

Paraqraf #
320.9

320.10

320.11

320.12

320.13

320.14

BAS-ın məqsəd(lər)i
Auditorun məqsədi əhəmiyyətlilik konsepsiyasını auditin planlaşdırılması və yerinə
yetirilməsi zamanı lazımi şəkildə tətbiq etməkdən ibarətdir.
Auditorun məqsədi aşağıdakıları dəyərləndirməkdən ibarətdir:
(a) Müəyyən edilmiş təhriflərin auditə təsiri; habelə
(b) Təshih edilməmiş təhriflərin, əgər mövcud olarsa, maliyyə hesabatlarına təsiri.

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Bu BAS-ın məqsədləri üçün “fəaliyyətin əhəmiyyətliliyi” dedikdə, toplu şəkildə olan təshih
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 təyin etdiyi məbləğ və ya məbləğlər
nəzərdə tutulur. Tətbiq etmək olarsa, fəaliyyətin əhəmiyyətliliyi, həmçinin, auditorun
sövdələşmələrin xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya açıqlamalar üçün əhəmiyyətlilik
səviyyəsi və ya səviyyələrindən az təyin etdiyi məbləğ və ya məbləğlərə də aiddir.
Ümumi audit strategiyasını hazırlayarkən auditor ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün
əhəmiyyətliliyi də müəyyən etməlidir. Əgər müəssisənin konkret şəraitlərində əməliyyatların,
hesab qalıqlarının və ya açıqlamaların bir və ya daha çox xüsusi kateqoriyası mövcud
olarsa və bunlar üçün ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətliliyə nisbətən daha
az məbləğlərin təhriflərin kafi olaraq, istifadəçilərin maliyyə hesabatlarına əsasən verilmiş
iqtisadi qərarlarına təsir etməsi gözlənilə bilərsə, auditor həmçinin, sövdələşmələrin, ilkin
qalıq və açıqlamaların həmin xüsusi kateqoriyalarına tətbiq olunmalı əhəmiyyətlilik səviyyəsi
və ya səviyyələrini müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A2-A11)
Auditor əhəmiyyətli təhriflər riskini qiymətləndirmək və əlavə audit prosedurlarının xarakteri,
müddəti və həcmini müəyyən etmək məqsədilə fəaliyyətin əhəmiyyətliliyini müəyyən
etməlidir. (İst: Paraq. A12)
Auditor audit zamanı, onun ilkin olaraq fərqli bir məbləğ və ya məbləğləri müəyyən etmiş
olmasına səbəb ola biləcək məlumatdan xəbər tutduğu halda ümumilikdə maliyyə
hesabatları üçün onun əhəmiyyətliliyini (və tətbiq oluna bilərsə, sövdələşmə, hesab qalıqları
və açıqlamaların xüsusi kateqoriyaları üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya səviyyələrini)
yoxlamalıdır. (İst: Paraq. A13)
Əgər auditor ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün ilkin olaraq müəyyən edildiyinə nisbətən
daha az əhəmiyyətliliyin (və məqbul olarsa, sövdələşmə, hesab qalıqları və açıqlamaların
xüsusi kateqoriyaları üçün əhəimyyətlilik səviyyəsi və ya səviyyələrinin) müvafiq olması
barədə nəticə çıxararsa, auditor fəaliyyətin əhəmiyyətliliyini yoxlamağın zəruri olmasını və
əlavə audit prosedurlarının xarakteri, müddəti və həcminin müvafiq qalmasını müəyyən
etməlidir.
Auditor audit sənədlərinə aşağıdakı məbləğləri və onların müəyyən edilməsi zamanı nəzərə
alınmış amilləri daxil etməlidir:
(a) Ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik (bax: 10-cu paraqraf);
(b) Məqbul olarsa, sövdələşmələrin, hesab qalıqlarının və ya açıqlamaların xüsusi
kateqoriyaları üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya səviyyələri (bax: 10-cu paraqraf);
(c) Fəaliyyətin əhəmiyyətliliyi (bax:11-ci paraqraf); habelə
(d) Audit davam etdiyi müddətdə (a) – (c) bəndləri üzrə istənilən yoxlama (bax:12-13-cü
paraqraflar).
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Paraqraf #
450.6

6.1

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor, əgər aşağıdakı hallar mövcud olarsa, ümumi audit strategiyası və audit planının
yoxlanıb düzəliş edilməsinə zərurət olduğunu müəyyən etməlidir:
(a) Müəyyən edilmiş təhriflərin xarakteri və onların meydana gəlmə şəraitlərinin audit
əsnasında toplanmış təhriflərlə toplu halında ikən, əhəmiyyətli ola biləcək digər
təhriflərin mövcud ola bilməsinə dəlalət etməsi; yaxud (İst: Paraq. A4)
(b) Audit zamanı toplanmış təhriflərin toplusu müəyyən edilmiş əhəmiyyətliliyə 320 saylı
BAS-a müvafiq şəkildə yanaşır. (İst: Paraq. A5)

İcmal

Auditorun əhəmiyyətliliyə qəbul etdiyi qərarları riskin qiymətləndirilməsi və zəruri audit prosedurlarını
müəyyənləşdirmək üçün zəmin təşkil edir.
Əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsi peşəkar mühakiməyə aiddir. O maliyyə hesabatları
istifadəçilərinin qrup kimi ümumi maliyyə məlumatlarına olan ehtiyaclarının auditor tərəfindən başa
düşülməsinə əsaslanır. Ümumi əhəmiyyətlilik (bu Təlimatda ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün
əhəmiyyətliliyi cəmləşdirən termin kimi istifadə edilir) maliyyə hesabatlarındakı təhriflərin, o
cümlədən səhvlərin) ümumi məbləğidir və bu məbləğ artıq olduqda, onun istifadəçilərin iqtisadi
qərarlarına təsir etməsini əsaslı şəkildə gözləmək olar. O, əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilmiş
maliyyə hesabatlarına dair verilmiş qeyri-münasib audit rəyinə aid olan audit riskindən fərqlidir
Bu fəsildə ümumi və xüsusi əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsi, habelə auditor tərəfindən yetərli və
münasib audit sübutlarını əldə etmək üçün fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyindən istifadə
edilməsi əks etdirilir. Əhəmiyyətlilik audit zamanı auditin planlaşdırılması, riskin qiymətləndirilməsi,
riskə qarşı cavab tədbirləri və hesabatvermə üçün istifadə edilir. Əhəmiyyətlilik və audit riskinə dair
əlavə məlumat bu Təlimatın 1-ci cildin 7-ci fəsilində təqdim edilir.
Nəzərə alınası aşağıda təsvir edilən iki əhəmiyyətlilik səviyyəsi mövcuddur – ümumi əhəmiyyətlilik və
xüsusi əhəmiyyətlilik.
Əlavə 6.1-1
Təsvir
Ümumi
əhəmiyyətlilik
(Ümumilikdə
maliyyə
hesabatları üçün)

Ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik (ümumi
əhəmiyyətlilik) maliyyə hesabatları istifadəçiləri tərəfindən qəbul edilən
iqtisadi qərarlara təsir etmədən maliyyə hesabatlarına daxil edilə bilən
təhriflərin ən yüksək məbləğinə dair auditorun peşəkar mühakiməsinə
əsaslanır. Təshih edilməmiş təhriflərin məbləği ayrılıqda və ya toplu
şəklində, tapşırıq üçün təyin edilmiş ümumi əhəmiyyətliliyin
məbləğindən yüksək olarsa, bu, maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli
dərəcədə təhrif olunduğunu bildirir.
Ümumi əhəmiyyətlilik müxtəlif istifadəçilərin qrup şəklində ümumi maliyyə
məlumatlarına olan ehtiyaclarına əsaslanır. Nəticə etibarı ilə, təhriflərin
ehtiyacları fərqli ola bilən konkret ayrı-ayrı istifadəçilərə mümkün təsiri
nəzərə alınmır.
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Təsvir
Xüsusi
əhəmiyyətlilik
(Əməliyyatlar,
hesab qalıqları və
ya açıqlamaların
xüsusi
kateqoriyaları
üzrə
əhəmiyyətlilik
səviyyəsi və ya
səviyyələri)

Bəzi hallarda maliyyə hesabatları istifadəçilərinin iqtisadi qərarlarına təsir
edəcək ümumi əhəmiyyətlilikdən daha az məbləğdə olan təhrifləri müəyyən
etmək lazım ola bilər. Bu, çox həssas sahələrə, məsələn, konkret qeydlərin
açıqlanması (məs., rəhbərliyin mükafatlandırılması və ya sənayeyə aid
məlumatlar), qanunvericiliyin tələblərinə və ya müqavilədə müəyyən
şərtlərə riayət etmə yaxud bonuslar əsaslandığı əməliyyatlara aid ola bilər.
O, həmçinin mümkün olan təhrifin xarakterinə aid ola bilər.

Təhriflərin xarakteri
Təhriflərin maliyyə hesabatlarına təsirini dəyərləndirərkən, auditor təhrifin ölçüsündən əlavə potensial
təhriflərin xarakterini və onlar baş verdiyi konkret şəraitləri də nəzərə almalıdır. Bəzi təhriflərə aid
olan şəraitlərə görə, hətta onlar əhəmiyyətlilikdən aşağı olduqda belə, auditor onları əhəmiyyətli kimi
dəyərləndirə bilər. Nümunələrə qeyri-qanuni hərəkətlər, kredit müqavilələrinin şərtlərinə riayət
etməmə və rəsmi/məcburi hesabatvermə tələblərinə riayət etməmə daxil etmək olar. Lakin yalnız
xarakterinə görə əhəmiyyətli ola bilən təhrifləri aşkarlamaq üçün audit prosedurlarının hazırlanması
praktiki baxımından münasib hesab edilmir.
Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi
Auditor fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyindən təshih edilməmiş və müəyyən edilməmiş təhriflər
məcmusunun ümumilikdə maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətliliyindən (ümumi əhəmiyyətlilik) və ya
əməliyyatlar, hesab qalıqları yaxud açıqlamaların xüsusi kateqoriyaları üçün təyin edilmiş
əhəmiyyətlilik səviyyələrindən (xüsusi əhəmiyyətlilik) yüksək olması riskini yetərli aşağı səviyyəyə
salmaq üçün istifadə edir.
Fəaliyyət göstəricilərin əhəmiyyətliliyi ümumi və ya xüsusi əhəmiyyətlilikdən daha az məbləğdə
(və ya məbləğlərdə) təyin olunur. Məqsəd aşağıdakı şərtləri yerinə yetirmək üçün ümumi və ya
xüsusi əhəmiyyətlilik tələb etdiyindən daha çox audit yoxlamasının aparılmasıdır:
•

Təshih edilməmiş səhvlərin və aşkarlanmamış təhriflərin toplusunun ümumilikdə maliyyə
hesabatları üçün əhəmiyyətlilikdən artıq olma ehtimalını yetərincə azaltmaq üçün ümumi və ya
xüsusi əhəmiyyətlilikdən daha az təhriflərin aşkarlanmasını təmin etmək; bununla da

•

Mümkün aşkarlanmamış təhriflər üçün marja və ya bufer təmin etmək. Bu bufer aşkarlanmış,
lakin təshih edilməmiş təhriflər məcmusu ilə ümumi yaxud xüsusi əhəmiyyətlilik arasındadır.

Belə marja auditora bir qədər zəmanət verir ki, aşkarlanmamış təhriflər təshih edilməmiş bütün
təhriflərlə birlikdə maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olunmasına səbəb olan
məbləğə çatanadək yığılmayacağı güman edilir.
Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsi sadəcə mexaniki hesablama deyil. O
müəyyən edilmiş xüsusi risk amillərinə əsasən peşəkar mühakimənin yürüdülməsindən, auditor
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tərəfindən müəssisəni öyrənməsindən və əvvəlki audit tapşırıqlarında auditorun müəyyən etdiyi hər
hansı məsələlərdən ibarətdir.
Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi ümumi əhəmiyyətliliyə və ya xüsusi əhəmiyyətliliyə nisbətən
təyin edilir. Məsələn, aktivlərin kapitallaşmaması riski yüksək olduqda, xüsusi fəaliyyət göstəricilərinin
əhəmiyyətliliyi təmir və texniki xidməti sınaqdan keçirmək üçün ümumi fəaliyyət göstəricilərinin
əhəmiyyətliliyindən daha az məbləğdə təyin edilə bilər. Xüsusi fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi
həmçinin pul ölçüsündən daha çox potensial təhriflərin xarakterinə görə həssas ola bilən sahələrdə
əlavə iş yerinə yetirmək üçün istifadə edilə bilər.
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6.2

Əhəmiyyətliliyi necə müəyyən etmək

Aşağıdakı paraqraflarda ümumi və xüsusi əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsi ilə istifadəsi əks
etdirilir.
Ümumi əhəmiyyətlilik
Ümumi əhəmiyyətlilik maliyyə hesabatları istifadəçilərinin tələbatlarını auditorun necə başa
düşməsinə əsaslanır. Auditorlar maliyyə hesabatları istifadəçiləri haqqında aşağıdakıları güman
edə bilər.
Əlavə 6.2-1
Fərziyyələr
Maliyyə
hesabatları
istifadəçiləri







Maliyyə hesabatlarında təqdim edilən məlumatı ağlabatan dəqiqliklə
öyrənmək niyyətindədir;
Dərk edirlər ki, maliyyə hesabatları əhəmiyyətlilik səviyyəsində
hazırlanır, təqdim olunur və auditor yoxlamasından keçirilir;
Gələcək hadisələr barədə qiymətləndirmələrin, mühakimələrin və
mülahizələrin əsasında kəmiyyətlərin ölçülməsi zamanı tərkib qeyrimüəyyənliyinin mövcud olduğunu etiraf edirlər; habelə
Maliyyə hesabatlarındakı məlumatlar üzrə əsaslandırılmış iqtisadi
qərarlar qəbul edirlər.

Faiz nisbətinin rəqəmlə ifadə olunmuş son həddi (və ya əsas meyar) çox vaxt müəyyən etmək
üçün başlanğıc nöqtəsi kimi istifadə olunur. Tətbiq ediləcək əsas meyarın və faiz nisbətinin
xarakteri peşəkar mühakiməyə əsaslanır. Məsələn, vergitutmaya qədərki mənfəətin çox hissəsi
sahibkarın özünə məxsus olan və onun özü tərəfindən idarə edilən müəssisədə mükafat qismində
götürülürsə, bu halda vergitutmaya qədərki mənfəət əsas meyar qismində daha müvafiq ola bilər.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Ardıcıllıq təmin etmək üçün audit şirkətləri müvafiq əsas meyarlar da daxil olmaqla,
əhəmiyyətliliyin ilkin olaraq necə müəyyən olunacağına dair şirkətdaxili təlimatlar təyin etmək
istəyə bilər. Lakin istifadə ediləcək faktiki əsas meyar müəssisənin konkret şəraitləri baxımından
peşəkar mühakiməyə əsaslanmalıdır. Bu, əsasən müəyyən həddən aşağı olan təhrifləri
“tutmaqla”, əhəmiyyətli təhriflər riskini əks etdirmək üçün auditorun istifadə etdiyi alət olan
fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyinə də şamil olunur.
Istifadə etmək üçün müvafiq əsas meyarı müəyyən etdikdə, auditor aşağıdakı əlavədə əks
etdirilən məsələləri nəzərdən keçirməli və rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin nöqteyinəzərlərini və gözləntilərini öyrənməlidir.
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Əlavə 6.2-2
Nəzərə almaq
İstifadə etmək
üçün əsas
meyarın düzgün
seçilməsi

Istifadəçilər
Maliyyə hesabatlarının ehtimal edilən istifadəçilərini müəyyən edin. Bura
müəssisənin sahibkarları (və digər səhmdarla) və idarəetməyə məsul
şəxsləri, maliyyə təşkilatları, françayzerlər, əsas sponsorlar, əməkdaşlar,
müştəriləri, kreditorlar və dövlət qurumları və müəssisələri aiddir.

Nəzərə almaq
İstifadə etmək
üçün əsas
meyarın düzgün
seçilməsi
(davamı)

İstifadəçilərin xüsusi gözləntiləri
İstifadəçilərin xüsusi gözləntilərini müəyyən edin, məsələn:

Əlaqəli tərəflərlə sövdələşmələr, rəhbərliyin mükafatlandırılması və
aktual məsələlər toxunan qanun və qaydaların riayət edilməsi kimi
bəndlərin ölçülməsi və ya açıqlanması;

Dağ-mədən şirkətində axtarış-kəşfiyyat işlərinə xərclər və yüksək
texnologiyalar və ya əczaçılıq şirkətində tədqiqat xərcləri kimi
sənaye sahəsinə aid açıqlamalar;

İri hadisələr və ya şərti təsərrüfat fəaliyyəti faktları. Bura ələ keçirmə,
hüquqların ləğv edilməsi, rekonstruksiya və ya müəssisəyə qarşı
əhəmiyyətli məhkəmə çəkişməsi kimi hadisələrin açıqlanması daxil
ola bilər; habelə

Kredit sazişlərində öhdəliklərin mövcud olması, xüsusilə müəssisə
öhdəliyi pozmaq ərəfəsində olduğu hallarda. Kiçik təshih edilməmiş
səhv öhdəliyin pozulduğunu bildirdiyi halda, bu maliyyə
hesabatlarına xeyli təsir edə bilər və bəd ayaqda maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasında müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyi ehtimalının istifadə edilməsinin uyğunluğuna təsir edə
bilər.
Maliyyə hesabatlarının müvafiq komponentləri
Maliyyə hesabatlarının istifadəçilər üçün xüsusi maraq doğuracaq əsas
komponentləri hansılardır (məs., aktivlər, öhdəliklər, kapital, gəlir və
xərclər)?
Müəssisənin xarakteri
Müəssisə mövcud olma dövrəsinə (böyümə, yetkinləşmə, tənəzzül
etməsi və s.) uyğun olduğu hallarda müəssisənin xarakterini və
müəssisənin işlədiyi sənaye və iqtisadi mühitdə nəzərdən keçirin.
Zəruri tənzimləmələr
Əsas meyarın əsasını “normaya salmaq” üçün tənzimləmələr tələb
olunurmu? Məsələn, davamlı əməliyyatlardan əldə edilən gəlirlərdə
aşağıdakıları tənzimləmək olar:

Qeyri-adi və ya təkrarlanmayan gəlir/xərclər bəndləri; habelə

Mükafatdan əvvəl mənfəətə əsaslanan və ya sadəcə şirkətdə
qalan gəliri azaltmaq üçün ödənilən rəhbərliyin mükafatı kimi
bəndlər.
İstifadəçilərin əsas diqqəti
Maliyyə hesabatlarında hansı məlumat ən çox istifadəçilərin diqqətini cəlb
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edəcək?
Məsələn:

Fəaliyyətin maliyyə göstəricilərinin qiymətləndirilməsi ilə maraqlanan
istifadəçilərin diqqətini mənfəət, gəlir və xalis aktivlər cəlb edəcək;
habelə

Müəyyən məqsədlərə və ya hədəflərə nail olmaq üçün istifadə
edilən vəsaitlərlə maraqlanan istifadəçilərin diqqətini gəlir və
xərclərin xarakteri və həcmi cəlb edəcək.
Maliyyələşdirmə
Müəssisə necə maliyyələşir? Yalnız borc hesabına (nizamnamə kapitalının
hesabına deyil) maliyyələşdirilirsə, istifadəçilər müəssisənin qazancından
daha çox diqqətlərini girov qoyulmuş aktivlərə və iddialara yönəldə bilər.
Dəyişkənlik
Təklif edilən yeni əsas meyar nə dərəcədə dəyişkəndir? Məsələn,
qazanca əsaslanan əsas meyar adi halda müvafiq olar bilər, lakin
müəssisə hər dövrdə zərərsizliyə yaxın işlədikdə (məs., kiçik mənfəət və
ya itkilər) və ya onların nəticələri geniş diapazonda dəyişdikdə, o
əhəmiyyətliliyi müəyyən etmək üçün müvafiq əsas ola bilməz.
Alternativlər
Xüsusi şəraitləri araşdırmaq üçün alternativ əsas meyar lazımdırmı?
Alternativ əsas meyarlar cari aktivlərdən, xalis dövriyyə kapitalından, cəmi
aktivlərdən, cəmi gəlirlərdən, ümumi gəlirdən, şəxsi kapitaldan və
əməliyyatlardan əldə edilən pul vəsaitləri axınından ibarət ola bilər.
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Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi
Ümumi və xüsusi əhəmiyyətliliyin maliyyə hesabatları istifadəçilərinin tələbatlarına nisbətən təyin
edilməsinə baxmayaraq, fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi daha aşağı məbləğdə təyin edilir.
Bunun nəticəsində daha çox audit yoxlamasının aparılır (kiçik təhriflər müəyyən edilə bilər) və audit
riskinin münasib dərəcədə aşağı səviyyəyə azaldılır.
Əgər audit yalnız ayrılıqda əhəmiyyət kəsb edən təhrifləri aşkarlamaq üçün planlaşdırlmışdırsa,
mövcud ola bilən əhəmiyyətsiz təhrifləri müəyyən etmək və onlar haqqında hesabat vermək səhvinin
marjası olmamalıdır. Nəticədə ayrılıqda əhəmiyyətsiz təhriflərin məcmusu maliyyə hesabatlarını
əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edə bilər.
Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi aşağıdakılar üçün nəzərdə tutulur:
•

Ümumi və ya xüsusi əhəmiyyətlilikdən az olan əhəmiyyətsiz təhriflərin aşkarlanmasından əmin
olun, habelə

•

Mümkün aşkarlanmamış təhriflər üçün marja və ya bufer təmin edin. Bu cür bufer təshih
edilməmiş təhriflər məcmusu ilə ümumi və ya xüsusi əhəmiyyətlilik arasındadır.

Fəaliyyət göstəricilərin əhəmiyyətliliyinin müəyyən edilməsi sadəcə mexaniki hesablama, məsələn,
ümumi əhəmiyyətliliyin 80 % olmalıdır. Belə sadələşdirmə müəssisəyə aid ola bilən xüsusi risk
amillərini nəzərə almır. Məsələn, əgər mal-material ehtiyatlarının qiymətləri təyin edildikdə yüksək
səhv riski olmuşdursa, fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi elə aşağı salmaq olar ki, təhriflərin
həcmini müəyyən etmək üçün əlavə iş yerinə yetirilsin. Əksinə, əgər debitor borclarının qalığında
təhriflər riskinin aşağı olması müəyyən edilərsə, fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyini artırmaq olar
və nəticədə qalıqla bağlı daha az mahiyyəti üzrə audit yoxlaması tələb ediləcək.
Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi üçün auditor peşəkar mühakimə yürütməlidir və ona
aşağıdakılar təsir edir:
•

Riski qiymətləndirmə prosedurlarını yerinə yetirərkən təzələnən auditorun müəssisə haqqında
anlayışı; habelə

•

Əvvəlki auditlərdə müəyyən edilmiş təhriflərin xarakteri və həcmi.
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Yüksək audit riskləri əsnasında ümumi əhəmiyyətliliyi azaltmayın
Audit riskinin yüksək qiymətləndirilməsinə görə ümumi (maliyyə hesabatları) əhəmiyyətlilik
səviyyəsini azaltmaq səhvinə yol verməyin. Ümumi əhəmiyyətlilik konkret qalığın auditinin nə
dərəcədə riskli ola biləcəyinə deyil, istifadəçilərin məlumat tələbatına əsaslanır. Ümumi
əhəmiyyətlilik həddinin aşağı salınması nəzərdə tutur ki,
•

Maliyyə hesabatları istifadəçisinin qərarına maliyyə hesabatlarındakı məlumat
deyil, audit riski təsir edir; habelə

•

Maliyyə hesabatlarında ayrılıqda və ya məcmu halında ümumi əhəmiyyətlilik
həddini aşan təhriflərin olmamasını təmin etmək üçün auditor əlavə iş görəcək.

Daha yaxı yanaşma fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyini əməliyyatlar kateqoriyasının və ya
hesab qalığının daha aşağı səviyyəsində təyin etməklə, audit riskini araşdırmaqdır. Bu təmin
edəcək ki, ümumi əhəmiyyətlilik səviyyəsini azaltmağa ehtiyac olmadan, hər hansı təhrifləri
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aşkarlamaq üçün yetərincə iş görülsün. Bu həmçinin yerinə yetirilmiş işdə aşkarlanmamış
təhrifləri əhatə edən təhlükəsizlik buferi yaradır.
Maliyyə hesabatları istifadəçilərinə istinad edərək, ümumi əhəmiyyətlilik səviyyəsini təyin
edin, sonra isə əlavə audit prosedurlarını hazırlamaq məqsədilə fəaliyyət göstəricilərinin
əhəmiyyətliliyini təyin edin.
Maliyyə hesabatlarında vacib məlumatların açıqlanması, qalıqlar və məsələlər
Auditin həssas sahələrinə xüsusi riskləri və qalıqları əks etdirən əlavə audit prosedurlarını
hazırlamaq üçün xüsusi fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyindən istifadə edin.

Xülasə
Əhəmiyyətlilik səviyyələri və fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyinin istifadəsi
aşağıdakı əlavədə ümumiləşdirilir.
Əlavə 6.2-3

Məqsəd

Ümumi

Xüsusi

Fəaliyyət göstəriciləri

Maliyyə hesabatlarında
səhv və ya dələduzluq
üzündən baş vermiş
əhəmiyyətli təhriflərin olubolmamasını müəyyən
etmək üçün son hədd təyin
etmək.

Maliyyə hesabatları üçün
ümumi əhəmiyyətlilikdən
daha az məbləğlərdə olan
təhriflərin əsaslandırılmış
şəkildə istifadəçilərin
iqtisadi qərarlarına təsir
etməsi gözlənildiyi
hallarda əməliyyatların
konkret kateqoriyalarına,
hesab qalıqlarına və ya
açıqlamalara dair tətbiq
ediləcək son hədd(lər)i
(ümumi əhəmiyyətlilikdən
aşağı) təyin etmək.

Əhəmiyyətsiz təhriflərin (ümumi
və ya xüsusi əhəmiyyətlilikdən
aşağı) müəyyən edilməsini və
auditora təhlükəsizlik marjasını
təqdim etməsini təmin edən son
hədd(lər)i (ümumi və ya xüsusi
əhəmiyyətlilikdən aşağı) təyin
etmək.

Əməliyyatların konkret
kateqoriyasında, hesab
qalıqlarında və ya
açıqlamalarda xüsusi
şəraitlərə aid olan
təhriflərin hansı
səviyyəsinin istifadəçilərin
iqtisadi qərarlarına təsir
etməsi ağlabatandır?

Aşağıdakılar üçün hansı
həcmdə audit yoxlaması tələb
edilir:
•
Ümumi və ya xüsusi
əhəmiyyətlilikdən aşağı olan
təhrifləri müəyyən etmək; habelə
•
Aşkarlanmamış təhriflər
üçün yetərli bufer saxlamaq?

Maliyyə hesabatlarının
xüsusi və ya həssas
sahələri üçün daha aşağı,
xüsusi əhəmiyyətlilik
məbləği (peşəkar
mühakiməyə əsasən)
təyin edin.

BAS-larda xüsusi təlimat
verilmir. Faiz nisbətləri
əhəmiyyətli təhriflər riski yuxarı
olduğu hallarda 60%-dən
(ümumi və ya xüsusi
əhəmiyyətliliyin),
qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli
təhriflər riski aşağı olduğu
hallarda 85 %-dək olur.

Hesablama İstifadəçilər üçün maliyyə
nın əsasları hesabatlarında təhriflərin
hansı səviyyəsi yol
veriləndir
(yəni, maliyyə hesabatları
istifadəçisinin qəbul etdiyi
iqtisadi qərarlara təsir
etməməlidir)?

Təxmini
hesablama
üsulları
(Başlanğıc
nöqtəsi
kimi
istifadə
etmək
üçün)

Əhəmiyyətlilik mexaniki
hərəkətdən daha çox
peşəkar mühakiməyə
aiddir.
Nəticə etibarı ilə BAS-da
xüsusi təlimat verilmir.
Lakin fasiləsiz
əməliyyatlardan əldə
edilən mənfəət (3 - 7%)
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çox vaxt təcrübədə
maliyyə hesabatları
istifadəçiləri üçün ən
böyük əhəmiyyət kəsb
edən kimi istifadə edilir.
Əgər bu tədbir faydalı
deyilsə (məsələn, qeyrikommersiya müəssisəsi və
ya mənfəət sabit olmadığı
hallarda),digər əsasları
nəzərdən keçirin, məsələn:
•
1-3 % gəlir və ya
xərclər;
•
1-3 % aktivlər;
yaxud
•
3-5 % nizamnamə
kapitalı.

Audit
yoxlaması
nda
istifadəsi

Audit
boyu
yoxlama

Ümumi

Xüsusi

Fəaliyyət göstəriciləri

Təshih edilməmiş
təhriflərin ayrılıqda və ya
məcmu halında ümumi
əhəmiyyətlilikdən artıq
olub-olmamasının
müəyyən edilməsi.
.
• Audit aparılan zaman
şəraitlərdə baş vermiş
dəyişikliklər, məsələn,
fəaliyyətin bir hissəsinin
satılması;

Təshih edilməmiş
təhriflərin ayrılıqda və ya
məcmu halında xüsusi
əhəmiyyətlilikdən artıq
olub-olmamasının
müəyyən edilməsi.

•
Əhəmiyyətli təhriflər
risklərinin qiymətləndirilməsi;
habelə
•
Qiymətləndirilmiş
risklərə cavab vermək üçün
əlavə audit prosedurlarının
hazırlanması.
• Qiymətləndirilmiş risklərdə
dəyişikliklər;
• Əlavə audit prosedurlarını
yerinə yetirərkən aşkarlanmış
təhriflərin xarakteri və həcmi;
yaxud
• Müəssisə haqqında
təsəvvürün dəyişməsi.

Xüsusi şəraitlərdə
dəyişiklik.

• Yeni məlumat; yaxud
• Əlavə audit
prosedurlarının yerinə
yetirilməsi nəticəsində
auditorun müəssisə
haqqında təsəvvürün
dəyişməsi
(məs., fəaliyyətin faktiki
nəticələri gözləndikdən çox
fərqlənir).

6.3

Planlaşdırma və riskin qiymətləndirilməsində əhəmiyyətlilik

Əhəmiyyətliliyin müxtəlif səviyyələrinin müəyyən edilməsi planlaşdırma prosesinin əsas
komponentidir. Bu, auditin ayrı mərhələsi deyil, davamlı və təkrarlanan prosesdir. Aşağıdakı
əlavədə əhəmiyyətliliyin planlaşdırma və riskin qiymətləndirilməsində istifadəsi yekunlaşdırılır.
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Əlavə 6.3-1

Planlaşdırma
(Ümumi
strategiya və
audit planları)

Riski
qiymətləndirmə
prosedurları
Qrup yığıncaqları

Əhəmiyyətlilik
Əhəmiyyətliliyi aşağıdakılar üçün istifadə edin:

Maliyyə hesabatlarının hansı sahələri üçün auditin tələb olunduğunu
müəyyən etmək.

Ümumi audit strategiyası üçün konteksti təyin etmək.

Xüsusi audit prosedurlarının xarakterini, müddətini və həcmini
planlaşdırmaq.

Ümumi əhəmiyyətlilikdən və ya fəaliyyət göstəricilərinin
əhəmiyyətliliyindən az məbləğlərdəki təhriflərin əsaslandırılmış şəkildə
istifadəçilərin iqtisadi qərarların təsir etməsi gözləndiyi hallarda
əməliyyatların konkret kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya açıqlamalar
üçün xüsusi əhəmiyyətliliyi müəyyən etmək.

Xüsusi əhəmiyyətliliyin hər səviyyəsi üçün fəaliyyət göstəricilərinin
əhəmiyyətliliyini müəyyən etmək, çünki auditora həmin element ilə bağlı
riskin səviyyəsindən asılı olaraq, əməliyyatların konkret kateqoriyası,
hesab qalığı və ya açıqlama üçün fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətlilik
səviyyəsindən istifadə edərək işləmək lazım ola bilər.

Hər hansı əhəmiyyətlilik səviyyəsində təshih edilməsinin tələb olubolmamasını müəyyən etmək məqsədilə sonuncu sübutu dəyərləndirmək.
Tələb olunduğu halda auditor prosedurların xarakterini, müddətini və
həcmini uyğun şəkildə yoxlamalıdır.
Əhəmiyyətlilik
•
Zəruri riski qiymətləndirmə prosedurlarını müəyyən etmək.
•
Əldə edilmiş məlumatları dəyərləndirərkən kontekst təqdim etmək.
•
Müəyyən edilmiş risklərin böyüklüyünü (təsirini) qiymətləndirmək.
•
Riski qiymətləndirmə prosedurlarının nəticələrini qiymətləndirmək.
•
Qrup üzvlərinin müəyyən edilmiş istifadəçiləri və onların iqtisadi
qərarlarını dəyişən nəyi gözləmək ağlabatan olduğunu anladıqlarını təmin
etmək. Bu o halda kömək edə bilər ki, qrup üzvünə audit aparılarkən ilkin
olaraq fərqli əhəmiyyətlilik məbləğinin müəyyən edilməsinə səbəb olan
məlumat məlum olsun. Belə məsələlərin nümunələrinə aşağıdakılar daxildir:
–
Müəssisənin fəaliyyətinin böyük hissəsini satmaq qərarı,
–
Əhəmiyyətliliyin ilkin müəyyən edilməsinə təsir etmiş yeni
məlumat və ya risk amilləri, habelə
–
Əlavə audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi nəticəsində
müəssisə və onun əməliyyatları haqqında auditorun təsəvvüründə dəyişiklik,
məsələn, faktiki maliyyə nəticələri nəzərdə tutulan nəticələrdən xeyli
fərqləndikdə.
•
Ümumi audit strategiyasını təyin etmək.
•
Aşağıdakılara nisbətən sınaq yoxlamalarının həcmini müəyyən etmək:
−
Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi, habelə
−
Xüsusi fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi.
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•
Auditlə bağlı əsas məsələləri və auditin daha çox diqqət mərkəzinə
qoyulası sahələri müəyyən etmək.
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Ümumi fəaliyyət göstəricilərinin və xüsusi fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətlilik səviyyələrinin
müəyyən edilməsi üçün peşəkar mühakimə yürüdülməlidir. Təklif olunur ki (lakin tələb
edilmir), qruplar əhəmiyyətlilik səviyyələrinin müəyyən edilməsində yürüdülmüş mühakimələri
tapşırıq üzrə tərəfdaşla müzakirə etsin və onun razılığını əldə etsin. Nəhayət, əhəmiyyətliliyin
müəyyən edilməsində yürüdülmüş mühakimələri auditin iş sənədlərində kifayət qədər
təfərrüatlı qeydə alın.
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6.4

Audit prosedurlarının yerinə yetirilməsində əhəmiyyətlilik

Auditorlar audit prosedurlarının xarakterini, müddətini və həcmini müəyyən etdikdə, əhəmiyyətliliyi
aşağıdakı əlavədə əks etdirildiyi kimi nəzərə almalıdır.
Əlavə 6.4-1

Audit
procedurlarının
yerinə yetirilməsi

Əhəmiyyətlilik
Aşağıdakılar üçün əhəmiyyətlilikdən istifadə edin:
•
Zəruri olan əlavə audit prosedurlarını müəyyən edin.
•
Sınaq yoxlaması üçün seçiləcək elementləri və seçmə üsullarının
istifadə edilib-edilməyəcəyini müəyyən edin.
•
Seçmələrin həcmini müəyyən etməyə yardım etmək (məs., seçim
intervalı = dəqiqlik (əhəmiyyətlilik) ÷ inam amili).
•
Məlum faktlara əsaslanaraq əsas məcmuda “mümkün” təhriflər
haqqında nəticələr çıxartmaqla, səciyyəvi elementlərin seçilmə
səhvlərini dəyərləndirmək.
•
Hesab səviyyəsindən maliyyə hesabatları səviyyəsinədək ümumi
səhvlərin toplusunu dəyərləndirmək.
•
Dövrün əvvəlinə bölüşdürülməmiş gəlirlərin açılmasında təshih
edilməmiş təhriflərin ümumi təsiri də daxil olmaqla, ümumi səhvlərin toplusunu
dəyərləndirmək.
•
Prosedurların nəticələrini qiymətləndirmək.

Qeyd: Ümumi audit strategiyası və audit planı aşağıdakı hallarda yenidən yoxlanmalıdır:
•

Müəyyən edilmiş təhriflərin xarakteri və onların baş vermə şəraitləri audit aparılarkən
yığılmış təhriflərlə toplandıqda əhəmiyyətli ola bilən digər təhriflərin mövcud ola
bilməsini bildirir; yaxud

•

Audit aparılarkən toplanmış təhriflərin məcmusu əhəmiyyətliliyə yaxınlaşır.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Ümumi əhəmiyyətliliyin tez-tez dəyişməsi inanılmazdır. Lakin auditora yeni məlumat məlum
olduqda və ya auditorun müəssisə və onun əməliyyatları haqqında təsəvvürü dəyişdikdə,
ümumi əhəmiyyətliliyin yenidən yoxlanılması tələb ola bilər. Əgər dəyişiklik tələb edilərsə, audit
heyətinin məlumatlandırılmasından və audit planına təsirini qiymətləndirməsindən əmin olun.
Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi ümumi əhəmiyyətliliyə təsir edə bilməyən yeni risk
amillərinə və ya audit yoxlamasının yeni nəticələrinə əsasən dəyişə bilər. Fəaliyyət
göstəricilərinin əhəmiyyətliliyində baş verən dəyişikliklər nəticəsində audit prosedurlarının
xarakterində, müddətində və həcmində dəyişikliklər edilir. Əlbəttə, əgər ümumi əhəmiyyətlilik
dəyişərsə, fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyndə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi tələb edilir.
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6.5 Hesabatvermədə əhəmiyyətlilik
Paraqraf #
450.11

450.12

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor təshih edilməmiş təhriflərin əhəmiyyətli olmasını, istər fərdi, istərsə də toplu
halında müəyyən etməlidir. Bu cür müəyyənləşdirmə zamanı auditor aşağıdakı amilləri
nəzərdən keçirməlidir:
(a) Təhriflərin, həm sövdələşmələrin xüsusi kateqoriyalarının, hesab qalıqlarının və
ya açıqlamaların, həm də bütövlükdə maliyyə hesabatlarının ölçüsü və xarakteri,
onların baş verdiyi konkret şəraitlər; habelə (İst: Paraq. A13-A17, A19-A20))
(b) Əvvəlki dövrlərlə bağlı təshih edilməmiş təhriflərin sövdələşmələrin müvafiq
kateqoriyalarına, hesab qalıqlarına və ya açıqlamalara, bütövlükdə maliyyə
hesabatlarına təsiri. (İst: Paraq. A18)
Qanun və ya qaydalarla qadağan olunmazsa, auditor idarəetməyə məsul şəxslərə təshih
olunmamış təhrifləri və onların istər fərdi, istərsə də toplu şəkildə auditorun
hesabatındakı rəyə edə biləcəyi təsir barədə xəbər verməlidir. Auditorun xəbərdarlığında
təshih edilməmiş əhəmiyyətli təhriflərin hər biri ayrıca olaraq göstərilməlidir. Auditor
təshih edilməmiş təhriflərin təshih olunmasını tələb etməlidir. (İst: Paraq. A21-A23)

Təhriflərin dəyərləndirilməsinə dair əlavə məlumat üçün 2-ci cild, 21-ci fəsilə istinad edin.
Rəy verməzdən əvvəl auditor:
•

Ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün təyin edilmiş əhəmiyyətliliyi təsdiqləməlidir;

•

Müəyyən edilmiş təshih edilməmiş təhriflərin xarakterini və toplusunu dəyərləndirməlidir; habelə

•

Maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilib-edilməməsinin ümumi qiymətləndirilməsini
həyata keçirməlidir.

Əlavə 6.5-1

Hesabatvermə

Əhəmiyyətlilik
Auditor əhəmiyyətliliyi aşağıdakılar üçün istifadə etməlidir:
•
Hesab səviyyəsindən maliyyə hesabatları səviyyəsinədək ümumi
səhvlərin toplusunu dəyərləndirmək.
•
Dövrün əvvəlinə bölüşdürülməmiş gəlirlərdəki təshih
edilməmiş təhriflərin ümumi təsiri də daxil olmaqla, ümumi səhvlərin
toplusunu dəyərləndirmək.
•
Təhriflərin məcmusu ümumi və ya xüsusi əhəmiyyətliliyə yaxın olduqda,
əlavə audit prosedurlarının yerinə yetirilməsinin zəruri olub-olmadığını
müəyyən etmək.
•
Müəyyən edilmiş bütün təhriflərin rəhbərlik tərəfindən təshih edilməsini
tələb etmək.
•
Ən çox təhriflər olan sahələrin yenidən yoxlanılmasını nəzərdən
keçirmək.
•
Müəyyən edilmiş təhriflərin xarakteri və həssaslığı, habelə onların
ölçüsü haqqında mühakimələr yürütmək.
•
Əhəmiyyətli təhriflərin təshih edilməməsinə görə auditor hesabatında
düzəliş edilməsinin tələb olunub-olunmadığını müəyyən etmək.

Təhriflərin məcmusu aşağıdakılardan ibarətdir:
•

Sınaq yoxlamaları nəticəsində auditorun müəyyən etdiyi xüsusi təhriflər; habelə
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•

Konkret məbləği başqa cür müəyyən edilə bilməyən digər təhriflərin qiymətləndirilməsi.

Sonra auditor rəhbərlikdən müəyyən edilmiş bütün təhriflərin uçota alınmasını tələb etməlidir. Əldə
edilmiş audit sübutlarının dəyərləndirilməsinə dair əlavə məlumat üçün 2-ci cild, 21-ci fəsilə istinad
edin.

6.6

Digər mülahizələr

Digər mülahizələrə aşağıdakılar daxildir:
•

Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərlə məlumat mübadiləsi;

•

Əhəmiyyətliliyin təzələnməsi; habelə
Əvvəlki dövrdən əhəmiyyətlilik səviyyəsinin azaldılması.

•

Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərlə məlumat mübadiləsi
Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər auditdən gözlənilə bilən dəqiqlik dərəcəsi ilə bağlı
məhdudiyyətləri başa düşməlidir. Maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olunmaması
haqqında tam əminlik verəcək audit prosedurlarının hazırlanması iqtisadi baxımdan mümkün
olmadığı da onlara məlum olmalıdır. Audit buna dair yalnız ağlabatan əminlik təmin edə bilər.
Audit aparılan zaman auditor tərəfindən təhriflər müəyyən edildikdə, ilk addım rəhbrəlikdən bütün
təhriflərin təshih edilməsini tələb etməkdir. Əgər rəhbərlik müəyyən təhrifləri təshih etməmək
qərarına gələrsə, o zaman auditor aşağıdakılar idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə
çatdırmalıdır:
•

Təshih edilməmiş təhriflərin təfərrüatları və onların ayrılıqda və ya məcmu halında auditor
hesabatındakı rəyə mümkün ola biləcək təsiri (qanun və ya qaydalarla qadağan olunmadığı
halda);

•

Əhəmiyyətli təshih edilməmiş təhriflər ayrılıqda; habelə

•

Əvvəlki dövrlərə aid olan təshih edilməmiş təhriflərin əməliyyatların müvafiq kateqoriyalarına,
hesab qalıqlarına və ya açıqlamalara, habelə ümumilikdə maliyyə hesabatlarına təsiri.

Əhəmiyyətliliyin təzələnməsi
Ümumi və fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyin ilkin qiymətləndirilməsi auditin ilkin
planlaşdırılmasından audit prosedurlarının nəticələrinin dəyərləndirilməsinə keçirilə bilər. Bu
şəraitlərin dəyişməsi və ya audit prosedurlarının yerinə yetirilməsindən irəli gələn auditorun
biliklərinin dəyişməsi nəticəsində baş verə bilər. Məsələn, əgər audit prosedurları dövrün sonunadək
yerinə yetirilərsə, auditor əməliyyatların nəticələrini və maddi vəziyyəti qabaqcadan görəcək. Əgər
əməliyyatların faktiki nəticələri və maddi vəziyyət xeyli fərqlənirsə, əhəmiyyətliliyin və audit riskinin
qiymətləndirilməsi də dəyişə bilər.
Əvvəlki dövrə nisbətən əhəmiyyətlilik səviyyəsinin azaldılması
Bir dövrdən növbəti dövrədək şəraitlər dəyişdikdə, auditor hər hansı təhrifin dövrün əvvəlinə
nizamnamə kapitalının təsirini nəzərdən keçirməlidir. Məsələn, satış və gəlir əvvəlki dövrdən xeyli
aşağı olduğu hallarda əhəmiyyətliliyin aşağı olması tələb olunur. Dövrün əvvəlinə olan rəqəmlərdə
səhvlər ola bilər, çünki əvvəl keçirilən auditdə əhəmiyyətliliyin daha yüksək səviyyəsindən istifadə
edilmişdir. Dövrün əvvəlinə olan nizamnamə kapitalında əhəmiyyətli səhvin baş vermə riskini
azaltmaq üçün auditor dövrün əvvəlinə olan aktivlərə və hesablaşma qalığına dair əlavə audit
prosedurlarını yerinə yetirə bilər.
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Yeni tapşırıqlar
Yeni audit tapşırığını qəbul edərkən əvvəlki auditorun istifadə etdiyi ümumi əhəmiyyətlilik
haqqında soruşun. Əgər varsa, bu dövrün əvvəlinə olan aktivlər və hesablaşma
qalıqlarına dair əlavə audit prosedurlarının tələb olunub-olunmadığını müəyyən etməkdə
yardım etməlidir.
Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertlərin istifadəsi
Müəssisəyə işə götürülmüş (maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında müəssisəyə kömək
etmək üçün) və ya audit heyətinin işlətdiyi ekspertlərin yerinə yetirdikləri işə aid müvafiq
əhəmiyyətlilik səviyyəsini istifadə etməklə bağlı təlimatlandırılmasından əmin olun.

6.7

Sənədləşdirmə

Aşağıdakıların müəyyənləşdirilməsini və müəyyənləçdirilməsində nəzərə alınmış amilləri sənədləşdirin:
•

Ümumi əhəmiyyətlilik;

•

Müvafiq olduğunda, əməliyyatların konkret kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya açıqlamalar
üçün xüsusi əhəmiyyətlilik səviyyəsi (səviyyələri);

•

Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi; habelə

•

Auditin gedişində yuxarıda qeyd edilən amillərin yoxlaması.

6.8

Nümunəvi halların təhlili — əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsi və istifadəsi

Nümunəvi halların təhlili üçün 2-ci cild, 2-ci fəsilə - “Nümunəvi halların təhlilinə giriş” – istinad edin.
Əhəmiyyətlilik çox vaxt fəaliyyətin nəticələrinin xülasəsi daxil olan və kəmiyyət amilləri kimi
əhəmiyyətliliklə bağlı digər mülahizələr üçün boş yer qoyulan iş vərəqəsində sənədləşdirilir.
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Nümunəvi halın təhlili A — “Dephta Furniture, Inc.”

“Dephta Furniture, Inc.”
(Çıxarış)
Əhəmiyyətliliyin qiymətləndirilməsi
Maliyyə hesabatlarının əsas istifadəçiləri bank və səhmdarlardır. Keçən dövrdə istifadə edilmiş
əhəmiyyətliliyin məbləği 8,000Є olmuşdur.
Fasiləsiz əməliyyatlardan əldə edilən qazanc, habelə gəlir əsasındakı mümkün əhəmiyyətlilik
məbləğləri üçün bax iş sənədi №. Peşəkar mühakimə yürüdərək, biz əhəmiyyətliliyimizi
70,000Є məbləğində rəhbərliyin mükafatlandırılmasını geri qaytardıqdan sonra, vergi
tutulmazdan əvvəl 5% mənfəət üzərində əsaslandırmağı qərara aldıq. Əhəmiyyətliliyin digər
əsasları da, məsələn, gəlir, nəzərdən keçirilmişdir, lakin hiss etmişdik ki, müəyyən edilmiş
maliyyə hesabatları istifadəçiləri ilə bağlı vergi tutulmazdan əvvəl mənfəət ən çox əhəmiyyət
kəsb edən məbləğdir.
Bu dövr üçün plan ümumi əhəmiyyətlilik qismində 10,000Є istifadə etməkdir. Əhəmiyyətlilik
anlayışı və onun auditdə istifadəsi müştəri ilə ümumi şəkildə müzakirə olunmuşdur.
Peşəkar mühakimə yürüdərək və əvvəlki auditlərdə müəyyən edilmiş təhriflər növlərini istifadə
edərək, ümumi fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi 7,500Є məbləğində təyin olunmuşdur.
Yerli satışa qoyulan ödənilmiş vergilər üçün xüsusi əhəmiyyətlilik 1,000Є məbləğində təyin
olunmuşdur, çünki bizdən tələb edilir ki, biz bu məbləğin auditini aparaq və yerli hökumətə
məlumat verək.
Həmçinin bax kəmiyyətlərin təhlillərinə dair iş sənədi 615 ……..
Hazırladı: JF Tarix: 8 dekabr 20X2-ci il
Yoxladı: LF Tarix: 5 yanvar 20X3-cü il
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Nümunəvi halın təhlili B — “Kumar & Co.”
“Kumar & Co.”
(Çıxarış)
Əhəmiyyətliliyin qiymətləndirilməsi
Maliyyə hesabatlarının əsas istifadəçiləri bank və sahibkarlardır.
Keçən dövrdə istifadə edilmiş əhəmiyyətliliyin məbləği 3,000Є olmuşdur.
İstifadəçilərin tələbatlarının nəzərdən keçirərək, biz əhəmiyyətliliyi təxminən
satışın 1% üzərində əsaslandırmağa qərar aldıq. Bizim mühakiməmizdə
vergi tutulmazdan əvvəl mənfəətdən daha çox gəlir əhəmiyyətlilik üçün
daha sabit əsas təmin edir. Bu dövr üçün biz ümumi əhəmiyyətlilik qismində
2,500Є istifadə etməyi planlaşdırırıq. Əhəmiyyətlilik anlayışı və onun
auditdə istifadəsi müştəri ilə ümumi şəkildə müzakirə olunmuşdur.
Əvvəlki dövrlərdəki səhvlər haqqında köhnə məlumatlara əsaslanan peşəkar
mühakimə yürüdərək, ümumi fəaliyyət göstəricilərin əhəmiyyətliyi 1,800Є
məbləğində təyin edilmişdir.
Digər məsələlər
Bax iş sənədi 615 …..
Hazırladı: JF

Tarix: 8 dekabr 20X2-ci il

Yoxladı: LF

Tarix: 5 yanvar 20X3-cü il
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7. Audit qrupunun müzakirələri
Fəsilin məzmunu
Audit qrupunda maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin yol
verilməsinə meyilliliyi haqqında zəruri müzakirələrin məqsədi və
xarakteri.

Müvafiq BAS-lar

240, 300, 315

Əlavə 7.0-1

Riskin
qiymətləndirilməsi

Fəaliyyət

1.
2.

Audit tapşırığı üzrə
hazırlıq işlərini yerinə
yetirmək

Auditi planlaşdırmaq

Məqsəd

Sənədləşdirilmə1

Audit tapşırığının
qəbul edilibedilməməsinə dair
qərar qəbul etmək

Risk amillərinin siyahısı
Müstəqillik
Məktub-saziş

Ümumi audit
strategiyasını və audit
2
planını tərtib etmək

Audit qrupunun müzakirələri

Qeydlər:
Tələb edilən sənədlərin tam siyahısı üçün 230 saylı BAS-a istinad edin.
Planlaşdırma (BAS 300) audit aparılan zaman fasiləsiz və təkrarlanan prosesdir.
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Paraqraf #
240.15

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
315 saylı BAS-a uyğun olaraq, tapşırıq qrupunun üzvləri arasında müzakirə aparılmalı,
müzakirədə iştirak etməyən qrup üzvlərinin nəzərinə hansı məsələlərin çatdırılmalı olması
tapşırıq üzrə tərəfdaş tərəfindən müəyyən edilməlidir. Bu müzakirədə xüsusi diqqət,
müəssisənin maliyyə hesabatlarının necə və harada dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli
təhriflərə məruz qalmasına, o cümlədən dələduzluğun baş verməsi mexanizminə
yönəldilməlidir. Müzakirə zamanı tapşırıq qrupu üzvlərinin rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul
şəxslərin vicdanlı və dürüst olması barədə malik ola bildikləri inanclar kənara qoyulmalıdır. (İst:
Paraq. A10-A11)

Paraqraf #
240.44

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor müəssisəni və onun mühitini öyrənməsi haqqında və əhəmiyyətli təhriflər riskinin
315 saylı BAS-ın tələb etdiyi qaydada qiymətləndirilməsi haqqında audit sənədləşməsinə
aşağıdakıları daxil etməlidir:
(a) Tapşırıq qrupunun üzvləri arasında müzakirə zamanı müəssisənin maliyyə hesabatının
dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərə məruz qalması barədə qəbul edilmiş
mühüm qərarlar; habelə
(b) Maliyyə hesabatı səviyyəsində və təsdiqləmələr səviyyəsində dələduzluq nəticəsində
yol verilən aşkar edilmiş və qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riski.

315.10

Tapşırıq üzrə tərəfdaş və tapşırıq qrupunun digər əsas üzvləri müəssisənin maliyyə
hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflərə meyilliliyini və tətbiq olunan əsas maliyyə hesabatı
prinsiplərinin müəssisənin fakt və şəraitlərinə tətbiqini müzakirə etməlidir. Tapşırıq üzrə
tərəfdaş tapşırıq qrupunun müzakirəyə cəlb olunmamış üzvlərinə hansı məsələlərin xəbər
verilməli olduğunu müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A14-16)
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7.1

İcmal

Hər hansı audit tapşırığının uğurunda önəmli komponent audit qrupu üzvlərinin arasında yaxşı
məlumat mübadiləsidir. Məlumat mübadiləsi qrup üzvlərinin təyin edilməsindən, tapşırığı
planlaşdırmaq üçün qrupun yığıncağının təşkil olunmasından başlayır, sonra isə tapşırıq yerinə
yetirilən müddətdə davam edir. Yaxşı məlumat mübadiləsinin üstünlüklərinə aşağıdakı əlavədə
təyin edilənlər də daxildir.
Əlavə 7.1-1
Üstünlüklər
Audit qrupu
Auditin səmərəliliyi
üzvlərinin
• Qrupdakı hər bir şəxsin auditi aparılan müəssisə, istifadə ediləcək maliyyə
arasında davamlı
hesabatlarının əsas prinsipləri, auditdə öz konkret vəzifəsi, habelə işin necə və
məlumat
nə vaxt yerinə yetiriləcəyi barədə gözləntiləri haqqında təsəvvürü olacaq.
mübadiləsinə olan • Auditin tələb olunduqdan çox və ya az aparılma ehtimalı xeyli azalacaq.
tələbat
Auditin effektivliyi

Müdiriyyət, məsələn, tapşırıq üzrə tərəfdaş, işçi heyəti
müştərinin və audit gözləntiləri ilə bilavasitə özü tanış edəcək.

Maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflərin baş verməsinə
meyilliliyi haqqında qrup müzakirələri araşdırılması tələb edilən
biznes və dələduzluq risklərini müəyyən etməyə kömək edəcək.

Riskin qiymətləndirilməsi və əlavə audit prosedurlarının
xarakteri, müddəti və həcmi haqqında daha yaxşı qərarlar
qəbul ediləcək.

Açıq məlumat mübadiləsi sahələri qeyri-adi əməliyyatlar/hadisələr,
əlaqəli tərəflər və hesabatvermə ilə bağlı məsələlər kimi sahələrdə
yeni məlumatlara qarşı cəld reaksiya verməyə imkan verir.
İşçi heyətin ixtisas artırılması

Qabaqcıl audit təcrübələri tərəfdaşlardan işçi heyətinə ötürüləcək.

İşçi heyəti sual verməyə və qiymətləndirilmiş risklərə qarşı
əvvəlki dövrlərdə görülən cavab tədbirlərini yenidən nəzərdən
keçirməyə təşviq edilir.
Effektiv davamlı məlumat mübadiləsi üçün aşağıdakılar tələb olunur:
•

Tapşırıq üzrə tərəfdaşın və müdiriyyətin iştirakı (və bölünməz diqqəti); habelə

•

Müdiriyyətin aşağı heyətə qulaq asmaq istəyi. Bura tapşırığın kiçik heyətin nöqteyi-nəzərindən
öyrənilməsi, onları sual və təklif verməyə təşviq etmək, sonra isə şərh etmək daxildir.

Aşağıdakı əlavədə audit qrupunun məlumat mübadiləsində nəzərə alınacaq və müzakirə ediləcək
məlumatların xülasəsi əks etdirilir.
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Əlavə 7.1-2
Audit qrupunun məlumat mübadiləsi
Qrup üzvlərinin
təyin edilməsi və
vəzifə bölgüsü
Nəzərə alın:
- Bacarıqları və təcrübə
- Mütəxəssislərə tələbat
- Audit tapşırığının
keyfiyyətinə nəzarət üzrə
müşahidəçi-ekspertə
tələbat

Qrupun planlaşdırma
üzrə yığıncağı
Müzakirə edin:
- Əhəmiyyətlilik
- Müəssisə haqqında
biliklərə əsasən nəticələr
- Potensial biznes və
dələduzluq riskləri
- Maliyyə hesabatları
necə/harada əhəmiyyətli
təhriflərin baş verməsinə
meyilli ola bilər
- Kim, nə, harada və nə
vaxt daxil olmaqla audit
planı
- Nəzarət və təhlil

Audit aparılan
zaman və
auditdən sonra
Müzakirə edin:
- Auditin nəticələri,
gedişatı və aşkar
olunmuş məsələlər
- Audit planında edilən
dəyişikliklər
- Yeni məlumatlar
- Qeyri-adi hadisələr/
əməliyyatlar
- Növbəti dövr üzrə
audit üçün təkliflər

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Audit qrupunun müzakirələri effektiv audit üçün vacibdir. Vaxt çatışmazlığına görə gündəlikdə duran
məsələlərin üstündən tez ötüb keçmək həvəsinə düşməyin. Bu cür müzakirələr imkan verir ki, audit
riskləri müzakirə edilsin, dələduzluq ssenariləri tərtib edilsin və mümkün cavab tədbirləri
layihələndirilsin. Bu həmçinin işçi heyətinə müəssisənin fəaliyyəti haqqında və audit zamanı onlardan
nəyin gözlənildiyini öyrənməyə də imkan verir. İşçi heyətini həmçinin təşviq etmək olar ki, auditin necə
təkmilləşdirilməsi haqqında fikirlərini bildirsinlər.

7.2

Audit qrupunun planlaşdırma yığıncağı

İri tapşırıqlarda planlaşdırma yığıncağının cədvəli iş yerində yoxlama başlamazdan xeyli əvvəl
hazırlanmalıdır. Bu təfərrüatlı audit planını hazırlamağa və ya təfərrüatlı audit planında dəyişikliklər
etmək üçün zəruri vaxt verəcək. Çox kiçik tapşırıqlarda tapşırığın əvvəlində və audit yoxlaması
aparılarkən qısa müzakirələr vasitəsilə planlaşdırılma mümkündür.
Qrup üzvləri təşviq edilməlidir ki, yığıncağa gəldikdə, fikirlərində suallar tutsunlar və peşəkar
inamsızlıqla iştirak etməyə və məlumat mübadiləsi aparmağa hazır olsunlar. Onlar rəhbərliyin və
idarəetməyə məsul şəxslərin dürüst və ədalətli olmasına inamı kənara qoymalıdır. Müzakirənin
həcminə audit tapşırığının qrup üzvlərinin vəzifələri, təcrübəsi və məlumat tələbatları təsir
etməlidir.

99

Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat 2-ci cild — Praktiki təlimat

Araşdırılması tələb edilən əsas üç sahə aşağıdakı əlavədə əks etdirilir.
Əlavə 7.2-1
Araşdırılacaq
əsas sahələr
Müəssisə,
məsələn insanlar,
əməliyyatlar ə
məqsədlər
haqqında
fikirlərinizi
bölüşün

Məqsəd: açıq müzakirə keçirmək

Araşdırılacaq
əsas sahələr
Zehni həmlə

Məqsəd: fikirləri və mümkün audit yanaşmalarını zehni həmlə etmək

Müəssisə
•
Tarix və fəaliyyətin məqsədləri.
•
Korporativ mədəniyyət.
•
Əməliyyatlarda, şəxsi heyətdə və ya sistemlərdə edilən dəyişikliklər.
•
Tətbiq edilən maliyyə hesabatlarının əsas prinsiplərinin müəssisənin
fakt və şəraitlərinə dair tətbiq edilməsi.
Rəhbərlik
•
Müəssisə və rəhbərliyin xarakteri/quruluşu.
•
Daxili nəzarətə münasibət.
•
Dələduzluq etmək üçün vadaredici səbəb.
•
Rəhbər işçilərin davranışında və ya həyat tərzində izah olunmayan
dəyişikliklər.
•
Rəhbərlikdə qərəzliliyin əlamətləri.
Məlum risk amilləri

Əvvəlki audit tapşırıqlarından təcrübə.

Əhəmiyyətli biznes riski amilləri.

Dələduzluq etmək imkanı.

Səhvlər və dələduzluğun mümkün olması
•
Maliyyə hesabatlarının hansı sahələri əhəmiyyətli təhriflərin
(dələduzluq və səhv) baş verməsinə meyilli ola bilər? Bu addım bütün
auditlərdə zəruridir.
•
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarını necə saxtalaşdırmışdır və saxta
maliyyə hesabatlarını necə gizlətmişdir? Müxtəlif dələduzluq ssenariləri
hazırlamaq və ya mümkün olduğunda kriminalist-mühasibin xidmətlərindən
istifadə etmək faydalı ola bilər. Jurnal yazılışlarını,
qiymətləndirmədə/ehtiyatlarda rəhbərliyin qərəzliliyini, uçot siyasətində
dəyişiklikləri və s. nəzərdən keçirin.
•
Aktivlər şəxsi məqsədlər üçün qeyri-qanuni necə mənimsənilə və ya
istifadə edilə bilərdi?
•
Maliyyə hesabatlarından sui-istifadə etmək üçün mənfəətgüdməyən
stimullar (məsələn, qeyri-kommersiya müəssisəsi üçün mliyyələdirmə
mənbəyinin saxlanması) varmı?
Risklərə qarşı cavab tədbirləri
•
Yuxarıda müəyyən edilmiş risklərə qarşı cavab tədbirləri görmək üçün
hansı mümkün audit prosedurlarını/yanaşmalarını nəzərdən keçirmək olar?
•
Yerinə yetiriləcək audit prosedurların xarakteri, müddəti və həcminə
gözlənilməzlik elementinin daxil edilib-edilməyəcəyini nəzərdən keçirin.
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Araşdırılacaq
Məqsəd: göstəriş vermək
əsas sahələr
Auditin
Araşdırılacaq xüsusi sahələr:
planlaşdırılması Auditə aid olan bütün BAS-ların xüsusi tələblərinin müvafiq qaydada audit
planında əks etdirilməsini təmin edin. Yerinə yetirilməsi tələb edilən xüsusi
prosedurlar daxil olan BAS-lara aşağıdakılar aiddir:
ISA 240 “Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti”
ISA 402 “Xidmət təşkilatının xidmətindən istifadə edən müəssisənin auditi üzrə
mülahizələr”
ISA 540 “Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin
və əlaqəli açıqlamaların auditi”
ISA 550 “Əlaqəli tərəflər”
ISA 600 “Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə
auditorlarının işi)”
Audit qrupuna aşağıdakılara dair göstərişlər verin:
• Əhəmiyyətlilik səviyyələrini müəyyən etmək.
• Vəzifə və məsuliyyətləri bölüşdürmək.
• İşçi heyətə yerinə yetirilməsinə görə cavabdeh olan audit bölmələrinin
icmalını təqdim etmək. Zəruri yanaşmanı, xüsusi mülahizələri, müddəti, zəruri
sənədləri, təmin edilən nəzarətin həcmini, faylın təhlilini və bir çox digər
gözləntiləri əks etdirin.
• Audit zamanı peşəkar inamsızlığı saxlamağın vacibliyini vurğulayın.
Qeyd: Əgər audit qrupunun əsas üzvləri yığıncaqda iştirak edə bilmirsə (və ya dəvət

edilməyibsə) ortaya çıxan hansı məsələlərin onların nəzərinə çatdırılmasını tapşırıq
üzrə tərəfdaş həll etməlidir.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
İşçi heyətinin vicdansızlıq əlamətlərinə diqqətli olmağın, eyni zamanda tələsik nəticələr
çıxarmamaq üçün ehtiyatlı olmağın, xüsusilə də sübutları müəssisənin rəhbərliyi və ya işçi
heyəti ilə müzakirə edən zaman, ehtiyatlı olmağın vacibliyini vurğulayın. Rast gəldiyi halda
dələduzluğun mümkün olmasını bildirən mümkün şəraitləri (xəbərdaredici əlamətlər) qeyd edin.
Dələduzluq adətən əməliyyatlarda və hadisələrdə şablonları, istisnaları və qeyri-adilikləri
müəyyən etməklə aşkarlanır. Məsələn, xərclər hesabında saxta iddia maliyyə hesabatları üçün
əhəmiyyətsiz ola bilər, lakin olduqca böyük problemin, məsələn, rəhbərliyin dürüst olmamasının,
əlaməti ola bilər.
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7.3

Audit zamanı və audit tamamlandıqda məlumat mübadiləsi

Audit qrupunun hər bir üzvünün müəssisə haqqında təsəvvürü bir qədər fərqlidir. Hətta
konkret qrup üzvünün topladığı bəzi məlumatlar digər üzvlərin əldə etdiyi məlumatları ilə
birləşdirilməyincə, heç bir məna kəsb etmir. Bu xüsusilə kiçik şablonların, qeyi-adiliklərin və
istisnaların müəyyən edilməsi tam aşkarlanmasına gətirib çıxaran dələduzluğa aiddir.
Sadə oxşarlığı yığılan şəkil pazlında görmək olar. Onun hər bir hissəsi ayrılıqda bütün şəkili
görməyə imkan vermir; yalnız bütün hissələr birlikdə yığıldıqda böyük şəkili görmək mümkündür.
Auditdə də həmçinin. Hər bir auditorun fərdi bilikləri/sübutları birlikdə istifadə edildikdə, böyük şəkil
ortaya çıxır. Bu, aşağıdakı əlavədə əks etdirilir.
Əlavə 7.3-1
Sübutların birlikdə istifadəsi

Tərəfdaş
Böyük

Kiçik
Rəhbər

Qrup müzakirələri yalnız planlaşdırma yığıncaqları ilə məhdudlaşmamalıdır. Audit qrupunun üzvləri
xüsusilə də bu riskin qiymətləndirilməsinə və planlaşdırılmış audit prosedurlarına təsir etdikdə, audit
zamanı aidiyyatı olan bütün məsələlər üzrə əldə etdikləri məlumatları bildirməyə və birgə istifadə
etməyə şövqləndirilməlidir.
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Audit aparılarkən vacib vaxtlarda nəticələr üzrə qısa yığıncaqlar keçirin
Tapşırığın əvvəlində keçirilən auditin planlaşdırılması üzrə müzakirələrdən əlavə, nə qədər kiçik olsa
da, audit qrupu üçün faydalı (lakin zəruri deyil) olardı ki, aşağıdakı audit mərhələlərindən sonra
yığışıb (və ya konfrans zəngi təşkil edib) audit yoxlamasının nəticələrini müzakirə etsinlər.
Riski qiymətləndirmə prosedurlarının və əlavə audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi
Nəticələr üzrə belə müşavirələr rəsmi və ya uzun olmamalıdır, lakin onlar audit qrupunun üzvlərinə
nəticələri, aşkarlanmış istisnalar və qeydə aldıqları problemlər haqqında şifahi məlumat təqdim
etmək imkanı verməlidir. Onlar qeyri-adi görünən və ya anlaşılmayan məsələlər (nə dərəcədə kiçik
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olmasından asılı olmayaraq) haqqında da məlumat verə bilər. Çox vaxt digər qrup üzvlərindən əldə
edilən məlumatlarla birləşdirildikdə məhz kiçik məsələlər əlavə yoxlamanın aparılmasını tələb edə
bilən mümkün risk amillərinə (məsələn, dələduzluq) işarə edir. Hətta audit qrupu iki nəfərdən ibarət
olduqda, belə yığıncaqlar mühüm nəticələr verə bilər.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ (davamı)
Auditin tamamlanması
Əvvəlki audit tamamlandıqdan sonra həmişə irəli getmək və yeni tapşırıq başlamaq həvəsi olur.
Nəticədə növbəti dövrün auditinin aparılması üçün faydalı ola biləcək çoxlu biliklər itirilə bilər. Audit
qrupundan əks əlaqə əldə etmək və nəyin təkmilləşdirilə biləcəyinin müəyyən etmək üçün hər
auditdən sonra qısa yığıncaq və ya konfrans zənginindən istifadə etmək olar. Bu, aşağıdakıların
müəyyən edilməsindən ibarət olmalıdır:
•

Gələcəkdə əlavə və ya daha az diqqət tələb edən audit sahələri;

•

Dələduzluq və ya dələduzluq etmək üçün stimulun əlaməti ola bilən hər hansı digər
gözlənilməz sübutlar, qeyri-adi əməliyyatlar və ya şəxsi heyətə edilən maddi təzyiq;

•

Gələcək tapşırıqlara təsir edə biləcək planlaşdırılmış dəyişikliklə, məsələn, əsas
işçilərdə edilən dəyişikliklər, yeni maliyyələşdirmə, ələ keçirmələr, yeni məhsullar və ya
xidmətlər, yeni mühasibat sisteminin quraşdırılması yaxud daxili nəzarətdə edilən digər
dəyişikliklər;

•

Müəssisə tərəfindən əlavə yardım edilə bilən sahələr, məsələn, müəyyən maliyyə
hesabatları sahələrinin təhlili; habelə

•

Əhəmiyyətli risk amilləri mövcud olan hallarda nəticələr üzrə yığıncaqda şirkətin
növbəti dövrdə müştəri ilə münasibətləri davam etdirmək istəyində olub-olmadığı da
araşdırıla bilər. Şirkət audit başa çatdıqdan dərhal sonra işindən imtina etdiyi halda,
səbəblər hər kəsin yaddaşında təzə olacaq və bu başqa auditoru tapmaq üçün
şirkətə daha çox vaxt verəcək.

İlkin planlaşdırma yığıncağında nəticələr üzrə belə müşavirələrin vaxtı və tarixi planlaşdırıla bilər.

7.4

Nümunəvi halların təhlili — Audit qrupunun müzakirələri

Nümunəvi halların təfərrüatları üçün 2-ci cild, 2-ci fəsilə - “Nümunəvi halların təhlilinə giriş” istinad
edin.
Yığıncaqdan əvvəl ən son maliyyə hesabatları, əvvəlki dövrlərin (və ya təzələndiyi halda, bu
dövrün) risklərin qiymətləndirilmə siyahıları və auditin nəticələrinə görə cavab tədbirləri tapşırıq
qrupunun üzvlərinə paylamaq faydalı olar. Yığıncaqda peşəkar inamsızlığın tələb olunduğunu və
hər hansı şübhəli vəziyyətlər və ya dələduzluğun mümkün xəbərdarlıq işarələrin tələb
olunduğunu vurğulayın.
Sənədlər adi gündəlik və ya işə tikilən qeyd şəklində olmalıdır.
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Nümunəvi halın təhlili A — “Dephta Furniture, Inc.”
Yığıncağın tarixi: 8 dekabr 20X2-ci il
Gündəlikdəki
bənd

Yığıncağın protokolu

1.Əhəmiyyətlilik və əhəmiyyətli hesab qalıqları. Gəlirlilik və satışın artmasının əsasında ümumi
əhəmiyyətliliyi 10,000Є-dək, fəaliyyət
göstəricilərinin əhəmiyyətliliyini isə 7,500Є-dək
artırmaq.
2. Müddət, əsas tarixlər və müştərinin şəxsi
heyətinin mövcudluğu.

3. Keçmiş təcrübədən nə öyrənə bilərik,
məsələn, ləngimələrə səbəb olan
məsələlər/hadisələr və auditin həddən az/çox
aparıldığı sahələr?

Son dövrün müddətinin müvafiq olduğu,
müəyyən cədvəllərin hazırlanmasında
rəhbərlikdən yardım istəməyimizin isə əsası
olduğu təsdiləndi.
Keçən il mal-material ehtiyatlarına daxili
nəzarət zəif idi və nəticədə əlavə iş yerinə
yetirilmişdir.. Müştəri qeyd etmişdir ki, bu
dövrün sonunadək araşdırılacaq.

4. Rəhbərliyin dürüstlüyü, fəaliyyətin
fasiləsizliyi, məhkəmə çəkişmələri və s.
haqqında yeni narahatçılıqlar varmı?

İşdə qəzetdən kəsilmiş parçaya baxın: Pərvin.
Bu, təcrid edilə bilər, lakin biz ehtiyatlı
olmalıyıq.

5.Bu dövrdə təsərrüfat fəaliyyətində və/və ya
maddi vəziyyətdə, sənaye sahəsinə aid
qaydalarda, istifadə edilmiş uçot siyasətinə və
insanlarda dəyişikliklər edilmişdir.

İnternet vasitəsilə həyata keçirilən satışların payına
indi satışın 12% of düşür. Həmçinin planlarda böyük
artım var. Bu, nağd pul ehtiyatlarına, daxili nəzarətə
və əməliyyat sistemlərinə düşən yükü artıracaq.
Hazırkı iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi tələbat və satış
qiymətlərinin aşağı düşməsinə baxmayaraq, satış
səviyyələrini saxlamaq üçün təşkilata düşən təzyiqi
artırır.

6. Maliyyə hesabatlarının dələduzluğa
meyilliliyi. Müəssisənin dələduzluğa məruz qala
biləcəyinin mümkün yolları hansılarıdr? Bəzi
mümkün ssenariləri tərtib edin, sonra isə
şübhələri təsdiqləyəcək və ya yox edəcək
prosedurları planlaşdırın.

Vergi öhdəliyindən boyun qaçırmaq üçün
rəhbərlikdə qərəzlilik və nəzarət vasitələrinə
məhəl verməməsi mümkündür. Rəhbərliyin
qiymətləndirmələri, jurnal yazılışları və əlaqəli
tərəflərlə əməliyyatlar fırıldaqlara meyillidir.
Həmçinin, Arcan (baş satıcı) bahalı həyat tərzi
yaşayır. Biz mükafatların hesablanmasına və
satışdan mədaxilə də baxmalıyıq.

7. Xüsusi diqqət tələb edən əhəmiyyətli risklər.

Bankla müqaviləyə görə üzərinə götürülən
öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi. Surac deyir
ki, o bir qədər çeviklik əldə etmək üçün bu
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dövrdə bankla şərtlər haqqında yenidən
danışıqlar aparacaq.
8. Audit nəticələri üzrə müəyyən edilmiş
risklərə qarşı müvafiq cavab tədbirləri.

Təfərrüatlı audit planın işçi heyətin məsul üzvü
ilə birlikdə kifayət qədər təfərrüatlı yoxlanmışdır
və bir sıra çatışmazlıqlar aşkar edilmişdir.

İT mütəxəssisi internet vasitəsilə satışlara və
9. Xüsusi bacarıq və ya məsləhətçilərə, daxili
nəzarət vasitələrinin mahiyyəti üzrə prosedurlar ümumilikdə İT nəzarət vasitələrinə baxmalıdır.
Səfər bu dövrün dekabr ayına planlaşdırılıb.
üzrə sınaq yoxlamasına, bəzi audit
sınaqlarında qabaqcadan xəbər vermənin
mümkünsüzlüyünü istifadə etmək və müştəri
tərəfindən tamamlana bilən işə olan tələbatı
nəzərdən keçirin.
10. Audit qrupunun vəzifələri, cədvəllərin tərtib
olunması və faylın təhlili
Hazırladı: FC

Tarix: 8 dekabr 20X2-ci il

Yoxladı: LF

Tarix: 5 yanvar 20X3-cü il

Ümumi və təfərrüatlı audit planları
təzələnmişdir.
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Nümunəvi halın təhlili B — “Kumar & Co.”
Fayla qeyd: “Kumar & Co.”
8 dekabr 20X2-ci il tarixində audit qrupu (tərəfdaş və müdiriyyət) “Kumar & Co.”
şirkətinin audit tapşırığını planlaşdırmaq üçün görüşmüşdür.
Biz aşağıdakıları müzakirə etdik:
•
Ümumi əhəmiyyətlilik gəlirlilik və satışların azalmasına əsasən 2,500Є düşmüşdür.
Fəaliyyət göstəricilərin əhəmiyyətliliyi 1,800Є dəyərində təyin edilmişdir.
•
Son vaxtlar Racın diqqəti şəxsi ailə məsələlərinə yönəlmişdir. Hesabdarın işini müvafiq
qaydada yoxlamaq mümkün deyil. Bu Rubiyə hesabatda göstərilən rəqəmlərin üzərində
çox nəzarət imkanı verir. Rubinin bilmədən və ya qəsdlə etdiyi səhvlər aşkarlanmamış
qala bilərdi. Buna auditdə əhəmiyyətli dələduzluq riski kimi baxılmalıdır.
•
Vergi öhdəliklərindən boyun qaçırma və ya bankla müqavilə üzrə öhdəliklərin pozulması
üçün rəhbərlikdə qərəzlilik və daxili nəzarət vasitələrinə məhəl qoverməmə baş verə bilər.
Rəhbərliyin qiymətləndirmələri ənənəvi olaraq konservativ olmuşdur. Audit qrupunun
yadına salınmışdır ki, qeyri-adi görünən hər şeyə qarşı diqqətli olsun.
•
Biz əlaqəli tərəf olan “Dephta” şirkəti ilə əməliyyatlara və malların qiymət qoyulmasına
xüsusi diqqət yetirəcəyik.
Audit planı:
•
Təsdiqlənmişdir ki, keçən dövrün müddəti müvafiqdir və biz müəyyən cədvəllərin
hazırlanmasında yenə də rəhbərlikdən yardım istəyəcəyik. Lakin “Kumar & Co.” şirkətinin
keçən dövrdə bizim üçün tələb etdiyimiz cədvəllərin alınmasında çətinlik çəkdiyinə görə, bu
dövrdə biz əvvəlcədən Rubiyə vaxt ayıracıyıq və nəyi istədiyimizi və təqdim etmə tarixlərini
başa düşdüyündən əmin olmaq üçün, biz ona cədvəllərin nümunələrini verəcəyik.
•
Təfərrüatlı audit planı kifayət qədər təfərrüatlı yoxlanılmışdır. Bəzi sahələrdə
qiymətləndirilmiş riskə əsasən prosedurlar genişləndirilmişdir, qiymətləndirilmiş risk aşağı
olduğu hallarda isə bir sıra digər prosedurlar ləğv edilmişdir.
•
Biz qərar gəldik ki, mahiyyəti üzrə prosedurları yerinə yetirmək nəzarət vasitələrinin sınaq
yoxlamalarından daha səmərəli olar, çünki mahiyyəti üzrə prosedurların ayrılıqda yetərli
münasib audit sübutlarını təmin etməyəcəyi hallara dair təsdiqləmələr yoxdur.
Hazırladı: FC

Tarix: 8 dekabr 20X2-ci il

Yoxladı: LF

Tarix: 5 yanvar 20X3-cü il
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8. Tərkib riskləri — müəyyən etmə
Fəsilin məzmunu
Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər risklərini necə
müəyyən etmək.

Müvafiq BAS-lar

240, 315

Əlavə 8.0-1

Məqsəd

Sənədləşdirilmə1

Audit tapşırığı üzrə
hazırlıq işlərini
yerinə yetirmək

Audit tapşırığının
qəbul edilibedilməməsinə dair
qərar qəbul edin

Risk amillərinin siyahısı
Müstəqillik
Məktub-saziş

Auditi planlaşdırmaq

Ümumi audit
strategiyasını və audit
2
planını tərtib etmək

Əhəmiyyətlilik
Audit qrupunun müzakirələri
Ümumi audit strategiyası

Riskin qiymətləndirilməsi

Fəaliyyət

Riski
qiymətləndirmə
prosedurlarını
yerinə yetirmək

Müəssisəni öyrənmək
3
yolu ilə ƏTR müəyyən
etmək/
qiymətləndirmək

Biznes və dələduzluq riskləri,
o cümlədən əhəmiyyətli risklər

Müvafiq daxili nəzarət
vasitələrinin hazırlanması
/həyata keçirilməsi
3

Qiymətləndirilmiş ƏTR :
• M/H səviyyəsində
• Təsdiqləmələr səviyyəsində

1.

Qeydlər:
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.
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Paraqraf #
240.10

315.13

Paraqraf #
200.13

240.11

240.12

240.13

240.15

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditorun məqsədləri aşağıdakılardır:
(a) Dələduzluq nəticəsində maliyyə hesabatlarında yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflər
riskini aşkar etmək və qiymətləndirmək;
(b) Dələduzluq nəticəsində yol verilmiş qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riski ilə
bağlı yetərli münasib audit sübutu əldə etmək üçün uyğun cavab tədbirləri hazırlamaq
və həyata keçirmək; habelə
(c) Audit zamanı müəyyən olunmuş və ya ehtimal olunan dələduzluğa qarşı lazımi
şəkildə cavab vermək.
Auditorun məqsədi maliyyə hesabatları və təsdiqləmələr səviyyələrində dələduzluq və ya
səhv üzündən baş vermiş əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəssisə və onun mühitini, o
cümlədən daxili nəzarətini öyrənmək yolu ilə müəyyən etmək və qiymətləndirmək, bununla da
qiymtələndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarşı cavab tədbirlərinin işlənib hazırlanması və
həyata keçirilməsi üçün zəmin hazırlamaqdır.

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
BAS-larda şərtləşdirilmiş məqsədlər üçün bu terminlər aşağıda müəyyən edilmiş mənaları
bildirir:
(n) Əhəmiyyətli təhriflər riski (Risk of material misstatement) – Maliyyə hesabatlarında auditə
qədər yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskidir. Bu, iki elementdən ibarət olub, təsdiqləmələr
əsasında aşağıdakı şəkildə təsvir olunur:
(i) Tərkib riski (Inherent risk) – Əməliyyatların kateqoriyası, hesab qalıqları və ya
informasiyanın açıqlanması haqqında istənilən təsdiqləmənin istənilən uyğun daxili nəzarət
vasitələrindən əvvəl öz-özlüyündə və ya digər təhriflərlə birlikdə əhəmiyyətli ola biləcək
təhriflərə məruz qalmasıdır.
(ii) Nəzarət riski (Control risk) – Əməliyyatların kateqoriyası, hesab qalıqları və ya
informasiyanın açıqlanması haqqında təsdiqləmədə baş verə biləcək və istər öz-özlüyündə,
istərsə də digər təhriflərlə birlikdə əhəmiyyətli ola biləcək təhriflərin müəssisənin daxili nəzarət
vasitələri tərəfindən vaxtında qarşısının alınmaması və ya aşkar edilməməsi və aradan
qaldırılmaması riskidir.
BAS-ın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənaları verir:
(a) Dələduzluq (Fraud) – Aldatma yolu ilə haqsız və ya qeyri-qanuni mənfəət əldə etmək
üçün müəssisənin rəhbərliyi, idarəetməyə məsul şəxsləri və işçiləri arasından bir və
ya bir neçə şəxsin və ya üçüncü tərəfin qabaqcadan düşünülmüş hərəkəti.
(b) Dələduzluq riskinin amilləri (Fraud risk factors) – Dələduzluq etməyə stimul və ya
təzyiqin olmasını göstərən və dələduzluq etməyə imkan yaradan hadisə və ya şərait.
200 saylı BAS-a müvafiq olaraq, auditor dələduzluq nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli
təhriflərin mövcud ola bilməsi ehtimalını nəzərə alaraq, auditor müəssisənin rəhbərliyinin və
idarəetməyə məsul şəxslərinin dürüstlüyünə şübhə etmək üçün keçmişdə hansısa bir
əsasının olmamasına baxmayaraq, audit boyu peşəkar inamsızlıq nümayiş etdirməlidir. (İst:
Paraq. A7-A8).
Auditorun əksini düşünmək üçün səbəbi olmazsa, o, qeyd və sənədləri original kimi qəbul edə
bilər. əgər audit zamanı müəyyən edilmiş hallar sənədin original olmaya bilməsini və ya
sənəddəki müddəaların dəyişdirilmiş olmasını, lakin auditorun bu barədə
məlumatlandırılmamasını güman etməyə əsas verirsə, onda auditor əlavə araşdırma
aparmalıdır. (İst: Paraq. A9)
315 saylı BAS-a uyğun olaraq, tapşırıq qrupunun üzvləri arasında müzakirə aparılmalı,
müzakirələrdə iştirak etməyən qrup üzvlərinin nəzərinə hansı məsələlərin çatdırılmalı olması
tapşırıq üzrə tərəfdaş tərəfindən müəyyən edilməlidir. Bu müzakirədə xüsusi diqqət,
müəssisənin maliyyə hesabatlarının necə və harada dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli
təhriflərə məruz qalmasına, o cümlədən dələduzluğun baş verməsi mexanizminə
yönəldilməlidir. Müzakirə zamanı tapşırıq qrupu üzvlərinin rəhbərliyin və ya idarəetməyə
məsul şəxslərin vicdanlı və dürüst olması barədə malik ola bildikləri inanclar kənara
qoyulmalıdır. (İst: Paraq. A10-A11)
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Paraqraf #
240.17

240.18

240.22

240.23
240.24

240.44

315.11

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor rəhbərliklə aşağıdakı xüsusda sorğular keçirməlidir:
(a) Maliyyə hesabatlarının dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinə məruz
qalmasının rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirilməsi, o cümlədən bu cür
qiymətləndirmələrin xarakteri, 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.
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)
Auditor analitik prosedurların yerinə yetirilməsi zamanı aşkar edilmiş qeyri-adi və ya
gözlənilməz münasibətlərin, o cümlədən gəlirlərin uçotu hesabları ilə bağlı olan
münasibətlərin dələduzluq nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskinin olmasına
dəlalət edə bildiyini dəyərləndirməlidir.
Auditor özü tərəfindən əldə edilmiş digər informasiyanın dələduzluq nəticəsində yol verilmiş
əhəmiyyətli təhriflər riskinə dəlalət etdiyini nəzərdən keçirməlidir. (İst: Paraq. A22)
Auditor yerinə yetirilmiş digər riskləri qiymətləndirmə prosedurları və əlaqədar fəaliyyətlər
nəticəsində əldə olunmuş informasiyanın bir və ya daha çox dələduzluq riski amillərinin
mövcud olmasına dəlalət etdiyini dəyərləndirməlidir. Dələduzluq riski amilləri zəruri olmayaraq
dələduzluq faktının mövcudluğuna dəlalət etməyə bildiyi halda, onlar çox vaxt dələduzluq
hallarının baş verdiyi vəziyyətlərdə mövcud olmuş hesab edilir və buna görə də dələduzluq
nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskinə dəlalət edə bilər. (İst: Paraq. A23-A27)
Auditor müəssisəni və onun mühitini öyrənməsi haqqında və əhəmiyyətli təhriflər riskinin və
315 saylı BAS-ın tələb etdiyi qaydada qiymətləndirilməsi haqqında audit sənədləşməsinə
aşağıdakıları daxil etməlidir:
(a) Tapşırıq qrupunun üzvləri arasında müzakirə zamanı müəssisənin maliyyə
hesabatının dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərə məruz qalması barədə
qəbul edilmiş mühüm qərarlar; habelə
(b) Maliyyə hesabatı səviyyəsində və təsdiqləmələr səviyyəsində dələduzluq nəticəsində
yol verilən aşkar edilmiş və qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riski.
Auditor aşağıdakı məsələlər barədə təsəvvür əldə etməlidir:
(a) Müvafiq sahə, tənzimləyici və digər zahiri amillər, o cümlədən tətbiq edilən maliyyə
hesabatı çərçivələri. (İst: Paraq. A17-A22)
(b) Müəssisənin fəaliyyətinin, o cümlədən aşağıdakıların xarakteri:
(i)
əməliyyatlarının;
(ii)
sahibkarlıq və idarəetmə strukturlarının;
(iii)
xüsusi təyinatlı müəssisələrə yatırılan investisiyalar da daxil olmaqla, yatırdığı
və ya yatırmağı planlaşdırdığı investisiyaların növləri; habelə
(iv)
maliyyə hesabatlarında gözlənilən əməliyyatların kateqoriyalarını, hesab
qalıqlarını və açıqlamaları auditorun dərk etməsinə imkan yaratmaq üçün
müəssisənin strukturu və maliyyələşmə. (İst: Paraq. A23-A27)
(c) Müəssisənin uçot siyasətini, o cümlədən onda edilən istənilən dəyişikliklərin
səbəblərini seçməsi və tətbiq etməsi. Auditor müəssisənin uçot siyasətinin onun
biznesi üçün müvafiq və tətbiq olunan əsas maliyyə hesabatı prinsiplərinə və müvafiq
sahədə istifadə edilən uçot siyasətinə uyğun olmasını dəyərləndirməlidir. (İst: Paraq.
A28)
(d) Müəssisənin məqsəd və strategiyaları, habelə əhəmiyyətli təhriflər riski ilə nəticələnə
biləcək əlaqəli biznes riskləri. (İst: Paraq. A29-A35)
(e) Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və təhlili. (İst: Paraq. A36-A41)
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8.1

İcmal

Riskin müəyyən edilməsi auditin bünövrəsidir. O, müəssisəni və onun mühitini öyrənmək üçün auditorun
prosedurlarına əsaslanır və onların tərkib hissəsidir. Müəssisə haqqında əsaslı təsəvvür olmadığı halda
auditor müəyyən risk amillərini buraxa bilər. Məsələn, müştərinin satışları artdığı halda auditor üçün
sənaye sahəsindəki satışların ümumilikdə həqiqətən kəskin aşağı düşməyini bilmək vacibdir.

Auditin riski qiymətləndirmə mərhələsinin məqsədi risk mənbələrini müəyyən etmək, sonra isə
onların maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərlə nəticələnə bilib-bilməyəcəklərini
qiymətləndirməkdir. Bu auditora audit səyini əhəmiyyətli təhriflər riskinin ən yüksək olduğu sahələrə
yönəltmək, risk daha az olan sahələrdən uzaqlaşdırmaq üçün lazım olan məlumatları verir.
Riskin qiymətləndirilməsində aydın olan iki hissə var:
•

Riskin müəyyən edilməsi (“səhv ola bilən nədir” sualının verilməsi); habelə

•

Riskin qiymətləndirilməsi (hər riskin əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi).

Riskin qiymətləndirilməsi 2-ci cild, 9-cu fəsildə araşdırılır.
Riskin müəyyən edilməsi aşağıda əks etdirilir.
Əlavə 8.1-1
Riskin müəyyən edilməsi
Səhv ola bilən və maliyyə
hesabatlarında təhriflərlə
nəticələnə bilən nədir?

Riski qiymətləndirmə prosedurlarını
yerinə yetirin
Müəssisənin məqsədləri, kənar amillər,
müəssisənin xarakteri, uçot siyasəti,
fəaliyyət göstəriciləri və daxili nəzarət

Müəyyən edilmiş biznes və
dələduzluq riski amillərini
sadalayın (1-5).

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
İlk növbədə riskləri müəyyən edin
İlk növbədə müəyyən edilməyən riski qiymətləndirmək olmaz. Müəssisənin kiçik olduğuna görə
münasib riskin olmamasını və ya əhəmiyyətli təhriflər risklərinin əvvəlki dövrdəki kimi olmasını
güman etmək istəyinə aldanmayın. İndi yeni risklər mövcud ola bilər, əvvəl müəyyən edilmiş
bəzi risklərin xarakteri/əhəmiyyəti isə dəyişə bilər.
İlk audit tapşırığından sonra diqqətinizi əvvəlki dövrdən sonrakı dəyişikliklərə yönəldin
İlk audit tapşırığından sonra hər şeyi yenidən başlamaq əvəzinə diqqətinizi altı risk mənbəyinin
hər birində baş vermiş dəyişikliklərə yönəldin (bax Əlavə 8.4-1). Bu, vaxtınıza qənaət edəcək
və diqqəti indi mövcud ola bilən yeni risklərin xarakteri və təsirinə və əvvəl müəyyən edilmiş
risklərin təhlilinə yönəldəcək.
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8.2

Riskin növləri

Riskin iki əsas təsnifatı mövcuddur:
•
Biznes riski; habelə
•
Dələduzluq riski.
Biznes riski ilə dələduzluq riski arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, dələduzluq riski şəxsin düşünülmüş
hərəkətlərindən irəli gəlir.
Bu aşağıdakı əlavədə əks etdirilir.
Əlavə 8.2-1
Aşağı risk
Biznes riski

Orta risk

Yüksək risk

Əhəmiyyətli təhriflər riskləri mövcuddur

Dələduzluq riski Qərəzlə edilən əhəmiyyətli təhriflər riskləri mövcuddur

Aşağı

Riskə məruz qalma

Yüksək

Qeyd: Bir çox hallarda risk həm biznes, həm də dələduzluq riski ola bilər. Məsələn, yeni mühasibat
uçotu sisteminin təqdim edilməsi qeyri-müəyyənlik yarada bilər (səhvlər edilə bilər, çünki
şəxsi heyət yeni sistemi öyrənir) və biznes riski kimi təsnif olunmalıdır. Lakin o həmçinin
dələduzluq riski kimi də təsnif oluna bilər, çünki kimsə qeyri-müəyyənlikdən istifadə edib,
aktivləri qeyri-qanuni mənimsəyə və ya maliyyə hesabatlarından sui-istifadə edə bilər.
Biznes riski
“Biznes riski” termini yalnız maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər risklərini əhatə etmir.
Biznes riskləri müəssisənin məqsədlərinə nail olmaq və strategiyalarını icra etmək imkanına mənfi
təsir göstərə bilən əhəmiyyətli şəraitlərdən, hadisələrdən, vəziyyətlərdən, hərəkətlərdən və ya
hərəkətsizlikdən irəli gəlir. Bura qeyri-münasib məqsədlərin və strategiyaların təyin olunmasını da
aid etmək olar.
Biznes riskinə dəyişiklikdən, mürəkkəblikdən və ya dəyişiklik etmək tələbatını qəbul etməməkdən
irəli gələn hadisələr də aiddir. Dəyişiklik, məsələn, aşağıdakılardan irəli gələ bilər:
•

Səmərəsiz ola bilən yeni məhsulların hazırlanması;

•

Yeni məhsullar müvəffəqiyyətlə hazırlandıqda belə bazarın qeyri-münasib olması; yaxud

•

Məhsullarda öhdəliklər yarada və müəssisənin adına xələl gətirə bilən qüsurlar.

Dələduzluq riski
Dələduzluq riski dələduzluq etməyə meyl və ya təzyiqin əlaməti olan və ya dələduzluq etməyə imkan
yaradan hadisələrə yaxud şəraitlərə aiddir.

113

Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat 2-ci cild — Praktiki təlimat

Auditorun biznes və dələduzluq riski amilləri haqqında təsəvvürü əhəmiyyətli təhriflər risklərini
müəyyən etmək ehtimalını artırır. Lakin auditor mümkün olan biznes risklərinin hamısını müəyyən
etmək və ya qiymətləndirmək məcburiyyətində deyil.

8.3

Müəssisə haqqında məlumat mənbələri

Riski qiymətləndirmə prosesində ilk addım müəssisə haqqında mümkün qədər çox münasib
məlumat toplamaqdır (yaxud ətələməkdir). Bu cür məlumat mümkün risk amillərini müəyyən etmək
və qiymətləndirmək üçün vacib meyarlar təqdim edir.
Müəssisə və onun mühiti haqqında məlumatı daxili və kənar mənbələrdən əldə etmək olar. Bir çox
hallarda auditor daxili məlumat mənbəyindən başlayır. Sonra bu cür məlumatın çox vaxt internetdən
əldə edilməsi mümkün olan, kənar mənbələrdən əldə edilən məlumatlar, məsələn, ticarət-sənaye
təşkilatının məlumatları və ümumi iqtisadi şəraitlər haqqında məlumatlar ilə uyğunluğu yoxlanıla bilər.
Aşağıdakı əlavədə mövcud olan potensial məlumat mənbələrinin bəziləri əks etdirilir.
Əlavə 8.3-1

Qeyri-maliyyə məlumatları

Maliyyə məlumatları

Daxili mənbələr

Kənar mənbələr

Maliyyə hesabatları
Büdcələr
Hesabatlar

İnternetdən məlumat
Sənaye məlumatları
Rəqiblərin fəaliyyətinin təhlili
Kredit məlumatları üzrə
agentliklər
Kreditorlar
Dövlət təşkilatları

Fəaliyyət göstəriciləri
Vergi bəyannamələri
İstifadə edilən uçot siyasəti
Mühakimələr və
dəyərləndirmələr

Mətbuat və digər kənar tərəflər

Təsəvvür, dəyərlər,
məqsədlər və strategiyalar
Təşkilati struktur

İnternetdən məlumat
Ticarət-sənaye
təşkilatlarının
məlumatları
Sənaye proqnozları
Dövlət təşkilatları
Mətbuatda məqalələr

Vəzifə öhdəlikləri
İnsan resurslarındakı şəxsi
işlər
Fəaliyyət göstəriciləri
Əsas prinsiplər və prosedurlar
üzrə təlimt

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Çox vaxt nəzərə alınmayan əsas məlumat mənbəyi əvvəlki dövrlər üzrə audit tapşırıqlarından
qalan auditorun işçi sənədləri fayllarıdır. Bu fayllarda çox vaxt aşağıdakı məsələlərə dair dəyərli
məlumatlar olur:
•
Bu dövrün auditinin planlaşdırılmasını əks etdirən mülahizələr və ya məsələlər;
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•
•

Mümkün təshihlərin və təshih edilməmiş səhvlərin dəyərləndirilməsi və mənbəyi;
Təkrarlanan uyğunsuzluqlar olan sahələr, məsələn, uçot qiymətləndirmələri üçün istifadə
edilən ehtimallar;

•
•

Səhvlərin baş verməsinə meyilli olması ehtimal edilən sahələr; habelə
Auditorun rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər ilə məlumat mübadiləsi zamanı ortaya
çıxan məsələlər.

Müştəri ilə münasibətlərin qurulmasından və ya davam etdirilməsindən əvvəl həyata
keçirilmiş riski qiymətləndirmə prosedurlarından əldə edilmiş məlumat audit qrupunun
müəssisə haqqında təsəvvürünün bir hissəsi kimi istifadə edilə bilər.

8.4

Riski qiymətləndirmə prosedurları

Müəssisə haqqında əldə edilmiş məlumat əsasında auditor 1-ci cild, 8-ci fəsildə müzakirə edilən
riski qiymətləndirmə prosedurlarını hazırlamaq iqtidarındadır. Bu cür riski qiymətləndirmə
prosedurları müəssisə və onun mühiti, o cümlədən daxili nəzarəti haqqında təsəvvür əldə etmək və
sənədləşdirmək üçün hazırlanır.
Riskləri müəyyən etmək üçün auditora tələb edilən təsəvvürün həcmi aşağıdakı altı əsas
sahədədir.
Əlavə 8.4-1

A. Kənar amillər

Sənaye sahəsinin xüsusiyyətləri
Normativ hüquqi baza
Maliyyə hesabatlarının əsas prinsipləri

B. Müəssisənin xarakteri

Əməliyyatlar və əsas əməkdaşlar
Sahibkarlıq və idarəetmə
Kapital qoyuluşu, struktur və maliyyələşmə

C. Uçot siyasəti

Seçmə və tətbiq etmə
Dəyişikliklərin səbəbləri
Müəssisəyə münasibliyi

D. Müəssisənin
məqsədləri və
strategiyaları

E. Fəaliyyətin maliyyə
göstəricilərinin
ölçülməsi/yoxlanılma
sı

F. Auditə aid olan
daxili nəzarət

Biznes planlar və strategiyalar
Maliyyə nəticələri və üzərinə götürülən risklər

Ölçülən nədir
Maliyyə nəticələri kim yoxlayır

Müəssisə səviyyəsində və
əməliyyatlar səviyyəsində riskləri
azaltmaq üçün proseslər və münasib
nəzarət vasitələri
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Auditorun tələb etdiyi məlumatın yetərliliyi (öyrənilmə dərinliyi) üçün peşəkar mühakimə
yürüdülməlidir. O, müəssisəni idarə edərkən rəhbərlikdə olduğundan azdır. Auditə aid olan daxili
nəzarət vasitələri ilə əlaqəli olan sonuncu bölmədə (yuxarıdakı əlavənin “F” bölməsi) 1-ci cild, 5-ci
fəsildə və 2-ci cild, 4, 11 və 12-ci fəsillərdə müzakirə edilir.

Müəssisənin xarakteri və mühiti, o cümlədən daxili nəzarəti haqqında təsəvvürün əldə edilməsinin
aşağıda əks etdirilən bir sıra üstünlükləri var.
Əlavə 8.4-2
Müəssisənin
öyrənilməsindən
əldə edilən
üstünlüklər

Meyarlar sistemini təqdim edir
Risklərin müəyyən edilməsi və cavab tədbirlərinin hazırlanması
•
Risklərin qiymətləndirilməsi haqqında mühakimələrin yürüdülməsi.
•
Maliyyə hesabatlarında müəyyən edilmiş əhəmiyyətli təhriflər risklərinə
müvafiq cavab tədbirlərinin hazırlanması.
•
Əhəmiyyətliliyin təyin edilməsi (2-ci cild, 6-cı fəsilə istinad edin).
•
Analitik prosedurları yerinə yetirmək üçün zəruri gözləntilərin
hazırlanması.
•
Audit riskini məqbul dərəcədə aşağı səviyyəyədək azaltmaq üçün
əlavə audit prosedurlarının hazırlanması/yerinə yetirilməsi.
•
Əldə edilmiş audit sübutlarının yetərliliyinin/münasibliyinin
dəyərləndirilməsi (məs., istifadə edilən ehtimalların və rəhbərliyin
istifadə etdiyi şifahi və yazılı təqdimatların münasibliyi).
Maliyyə hesabatının təhlili
•
Rəhbərliyin seçiminin və uçot siyasətinin tətbiq edilməsinin
qiymətləndirilməsi.
•
Maliyyə hesabatlarındakı açıqlamaların müvafiqliyinin nəzərdən
keçirilməsi.
•
Xüsusi diqqət tələb edən audit sahələrinin müəyyən edilməsi (məs.,
əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar, qeyri-adi və ya mürəkkəb müqavilə
razılaşmaları, fəaliyyətin fasiləsizliyi və ya qeyri-adi əməliyyatlar).

NƏZƏRƏ ALINACAQ AMİMLLƏR
Müəssisə haqqında təsəvvürün əldə edilməsi auditin əvvəlində yerinə yetirilib, bir kənara qoyulan
ayrıca tapşırıq deyil. Audit zamanı müəssisəni öyrənməyə davam etmək və əvvəl müəyyən
edilməyən risk amillərinə və ya riskin ilkin qiymətləndirilməsini təzələmək ehtiyacı olduğu hallarda
ayıq qalmaq vacibdir.
8.5

Riskin mənbələri

Maliyyə hesabatlarında səhvlər və dələduzluq mənşəsi müəssisənin altı öyrənilmə sahəsinin
birində və ya bir neçəsində olan risk amillərindən irəli gəlir (bax Əlavə 8.4-1).
Nümunə kimi müəssisəyə qoyulan yeni və mürəkkəb vergini göstərmək olar. Bu kənar risk amili
olmalıdır. Maliyyə hesabatlarında təhriflər riski ödəniləcək verginin və borc məbləğinin səhv
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hesablanması ilə nəticələnən qanunun yanlış izah edilməsi ola bilər. Fikir verin ki, riskin mənbəyi
(və ya səbəbi) risk amilinin təsiri olan hesablama səhvi deyil, müəssisəyə təsir edən yeni vergidir.
Yeni verginin nəticəsi olaraq, hesablama səhvi riski artır.
Aşağıdakı əlavədə tələb edilən altı öyrənilmə sahəsini potensial risk mənbələri kimi əks etdirilir. Fikir
verin ki, risk mənbələri adətən maliyyə hesabatlarının konkret sahəsinə aid olmur. Məsələn,
iqtisadiyyatda böhran maliyyə hesabatlarının bir çox sahəsində, məsələn, mal-material
ehtiyatlarında, debitor borclarında, satışda və s. təhriflərin baş verməsi ilə nəticələnə bilər.

Beləliklə, ilk növbədə riskin mənbəyini müəyyən edin, sonra isə maliyyə hesabatlarında bu
səbəbdən təhriflərin harada baş verə biləcəyini müəyyən edin.
Əlavə 8.5-1
Müəssisənin
məqsədləri
və strategiyaları

Daxili
nəzarət

Kənar
amillər
Maliyyə
hesabatlarında
ƏTR*

Uçot
siyasəti

Müəssisənin
xarakteri

Fəaliyyətin
maliyyə göstəriciləri

* ƏTR = Əhəmiyyətli təhriflər riskləri
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Risk mənbə
Risk mənbələrinin nümunələri (lakin maliyyə hesabatlarının konkret sahələrinə təsiri deyil)
aşağıda əks etdirilir.
Əlavə 8.5-2
Biznes və dələduzluq riski mənbələri
Müəssisənin

Qeyri-münasib, qeyri-real və ya həddən artıq aqressiv məqsədlər
məqsədləri
və strategiyalar.
və

Yeni məhsullar və ya xidmətlər, yaxud yeni fəaliyyət sahəsinə
strategiyaları
yönəlmə.

Müəssisənin təcrübəsi az olduğu biznes sahələrinə/əməliyyatlara
daxil olması.

İT ilə biznes strategiyaları arasında uyğunsuzluqlar.

Daxili nəzarət sistemlərini və insanların bacarıqlarını gərginləşdirən
satışın sürətli artmasına və ya aşağı düşməsinə qarşı cavab
tədbirləri.

Maliyyələşdirmə üzrə mürəkkəb öhdəliklərin istifadə olunması.

Korporativ restrukturizasiya.

Əlaqəli tərəflərlə iri əməliyyatlar.
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Biznes və dələduzluq riski mənbələri
Kənar
•
İqtisadiyyatın vəziyyəti və dövlət tənzimlənməsində dəyişikliklər.
amillər
•
Müəssisənin məhsul və ya xidmətlərinə olan tələbatın azalması.
•
Yüksək dərəcədə mürəkkəb tənzimlənmə.
•
Sənayedə dəyişikliklər.
•
Zəruri ehtiyatları (materiallar və ya ixtisaslı şəxsi heyət) əldə etmək
imkanının olmaması.
•
Müəssisənin məhsul və ya xidmətlərinin düşünülmüş sabotajı.
•
Kapital və kreditin mövcudluğuna məhdudiyyətlərin qoyulması.
Müəssisənin
•
Korporativ mədəniyyətin və idarəetmənin zəif olması.
xarakteri
•
Məsul vəzifələrdə səriştəsiz şəxsi heyətin olması.
•
Məsul işçilərdə dəyişikliklər, o cümlədən məsul idarə işçilərin
getməsi.
•
Əməliyyatlarda, təşkilati strukturda və ya məhsullarda mürəkkəblik.
•
Məhsulların və ya xidmətlərin öhdəliklərin yaranması və adın riskə
məruz qalması ilə nəticələnə bilən qüsurları.
•
Dəyişiklik etmək zərurətinin (zəruri bacarıqların və ya
texnologiyanın) qəbul edilməməsi.
•
Daxili nəzarətdə çatışmazlıqlar, xüsusilə rəhbərliyin araşdırmadığı.
•
Kənar sponsorlarla, məsələn, banklarla, pis münasibətlər.
•
Fəaliyyətin fasiləsizliyi və likvidlik məsələləri, o cümlədən iri
müştərilərin itirilməsi.
•
Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə aid olan yeni sistemlərin
quraşdırılması.
Fəaliyyət
•
Müəssisənin fəaliyyət göstəricilərini və məqsədlərə nail olmağını
göstəricilərinin
qiymətləndirmək üçün rəhbərliyin istifadə etmədiyi fəaliyyət göstəricilərinin
meyarları
meyarları.
•
Əməliyyatları təkmiləşdirmək və ya düzəliş tədbirləri görmək üçün
istifadə edilməyən meyarlar.
Uçot siyasəti
Daxili nəzarət

8.6

•
Uçot siyasətinin ziddiyyətli tətbiq edilməsi.
•
Uçot siyasətinin qeyri-münasib istifadə edilməsi.
•
Gündəlik əməliyyatlara rəhbərliyin qeyri-münasib nəzarəti.
•
Müəssisə səviyyəli fəaliyyətə, məsələn, insan resurslarına,
dələduzluğa və dəyərləndirmə və maliyyə hesabatları kimi mühasibat
uçotu haqqında məlumatlara nəzarət vasitələrinin pis olması və ya
mövcud olmaması.
•
Gəlir, satınalmalar, xərclər və əmək haqlarının hesablanması kimi
əməliyyatlara nəzarət vasitələrinin pis olması və ya mövcud olmaması.
•
Aktivlərin pis qorunması.

Dələduzluq riski

“Dələduzluq riski” termini ədalətsiz və ya qeyri-qanuni fayda əldə etmək üçün yalan istifadə edilən,
rəhbərlik, idarəetməyə məsul şəxslər, əməkdaşlar və ya kənar şəxslər arasından bir və ya bir neçə
şəxs tərəfindən məqsədlə edilən hərəkətə aiddir.
Rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul şəxslərin bir və ya bir neçə üzvünün iştirak etdiyi dələduzluq
“rəhbərliyin dələduzluğu” adlanır. Yalnız müəssisənin əməkdaşlarının iştirak etdiyi dələduzluq
“əməkdaşların dələduzluğu” adlanır. Hər iki halda müəssisə daxilində və ya müəssisədən kənar
üçüncü şəxslərlə gizli sözləşmə ola bilər.
119

Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat 2-ci cild — Praktiki təlimat

Aşağıdakı əlavədə dələduzluğun növləri və xüsusiyyətləri əks etdirilir.

Əlavə 8.6-1

Maliyyə hesabatlarının
saxtalaşdırılması

Aktivlərin qeyri-qanuni
mənimsənilməsi
(aktivlərin şəxsi istifadəyə keçirilməsi)

(hesabatda əslində olduğundan daha
yüksək/aşağı məvacibin göstərilməsi)
Kim?

Sahibkarlar
və rəhbərlik

Əməkdaşlar

Şəxsi fayda

Şəxsi fayda

(vergilərdə qənaət,
firmanı şişirdilmiş
qiymətə satmaq və ya
mükafat vermək)

Niyə?

(fəaliyyət göstəriciləri
əsaslı mükafat əldə
etmək, itkiləri
gizlətmək və ya
oğurlanmış aktivləri
gizlətmək)

Sona haqq
qazandırmaq
(firmada qalmaq, işləri
saxlamaq,
maliyyəşdirməni
saxlamaq, cəmiyyətə
xidmət etmək)

Necə?

Nə qədər?

Daxili nəzarət
vasitələrinə məhəl
verməmə, saxta/yanlış
əməliyyatlar, gizli
sözləşmə, uçot
siyasətinin
saxtalaşdırılması, daxili
nəzarətdəki
çatışmazlıqlardan
istifadə etmə

Saxta və ya düzgün
uçota alınmayan
əməliyyatlar, gizli
sözləşmə, uçot
siyasətinin
saxtalaşdırılması, daxili
nəzarətdəki
çatışmazlıqlardan
istifadə etmə

Müəssisədə
rəhbərliyin vəziyyətinə
və onların daxili
nəzarət haqqında
biliklərinə görə çox
vaxt böyük

Çox vaxt kiçik ölçülü,
lakin aşkar edilmədiyi
halda vaxt keçdikcə
yığıla bilər

Sahibkarlar
və rəhbərlik
Şəxsi fayda və
ya ehtiyacı olan
kiməsə kömək
etmək

Daxili nəzarət
vasitələrinə məhəl
verməmə, malmaterial
ehtiyatlarının/aktivləri
n oğurlanması,
gizli sözləşmə, daxili
nəzarətdəki
çatışmazlıqlardan
istifadə etmə
Çox vaxt konkret
ehtiyacın əsasında
olur. Hətta əvvəldə
kiçik olsa belə, tez
bir zamanda
aşkarlanmadığı
halda, güman ki,
böyüyəcək

Əməkdaşlar
Şəxsi fayda və
ya ehtiyacı olan
kiməsə kömək
etmək

Mal-material
ehtiyatlarının və ya
aktivlərin oğurlanması,
gizli sözləşmə,
daxili nəzarətdəki
çatışmazlıqlardan istifadə etmə

Çox vaxt konkret
ehtiyacın əsasında olur.
Hətta əvvəldə kiçik olsa
belə, tez bir zamanda
aşkarlanmadığı halda,
güman ki, böyüyəcək

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Müəyyən edilmiş hər risk amili üçün onun biznes riski, dələduzluq riski və ya hər ikisinin olub-olmadığını
nəzərdən keçirin. Bir çox risk mənbələri həm biznes, həm də dələduzluq riskləri ilə nəticələnə bilər. Məsələn,
mühasibatlıqda işləyən heyətdə dəyişikliklər nəticəsində səhvlər edilə bilər (biznes riski), lakin eyni zamanda
kimin üçünsə də dələduzluq etməyə imkan da verə bilər.

8.7

Dələduzluğun növləri və xüsusiyyətləri

Baxmayaraq ki, dələduzluq təşkilatda istənilən səviyyədə baş verə bilər, müdiriyyət iştirak
etdikdə, o daha ciddi olmağa (və daha böyük pul məbləğlərinin cəlb olunmasına) meyillidir.
Dələduzluq üçün mühit yaradan əsas şərtlərdən bəzilərinə aşağıdakılar aiddir:
•

Səmərəsiz korporativ idarəetmə;

•

Rəhbərliyin rəhbərlik etməməsi və daxili nəzarət sisteminə hörmətin az olması;

•

Fəaliyyətin maliyyə göstəriciləri üçün yüksək pul mükafatlarının verilməsi;
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•

Vergilər yaxud digər xərclərin çox yüksək olması və ya həddən artıq hesablanması;

•

Müəssisənin qaydaları, normativləri və siyasətində mürəkkəblik;

•

Bankirlərdən, investorlardan və ya digər səhmdarlardan qeyri-real gözləntilər;

•

Gəlirliliyin aşağı düşməsi və gözlənilmədən dəyişməsi;

•

İşçi heyətinin qarşısında qoyulan reallığa uyğun olmayan büdcə hədəfləri; habelə

•

Qeyri-münasib daxili nəzarət, xüsusilə də təşkilatda dəyişiklik olduqda.

Yuxarıda qeyd edilənlərdən müəyyən etmək olar ki, dələduzluğa qarşı ən effektiv daxili nəzarət
idarəetmə və müdiriyyətdə olan şəxslərin düzgün hərəkətlər etməyin tərəfdarları olmalarıdır. Bu
gün modelləşdirilən müəssisənin dəyərlərinin aydın və dəqiq bəyan edilməsi və etik normalara
sadiqliklə əsaslandırılır. Bu, istənilən ölçüdə olan təşkilata aiddir.

8.8

Dələduzluq üçbucağı

Riski qiymətləndirmə prosedurlarını yerinə yetirdikdə audit qrupunun üzvləri çox vaxt dələduzluğun
mövcudluğunun açarını verən üç şərtin mövcudluğunu nəzərdən keçirməlidir. Kriminalist
mühasiblər çox vaxt bunu “dələduzluq üçbucağı” adlandırır (aşağıda əlavəyə bax), çünki üç şərtin
hamısı mövcud olduğu halda dələduzluğun baş vermə ehtimalı çox yüksəkdir.
Şərtlər bunlardır:
•

Təzyiq
Bu şərti çox vaxt başqaları ilə bölüşməsi çətin olan ən zəruri ehtiyaclar (məsələn, şəxsi
borcların olması və ya mənfəət üçün analitikin və ya bank gözləntilərinin doğruldulması)
yaradır.

•

İmkan
Korporativ mədəniyyətin zəif olması və müvafiq daxili nəzarət prosedurlarının olmaması çox
vaxt dələduzluğun aşkarlanmamış qalması haqqında əminlik yarada bilər.

•

Məntiqi əsaslandırma
Məntiqi əsaslandırma dələduzluğun həqiqətən də baş verməməsinə inamdır. Məsələn,
cinayətkar məntiqi əsaslandırır ki, “burada elə bir şey yoxdur” və ya “Mən nəyə layiqəmsə,
yalnız onu götürürəm”.

Əlavə 8.8-1

Məntiqi əsaslandırma

Təzyiq

İmkan
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Məsələn, inşaat şirkətində sahibkar-rəhbərə dostunun evinə böyük əlavə tikmək işi təklif edilə
bilər, o şərtlə ki, bu əməliyyat heç bir sənədləşmə olmadan, yalnız nağd ödənişlə həyata keçirilir.
Üç şərti nəzərdən keçirin.
•

Sahibkar-rəhbərə “təzyiq” edilə bilər ki, əks halda ödəniləcək vergiləri azaltsın.

•

• Sahibkar-rəhbər üçün “imkan” yaradılır ki, gəlirin tanınmasına daxili nəzarət vasitələrinə
məhəl verməsin və satışdan əldə edilən gəliri uçota almasın.
“Məntiqi əsaslandırma” ondan ibarət ola bilər ki, sahibkar-rəhbər artıq həddən çox vergi ödəyir.

•

Qeyd: Bu üç şərtdən hər hansı biri mövcud olmadığı halda, nağd ödənişlə satışın
baş verməsi inanılmazdır. Aşağıda əks etdirilən üç dələduzluq riski mənbələrini
nəzərdən keçirin.
Əlavə 8.8-2
Dələduzluq riskinin mənbələri
Stimullar və
•
Maddi sabitliyə və ya gəlirliliyə iqtisadiyyatda, sənaye sənaye
sahəsində yaxud müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətində olan şəraitlər təsir
təzyiqlər
göstərir.
•
Rəhbərlik üçüncü tərəflərin və ya idarəetməyə məsul şəxslərin
tələblərinin yerinə yetirilməsi yaxud gözləntilərinin doğrultması (məsələn,
qazanc hədəfləri və ya sıxıcı ekologiya standartlarının tələblərinə riayət
etmə və s.) ilə bağlı həddən artıq təzyiqə məruz qalır.
•
Şəxsi maliyyə öhdəlikləri qeyri-qanuni mənimsəmək məqsədilə
oğurlana bilən pul vəsaitlərini yaxud digər aktivləri götürmək imkanı olan
rəhbərlik və ya əməkdaşlar üçün təzyiq yarada bilər.
•
Müəssisə ilə pul vəsaitlərindən və ya digər aktivlərdən istifadə
etmək imkanı olan əməkdaşlar arasında pis münasibətlər. Məsələn:
–
Əməkdaşların elan edilmiş və ya gələcəkdə gözlənilən
ixtisarları,
–
Əməkhaqqının ödənilməsi sistemində və ya
mükafatlandırma planlarında bu yaxınlarda edilmiş yaxud planlaşdırılan
dəyişikliklər, habelə
–
Gözləntilərə uyğun olmayan vəzifə yüksəlişləri, əməkhaqqı
və ya digər mükafatlandırma növləri.
•
Rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul şəxslərin şəxsi maddi
durumuna müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə göstəriciləri (məsələn, maddi
maraqlar, əməkhaqqı, təminatlar və s.) təsir edə bilər.
Münasibətlər və Məntiqi əsaslandırma
məntiqi
•
Rəhbərlik aşağıdakıları etmək üçün münasib olmayan vasitələrdən
əsaslandırma
istifadə etməkdə maraqlıdır:
–
Hesabatda əks etdirilən gəlirləri vergi ilə bağlı səbəblərə
görə minimuma endirmək, habelə
–
Bank ilə razılaşma üzrə öhdəlikləri pozmamaq, müəssisənin
satış qiymətini artırmaq və ya üçüncü tərəfin qoyduğu hədəflərə çatmaq
üçün hesabatda əks etdirilən gəlirləri artırmaq.
•
Əməkdaşın davranışından məmnuniyyətsizliyi və ya müəssisədən
narazılığı bilinir.
•
Müdiriyyətin mənəviyyatın aşağı olması.
•
Rəhbərlik əməkdaşların bəzi oğurluqlarına yol verir. Məsələn,
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əməkdaş oğurluq edən zaman tutulduqda, cəzalandırılmır.
•
Rəhbərlik müəssisənin dəyərlərini və ya etik normaların riayət
olunmasına məcbur etmir.
•
Rəhbərlik aktivlərin qeyri-qanuni mənimsənilməsi ilə bağlı risklərin
monitorinqinə və ya azalmasına olan ehtiyaca məhəl vermir.

Dələduzluq riskinin mənbələri
Stimullar və
•
Maddi sabitliyə və ya gəlirliliyə iqtisadiyyatda, sənaye sənaye sahəsində
yaxud müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətində olan şəraitlər təsir göstərir.
təzyiqlər
•
Rəhbərlik üçüncü tərəflərin və ya idarəetməyə məsul şəxslərin
tələblərinin yerinə yetirilməsi yaxud gözləntilərinin doğrultması (məsələn,
qazanc hədəfləri və ya sıxıcı ekologiya standartlarının tələblərinə riayət etmə və
s.) ilə bağlı həddən artıq təzyiqə məruz qalır.
•
Şəxsi maliyyə öhdəlikləri qeyri-qanuni mənimsəmək məqsədilə oğurlana
bilən pul vəsaitlərini yaxud digər aktivləri götürmək imkanı olan rəhbərlik
və ya əməkdaşlar üçün təzyiq yarada bilər.
•
Müəssisə ilə pul vəsaitlərindən və ya digər aktivlərdən istifadə etmək
imkanı olan əməkdaşlar arasında pis münasibətlər. Məsələn:
–
Əməkdaşların elan edilmiş və ya gələcəkdə gözlənilən ixtisarları,
–
Əməkhaqqının ödənilməsi sistemində və ya mükafatlandırma
planlarında bu yaxınlarda edilmiş yaxud planlaşdırılan dəyişikliklər,
habelə
–
Gözləntilərə uyğun olmayan vəzifə yüksəlişləri, əməkhaqqı və ya
digər mükafatlandırma növləri.
•
Rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul şəxslərin şəxsi maddi durumuna
müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə göstəriciləri (məsələn, maddi maraqlar,
əməkhaqqı, təminatlar və s.) təsir edə bilər.
Münasibətlər və Məntiqi əsaslandırma
məntiqi
•
Rəhbərlik aşağıdakıları etmək üçün münasib olmayan vasitələrdən
əsaslandırma
istifadə etməkdə maraqlıdır:
–
Hesabatda əks etdirilən gəlirləri vergi ilə bağlı səbəblərə görə
minimuma endirmək, habelə
–
Bank ilə razılaşma üzrə öhdəlikləri pozmamaq, müəssisənin satış
qiymətini artırmaq və ya üçüncü tərəfin qoyduğu hədəflərə çatmaq
üçün hesabatda əks etdirilən gəlirləri artırmaq.
•
Əməkdaşın davranışından məmnuniyyətsizliyi və ya müəssisədən
narazılığı bilinir.
•
•

Müdiriyyətin mənəviyyatın aşağı olması.
Rəhbərlik əməkdaşların bəzi oğurluqlarına yol verir. Məsələn, əməkdaş
oğurluq edən zaman tutulduqda, cəzalandırılmır.
•
Rəhbərlik müəssisənin dəyərlərini və ya etik normaların riayət
olunmasına məcbur etmir.
•
Rəhbərlik aktivlərin qeyri-qanuni mənimsənilməsi ilə bağlı risklərin
monitorinqinə və ya azalmasına olan ehtiyaca məhəl vermir.
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Dələduzluq riskinin mənbələri
Münasibətlər və
Münasibətlər
məntiqi
•
Rəhbərlikdə keçmişdə qiymətli kağızlarla bağlı qanun və qaydaların
əsaslandırma
pozulmasının və ya dələduzluqla bağlı ittihamlar var.
(davamı)
•
Rəhbərlik davranışı və ya həyat tərzində aktivlərin qeyri-qanuni
mənimsənilməsini göstərə bilən dəyişikliklər nümayiş etdirir.
•
Müdirlər pis etik nümunə göstərir (məsələn, xərclər hesablarının
şişirdilməsi və kiçik oğurluq və s.).
•
Rəhbərlik mövcud nəzarət vasitələrinə məhəl əhəmiyyət vermir.
•
Rəhbərlik daxili nəzarətin məlum çatışmazlıqlarının aradan qaldırılması
üzrə lazımi tədbirlə görməmişdir.
•
Sahibkar-rəhbər şəxsi əməliyyatlarla biznes əməliyyatları arasında
ayrı-seçkilik etmir.
•
Qapalı tipli müəssisədə səhmdarlar arasında mübahisələr mövcuddur.
•
Rəhbərlik əhəmiyyətlilik əsnasında az səmərəli və ya qeyri-qənaətbəxş
mühasibat uçotunu əsaslandırmaq cəhdləri edir.
•
Rəhbərlik ilə cari və ya əvvəlki auditor arasındakı münasibətlərdə
gərginlik var.
İmkanlar
Qeyri-qanuni mənimsənilməyə meyilli aktivlər
•
Kassada və ya hesablaşmalarda iri məbləğdə pul vəsaiti.
•
Kiçik ölçülü, yüksək dəyərli yaxud yüksək tələbatlı mal-material
ehtiyatları.
•
Likvid aktivlər, məsələn, adsız səhmlər, brilyant daş-qaşlar yaxud
kompüter mikrosxemləri.
•
Əsas vəsaitlər kiçik ölçülü, satıla biləndir və ya yaxud mülkiyyət
hüququnun gözlə görünən əlamətləri yoxdur.
Yetərli daxili nəzarət vasitələrinin olmaması
•
İdarəetməyə məsul şəxslər tərəfindən dələduzluq risklərini müəyyən
edib, onlara qarşı cavab tədbirlərinin görülməsi üzrə rəhbərliyin proseslərinə
yetərli nəzarətin olmaması.
•
Vəzifələrin qeyri-rasional bölgüsü və ya səmərəsiz yoxlamalar.
•
Müdiriyyətin xərclərinə yetərli olmayan nəzarət.
•
Rəhbərliyin aktivlərə görə cavabdeh olan əməkdaşlara yetərli nəzarət
etməməsi.
•
Aktivlərdən istifadə etmək imkanı olan əməkdaşların boş olan
vəzifələrə işə götürülməsi ilə bağlı yetərincə yoxlanmaması.
•
Aktivlərin qeyri-qənaətbəxş uçotu.
•
Əməliyyatlara icazə verilməsinin və təsdiqlənməsinin qeyri-qənaətbəxş
qaydası.
•
Pul vəsaitlərinin, investisiyaların, mal-material ehtiyatlarının və ya əsas
vəsaitlərin yetərli olmayan fiziki mühafizə tədbirləri.
•
Aktivlərin tam və vaxtında üzləşdirilməməsi.
•
Əməliyyatların (məs., məhsulun geri qaytarılması ilə əlaqədar
kreditlərin) vaxtında və müvafiq qaydada sənədləşdirilməməsi.
•
Həlledici nəzarət vəzifələrini yerinə yetirən əməkdaşlar üçün məcburi
məzuniyyətlərin olmaması.
•
Rəhbərliyin informasiya texnologiyalarını lazımınca bilməməsi və
bununla da informasiya texnologiyaları ilə işləyən əməkdaşlara qeyri-qanuni
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mənimsəmə imkanının yaradılması.
•
Avtomatlaşdırılmış uçot sistemlərinə girişə, o cümlədən kompüter
sistemlərinin hadisələrin qeydiyyat jurnallarına yetərincə nəzarət edilməməsi
və onların yoxlanılması.

Dələduzluq riskinin mənbələri
İmkanlar
Xüsusi həssaslıq sahələri
(davamı)
•
Rəhbərliyin qiymətləndirmələri, gəlirin tanınması, jurnal yazılışlarının
istifadəsi, əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar və s.
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Dələduzluq həmişə qəsdlə edilir. Dələduzluq olduqda auditordan məlumatlar gizlədilir və
bilərək yalan məlumat təqdim edilir. Nəticə etibarı ilə, dələduzluq çox vaxt onlarda çox kiçik
pul məbləğləri nəzərdən keçirilə bilən şablonlar, qeyri-adiliklər və istisnalar axtarmaqla,
aşkar olunur.
Dələduzluğu yalnız mahiyyəti üzrə proseduralarla aşkar etmək mümkün deyil. Məsələn,
əsas meyar kimi istifadə edilə bilən əlavə bir az “müəssisə haqqında təsəvvür” olmadığı
halda, auditorun çatışmayan əməliyyatı aşkar etməsi və ya əməliyyatın qanunsuz olmasını
müəyyən etməsi güman edilmir.

Auditorlar, audit qrupunda vəzifə və funksiyalarından asılı olaraq, üçbucağın komponentlərinin birinə
və ya bir neçəsinə aid olan dələduzluq riski amilini müəyyən edə bilər. Lakin bir auditorun üç şərtin
hamısını (imkan, təzyiq və məntiqi əsaslandırma) müəyyən etmə ehtimalı azdır. Bu səbəbdən
vacibdir ki, audit qrupu tapşırıq zamanı davamlı olaraq nəticələrini müzakirə etsinlər.
Audit qrupunun müzakirələrinin faydaları aşağıdakı əlavədə əks etdirilir.
Əlavə 8.8-3

İşçi heyətin özünü itirmiş üzvü
audit qrupunun kiçik
mütəxəssisinə demişdir ki, bəzi
əhəmiyyətli satınalmalar
birbaşa dostlara göndərilmişdir.

Audit üzrə tərəfdaş aşkar
edir ki, sahibkar-rəhbər
bəzən etika sərhədlərinə
yaxınlaşırdı.

Audit qrupunun böyük
mütəxəssisi satış üzrə
menecerlə danışdığında aşkar
edir ki, sahibkar müəyyən
müştərilərə şəxsən özü
xidmət göstərir.
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Məlumat mübadiləsi olmadıqda, yuxarıda göstərilən audit qrupunun hər bir ayrı üzvü üçün ümumi
şəkili görmək çətin olar. Audit qrupunun davamlı müzakirəsi qrupa ümumi şəkili görmək üçün kiçik
məlumat hissələrini bir yerə yığmağa imkan verir.
8.9

Peşəkar inamsızlıq

Audit tapşırığı zamanı həmişə peşəkar inamsızlıq yanaşmasını saxlamaq auditorun vəzifəsidir.
Peşəkar inamsızlıq yanaşmasına aşağıdakı əlavədə əks etdirilmiş məsələlər daxildir.
Əlavə 8.9-1
İnamsızlıq aşağıdakılardan ibarətdir:
Rəhbərliyin
Rəhbərlik həmişə digər hallarda yaxşı olan daxili nəzarətə məhəl verməməyə
həmişə
hazırdır. Auditorun keçmiş təcrübəsindən rəhbərliyin və idarəetməyə məsul
dələduzluq edə
şəxslərin ədalətli və dürüst olmalarını bilməsinə baxmayaraq, tapşırıq qrupu
biləcəyinin qəbul üzvləri onların ədalətli və dürüst olmalarına inamlarını kənara qoymalıdır.
edilməsi
Şübhə ilə
yanaşma

Əldə edilmiş audit sübutlarının qanuni olub-olmamasını qiymətləndirin.

Sayıq olma

Audit sübutları aşağıdakıların etibarlılığına ziddir və ya onlara dair şübhə
yaradırmı?
•
Sənədlər və sorğulara cavablar;
•
Rəhbərlikdən və idarəetməyə məsul şəxslərdən əldə edilən digər
məlumatlar.

Ehtiyatlılıq

Aşağıdakılara yol verməyin:
•
Qeyri-adi şəraitlərin nəzərdən qaçırılması.
•
Audit müşahidələrindən nəticə çıxararkən həddən artıq ümumiləşdirmə.
•
Audit prosedurlarının xarakterini, müddətini və həcmini müəyyən
edərkən və nəticələrini dəyərləndirərkən yanlış fərziyyərlərin istifadəsi.
•
Rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin ədalətli və dürüst olmasına
inanaraq, inandırıcı audit sübutlarından az olan sübutların qəbul edilməsi.
•
Yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsi əvəzinə rəhbərlikdən
təqdimatların qəbul edilməsi.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Tanıdığınız və etibar etdiyiniz müştərinin auditinə peşəkar inamsızlıq tətbiq etmək çətin ola
bilər. İnsanların ziddiyyət təşkil edən məlumatların olmamasını güman edərək, adamlara
inamla yanaşmağa çalışmaları təbiidir. Nəticədə tərəfdaşlara və işçi heyətə müntəzəm olaraq
xatırlatmaq lazımdır ki, peşəkar inamsızlıq tətbiq etsinlər. Bu anlayışın tətbiq edilməsi üçün
bəzi praktik təkliflərə aşağıdakılar aiddir:
•

Nəzarətə pis münasibəti və əxlaqı zəif olan uydurma bir personaj yaradın (və ona ad
verin). Mümkün dələduzluq ssenariləri və maliyyə hesabatlarının meyilliyi ətrafında
müzakirələr getdikdə, həmin şəxsi (müştərinizi deyil) müştəri kimi və ya məsul müdir
kimi təsəvvür edin.

•

Dələduzluq haqqında müzakirələrdə iştirak etmək üçün müəssisəni tanımayan bir
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nəfərin (məhkəmə təcrübəsi olsa, əla olar) dəvət edilməsi.
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8.10 Tərkib riski amillərini necə müəyyən etmək
Münasib risk amilini nəzərdən buraxmamağın ən effektiv yolu riskin müəyyən edilməsini müəssisənin
öyrənilməsinin tərkib hissəsi etməkdir. Auditor müəssisə haqqında təsəvvür yaradan altı sahə
haqqında nə qədər çox bilsə, risk amillərini müəyyən etmək ehtimalı o qədər çoxdur. Müəssisənin
öyrənilməsi mümkün dələduzluq ssenarilərini müəyyən edib, sonra isə cavab tədbirləri gördükdə də
faydalıdır. Yadda saxlayın ki, rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsi həmişə mümkündür və
bunun vasitəsilə dələduzluq gizlədilir (xüsusilə də auditordan).
Müəssisə haqqında təsəvvür yaradan zəruri sahələrin hər biri haqqında məlumatlar toplandıqdan
(yaxud təzələndikdən) sonra əlaqəli biznes və dələduzluq riskləri amillərinin mövcudluğu nəzərdən
keçirilir. Müəyyən edilmiş biznes risklərinin çoxu üçün dələduzluq riskinin də nəzərdən keçirilməsi
tələb oluna bilər. Bu səbəbdən təklif olunur ki, mümkün olduğunda dələduzluq riskləri biznes
risklərindən ayrı sadalansın və ayrı qiymətləndirilsin. Məsələn, əgər müəssisənin məhsulları üçün
satış perspektivi pis olmuşdursa (kənar risk mənbəyi), maliyyə hesabatlarında nəyin səhv ola
(maliyyə hesabatlarına təsir edə) bildiyini nəzərdən keçirin. Zəif satış nəticəsində hesabdan silinməsi
tələb edilə bilən artıq mal-material ehtiyatı qala bilər, lakin satıcıya mükafat həddinə çatmaq üçün
satışlarını şişirtmək üçün stimul yaratdığı halda, o dələduzluq riskini də işə sala bilər.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Biznes və dələduzluq riskləri (tərkib riskləri) belə riskləri azalda bilən hər hansı daxili
nəzarət vasitələri nəzərdən keçirilməzdən əvvəl müəyyən edilir. Riskləri azaldan daxili
nəzarət 2-ci cild, 11-ci və 12-ci fəsillərdə əks etdirilir. Bu, mövcud ola bilən hər hansı
əhəmiyyətli risklərin müəyyən edilməsi üçün də vacibdir (2-ci cild, 10-cu fəsilə istinad
edin).

Müəyyən edilmiş bəzi risk amillərinin təsiri maliyyə hesabatlarının xüsusi sahəsinə aiddir, lakin digər
risk amilləri nüfuzedicidir və maliyyə hesabatlarının bir çox sahələrinə aiddir. Məsələn, əgər baş
mühasib səriştəsizdirsə, güman edilir ki, səhvlər maliyyə hesabatlarının yalnız bir sahəsi ilə
məhdudlaşmayacaq. Bundan əlavə, bu vəziyyətdən kimsə istifadə edib dələduzluq edərsə,
aktivlərin və ya öhdəlik qalıqlarının istənilən sayında təhriflər baş verə bilər və gəlir və xərclər üzrə
əməliyyatlarda əlavə təhriflərlə gizlədilə bilər.
Nüfuzetmə riskləri çox vaxt nəzarət mühitinin zəif olmasından irəli gəlir və maliyyə hesabatlarının bir
çox sahələrinə, açıqlamalara və təsdiqləmələrə təsir etmək ehtimalı var. Nüfuzetmə risklərinin
maliyyə hesabatları səviyyəsində riskin qiymətləndirilməsinə təsir etmə ehtimalı var. Maliyyə
hesabatları səviyyəsində risklər auditor tərəfindən ümumi cavab tədbirləri vasitəsilə (məsələn, daha
çox audit yoxlamasını yerinə yetirməklə, işçi heyətinin daha təcrübəli üzvlərini təyin etməklə və s.)
araşdırılır.
Auditin gedişində əlavə risk amilləri müəyyən edilə bilər. Onlar müəyyən edilmiş risklərin siyahısına
əlavə edilməli və zəruri əlavə audit prosedurlarının xarakteri və həcmi kimi audit strategiyası və
audit planına təsirinə dair hər hansı qərar qəbul etməzdən əvvəl müvafiq qaydada
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qiymətləndirilməlidir. Bu təmin edir ki, növbəti dövr üçün planlaşdırma işləri aparıldıqda, riskin
müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi tamamlanır.
Təklif edilən üç addımdan ibarət riskin müəyyən edilmə prosesi aşağıda əks etdirilir.
Əlavə 8.10-1
Riskin müəyyən edilməsi
1-ci addım
Başlanğıc nöqtəsi yerinə yetiriləcək riski qiymətləndirmə prosedurlarının
Müəssisə
hazırlanması üçün əsas meyarlar haqqında ümumi təsəvvür əldə etməkdir.
haqqında
Belə təsəvvür olmadıqda, maliyyə hesabatlarında hansı səhvlərin və
məlumat toplayın dələduzluğun baş verə biləcəyini müəyyən etmək çətin, bəlkə də qeyrimümkün olar.
• Müəssisə, onun məqsədləri, mədəniyyəti, əməliyyatları, həlledici
vəzifələrdə olan şəxsi heyət, habelə daxili təşkilat və nəzarət haqqında
əlaqəli əsas məlumatı əldə edin (yaxud təzələyin).
2-ci addım

Aşağıdakılar üçün riski qiymətləndirmək prosedurları/tədbirləri yerinə
Riski
yetirilməlidir (bax 1-ci cild, 8-ci fəsil):
qiymətləndirmə
–
Əhəmiyyətli təhriflər risklərinin mənbələri müəyyən edilsin,
prosedurlarını
–
Müəssisə haqqında müvafiq təsəvvür əldə edilsin, habelə
hazırlayın, yerinə
– Zəruri əsaslandırıcı audit sübutları əldə edilsin.
yetirin və
•
Yuxarıda 1-ci addımda göstərilən müəssisə haqqında əsas
sənədləşdirin
təsəvvürdən istifadə edərək, riski qiymətləndirmə prosedurlarını və əlaqəli
tədbirləri hazırlayıb yerinə yetirin.
•
Audit qrupunda müəssisənin maliyyə hesabatlarının səhv və ya
dələduzluq üzündən baş vermiş əhəmiyyətli təhriflərə meyilliyi haqqında
müzakirələr keçirin (bax 2-ci cild, 7-ci fəsil).
•
Rəhbərliyi risk amillərini (xüsusilə dələduzluq) necə müəyyən edib
idarə etmələri və faktiki olaraq hansı risk amillərinin müəyyən edilin idarə
olunduğu haqqında sorğu-sual edin. Həmçinin rəhbərlikdən səhvlərin və ya
dələduzluğun həqiqətən də baş verib-verməməsini soruşun.
•
Müəyyən edilmiş bütün risk amillərini sənədləşdirin.
3-cü addım
Müəyyən edilmiş hər risk amili (riskin səbəbi) üçün nəticədə maliyyə
Müəyyən edilmiş
hesabatlarında baş verə bilən təsirini (xüsusi təhriflər, məsələn, dələduzluq və
riskləri maliyyə
səhv) müəyyən edin. Fikir verin ki, tək risk amili nəticəsində maliyyə
hesabatların
hesabatlarının birdən çox sahələrinə təsir edə bilən müxtəlif növlü bir çox
əhəmiyyətli
təhriflər baş verə bilər. (Bəzi nümunələr aşağıda verilən “Nəzərə alınacaq
sahələri ilə
məsələ” başlığı altında verilir).
əlaqələndirin və
•
Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli hesab qalıqlarını, əməliyyatlar
ya sxemini tərtib
kateqoriyalarını və açıqlamaları müəyyən edin.
edin
•
Müəyyən edilmiş riskləri maliyyə hesabatlarının xüsusi sahələri,
açıqlamalar və təsir etdikləri təsdiqləmələr ilə əlaqələndirin və ya sxemini
tərtib edin. Müəyyən edilmiş risk nüfuzedici olduğu halda onu ümumilikdə
maliyyə hesabatları ilə əlaqələndirin. Risklərin təsirini maliyyə hesabatlarının
sahələri üzrə müəyyən edilməsi riskləri təsdiqləmələr səviyyəsində
qiymətləndirməyə kömək edir. Nüfuzetmə risklərin təsirinin müəyyən edilməsi
riskləri maliyyə hesabatları səviyyəsində qiymətləndirməyə kömək edir.
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Auditorların maliyyə hesabatlarından risklərin müəyyən edilməsində başlanğıc nöqtəsi
kimi istifadə etməyə çalışmaları təbiidir. Məsələn, əvvəlki dövrlərdə aşkarlanan səhvlər
üzündən mal-material ehtiyatları yüksək risk hesab edilə bilər. Lakin bu, əsasını təşkil
edən səbəbi deyil, riskin təsirini aşkar etməklə eynidir. Mal-material ehtiyatlarının
yüksək risk olmasını bilmək vacibdir; lakin riskin səbəbini bilmək bundan da yaxşıdır.
Riskin səbəbi müəyyən edilmədiyi halda, bəzi risk amillərinin birlikdə çatışmaması
mümkündür. Aşağıdakıları nəzərdən keçirin:
Çatışmayan qalıqlar və ya əməliyyatlar
Maliyyə hesabatlarında yalnız uçota alınmış kommersiya məsələləri üzrə qərarların və
əməliyyatların nəticələri ümumiləşdirilir. Əməliyyatlar uçota alınmadığı və ya aktivlər
qeyri-qanuni mənimsənildiyi yaxud şərti öhdəliklər açıqlanmadığı halda belə
çatışmayan məbləğlər və ya açıqlamalarla bağlı risk amillərinin müəyyən edilməməsi və
ya qiymətləndirilməməsi mümkündür.
Riskin müəyyən edilməsi ilə müqayisədə faktların toplanması
Müəssisənin öyrənilməsi prosesi asanlıqla diqqət mərkəzinə risk mənbələrinin müəyyən
edilməsindən daha çox müəssisə haqqında faktların toplanmasının qoyulmasına keçə bilər.
Bu baş verdikdə yeni risk amilləri, hadisələr, əməliyyatlar və dələduzluq riskləri birlikdə
buraxıla bilər.
Təhriflərin səbəbləri və təsiri
Diqqət ilk növbədə risk amilinin təsirinə və ya nəticəsinə yönəldiyi (məsələn, ilk növbədə
baş vermə səbəbləri əvəzinə mal-material ehtiyatları qalıqlarındakı səhvləri diqqət
mərkəzinə qoyduğu) halda müəyyən risk mənbələrinin əhəmiyyətliliyi nəzərə alınmaya
bilər. Risk mənbəyi ilk növbədə səhvlərin baş verməsinə səbəb olan hadisə(lər)dir. Malmaterial ehtiyatların qalıqlarında səhvlərin mənbəyi qeyri-münasib və ya pis təlim keçmiş
işçi heyət, köhnəlmiş daxili nəzarət sistemi, gəlirlərin tanınması kimi uçot siyasətinin
yanlış tətbiq edilməsi, mal-material ehtiyatlarının təhlüksəziliyinin olmaması və ya
əməkdaşlar tərəfindən açıq dələduzluq və s. ola bilər.
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ (davamı)
Bir çox təhriflərə təsir edən səbəb
Bir risk mənbəyi çox vaxt bir çox maliyyə hesabatlarının qalıqlarına təsir edə bilər. Məsələn,
iqtisadiyyatda böhran mal-material ehtiyatlarının dəyərləndirilməsinə, debitor borclarının
yığılmasına, bank hesabının aparılması üzrə sazişlərin tələblərinin yerinə yetirilməsinə,
mükafat həddinə çatmaq üçün satış əməliyyatlarının saxtalaşdırılmasına və hətta, yəqin ki,
fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə bağlı məsələlərə təsir edə bilər.
Nüfuzetmə riskləri
Eyni vaxtda maliyyə hesabatının bir sahəsinə diqqət yönəltməklə müəyyən nüfuzetmə
risklərinin və dələduzluq risklərinin müəyyən edilməsi mümkün olmaya bilər. Məsələn, yeni
uçot sisteminin istifadəyə verilməsi nəticəsində bir çox maliyyə hesabatlarının qalıqlarında
səhvlər buraxıla bilər. Bundan əlavə, kimsə yeni sistemin yaratdığı qeyri-müəyyənlikdən
istifadə edib dələduzluq edə bilər.

8.11 Riski müəyyən etmə prosesinin sənədləşdirilməsi
Auditor bu məsələlərin sənədləşdirilmə tərzinə dair peşəkar mühakimə yürütməlidir. Məsələn,
yuxarıda əks etdirilən üç addıma riayət edən riski müəyyən etmə prosesinin sənədləşdirilməsi
aşağıdaıklardan ibarət olmalıdır:
•

Müəssisə haqqında məlumat;

•

Riski qiymətləndirmə prosedurları; habelə

•

Müəyyən edilmiş risklərin maliyyə hesabatlarında mümkün səhvlər ilə dələduzluqla
əlaqələndirilməsi.

Əlavə 8.11-1
Sənədləşdirmə
Müəssisə
haqqında
məlumat

Təsvir
Əldə edilən məlumatları müvafiq öyrənilən sahə üzrə sənədləşdirin, məsələn,
müəssisənin məqsədləri, kənar amillər, müəssisənin xarakteri və s.
Müəssisənin ölçüsündən asılı olaraq, sənədləşmə sadədən mürəkkəbədək
fərqlənə bilər və aşağıdakılardan ibarət ola bilər:
• Müştəri tərəfindən hazırlanan məlumat (məsələn, biznes planlar və təhlillər);
• Kənar məlumatlar (sənaye hesabatları, işçi heyətin daxili məlumat
mübadilələri, sənədləşdirilmiş prinsiplər və prosedurlar);
• İşə aid olan məlumat mübadiləsi (hüquq, dövlət qurumları və s.), elektron
məktublar, məsləhətçilərin hesabatları, memorandumlar; habelə
• Şirkətin yoxlama vərəqələri.
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Sənədləşdirmə
Riski
qiymətləndirmə
prosedurları

Təsvir
Yerinə yetirilmiş riski qiymətləndirmə prosedurlarının təfərrüatlarını
sənədləşdirin. Bu, aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:
• Müəssisənin maliyyə hesabatlarının səhv və ya dələduzluq üzündən baş
vermiş əhəmiyyətli təhriflərə meyilliliyinə dair audit qrupunda müzakirələr;
• Müəssisə haqqında əldə edilmiş təsəvvürün həlledici komponentləri, o
cümlədən:
– Müəssisənin və onun mühitinin yuxarıda əks etdirilmiş aspektlərinin
hər biri,
– Daxili nəzarətin 1-ci cild, 5-ci fəsildə əks etdirilmiş beş komponentin
hər biri, habelə
– Təsəvvürün əldə edildiyi məlumat mənbələri; habelə
• Maliyyə hesabatları və təsdiqləmələr səviyyəsində müəyyən edilmiş və
qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskləri.
Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli hesab qalıqlarını, əməliyyatların
kateqoriyalarını və açıqlamaları sənədləşdirin; sonra isə müəyyən edilmiş hər
risk mənbəyi üçün aşağıdakılar qeyd edin:

Müəyyən
edilmiş riskləri
maliyyə
hesabatlarındakı
mümkün səhvlər • Ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün nüfuzedici olub-olmadığını; yaxud
və dələduzluqla
• Maliyyə hesabatlarının xüsusi sahələri, açıqlamaları və təsdiqləmələri ilə
əlaqələndirin
məhdudlaşdırılıb-məhdudlaşdırılmadığını.

Müəyyən edilmiş risklərin bir sıra sənədləşdirmə yolu var. Müəyyən edilmiş risklərin
sənədləşdirmə yolunun biri aşağıdakı əlavədə əks etdirilir. Əlavədə öyrənilmə sahəsi (kənar
amillər, müəssisənin xarakteri və s.) üzrə risk mənbəyi, riskin təsiri və ya mümkün nəticəsi və
maliyyə hesabatlarının təsirə məruz qalmış sahələri göstərilir.
Əlavə 8.11-2

Risk mənbəyi
Riskin maliyyə hesabatlarına təsiri
(səhvlər və ya dələduzluq)
Müəssisənin məqsədləri
İl ərzində yeni
Xərclərin bölüşdürülməsində və mal-material
məhsulun təqdim
ehtiyatlarının dəyərləndirilməsində səhvlər.
edilməsi
Yeni məhsul üçün xərclərin və qiymətlərin formalaşdırılma
prinsipləri/sistemləri dələduzluğun baş verməsi üçün imkan
yarada bilər.
Yeni maliyyələşdirmə zərurəti mövcud şərti bank
öhdəliklərinə riayət edilməni çətinləşdirəcək. Müəssisə şərti
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Maliyyə
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və ya
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Mal-material
ehtiyatlarının
dəyərləndirilməsi
Mal-material
ehtiyatlarının
dəqiqliyi
Maliyyələşdirmə,
şərti borc
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öhdəlikləri yerinə yetirmədikdə, faktiki olaraq tələbə əsasən
kredit ödənilə bilər.

öhdəlikləri və
kreditlərin
təsnifatına dair
açıqlamalara fikir
verin

Şərti bank öhdəliklərinə riayət edilməni təmin etmək üçün
rəhbərlik maliyyə hesabatlarını saxtalaşdırmağa həvələnə
bilər.

Nüfuzetmə riski

Risk mənbəyi
Riskin maliyyə hesabatlarına təsiri
(səhvlər və ya dələduzluq)
Müəssisənin xarakteri
Baş mühasibə
Maliyyə hesabatlarında səhvlər.
müvafiq qaydada
Dələduzluq üçün imkan.
təlim
keçirilməmişdir
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Risklərin bir məkanı
Müəyyən edilmiş bütün risk amillərinin bir sənəddə, bir yerdə və ya işçi sənədlər faylında faylın
ümumi istinad nömrəsi ilə uçota alınmasını nəzərdən keçirin. Bu, bir sıra üstünlüklər verir:
•

Faylın asanlıqla təhlil edilməsi. Müəyyən edilmiş bütün risk amilləri bir yerdə olur.

•

Ardıcıl qiymətləndirmə. Risklər birlikdə təhlil edildikdə, başqalarından fərqli
qiymətləndirilmiş konkret risk daha açıq görünəcək.

•

Risklər növlərə ayrıla bilər (elektron cədvəlin köməyi ilə), bununla ən əhəmiyyətli
risklər səhifənin yuxarısında olacaq. Bu üsulla faylı yoxlayan müşahidəçi-ekspert
müəyyən edilmiş bütün iri risklərin auditin nəticələrinə görə müvafiq cavab tədbirləri
ilə araşdırılıb-araşdırılmamasını yoxlaya bilər.

Dələduzluq və biznes riski amillərinin ayrıca siyahıları
Dələduzluq risklərini biznes riski amillərindən ayrı sadalayın və qiymətləndirin. Bir çox biznes
riskləri dələduzluğun baş verməsi üçün imkan və ya stimul yaradır. Dələduzluq ayrıca nəzərdən
keçirilmədiyi halda, dələduzluq riski amillərinin bəziləri nəzərdən qaça bilər. Məsələn, yeni
mühasibat uçotu sistemi səhvlər üçün potensial yarada bilər (biznes riski), lakin o, həmçinin
kiməsə maliyyə nəticələrini saxtalaşdırmaq və ya aktivləri qeyri-qanuni mənimsəmək üçün imkan
yarada bilər (dələduzluq riski). Onların ayrı saxlamaq üçün daha bir səbəb odur ki, dələduzluq
riskinə qarşı auditin nəticələrinə görə cavab tədbirləri (mövcud ola bilən şablonların, istisnaların
və ya qeyri-adiliklərin müəyyən edilməsi) əlaqəli biznes riskinə qarşı cavab tədbirlərindən kifayət
qədər fərqli ola bilər.
Riskin qiymətləndirilməsini sonraya saxlayın
Yalnız əhəmiyyətli və ya vacib olması güman edilən risk amillərini sadalamağa həvəslənməyin.
Riskin və ya hadisənin müəyyən edilməsinin həlledici hissəsi risk amillərinin mümkün qədər tam
siyahısını tərtib etməkdir. Hər bir risk müvafiq qaydada qiymtələndirildikdən sonra ardıcıl
olmayan risk amillərini sonradan həmişə siyahıdan çıxarmaq olar. Bu, bütün əhəmiyyətli risklərin
həqiqətən də müəyyən edilməsini təmin etməyə kömək edir.
İmkan dairəsində sənədləri təkrar istifadə edin
Müəyyən edilmiş risk amillərinin və müəssisə haqqında əldə edilmiş təsəvvürün hər dövrdə
təkrar sənədləşdirilməsinə yol verməyin. Riski qiymətləndirmə prosedurları və müəyyən edilmiş
risklər haqqında məlumatlar sistemli şəkildə yığıldığı halda (bax: “yuxarıda verilən risklər üçün bir
məkan”) , onları hər dövrdə asanlıqla təzələmək olar. Bunun hazırlanması əvvəl (ilk dövrdə) daha
çox vaxt apara bilər, lakin sonrakı dövrlərdə vaxta qənaət edəcək. Lakin hər dövrdə müvafiq riski
qiymətləndirmə prosedurlarının həyata keçirilməsindən və sənədləşdirilməsindən, habelə edilən
dəyişikliklərin müəyyən etmək imkanının olmasından əmin olun. Həmçinin hər sənəddə
məlumatların təzələnməsinin uçota alınmasını təmin edin.
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ (davamı)
Risklərin təsiri
Doldurulması ən vacib, lakin eyni zamanda ən çətin olan sütun “riskin maliyyə
hesabatlarına təsiri”dir (yuxarıdakı əlavəyə bax). Məhz bu sütunda auditor müəyyən edilmiş
riskin nəticələrini təyin edir. Satışın aşağı düşməsi risk amilidir, lakin, müəssisə onu dəqiq
uçota aldığı halda, o əhəmiyyətli təhriflər riski ilə nəticələnməməlidir. Lakin satışın aşağı
düşməsi nəticəsində mal-material ehtiyatları köhnələ və əslində olduğundan artıq dəyər ilə
göstərilə bilər, debitor borclarını isə yığmaq çətinləşə bilər. Auditor hər risk amilinin verə
biləcəyi nəticəsini müəyyən etməlidir ki, audit nəticələri üzrə müvafiq cavab tədbirləri
hazırlansın.

Qeyd: Bu nümunədə müəyyən edilmiş risk mənbələrinin təsirləri çoxdur və onların hər biri ayrılıqda
nəzərdən keçirilir. Risk mənbələrinin müxtəlif təsirləri ayrıca komponentlərə bölünmədiyi
halda tək riski qiymətləndirmə prosesi çətinləşmir, eyni zamanda auditor asanlıqla bəzi
risklərin nəticələrini (məsələn, dələduzluq) birlikdə nəzərdə qaçıra bilər.

8.12 Nümunəvi halların təhlili — tərkib riskləri — müəyyən etmə
Nümunəvi halların təhlilinin təfərrüatları üçün 2-ci cild, 2-ci fəsilə - “Nümunəvi halların təhlilinə giriş” –
istinad edin.
Riskin müəyyən edilməsi aşağıdakılardan ibarətdir:
•
Müəssisəni öyrənmək və biznes riski və dələduzluq riskinin mümkün mənbələrini (səbəblərini)
müəyyən etmək üçün riski qiymətləndirmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi. Bura BAS-larda
(məsələn, dələduzluğa dair 240 saylı BAS, qiymətləndirmələrə dair 540 saylı BAS, əlaqəli
tərəflərə dair 550 saylı BAS və fəaliyyətin fasiləsizliyinə dair 570 saylı BAS) əks etdirilmiş xüsusi
riski qiymətləndirmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi daxildir;
•
Müəyyən edilmiş risklərin sənədləşdirilməsi. İstifadə edilmək üçün nəzərdə tutulmuş ümumi
sənədləşdirmə forması bütün risklərin bir yerdə sadalanıb qiymətləndirildiyi “Risklərin
reyestri”dir; habelə
•
Müəyyən edilmiş hər risk mənbəyi üçün nəticədə maliyyə hesabatlarında hansı növ təhriflərin (səhv
yaxud dələduzluq) baş verə biləcəyini (hər riskin “təsiri”) nəzərdən keçirin.
Zəruri sənədləşmə:
•

Müəssisə haqqında təsəvvür
Bunu bu iki nümunəvi halın təhlilinin təfərrüatları əks etdirilən 1-ci cild, 2-ci fəsildəki kimi
arayışda sənədləşdirmək olar.

•

İstifadə edilmiş risk amilləri
Müəyyən edilmiş risklərin (həm biznes, həm də dələduzluq) səbəb və təsirinin
sənədləşdirilməsinin bir yolu aşağıda əks etdirildiyi risk reyestri kimi təşkil edilmiş formatda
sadalanmasıdır. Bu təmin edir ki, bütün risklər bir yerdə uçota alınsın və risklərin
qiymətləndirilməsi ardıcıl olsun. Alternativ yanaşma müəyyən edilmiş riskləri arayış formatında
siyahıya almaqdır. Bzines riski ilə dələduzluq riskini bir blankda birləşdirməyə həvəslənməyin.
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Dələduzluq riski ilə müqayisədə biznes riskinin qiymətləndirilməsi və ona qarşı cavab
tədbirlərinin görülməsi tam fərqlidir.

Nümunəvi halın təhlili A — “Dephta Furniture, Inc.”
Planlaşdırılmış riski qiymətləndirmə prosedurları:
1. Aşağıdakı mənbələrdən müəyyən edilmiş potensial risk amillərini sənədləşdirin:
a)

Müştəri ilə münasibətlərin qurulması/davam etdirilməsi üzrə prosedurlar;

b)

Müəssisə üçün yerinə yetirilən digər tapşırıq növləri; habelə

c)

Əvvəlki audit tapşırıqları.

2. Ən son qalıq-dövriyyə cədvəlində aşağıdakıları yoxlayın:
a)

Gəlir və xərclərin dinamikası; habelə

b)

Aktiv və öhdəliklərdə dəyişikliklər.

Müəyyən edilmiş əhəmiyyətli dəyişikliklərin və ya dinamikaların səbəbləri haqqında sorğu-sual edin.
3. Müəssisənin həlledici sənədlərini, məsələn, biznes planları, büdcələri, protokolları və ən son
maliyyə nəticələrini oxumaqla potensial risk amillərini müəyyən edin.
4. Rəhbərliyi və maliyyə sahəsində həlledici vəzifələr tutan şəxsi heyəti aşağıdakılar barədə sorğusual edin:
a)

Kommersiya məqsədləri, sənayedə inkişaf perspektivləri, cari və potensial risk amillərinin
və onlara qarşı planlaşdırılmış cavab tədbirlərinin rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirilməsi.

b)

Dövr ərzində baş vermiş iri hadisələr və ya dəyişikliklər.

c)

Bütün əsilsiz, güman edilən və ya həqiqətən edilmiş dələduzluq halları.

d)

Fəaliyyət göstəriciləri üzrə mükafatlandırmalar və ya mükafatlandırma planları.

e)

Dövr ərzində əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların adı və xarakteri/məbləği.

f)

Fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə bağlı hadisələr və ya şəraitlər.

g)

Uçot qiymətləndirmələrinə səbəb olan əməliyyatlar, hadisələr və şəraitlər.

h)

Müəssisə və ya həlledici vəzifələr tutan şəxsi heyətə qarşı məhkəmə çəkişmələrin/iddiaların
xarakteri, həcmi və statusu.

5. İdarəetmə şurasının üzvlərini aşağıdakılar barədə sorğu-sual edin:
a)

İdarəetmə şurasının tərkibi, səlahiyyətləri və yığıncaqları.

b)

Rəhbərliyin daxili nəzarət vasitələrinə məhəl verməməsi, dələduzluğu və ya güman edilən
dələduzluğu haqqında məlumatlar.

c)

Onların aşağıdakılara dair rəyi:

– Rəhbərliyin nəzarətinin effektivliyi; habelə
– Nəzarət mühiti (mədəniyyət, səriştə, münasibət və s.).
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d)

Maliyyə hesabatlarının hansı sahələri dələduzluğa meyillidir.

6. Müəssisədə potensial risk amilləri və əvvəlki dövrdən sonra baş verən dəyişikliklər haqqında
məlumat verə bilən başqa şəxsləri (əgər varsa) müəyyən edin.
Aşağıda “Dephta Furniture, Inc.” şirkətinin riski qiymətləndirmə prosedurlarının yerinə yetirilməsinin
nəticələrini sənədləşdirmək üçün təşkil olunmuş format əks etdirilir.
Biznes riskləri
Risk hadisəsi/mənbəyi

Risk amilinin verə biləcəyi nəticəsi
Maliyyə hesabatlarının hansı sahələri və necə
təhrif edilə bilər?

Təsdiqləmələr
N TDəqMDəy

İqtisadiyyatda böhran

Debitor borclarının yığılması çətin ola bilər

Dəy

İqtisadiyyatda böhran

Mal-material ehtiyatlarının hesabdan silinməsi tələb
edilə bilər

Dəy

Mal-material ehtiyatları ilə
məşğul olan kargüzarın səhv
etməsi məlumdur

Mal-material ehtiyatlarının qalıqları olduğundan
artıq/aşağı göstərilə bilər və dəyərləndirməyə təsir
edə bilər

Davamlı artım (böhrana
baxmayaraq) və malmaterial ehtiyatlarına
nəzarətin zəif olması

Borc üzrə şərti öhdəliklərin pozulması

N

Bir sıra sahədə ümumi İT
nəzarət vasitələri zəifdir

Məlumatların tamlığı pozula bilər və hətta məlumatlar itə
bilər

N

Başqa ölkələrdə yeni
satışlar axtarılır

Debitor borclarında məzənnə riskləri

Açıqlama:
N = Nüfuzetmə (bütün təsdiqləmələr)
T = Tamlıq
Dəq = Dəqiqlik
M = Mövcudluq
Dəy = Dəyərləndirmə
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Dələduzluq riskləri
Risk hadisəsi/mənbəyi

Risk amilinin verə biləcəyi nəticəsi
Maliyyə hesabatlarının hansı sahələri və necə
təhrif edilə bilər?

Təzyiqlər
Vergi qoymanı minimuma
endirmək

Rəhbərliyin dəyərləndirmədə (məsələn, mal-material
ehtiyatlarının dəyərləndirilməsi) qərəzliliyi gəliri
azaldır.

Vergi qoymanı minimuma
endirmək

İcazəsiz jurnal yazılışları və ya maliyyə hesabatlarının
saxtalaşdırılması.

Sürətli inkişaf
maliyyələşdirməyə təzyiq
göstərir

Bankla şərti öhdəliklərin pozulmaması üçün
maliyyə hesabatlarının saxtalaşdırılması.

Satıcının satış əsasında
mükafatı müəyyən
hədlərdən yuxarıdır

Hədlərə çatmaq üçün satışların şişirdilməsi.

Müqavilələri əldə etmək
üçün rüşvət vermə

Ada xətər yetirilmə, xərclərin olduğundan artıq
göstərilməsi, yaranmamış cərimələr.

Təsdiqləmələr
N TDəqMDəy

TDəqDəy

N
N

M

TDəqM

İmkanlar
Mal-material ehtiyatlarının Mal-material ehtiyatlarından malların oğurlanması..
dəyəri yüksək olan,
asanlıqla daşınan
elementləri
Nağd ödənişlə satışların teztez həyata keçirilməsi
Malların oğurlanması/pul vəsaitlərinin oğurlanması.

M

Əlaqəli tərəflərlə
əməliyyatlar

Satışları/satınalmalar tamamlana, lazımi qaydada
dəyərləndirilə və ya maliyyə hesabatlarında açıqlana
bilmir.

N

Əlaqəli tərəflə
əməliyyatların əhəmiyyətli
dərəcədə genişlənməsi

Satışların/satınalmaların dəyəri olduğundan
artıq/aşağı göstərilə bilər.
Əlaqəli tərəflərlə qalıqları almaq olmur.
Maliyyə hesabatları risk əsasında icra edilən qalıqların
üçüncü tərəfə ötürməklə saxtalaşdırıla bilər.
Bu, risk əsasında icra edilən qalığı üçüncü tərəfin qalığı
ilə əvəz etməlidir.

M

Dəy

Məntiqi əsaslandırma
Müvəqqəti işçilər arasında
mənəviyyatın aşağı olması

Malların və ya pul vəsaitlərinin oğurlanması

Açıqlama:
N = Nüfuzetmə (bütün təsdiqləmələr)
T = Tamlıq
Dəq = Dəqiqlik
M = Mövcudluq
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Dəy = Dəyərləndirmə

Nümunəvi halın təhlili B — “Kumar & Co.”
Planlaşdırılmış riski qiymətləndirmə prosedurları:
1. Sənayedə vəziyyət haqqında suallar verin və müəssisə haqqında təsəvvürümüzü
təzələyin (İ/S xx və riski qiymətləndirmə haqqında arayışlar). Bu, aşağıdakılardan
ibarətdir:
a)

Rac və Rubi (hesabdar) bu il edilən dəyişikliklər haqqında müzakirələr. Şəxsi və təşkilati
dəyişiklikləri, əlaqəli tərəflərlə əməliyyatları, rəhbərliyin qiymətləndirmələdirni, fəaliyyətin
fasiləsizliyinin qeyri-müəyyənliklərini və rəhbərliyin müvafiq qanun və qaydalara riayət
etməsini xüsusilə əks etdirin;

b)

İl ərzində əməliyyatlardakı dəyişikliklər, yeni qanun və qaydalar və gələcək üçün
planlaşdırılan dəyişikliklər haqqında sorğu-sual;

c)

Racın işə çox vaxt ayırmaması ilə bağlı təsir və risklər haqqında sorğu-sual. Racın gələn
il adi vəzifələririnə qayıdacağı yaxud vaxtını ailə vəziyyətinə sərf edəcəyi barədə soruşun;

d)

Rəhbərliyin keçən ilki qiymətləndirmələrin nəticəsi;

e)

İl ərzində baş vermiş dələduzluq və dələduzluğa meyilli sahələr haqqında məlumat;

f)

“Dephta” ilə əməliyyatların növündə və xarakterində dəyişikliklər; habelə

g)

Müəyyən edilmiş yeni risklərin mənbəyinin və təsirlərinin sənədləşdirilməsi və onların
yeni daxili nəzarət vasitələri ilə azaldılıb-azaldılmasının göstərilməsi.
2. Ən son dövriyyə-qalıq cədvəlində aşağıdakıları yoxlayın:
Gəlir və xərclərin dinamikası; habelə
Aktiv və öhdəliklərdə dəyişikliklər.
Müəyyən edilmiş əhəmiyyətli dəyişikliklərin və ya dinamikaların səbəbləri haqqında sorğu-sual edin.
Fayla arayış — “Kumar & Co.”
Tərkib riskinin müəyyən edilməsi
Öyrənilməsi tələb edilən altı sahədən irəli gələn potensial risk mənbələri daxil olan X.X. işçi
sənədində əks etdirilmiş riski qiymətləndirmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi nəticəsində biz
aşağıdakı risk amillərini müəyyən etdik:
Biznes riskləri
Racın əməliyyatlarda iştirak etməməsi — nüfuzetmə riski

•

Racın diqqətini şəxsi ailə məsələlərinə yönəltməsi görə mühasibat uçotu sənədlərinin
keyfiyyəti və dəqiqliyinə mənfi təsir göstərə bilər. Maliyyə hesabatları əhəmiyyətli
dərəcədə təhrif oluna bilər.
Riskin qiymətləndirilməsi:(2-ci cild, 9-cu fəsildə əks etdirilməlidir)
Riskə qarşı cavab tədbirləri:(2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)

•

Rac yüklənməzdən əvvəl malların keyfiyyətini yoxlayırdı. Satılmış məhsulların
keyfiyyəti təsirə məruz qala bilər, nəticədə də qaytarmaların sayı və/və ya satılmayan
mal-material ehtiyatları arta bilər. (Dəyərləndirmə)
Riskin qiymətləndirilməsi:( 2-ci cild, 9-cu fəsildə əks etdirilməlidir)
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Riskə qarşı cavab tədbirləri:( 2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)

İqtisadiyyatda böhran və iqtisadi asılılıq
•

“Kumar & Co.” şirkəti əsas müştərisi olan və satışının 90 % təşkil edən “Dephta Furniture, Inc.”
şirkətindən asılıdır. Belə iqtisadi böhran vəziyyətində “Dephta” sifarişlərini ləğv edə bilər. Bunun
təsiri bankla şərti öhdəliklərin pozulması və aktivlərin olduğundan artıq dəyərləndirilməsi ola bilər.

•

Satışların azalması və likvidliyə təzyiq nəticəsində bank ilə şərti öhdəliklərin pozulmaması
üçün maliyyə hesabatları saxtalaşdırıla bilər.

•

Bank krediti tələb edərsə, şirkət fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirə bilməyəcək. Bu
maliyyə hesabatlarında açıqlanması tələb edilən əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliklə və maliyyə
hesabatlarının hazırlandığı zəminin (məsələn, fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalı)
qiymətləndirilməsi ilə nəticələnə bilər. Bu bütün təsdiqləmələrə təsir edə bilər.
Riskin qiymətləndirilməsi:( 2-ci cild, 9-cu fəsildə əks etdirilməlidir)
Riskə qarşı cavab tədbirləri:( 2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)
Dələduzluq riskləri
Vergilərin minimuma endirilməsi

•

Rəhbərlik vergi qoymanı minimuma endirmək istəmişdir. Rəhbərliyin qiymətləndirmələrində
qərəzlilik ola bilər yaxud icazəsiz jurnal yazılışları istifadə edilə bilər. (Tamlıq, Dəqiqlik)
Riskin qiymətləndirilməsi:( 2-ci cild, 9-cu fəsildə əks etdirilməlidir)
Riskə qarşı cavab tədbirləri:( 2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)
Racın əməliyyatlarda iştirak etməməsi — nüfuzetmə riski

•

Racın iştirak etməməsi Rubinin işinə nəzarətin minimal olması ilə nəticələnir. Bundan əlavə,
görünür ki, Rubidə mənəviyyatın aşağı olması (məntiqi əsaslandırma) və şəxsi maddi sıxıntılar
(mümkün stimul) var. Nəticədə Rubidə (minimal nəzarət altında işləyən) pul vəsaitlərini/malları
qeyri-qanuni mənimsəmək üçün stimul, imkan və məntiqi əsaslandırma var. Bu, dələduzluq
riski kimi nəzərə alınmalıdır.
Riskin qiymətləndirilməsi:( 2-ci cild, 9-cu fəsildə əks etdirilməlidir)
Riskə qarşı cavab tədbirləri:( 2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)
Əlaqəli tərəflər

•

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar saxtalaşdırılaraq satışların dəyərinin olduğundan artıq göstərilməsi
ilə nəticələnə bilər (Dəyərləndirmə). Digər əlaqəli tərəflərin mövcudluğuna və dövrün sonunda
əlaqəli tərəflərlə qalıqların dəyərləndirilməsinə/dəqiqliyinə diqqət yetirilməlidir.
Riskin qiymətləndirilməsi:( 2-ci cild, 9-cu fəsildə əks etdirilməlidir)
Riskə qarşı cavab tədbirləri:( 2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)
Hazırladı: FC

Tarix: 8 dekabr 20X2-ci il

Yoxladı: LF

Tarix: 5 yanvar 20X3-cü il
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9. Tərkib riskləri — qiymətləndirmə
Fəsilin məzmunu
Maliyyə hesabatlarında müəyyən edilmiş əhəmiyyətli təhriflər
risklərini necə qiymətləndirmək.

Müvafiq BAS-lar

240, 315

Əlavə 9.0-1

Fəaliyyət
Audit tapşırığı üzrə
hazırlıq işlərini yerinə
yetirmək

Riskin qiymətləndirilməsi

Auditi planlaşdırmaq

Riski
qiymətləndirmə
prosedurlarını
yerinə yetirmək

Məqsəd

Sənədləşdirilmə1

Audit tapşırığının
qəbul edilibedilməməsinə dair
qərar qəbul etmək

Risk amillərinin siyahısı
Müstəqillik
Məktub-saziş

Ümumi audit
strategiyasını və audit
planını
2
hazırlamaq

Əhəmiyyətlilik
Audit qrupunun müzakirələri
Ümumi audit strategiyası

Müəssisəni
3
öyrənməklə ƏTR
müəyyən
edin/qiymətləndirin

Biznes və dələduzluq
riskləri, o cümlədən
əhəmiyyətli risklər
Münasib daxili nəzarət vasitələrinin
hazırlanması/yerinə yetirilməsi
3

Qiymətləndirilmiş ƏTR :
• M/H səviyyəsində
• Təsdiqləmələr səviyyəsində

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

3. ƏTR = əhəmiyyətli təhrif riskləri.
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Paraqraf #
240.25
240.26

240.27

315.25

315.26

9.1

Müvafiq BAS-lardan çıxarışlar
315 saylı BAS-a əsasən, auditor maliyyə hesabatı səviyyəsində və əməliyyat kateqoriyaları,
hesab qalıqları və informasiyanın açıqlanması üzrə müddəa səviyyəsində dələduzluq
nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskini aşkar edərək qiymətləndirməlidir.
Dələduzluq nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskini aşkar edib qiymətləndirərkən
auditor gəlirin tanınmasında dələduzluq riskinin 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 gəlirinin tanınmasını dələduzluq nəticəsində yol verilmiş
əhəmiyyətli təhriflər riski kimi müəyyən etmədiyi tələb olunan sənədləri göstərir. (İst: Paraq.
A28-A30)
Auditor həmin dələduzluq nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskinə mühüm risklər
kimi baxmalıdır və müvafiq olaraq, əvvəllər belə edilmədiyi dərəcədə, müəssisənin əlaqədar
nəzarət vasitələri, o cümlədən bu cür risklərə aid nəzarət prosedurları barədə anlayış əldə
etməlidir. (İst: Paraq. A31-A32)
Auditor aşağıda təsvir olunmuş əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən edərək
qiymətləndirməlidir:
(a) maliyyə hesabatı səviyyəsində; habelə (İst: Paraq. A105-A108)
(b) əməliyyat kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalar üçün təsdqiləmələr səviyyəsində. (İst:
Paraq. A109-A113).
Həmçinin, auditor əlavə audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetirmək üçün zəmin
hazırlamalıdır.
Bu məqsədlə auditor:
(a) Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi prosesi vasitəsilə və maliyyə hesabatındakı
sövdələşmələrin kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamaların nəzərdən
keçirilməsi vasitəsilə riskləri, o cümlədən həmin risklərlə bağlı müvafiq nəzarət
elementlərini müəyyən etməlidir; (İst: Paraq. A114-A115)
(b) Müəyyən edilmiş riskləri qiymətləndirməli və onların maliyyə hesabatları ilə bir tam
kimi daha dərindən bağlı olmasını və potensial olaraq bir çox təsdiqləmələrə təsir
etməsini dəyərləndirməlidir;
(c) Müəyyən edilmiş riskləri təsdiqləmə səviyyəsində nəyin yanlış baş verə bilməsi ilə
əlaqələndirməli və bu zaman auditorun testləşdirmək niyyətində olduğu müvafiq
nəzarət elementlərini nəzərə almalıdır; habelə (İst: Paraq. A116-A118)
(d) Təhrif ehtimalını, o cümlədən çoxsaylı təhriflərin mümkünlüyünü və potensial təhrifin
əhəmiyyətli bir təhriflə nəticələnə biləcək ölçüdə olmasını nəzərdən keçirməlidir.

İcmal

Əvvəlki fəsildə əks etdirilən riskin müəyyən edilməsi aşağıdakılardan ibarətdir:
•

Müəssisənin öyrənilməsi prosesi vasitəsilə riskin mənbələrini (səbəblərini) müəyyən etmək
üçün riski qiymətləndirmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi;

•

Aşkar edilmiş risk mənbələrinin mümkün təsirlərinin (maliyyə hesabatlarında təhriflər ehtimalı),
o cümlədən dələduzluğun mümkünlüyünün müəyyən edilməsi; habelə

•

Risklərin nəticələrinin maliyyə hesabatının təsirə məruz qalmış sahəsi və təsdiqləmələr ilə
əlaqələndirilməsi yaxud risklərin ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün nüfuzedici olmasının və
bir çox təsdiqləmələrə təsir etməsinin mümkünlüyünün müəyyən edilməsi.

Növbəti addım aşkar edilmiş riskləri qiymətləndirmək və onların maliyyə hesabatlarının auditi
üçün əhəmiyyətliliyini müəyyən etməkdir. Bu dəfə də belə riskləri azalda bilən hər hansı daxili
nəzarəti nəzərdən keçirməzdən əvvəl tərkib risklərini qiymətləndirmək daha yaxşı olar.
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Riskin qiymətləndirilməsi risk haqqında iki təyinin nəzərdən keçirilməsindən ibarətdir:
•

Risk nəticəsində təhrifin baş vermə ehtimalı nə dərəcədədir?

•

Əgər risk baş vermişdirsə, onun həcmi (maddi təsiri) nə qədər olmalıdır?

Təhrifin baş vermə ehtimalı
Riskin baş verəcəyinin mümkünlüyü nə dərəcədədir? Auditor sadəcə bu ehtimalı yüksək, orta
yaxud aşağı kimi dəyərləndirə və ya rəqəmlə, məsələn, 1-dən 5-dək qiymət təyin edə bilər. Qiymət
bir qədər daha dəqiq qiymətləndirməni təmin edir. Qiymət nə qədər yüksək olarsa, riskin baş vermə
ehtimalı o qədər yüksəkdir.
Əgər risk baş vermişdirsə, onun həcmim (maddi təsiri)
Əgər risk baş vermişdirsə, onun maddi təsiri nə ola bilər? Belə mühakimələr göstərilmiş pul məbləği,
məsələn, fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi ilə müqayisədə qiymətləndirilməlidir. Belə olmadığı
halda, müxtəlif insanlar (fikirlərində müxtəlif əhəmiyyətlilik məbləğlərini tutan) tam fərqli nəticələr
çıxara bilər. Audit məqsədləri üçün göstərilən məbləğ ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün
əhəmiyyətli təhrifi təşkil etdiyi ilə əlaqələndirilməlidir. Bu cür qiymətləndirmə sadəcə yüksək, orta
yaxud aşağı kimi qiymətləndirilə və ya rəqəmlə, məsələn, 1-dən 5-dək dəyərləndirilə bilər. Qiymət nə
qədər yüksək olarsa, riskin baş vermə ehtimalı o qədər yüksəkdir.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Ehtimal və həcmi qiymətləndirmək üçün rəqəmlə ifadə edilən qiymətlər istifadə edildiyi
halda birgə və ya ümumi riski qiymətləndirmə balını təmin etmək üçün rəqəmləri artırmaq
olar. Belə hesablama əhəmiyyətli risklərin mövcud olub-olmadığını nəzərdən keçirdikdə
faydalı ola bilər. Bundan əlavə, elektron mühasibat uçotu kitabı istifadə olunduğu halda
riskləri dərəcələrə və növlərə görə elə sadalamaq olar ki, aşkar edilmiş ən əhəmiyyətli
risklər siyahının əvvəlində olsun. Bu, faylı yoxlayan və qiymətləndirilmiş risklərə qarşı
müvafiq cavab tədbirlərinin hazırlanmasını təmin edən zaman faydalı məlumat ola bilər.
Risk amillərinin sayı az olan və auditin nəticələri üzrə cavab tədbirləri artıq təyin
olunduğu kiçik müəssisələrdə bu iki qiymətləndirmə (ehtimal və həcm) ayrılıqda
nəzərdən keçirilib, birləşdirilmiş vahid qiymətləndirmə kimi sənədləşdirilə bilər.

144

Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat 2-ci cild — Praktiki təlimat

Riskin qiymətləndirməsində tətbiq edilən addımlar (yüksək, orta yaxud aşağı kimi qiymətləndirmə
meyarları istifadə edilən) aşağıda əks etdirilir.
Əlavə 9.1-1
Riskin
qiymətləndirilməsi
1

Aşkar edilmiş biznes və dələduzluq
riski amillərinin siyahısı

2

3

4

5

Aşkar edilmiş riskin (təhrifin) baş vermə
ehtimalı varmı? (Yüksək Orta Aşağı)

O

A

Y

Y

A

Əgər risk (təhrif) baş vermişdirsə, o,
maliyyə hesabatları üçün nə dərəcədə
əhəmiyyətlidir ?

O

O

Y

O

A

O

A

Y

O

A

(Yüksək Orta Aşağı)

Riskin qiymətləndirilmiş səviyyəsi
(Yüksək Orta Aşağı)

Riski qiymətləndirmə prosedurlarının nəticələri aşağıda əks etdirilən diaqramda da təqdim edilə bilər.
Kommersiya məqsədli bəzi proqram təminatı paketləri diaqram tərtib etmək imkanları təqdim edir.

Riskin təsiri (həcmi)

Əlavə 9.1-2
Yüksək təsir
Aşağı ehtimal

Yüksək təsir
Yüksək ehtimal

Aşağ təsir
Aşağı ehtimal

Aşağı təsir
Yüksək ehtimal

Riskin baş vermə ehtimalı

Aydındır ki, diaqramın “yüksək təsir (həcm), yüksək ehtimal” sahəsində olan risklər üçün rəhbərlik
onların azaldılması üzrə tədbir görməlidir. Bundan əlavə, onların audit zamanı xüsusilə nəzərdən
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keçirilməsi tələb edilən əhəmiyyətli risklər kimi müəyyən edilməsi güman edilir (2-ci cild, 10-cu
fəsilə istinad edin).
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Rəhbərlik ilə müzakirələr
Auditor risk amillərini sənədləşdirib qiymətləndirdiyi zaman vacibdir ki, nəticələr müəssisənin
rəhbərliyi ilə müzakirə edilsin. Belə müzakirə risk amilinin nəzərdən qaçırılmamasını və
auditor tərəfindən risklərin qiymətləndirilməsinin (ehtimal və təsir) əsaslandırılmasını təmin
etməyə kömək edir. Lakin rəhbərlikdən əldə edilən məlumat və cavabları dəyərləndirərkən
peşəkar inamsızlıqla yanaşmaq həmişə vacibdir.

9.2

Müəssisənin yerinə yetirdiyi riskin qiymətləndirilməsi

Riskin qiymətləndirilməsi müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən araşdırılması tələb edilən daxili
nəzarətin beş komponentindən (bax: 1-ci cild, 5-ci fəsil) biridir.
Kiçik müəssisələrdə riski qiymətləndirmə prosesinin qeyri-rəsmi və sistemsiz ola bilər. Kiçik
müəssisələrdə risk çox vaxt açıq şəkildə olmaqdan daha çox gizli şəkildə tanınır. Əməkdaşları və
kənar tərəfləri işə birbaşa cəlb etməklə, rəhbərlik maliyyə hesabatlarına aid olan risklər haqqında
xəbərdar ola bilər. Nəticədə auditor rəhbərliyi onun riski necə aşkar etməsi və idarə etməsi haqqında,
sonra isə faktiki olaraq hansı risklərin aşkar edildiyi və idarə edildiyi haqqında sorğu-sual etməlidir.
Auditor nəticələri sənədləşdirməlidir.
Rəhbərlik daha rəsmi olan riski qiymətləndirmə prosesinin üstünlüklərini başa düşdüyünə görə, o
öz proseslərini hazırlaymağı, yerinə yetirməyi və sənədləşdirməyi qərara ala bilər. Bu baş
verdikdə auditor aşağıdakıları dəyərləndirməlidir:
•

Rəhbərliyin proseslərinə nəzarət vasitələri;

•

Aşkar edilmiş biznes və dələduzluq risklərinin tamlığı. Bu çox vaxt hamı tərəfindən “risk reyestri”
adlandırılan jurnalda uçota alınır;

•

Rəhbərlik tərəfindən risklərin həcminin və onların baş vermə ehtimalının qiymətləndirilməsi; habelə

•

Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı rəhbərliyin cavab tədbirləri.

Rəhbərlik həlledici riskləri aşkar etmədiyi halda, müəssisənin riski qiymətləndirmə
prosesində əhəmiyyətli çatışmazlığın olub-olmaması nəzərdən keçirilməlidir.
9.3

Qiymətləndirilmiş risklərin sənədləşdirilməsi

Risk amillərinin qiymətləndirilmə üslubuna dair peşəkar mühakimə yürüdülməlidir.
Əhəmiyyətli təhriflər riskləri:
•

Maliyyə hesabatları səviyyəsində; habelə

•

Əməliyyatların kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalar üçün təsdiqləmələr səviyyəsində
qiymətləndirilməlidir.

Sənədləşdirmə memorandum və ya Əlavə 9.3-1-də əks etdirildiyi kimi risklərin siyahısı (dələduzluq
üçün) formasında həyata keçirilə bilər. Aşağıdakılara fikir verin:
•

Aşağıda təqdim edilən cədvəldə verilən ilk iki sütun 2-ci cild, 8-ci fəsildə müzakirə olunduğuna
əsasən riskin müəyyən edilməsinin tərkib hissəsi kimi doldurulmalıdır.

•

Təsdqiləmə sütunu aşağıdakıların qiymətləndirilməsidir:
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−
−

Maliyyə hesabatının sahəsinə və ya riskin təsirinə məruz qalmış açıqlamaya aid olan
xüsusi təsdiqləmələr. bu, təsdiqləmələr səviyyəsində risklərin, habelə
Bir çox təsdiqləmələrə təsir edən nüfuzetmə risklərinin qiymətləndirilməsində
kömək edəcək və maliyyə hesabatları səviyyəsində riskin qiymətləndirilməsinə
təsir etməlidir.

•

Qiymətləndirilən risklər tərkib riskləridir. Nəzarət riski 2-ci cild, 11-ci və 12-ci fəsillərdə araşdırılır.

•

Ehtimal və həcmin (təsirin) qiymətləndirmələrində 1 = aşağı ehtimal/həcm və 5 = yüksək
ehtimal/həcm baş şkalasından istifadə edilib. Birgə ümumi balı əldə etmək üçün bu balları
çoxaltmaq olar. Lakin bu riskləri asanlıqla yüksək, orta və aşağı kimi qiymətləndirmək olardı.

Əlavə 9.3-1
Dövrün sonu: 31 dekabr 20X2-ci il Əhəmiyyətlilik 50,000Є
Tərkib riskinin
qiymətləndir
ilməsi

Risk hadisəsi/mənbəyi

Satıcının satışdan əldə
edilən komisyon haqqına
əsasən mükafatlandırılması
Bankdan sorğu almamaq
üçün borclar üzrə şərti
öhdəliklərin yerinə
yetirilməməsi gizlədilir

Risk amilinin verə biləcəyi nəticələri
Satış uydurma ola bilər, yanlış dövrdə uçota alına
bilər, olduğundan artıq göstərilə bilər yaxud
mükafatlandırma hədəflərinə çatmaq üçün standart
şərtlərdən fərli şərtlərlə həyata keçirilə bilər.
Xərcləri başqa vaxta keçirmək üçün icazəsiz jurnal
yazılışları, rəhbərliyin qiymətləndirmələrində qərəzlilik
və s.

Əməkdaşlar tərəfindən
Akme xərclərin əvəzini şişirdilmiş qiymətlərlə və ya
uydurulmuş təchizatçılar daxil xidmətlər/mallar təchiz edilməyən xərcləri ödəyir
edilmişdir
Əlaqəli tərəflərlə
Gəlir və xərclər ədalətli bazar dəyərində (ƏBD) uçota
əməliyyatların aşkar
alınmır
edilməməsi. Təsərrüfat
fəaliyyətində iştirak etməyən
səhmdarlara zərər burula
bilər
Ehtiyat hissələrin və xidmətlərin Gəlir və aktivlər olduğundan az göstərilir
nağd ödənişlə satışı uçota
alınmaya bilər yaxud onlara görə
depozit verilməyə bilər.
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Baş
Təsdiqləmə vermə
lər
ehtima
NTDəqMDəy
lı

Є
Təsir

Birgə
qiymət

MDəq

4

4

16

N

2

5

10

MDəq

2

4

8

N

3

5

15

TDəqM

4

1

4
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Risk amillərini sənədləşdirərkən, onların sonrakı dövrlərdə necə təzələnəcəyini və istifadə
ediləcəyini nəzərdən keçirin. Məlumatların bir yerdə və sistemli formatda (yuxarıdakı kimi) uçota
alınması ilkin olaraq daha çox vaxt aparır, lakin gələcəkdə təzələmək daha çox asan olacaq.
Sistemli format aşağıdakıları da təmin etməyə kömək edir:

Risklərin bir dəfədən çox araşdırılmaması (audit faylında səpələndiyi halda bu baş verə bilər);

Hər riskin ardıcıl qiymətləndirilməsi;

Əhəmiyyətli risklərin müəyyən edilməsi;

Yoxlamağın asan olması. Mühasibat uçotu kitabının elektron formatda olması risklərin
birgə balları üzrə yaxud ehtimal və ya təsirləri üzrə növlərə bölünməsinə imkan verir;
habelə

Risklərin siyahısını müştəri ilə birgə istifadə etmək olar (onlar tərəfindən məlumatın
daxil edilməsi üçün) və ya müştəridən auditor tərəfindən yoxlanılması üçün risk
amillərinin siyahısının hazırlanmasını tələb etmək olar.

9.4

Nümunəvi halların təhlili —tərkib riskləri — qiymətləndirmə

Nümunəvi halların təfərrüatları üçün 2-ci cild, 2-ci fəsilə - “Nümunəvi halların təhlilinə giriş”- istinad edin.
Qiymətləndirməni sənədləşdirmək üçün sistemli format istifadə edildiyi hallarda onu doldurmaq üçün
2-ci cild, 8-ci fəsildə əvvəli verilən formadan istifadə etmək olar. Risk amillərini ilə xüsusi audit
prosedurları və ya müəyyən edilmiş riskləri əks etdirən audit proqramlarına çarpaz istinad vermək
üçün auditin nəticələri üzrə cavab tədbirləri sütunundan istifadə etmək olar.
Əgər arayışdan istifadə etmək lazım gələrsə, 2-ci cild, 8-ci fəsildə əvvəli verilən arayışa riskin
qiymətləndirilməsi və riskə qarşı cavab tədbirlərini əlavə etmək olar.
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Nümunəvi halın təhlili A — “Dephta Furniture, Inc.”
Biznes riskləri
Risk hadisəsi/mənbəyi

Davamlı artım (böhrana
baxmayaraq) və malmaterial ehtiyatlarına
nəzarətin zəif olması
Mal-material ehtiyatları ilə
məşğul olan kargüzarın
səhv etməsi məlumdur
Bir sıra sahədə ümumi İT
nəzarət vasitələri zəifdir
İqtisadiyyatda böhran
Başqa ölkələrdə satışların
axtarılması
İqtisadiyyatda böhran
Açıqlama:
N = Nüfuzetmə (bütün
təsdiqləmələr)
T = Tamlıq
Dəq = Dəqiqlik
M = Mövcudluq
Dəy = Dəyərləndirmə

Risk amilinin verə
biləcəyi nəticəsi
Maliyyə hesabatlarının hansı
sahələri və necə təhrif edilə
bilər?
Borc üzrə şərti öhdəliklərin
pozulması
Mal-material ehtiyatlarının
qalıqları olduğundan
artıq/aşağı göstərilə bilər
və dəyərləndirməyə təsir
edə bilər
Məlumatların tamlığı
pozula bilər və hətta
məlumatlar itə bilər
Mal-material ehtiyatlarının
hesabdan silinməsi tələb
edilə bilər
Debitor borclarında
məzənnə riskləri
Debitor borclarının yığılması
çətin ola bilər (yəni,
olduğundan artıq göstərilir)
Baş vermə ehtimalını 1-5
bal şkalası üzrə
qiymətləndirin
1 = Az
2 = Ehtimal yoxdur
3 = Ehtimal var
4 = Ehtimal yüksəkdir
5 = Demək olar ki, şübhəsiz

Təsdiqləmələr
NTDəqMDəy

Tərkib riskinin
qiymətləndirilməsi
Baş
vermə
Є
ehtimalı
Təsir

Risk
əhəmiyyətlidir?
Birgə bal

B/X

N

4

5

20

B

TDəqMDəy

5

3

15

X

N

3

5

15

X

Dəy

3

3

9

X

Dəq

2

2

4

X

Dəy

1

3

3

X

Əhəmiyyətlilik ilə müqayisədə həcmi (maddi təsiri) 1-5 bal şkalası üzrə
qiymətləndirin
1 = Əhəmiyyətsiz
2 = Az
3 = Orta
4 = Çox
5 = Əhəmiyyətli

(Bir qayda olaraq, birgə riskləri 20 və ya daha çox bal qiymətləndirilmiş risk amilləri “əhəmiyyətli” dələduzluq riskləri hesab edilməlidir).

Qeyd: Bank ilə şərti öhdəliklərin mümkün pozulmasının birgə riskin qiyməti 20 baldır və bu səbəbdən əhəmiyyətli risk
hesab edilir. Auditor audit zamanı əhəmiyyətli riskləri xüsusilə nəzərdən keçirməlidir, o cümlədən belə risklərə
aid olan əlaqəli nəzarət vasitələri haqqında təsəvvür əldə etməlidir.

Dələduzluq riskləri
Risk hadisəsi/mənbəyi

Risk amilinin verə
biləcəyi nəticəsi
Maliyyə hesabatlarının hansı
sahələri və necə təhrif edilə
bilər?

Təsdiqləmələr

NTDəqMDəy

Təzyiqlər
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Tərkib riskinin qiymətləndirilməsi
Baş vermə
ehtimalı

Risk
əhəmiyyətlidir?
B/X

Є

Təsir

Birgə
bal
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Vergi qoymanı minimuma
İcazəsiz jurnal yazılışları və
N
4
5
20
endirmək
ya maliyyə hesabatlarının
saxtalaşdırılması.
Sürətli inkişaf
Bankla şərti öhdəliklərin
N
4
5
20
maliyyələşdirməyə təzyiq
pozulmaması üçün maliyyə
göstərir
hesabatlarının
saxtalaşdırılması
Vergi qoymanı minimuma
Rəhbərliyin dəyərləndirmədə
TDəqDəy
4
4
16
endirmək
qərəzliliyi gəliri azaldır.
Satıcının satış əsasında
Hədlərə çatmaq üçün
M
3
2
6
mükafatı müəyyən hədlərdən
satışların şişirdilməsi. Lakin
yuxarıdır
mükafatların məbləğləri azdır.
Müqavilələri əldə etmək üçün Ada xətər yetirilmə, xərclərin
TDəqM
2
2
4
rüşvət vermə
olduğundan artıq
göstərilməsi, yaranmamış
cərimələr
İmkanlar
Gəlirin tanınması
Əlaqəli tərəflərlə
əməliyyatların istifadə
edilməsinin əhəmiyyətli
dərəcədə genişlənməsi
Mal-material ehtiyatlarının
dəyəri yüksək olan, asanlıqla
daşınan elementləri
Nağd ödənişlə satışların teztez həyata keçirilməsi
Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar

Uçot siyasətinin ziddiyyətli
tətbiqi
Satışların/satınalmaların
dəyəri olduğundan
artıq/aşağı göstərilə bilər.
Mal-material ehtiyatlarından
malların oğurlanması
Malların oğurlanması/pul
vəsaitlərinin oğurlanması
Satışları/satınalmalar
tamamlana, lazımi qaydada
dəyərləndirilə və ya maliyyə
hesabatlarında açıqlana
bilmir

B

B

B
X

X

TDəqM

3

4

12

B

Dəy

4

5

20

B

M

4

3

12

X

M

4

3

12

X

N

3

4

12

X

M

3

2

6

X

Məntiqi əsaslandırma
Müvəqqəti işçilər arasında
mənəviyyatın aşağı olması

Malların və ya pul
vəsaitlərinin oğurlanması

Açıqlama:

Baş vermə ehtimalını 1-5
bal şkalası üzrə
qiymətləndirin

Əhəmiyyətlilik ilə müqayisədə həcmi (maddi təsiri) 1-5 bal şkalası üzrə
qiymətləndirin

N = Nüfuzetmə (bütün
təsdiqləmələr)
T = Tamlıq
Dəq = Dəqiqlik
M = Mövcudluq
Dəy = Dəyərləndirmə

1 = Əhəmiyyətsiz
1 = Az
2 = Az
2 = Ehtimal yoxdur
3 = Orta
3 = Ehtimal var
4 = Çox
4 = Ehtimal yüksəkdir
5 = Əhəmiyyətli
5 = Demək olar ki, şübhəsiz
(Bir qayda olaraq, birgə riskləri 20 və ya daha çox bal qiymətləndirilmiş risk amilləri “əhəmiyyətli” dələduzluq riskləri hesab edilməlidir).

Qeyd:

Qiymətləndirmədə mümkün olan rəhbərliyin qərəzliliyi, icazəsiz jurnal yazılışları, sürətli inkişafı maliyyələşdirməyə təzyiqlər
və əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar əhəmiyyətli risklər (birgə qiymət 20 baldan çox olduğu hallar) kimi qiymətləndirilmişdir.
Auditor audit zamanı əhəmiyyətli riskləri xüsusilə nəzərdən keçirməlidir, o cümlədən belə risklərə aid olan əlaqəli nəzarət
vasitələri haqqında təsəvvür əldə etməlidir. Nəzarət vasitələri mövcud olmadığı halda əhəmiyyətli çatışmazlığın mövcud
olması ehtimalı var. Fikir verin ki, gəlirin tanınmasını birgə qiyməti 16 baldan aşağıdır, lakin onun əhəmiyyətli risk olması
təmin edilir. (240.26 saylı BAS-a istinad edin.)
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Nümunəvi halın təhlili B — “Kumar & Co.”
Fayla arayış — “Kumar & Co.”
Tərkib riskinin müəyyən edilməsi
Əhəmiyyətlilik = 3,000Є
Öyrənilməsi tələb edilən altı sahədən irəli gələn potensial risk mənbələri daxil olan X.X.
işçi sənədində əks etdirilmiş riski qiymətləndirmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi
nəticəsində biz aşağıdakı risk amillərini müəyyən etdik:
Biznes riskləri
Racın əməliyyatlarda iştirak etməməsi — nüfuzetmə riski

Racın diqqətini şəxsi ailə məsələlərinə yönəltməsi görə mühasibat uçotu sənədlərinin
keyfiyyəti və dəqiqliyinə mənfi təsir göstərə bilər. Maliyyə hesabatları əhəmiyyətli dərəcədə
təhrif oluna bilər.
Riskin qiymətləndirilməsi: Yüksək baş vermə ehtimalı/Yüksək həcm
(əhəmiyyətliliyə nisbətən) = Yüksək risk, habelə əhəmiyyətli
risk. Bax: İS № X.X.
Riskə qarşı cavab tədbirləri:( 2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)


Rac yüklənməzdən əvvəl malların keyfiyyətini yoxlayırdı. Satılmış məhsulların keyfiyyəti
təsirə məruz qala bilər, nəticədə də qaytarmaların sayı və/və ya satılmayan mal-material
ehtiyatları arta bilər. (Dəyərləndirmə)
Riskin qiymətləndirilməsi: Aşağı ehtimal/Aşağı həcm = Aşağı risk

Riskə qarşı cavab tədbirləri: (2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)
İqtisadiyyatda böhran və iqtisadi asılılıq – nüfuzetmə riski
•
“Kumar & Co.” şirkəti əsas müştərisi olan və satışının 90 % təşkil edən “Dephta
Furniture, Inc.” şirkətindən asılıdır. Belə iqtisadi böhran vəziyyətində “Dephta” sifarişlərini
ləğv edə bilər. Bunun təsiri bankla şərti öhdəliklərin pozulması və aktivlərin olduğundan artıq
dəyərləndirilməsi ola bilər. Bank krediti tələb edərsə, şirkət fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirə bilməyəcək.(Dəyərləndirmə)
Riskin qiymətləndirilməsi: Orta ehtimal/Orta həcm = Orta risk
Riskə qarşı cavab tədbirləri: (2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)
Dələduzluq riskləri
Gəlirin tanınması
•

Uçot siyasətinin ziddiyyətli tətbiq edilməsinin mümkünlüyü.
Riskin qiymətləndirilməsi: Orta ehtimal/Orta həcm = Orta risk, lakin 240.26 saylı BAS-a
əsasən bunun əhəmiyyətli risk olması güman edilir və ona bu cür də baxılacaq.
Riskə qarşı cavab tədbirləri: (2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)
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Vergilərin minimuma endirilməsi – nüfuzetmə riski
•

Vergi qoymanın minimuma endirməkdə rəhbərliyin qərəzliliyi ola bilər. Rəhbərliyin
qiymətləndirmələrində qərəzlilik ola bilər yaxud icazəsiz jurnal yazılışları istifadə edilə
bilər. (Tamlıq, Dəqiqlik)
Riskin qiymətləndirilməsi: Yüksək ehtimal/Orta həcm = OrtaYüksək risk və əhəmiyyətli risk nəzərə
alınmalıdır.
Riskə qarşı cavab tədbirləri: (2-ci cild, 16-cı fəsildə əks
etdirilməlidir)
İqtisadiyyatda böhran və iqtisadi asılılıq – nüfuzetmə riski

•
Satışların azalması və likvidliyə təzyiq nəticəsində bank ilə şərti öhdəliklərin
pozulmaması
üçün maliyyə hesabatları saxtalaşdırıla bilər. (Bütün təsdiqləmələr)
Riskin qiymətləndirilməsi: Orta ehtimal/Yüksək həcm = Orta-Yüksək risk və
əhəmiyyətli risk kimi nəzərə alınmalıdır.
Riskə qarşı cavab tədbirləri: (2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)
Racın əməliyyatlarda iştirak etməməsi — nüfuzetmə riski


Racın iştirak etməməsi Rubinin işinə nəzarətin minimal olması ilə nəticələnir. Bundan əlavə,
görünür ki, Rubinin mənəviyyatı aşağıdır və şəxsi maddi sıxıntıları var. Bu pul
vəsaitlərin/malların qeyri-qanuni mənimsənilməsi və/yaxud maliyyə hesabatlarının
saxtalaşdırılması üçün stimul, imkan və məntiqi əsaslandırma (Mövcudluq) yaradır.
Riskin qiymətləndirilməsi: Orta ehtimal/Orta həcm = Orta risk
Riskə qarşı cavab tədbirləri: (2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)
Əlaqəli tərəflər
•

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar saxtalaşdırılaraq satışların dəyərinin olduğundan artıq
göstərilməsi ilə nəticələnə bilər (Dəyərləndirmə).
Riskin qiymətləndirilməsi: Orta ehtimal/Orta həcm = Orta risk və əhəmiyyətli risk
kimi nəzərə alınmalıdır

Riskə qarşı cavab tədbirləri:( 2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)
Qeyd: Auditor audit zamanı əhəmiyyətli riskləri xüsusilə nəzərdən keçirməlidir, o cümlədən
belə risklərə aid olan əlaqəli nəzarət vasitələri haqqında təsəvvür əldə etməlidir.
Nəzarət vasitələri mövcud olmadığı halda əhəmiyyətli çatışmazlığın mövcud olması
ehtimalı var.
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10. Əhəmiyyətli risklər
Fəsilin məzmunu
Əhəmiyyətli risklərin xarakteri və müəyyənləşdirilməsi, habelə
audit üçün nəticələr üzrə təlimat.

Müvafiq BAS-lar

240, 315, 330

Əlavə 10.0-1

Fəaliyyət

Məqsəd

Sənədləşdirilmə1

Audit tapşırığı üzrə
hazırlıq işlərini yerinə
yetirmək

Audit tapşırığının
qəbul edilibedilməməsinə dair
qərar qəbul etmək

Risk amillərinin siyahısı
Müstəqillik
Məktub-saziş

Ümumi audit
strategiyasını və audit
2
planını hazırlamaq

Əhəmiyyətlilik
Audit qrupunun müzakirələri
Ümumi audit strategiyası

Riskin qiymətləndirilməsi

Auditi planlaşdırmaq

Riski
qiymətləndirmə
prosedurlarını
yerinə yetirmək

Müəssisəni
3
öyrənməklə ƏTR
müəyyən etmək/
qiymətləndirmək

Biznes və dələduzluq
riskləri, o cümlədən
əhəmiyyətli risklər
Münasib daxili nəzarət vasitələrinin

hazırlanması/yerinə yetirilməsi
3

Qiymətləndirilmiş ƏTR :
• M/H səviyyəsində
• Təsdiqləmələr səviyyəsində

Qeydlər:
1. Tələb edilən sənədlərin tam siyahısı üçün 230 saylı BAS-a istinad edin.
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2.

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

3.

ƏTR = əhəmiyyətli təhrif riskləri.
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Paraqraf #
240.26

315.4
315.25

315.27

315.28

315.29
330.21

550.18

550.19

Müvafiq BAS-lardan çıxarışlar
Dələduzluq nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflər riskini aşkar edib qiymətləndirərkən
auditor gəlirin tanınmasında dələduzluq riskinin 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 gəlirinin tanınmasını dələduzluq nəticəsində yol verilmiş
əhəmiyyətli təhriflər riski kimi müəyyən etmədiyi tələb olunan sənədləri göstərir. (İst: Paraq.
A28-A30)
BAS-ların məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənaları kəsb edir:
(e) Əhəmiyyətli risk (Significant risk) – Müəyyən edilmiş və qiymətləndirilmiş
əhəmiyyətli təhriflər riski olub, auditorun mülahizəsinə görə, xüsusi təhlil tələb edir.
Auditor aşağıda təsvir olunmuş əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən edərək
qiymətləndirməlidir:
(a) maliyyə hesabatı səviyyəsində; habelə (İst: Paraq. A105-A108)
(b) əməliyyat kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalar üçün təsdqiləmələr səviyyəsində. (İst:
Paraq. A109-A113).
Həmçinin, auditor əlavə audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetirmək üçün zəmin
hazırlamalıdır.
25-ci paraqrafda təsvir olunduğu qaydada riski qiymətləndirmə prosesinin bir hissəsi olaraq,
auditor aşkar edilmiş risklərin hər hansı birinin, auditorun mühakiməsinə görə, əhəmiyyətli
olmasını müəyyən etməlidir. Bu mühakiməni yürüdərkən auditor risklə bağlı müəyyən
edilmiş nəzarət elementlərinin təsirini istisna etməlidir.
Hansı risklərin əhəmiyyətli olmasına dair mühakimə yürüdərkən auditor ən azı aşağıdakıları
nəzərə almalıdır:
(a) Riskin dələduzluq riski olub-olmamasını;
(b) Riskin iqtisadiyyatda, mühasibat uçotunda və ya digər sahələrdə baş vermiş
əhəmiyyətli yeni hadisələrlə bağlı olub-olmaması və bu baxımdan, xüsusi diqqət
tələb edib-etməməsi;
(c) Sövdələşmələrin mürəkkəbliyi;
(d) Əlaqəli tərəflərlə əhəmiyyətli sövdələşmələrin risklə əlaqəli olub-olmaması;
(e) Risklə bağlı olan maliyyə göstəricilərinin qiymətləndirilməsində, xüsusən də həddən
artıq qeyri-müəyyənliyin hökm sürdüyü qiymətləndirmələr zamanı subyektivliyin
dərəcəsi.
(f) Müəssisənin normal fəaliyyəti xaricində yerinə yetirilən və ya başqa şəkildə, qeyriadi olması aşkara çıxan əhəmiyyətli sövdələşmələrin bu risklə əlaqəli olubolmaması. (İst: Paraq. A132 – A136)
Əgər auditor əhəmiyyətli bir riskin mövcud olmasını müəyyən etmişdirsə, auditor
müəssisənin nəzarət elementləri, o cümlədən risklə bağlı nəzarət fəaliyyətləri barədə
təsəvvür əldə etməlidir. (İst: Paraq. A124-A126)
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 müfəssəl test yoxlamalarının keçirilməsi daxil olmalıdır. (İst: Paraq. A53)
Əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi haqqında 315 saylı
BAS-ın tələblərini yerinə yetirmək məqsədilə auditor əlaqədar tərəflərlə münasibət və
sövdələşmələrlə əlaqədar olaraq əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən etməli və
qiymətləndirilməli, onlardan hansı birinin vacib olduğunu təsbit etməlidir. Bu zaman auditor
müəssisə biznesinin normal gedişindən kənara çıxan əlaqəli tərəflərlə iri sövdələşmələrə
əhəmiyyətli riskləri doğuran amil kimi baxmalıdır.
Əlaqəli tərəflərlə bağlı riski qiymətləndirmə prosedurlarını və müvafiq fəaliyyətləri həyata
keçirərkən auditor dələduzluq riski amillərini müəyyən edərsə (üstün təsir göstərən əlaqəli
tərəfin mövcudluğu ilə şərtləşdirilmiş hallar daxil olmaqla), auditor 240 saylı BAS-da
göstərildiyi kimi, dələduzluq nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən
edilməsi və qiymətləndirilməsi zamanı bu cür informasiyanı nəzərə almalıdır. (İst: Paraq. A6,
A29-A30)
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10.1 İcmal
Biznes və dələduzluq riskləri müəyyən edilib qiymətləndirildikdən sonra əhəmiyyətli risklərin
mövcudluğu nəzərdən keçirilə bilər. Əhəmiyyətli risk qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif riskinin elə
yüksək olduğu bir riskdir ki, auditorun mühakiməsinə əsasən xüsusi audit mülahizəsi tələb edilir.
Əhəmiyyətli risklər riskləri azaltmaq üçün nəzərdə tutulan nəzarət vasitələrini nəzərdən keçirməzdən
əvvəl qiymətləndirilir. Əhəmiyyətli risk birgə riskə deyil (həm tərkib, həm də daxili nəzarət risklərini
nəzərdən keçirən) tərkib riskinə əsaslanır (əlaqəli daxili nəzarəti nəzərdən keçirməzdən əvvəl).
Məsələn, böyük brilyant ehtiyatları olan şirkətdə oğurluq tərkib riskini yüksək olmalıdır. Rəhbərliyin
cavab tədbirləri mühafizəsi gücləndirilmiş obyektlərin saxlanmasından ibarətdir. Bu səbəbdən birgə
əhəmiyyətli təhriflər riskləri minimaldır. Lakin itki riskinin (daxili nəzarəti nəzərdən keçirməzdən əvvəl)
ehtimalının yüksək olduğuna və onun ölçüsünün maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir edəcəyinə
görə risk “əhəmiyyətli” kimi müəyyən edilməlidir.
NƏZƏRƏ ALINACAQ AMİL
Əhəmiyyətli risklərin mövcudluğu nəzərdən keçirildikdə, müvafiq daxili nəzarətin riskləri
zəiflədən təsirinə məhəl verməmək çətin olar. Bu xüsusilə auditor nəzarəti həyata keçirən
şəxsləri yaxşı tanıdığı və onların gördükləri işdə yüksək dərəcədə səriştəli olma ehtimalı
olduğu hallara aiddir.
Tələb edilən odur ki, tərkib riski tətbiq edilən nəzarət vasitələrindən ayrılsın. Məsələn, yol
hərəkəti intensiv olan yolu keçməyə hazırlaşan yaşlı insan yəqin ki, bu hərəkəti çox riskli
hesab etmir. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, yolu təhlükəsiz keçmək üçün yaşlı insanların
gözlərindən, qulaqlarından və əvvəlki təcrübəsindən (yolu keçməkdə) istifadə etmələri
qabaqcadan məlumdur. Lakin riskin belə qiymətləndirilməsində yolun keçilməsinə aid olan
tərkib riski bir sıra nəzarət tədbirləri (gözlərdən, qulaqlardan və əvvəlki təcrübədən istifadə)
birləşdirir. Yolun keçilməsinin əhəmiyyətli risk (yəni, nəzarət vasitələrindən əvvəl) olubolmadığını müəyyən etmək üçün, şəxsin gözləri yumulmalıdır, ona qulaq tıxacları
verilməlidir, sonra isə yolu keçmək təklif edilməlidir.

10.2 Nümunələr
Əhəmiyyətli risklərin nümunələri aşağıdakı əlavədə təqdim edilir.
Əlavə 10.2-1
Mənbələr
Yüksək riskli
tədbirlər

Nümunələr
Əhəmiyyətli təhrifin asanlıqla baş verə bilən əməliyyatlar yaxud hadisələrdən
ibarətdir. Məsələn, zərgərdə yüksək dəyəri olan brilyantlar ehtiyatının və ya qızıl
külçələrinin saxlanılması yaxud yeni/mürəkkəb uçot sisteminin təqdim edilməsi.
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Mənbələr
Qeyri-standart iri
əməliyyatlar (ölçü
yaxud xarakter)

Mühakimə və ya
rəhbərliyin
müdaxiləsi tələb
edilən məsələlər

Dələduzluq üçün
imkan

Nümunələr
Müəssisənin adi təsərrüfat fəaliyyətindən kənar müəyyən edilmiş əhəmiyyətli
əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar əhəmiyyətli riskləri doğuran əməliyyatlar kimi
nəzərə alınmalıdır.
Az baş verən və iri əməliyyatlardan ibarətdir. Məsələn:
•
Əlaqəli tərəflə gündəlik əməliyyatların qeyri-adi həcmi;
•
İri satış və ya tədarük müqavilələri ;
•
Obyektin iri aktivlərinin və ya fəaliyyət seqmentlərinin satınalması
yaxud satışı; habelə
•
Obyektin üçüncü tərəfə satılması.
Qeyri-müntəzəm keçirilən mürəkkəb olmayan gündəlik əməliyyatlar
nəticəsində əhəmiyyətli risklərin baş vermə ehtimalı nisbətən daha azdır.
Nümunələrə aşağıdakılar aid edilməlidir:
•
Əsas qiymətləndirmələri hazırladıqda rəhbərliyin istifadə etdiyi
fərziyyələr və hesablamalar;
•
Mürəkkəb hesablamalar yaxud uçot prinsipləri;
•
Müxtəlif təfsir edilən gəlirin tanınması (əhəmiyyətli risk olması təxmin
edilir);
•
Məlumatların gen-bol əl ilə toplanması və işlənməsi; habelə
•
Rəhbərliyin müdaxiləsi tələb edilən hallarda istifadə ediləcək uçot
qaydasının göstərilməsi.
Dələduzuq nəticəsində baş verən əhəmiyyətli təhrifi aşkar etməmə riski
(məqsədlə edilir və qəsdlə gizlədilir) səhv nəticəsində baş verən əhəmiyyətli
təhrifin aşkar etməmə riskindən daha yüksəkdir.
Əhəmiyyətli risklərin müəyyən edilmiş dələduzluq risk amilləri nəticəsində
baş verib-vermədiklərini və qrup daxili müzakirələrdə müəyyən edilmiş
mümkün ssenariləri və sxemləri (bax: 2-ci cild, 7-ci fəsil) qiymətləndirdikdə,
aşağıdakıları nəzərdən keçirin:
•
Potensial günahkarın məharətliliyini;
•
Saxtlaşdırılmış ayrı-ayrı məbləğlərin nisbi ölçüsünü;
•
Rəhbərliyin və ya əməkdaşın aşağıdakıları etmək üçün səlahiyyət
səviyyəsi:
−
Mühasibat uçotu sənədlərini bilavasitə və ya dolayı yolla
saxtalaşdırmaq, habelə
−
Nəzarət prosedurlarına məhəl verməmək;
•
İstifadə edilmiş saxtalaşdırılmanın tezliyi və həcmi;
•
Gizli sözləşmənin mümkün dərəcəsi;
•
Auditora qəsdlə yanlış təqdimatların edilməsi; habelə
•
Əvvəlki audit yoxlamasının təcrübəsi yaxud digər şəxslərin bildirdiyi
problemlər.
Əhəmiyyətli dələduzluq riskləri yeni məlumatın əldə edilməsi nəticəsində
auditin istənilən mərhələsində müəyyən edilə bilər.
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10.3 Əhəmiyyətli risklərin əldə edilməsi
Əhəmiyyətli təhriflər riskləri artıq müəyyən edilib qiymətləndirildiyi halda, tələb edilən yalnız
nəticələri təhlil etmək, sonra isə həqiqətən də əhəmiyyət kəsb edən riskləri seçməkdir (peşəkar
mühakimə yürütməklə). Məsələn, əgər risklərin qiymətləndirilmə sxemi aşağıdakı kimi
göstərilmişdirsə (ulduzlar qiymətləndirilmiş riskləri bildirir), kölgələnmiş xanada olan iki risk (həcmi
və ehtimalı yüksək olan risklər) ilk növbədə əhəmiyyətli risklər kimi nəzərdə tutulmalıdır.

Riskin təsiri (həcmi)

Əlavə 10.3-1
Yüksək təsir
Aşağı ehtimal

Yüksək təsir
Yüksək ehtimal

Aşağı təsir
Aşağı ehtimal

Aşağı təsir
Yüksək ehtimal

Riskin baş vermə ehtimalı
= müəyyən edilmiş risk amili

Əhəmiyyətli risklərin mövcud olub-olmadığını nəzərdən keçirərkən, auditor aşağıdakı məsələləri nəzərdən
keçirməlidir.
Mümkün
“əhəmiyyətli
risklərin” mövcud
olmasını bildirən
amillər

Mülahizələr
Dələduzluq riski.
Iqtisadiyyat, mühasibat uçotu və ya digər sahələrdə son zamanlar baş verən
inkişafla bağlı və bu səbəbdən xüsusi diqqət tələb edən risklər.
Əməliyyatların mürəkkəbliyi.
Əlaqəli tərəflərlə iri əməliyyatlar.
Riskə aid olan, xüsusilə ölçmədə müxtəlif qeyri-müəyyənliklər daxil olan maliyyə
məlumatlarının ölçülməsində subyektivlik dərəcəsi.
Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətindən kənar və ya digər cəhətdən qeyri-adi
görünən iri əməliyyatlar.
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Kiçik müəssisələrdə əhəmiyyətli risklər çox vaxt aşağıdakı əlavədə əks etdirilən
məsələlərə aid ola bilər.
Əlavə 10.3-2
Predmet/
Məlumat
Qeyri-standart
iri əməliyyatlar

Xüsusiyyətlər

Mühakimədən
asılı olan
əhəmiyyətli
məsələlər

•
Yüksək tərkib riski.
•
Ölçmələrdə əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik istifadə edilir (məsələn, uçot
qiymətləndirmələrin hazırlanması).
•
İstifadə edilən uçot prinsipləri müxtəlif təfsir edilə bilər (məsələn, uçot
qiymətləndirmələrin hazırlanması yaxud gəlirin tanınmasının tətbiqi).
•
Rəhbərliyin zəruri mühakiməsi subyektiv, mürəkkəb ola bilər yaxud
gələcək hadisələrin təsiri haqqında fərziyyələr tələb edə bilər (məsələn, ədalətli
dəyər, sürətlə köhnələn mal-material ehtiyatlarının dəyərləndirilməsi haqqında
mühakimələr və s.).

İri əməliyyat
riskləri

•
Təsərrüfat fəaliyyətinin əsas proseslərinə aid olan əməliyyat riskləri
(məsələn, satış prosesində hesab təqdim edilməyən, lakin göndərilən mallar) az
qismi azaldılmadığı halda maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflə nəticələnə
bilər. Bu cür risklərin audit zamanı nəzərdən xüsusi keçirilməsi tələb edildiyi
hallarda, onlar əhəmiyyətli risklər kimi nəzərə alınmalıdır. Əgər belə riskləri
azaltmaq üçün hazır daxili nəzarət vasitələri olmamışdırsa, onlar haqqında da
rəhbərliyə əhəmiyyətli çatışmazlıq kimi məlumat verilməlidir.

Dələduzluq

•
Gəlirin tanınması. Bu, təxmin edilən əhəmiyyətli riskdir.
•
Qiymətləndirmələrdə rəhbərliyin nəzarət vasitələrinə məhəl verməməsi və
ya qərəzliliyi və s.
•
Satış yaxud satınalmaları artırmaq üçün istifadə edilən əsas əlaqəli
tərəflərlə əməliyyatlar.
•
Tədarükçülər yaxud müştərilər ilə gizli sözləşmə, məsələn, qiymət və ya
qiymət təklifinin saxtalaşdırılması .
•
Uçota alınmayan və ya uydurulmuş əməliyyatlar.

•
Yüksək tərkib riski (ehtimal və təsir).
•
Tez-tez baş verməyən və müntəzəm qaydada keçirilməyən əməliyyatlar.
•
Ölçüsünə və ya xarakterinə görə qeyri-adi (məsələn, digər müəssisənin
ələ keçirilməsi).
•
Aşağıdakılar üçün rəhbərliyin müdaxiləsi tələb edilir:
−
Uçot qaydasını göstərmək üçün, habelə
−
Məlumat toplamaq və işləmək üçün.
•
Mürəkkəb hesablamalar və uçot prinsipləri istifadə edilir.
•
Əməliyyatların xarakteri risklərə daxili nəzarətin effektiv şəkildə həyata
keçirilməsini çətinləşdirir.
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10.4 Əhəmiyyətli risklərə qarşı cavab tədbirlərinin görülməsi
Risk “əhəmiyyətli” kimi təsnif edildikdə, auditor aşağıda əks etdirildiyi kimi cavab tədbirləri görməlidir.
Əlavə 10.4-1
Audit
yoxlamasındakı
addımlar
Hər bir əhəmiyyətli
riskə daxili
nəzarətin
hazırlanmasını və
yerinə
yetirilməsini
dəyərləndirmək

Müəyyən edilmiş
əhəmiyyətli
risklərə qarşı
auditin
nəticələrinə görə
cavab tədbirlərini
hazırlamaq

Əvvəlki dövrlərdə

Təsvir
Rəhbərlik əhəmiyyətli riskləri azaldan daxili nəzarəti hazırlayıb yerinə
yetirmişdirmi? Bilavasitə nəzarət vasitələrinin, məsələn, nəzarət tədbirlərinin
və nəzarət mühitinə, riskin qiymətləndirilməsinə, informasiya sistemlərinə və
monitorinq komponentlərinə daxil ola bilən dolayı (nüfuzetmə) nəzarət
vasitələrinin mövcudluğunu nəzərdən keçirin. Bu məlumat müəyyən edilmiş
risklərə qarşı auditin nəticələrinə görə effektiv cavab tədbirlərinin
hazırlanmasında faydalı olacaq. Gündəlik daxili nəzarət qeyri-standart
əhəmiyyətli yaxud mühakimədən asılı olan məsələlərdə (məsələn, birdəfəlik
və ya ildə bir dəfə baş verən hadisə) auditor rəhbərliyin risklər haqqında
xəbərdar olmasını və onun cavab tədbirlərinin uyğunluğunu
qiymətləndirməlidir. Məsələn, əgər müəssisə digər obyektin aktivlərini
almışdırsa, müəssisənin cavab tədbirləri aşağıdakılardan ibarət ola bilərdi:
•
Alınmış aktivlər üçün qiymət təyin edən müstəqil ekspertin işə
götürülməsi;
•
Müvafiq uçot prinsiplərinin tətbiq edilməsi; habelə
•
Əməliyyatın maliyyə hesabatlarında düzgün açıqlanması.
Auditor rəhbərliyin cavab tədbirlərini müvafiq qaydada (əhəmiyyətli risklərə
daxili nəzarəti həyata keçirməklə) görmədiyini müəyyən etdiyi hallarda
müəssisənin daxili nəzarətində əhəmiyyətli çatışmazlıq mövcud olmalıdır və
bu idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırılmalıdır (mümkün qədər tez).
Planlaşdırılmış əlavə audit prosedurları əhəmiyyətli riski xüsusilə əks etdirir?
Bu prosedurlar etibarlılıq dərəcəsi yüksək olan audit sübutlarını əldə etmək
üçün hazırlanmalıdır və nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları və mahiyyəti
üzrə prosedurları özündə ehtiva edə bilməlidir.
Bir çox hallarda audit prosedurları sadəcə istənilən təqdirdə yerinə yetiriləcək
prosedurlara əlavə ola bilər. Məsələn, əhəmiyyətli risk rəhbərliyin ehtimal
edilən qərəzliliyinə aid olduğu halda, məsələn, smetanın hazırlanması,
mahiyyəti üzrə əlavə edilən prosedurlara aşağıdakılar daxil olmalıdır:
•
İstifadə edilmiş fərziyyələrin qüvvədə olub-olmadığının
qiymətləndirilməsi;
•
İstifadə edilmiş məlumat (kəm kənar, həm daxili) mənbəyinin və onun
etibarlı olub-olmadığının müəyyən edilməsi;
•
Həqiqi faktlarla müqayisədə əvvəlki dövrün smetalarında hər hansı
qərəzliliyini mövcudluğunun nəzərdən keçirilməsi; habelə
•
Smetanın hesablanmasında istifadə edilmiş üsulların (o cümlədən,
elektron mühasibat uçotu kitabındakı düsturların) yoxlanılması.
Əhəmiyyətli riski azaldan nəzarət vasitəsinin fəaliyyətinin effektivliyyinin sınaq
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əldə edilən sübuta
etibar etmək
olmaz

yoxlaması planlaşdırıldığı hallarda auditor əvvəlki audit yoxlamalarında əldə
edilmiş daxili nəzarətin fəaliyyətinin effektivliyi haqqında audit sübutuna etibar
etməməlidir.
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Audit
yoxlamasındakı
addımlar
Mahiyyəti üzrə
analitik
prosedurlar
ayrılıqda yetərli
deyil

Təsvir
Mahiyyəti üzrə analitik prosedurların ayrılıqda istifadə edilməsi əhəmiyyətli riski
əks etdirən münasib cavab tədbiri hesab edilmir. Əhəmiyyətli risklərə yanaşma
yalnız mahiyyəti üzrə prosedurlardan ibarət olduqda, audit prosedurları
aşağıdakıların birindən ibarət olmalıdır:
•
Yalnız təfərrüatların sınaq yoxlamaları; yaxud
•
Təfərrüatlar ilə mahiyyəti üzrə analitik prosedurların birgə sınaq
yoxlamaları.

10.5 Əhəmiyyətli risklərin sənədləşdirilməsi
Əhəmiyyətli risklərin müəyyən edilməsi və audit yoxlamasının nəticələrinə görə təklif edilən cavab
tədbirləri sənədləşdirilməlidir. Bütün risklər bir yerdə sənədləşdirildiyi halda əhəmiyyətli risklərin
sənədləşdirilməsi sadəcə artıq sənədləşdirilmiş məlumata əlavə ola bilər.
Qeyd: Əgər auditor gəlirin tanınmasının dələduzluq üzündən əhəmiyyətli təhrif riski olmadığı barədə
qənaətə gələrsə, bu cür qənaətin səbəbləri audit sənədlərinə daxil edilməlidir.
10.6 Nümunəvi halların təhlili — əhəmiyyətli risklər
Nümunəvi halların təfərrüatları üçün 2-ci cild, 2-ci fəsilə - “Nümunəvi halların təhlilinə giriş” – istinad
edin.
Əhəmiyyətli riskləri risk amillərinin və onların qiymətləndirilməsinin siyahısından müəyyən etmək olar.
2-ci cild, 8-ci və 9-cu fəsillərdə nümunəvi halların təhlilinin müzakirəsində olan formalara baxın. Belə
formada hər bir əhəmiyyətli risk ilə əlaqəli təfərrüatlı audit planına çarpaz istinad edilə bilər.
Müəyyən edilmiş hər əhəmiyyətli risk üçün rəhbərliyin cavab tədbirləri sənədləşdirilməlidir və
konkret riskə cavab verən müvafiq audit prosedurları tərtib edilməlidir.
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Nümunəvi halın təhlili A — “Dephta Furniture, Inc.”
(Çıxarış)
Əhəmiyyətli risk
Özlərinin bank
maliyyələşdirməsinin
şərtlərinin pozulması
mümkündür?

Rəhbərliyin cavab
tədbirləri
Pul vəsaitlərinin
proqnozlarının
hazırlanması və
monitorinqi.
Maliyyələşdirmə məbləğini
və şərtlərini yenidən
razılaşdırmaq.

Bankla şərti
öhdəliklərin
pozulmaması üçün
maliyyə hesabatları
saxtalaşdırıla bilər.

Yoxdur. Rəhbərlik buna
heç də risk kimi baxmır.

Gəlirin ziddiyətli
tanınması
(güman edilən
dələduzluq riski).

500Є-dan çox olan satış
müqavilələrini satış üzrə
menecer yoxlayır.

İcazəsiz jurnal
yazılışları.

Əlaqəli tərəflərlə
əməliyyatların istifadə
edilməsinin
əhəmiyyətli dərəcədə
genişlənməsi.

Rəhbərlik bütün jurnal
yazılışları üçün icazə tələb
edən siyasəti tətbiq etməyə
razılıq verib, lakin hələ icra
etmir.
Siyasət ondan ibarətdir ki,
əlaqəli tərəflərlə bütün
əməliyyatlar bu cür
müəyyən edilir və adi satış
şərtləri ilə həyata keçirilir.
Bura rəhbərlik və ya
əməkdaşlar tərəfindən
şəxsi istifadəyə verilən
korporativ aktivlər və ya
xidmətlər daxildir.
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Audit yoxlamasının nəticələrinə görə
cavab tədbirləri
Şirkətin inkişaf planlarına və
proqnozlaşdırılan pul vəsaitlərinin
həqiqətə uyğun olub-olmadığına baxın.
Faktiki nəticələri və pul vəsaitlərini təhlil
və müqayisə edin. Debitor borclarının və
mal-material ehtiyatlarının
dəyərləndirilməsinin (kredit üzrə təminat)
əsaslı olmasını təmin edin. Şirkətin
banka təqdim edilən təkrar
maliyyətəşdirmə haqqında sənədləri
yoxlayın. Bankdan alınan
cavabları/yazışmanı yoxlayın.
Pul vəsaitlərinin proqnozlarında istifadə
edilən fərziyyələri və faktiki pul
vəsaitlərinə dair hesabatların əsaslandığı
zəminləri əsaslı şəkildə yoxlayın. Debitor
borcları ilə mal-material ehtiyatlarının
dəyərləndirmə zəminlərinin etibarlı və
düzgün olmasından əmin olun.
Satışların mövcudluğunu və dəqiqliyini
əsaslı şəkildə sınaqla yoxlayın, çünki
əlverişsiz iqtisadi mühitinə baxmayaraq
satışların səviyyəsini saxlamaq və
artırmaq zərurəti var.
Gəlirin dövr üzrə lazımı qaydada
tanınmasını təmin etmək üçün əsas
müqavilələrin (və kiçik müqavilələrin
nümunəsinin) yoxlanılması və satış üzrə
menecerlə müzakirəsi.
1,500Є-dan çox olan bütün jurnal
yazılışlarını və dövrün sonundan əvvəlki və
sonrakı aydakı bütün yazılışları müəyyən
edib yoxlamaq.
Sorğu və müayinə vasitəsilə əməkdaşların
siyasəti başa düşmələrini yoxlamaq. Əlaqəli
tərəflərlə bütün əməliyyatların müəyyən
edilməsini və əməliyyatların, satış şərtlərinin,
əməliyyatların xarakterinin və tarixlərin
münasib olmasını təmin etməyə çalışın.

İS-ə
istinad
(Daxil
deyil)
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Hazırladı:
Yoxladı:

FC
LF

Tarix: 9 dekabr 20X2-ci il
Tarix: 5 yanvar 20X3-cü il
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Nümunəvi halın təhlili B — “Kumar & Co.”
Fayla arayış — “Kumar & Co.”
Tərkib riskinin müəyyən edilməsi
Əhəmiyyətlilik = 3,000Є
Öyrənilməsi tələb edilən altı sahədən irəli gələn potensial risk mənbələri daxil olan X.X.
işçi sənədində əks etdirilmiş riski qiymətləndirmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi
nəticəsində biz aşağıdakı risk amillərini müəyyən etdik:
Biznes riskləri
Racın əməliyyatlarda iştirak etməməsi — nüfuzetmə riski

Racın diqqətini şəxsi ailə məsələlərinə yönəltməsi görə mühasibat uçotu sənədlərinin
keyfiyyəti və dəqiqliyinə mənfi təsir göstərə bilər. Maliyyə hesabatları əhəmiyyətli dərəcədə
təhrif oluna bilər.
Riskin qiymətləndirilməsi: Yüksək baş vermə ehtimalı/Yüksək həcm
(əhəmiyyətliliyə nisbətən) = Yüksək risk, habelə əhəmiyyətli
risk. Bax: İS № X.X.
Riskə qarşı cavab tədbirləri:( 2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)


Rac yüklənməzdən əvvəl malların keyfiyyətini yoxlayırdı. Satılmış məhsulların keyfiyyəti təsirə
məruz qala bilər, nəticədə də qaytarmaların sayı və/və ya satılmayan mal-material ehtiyatları arta
bilər. (Dəyərləndirmə)
Riskin qiymətləndirilməsi: Aşağı ehtimal/Aşağı həcm = Aşağı risk

Riskə qarşı cavab tədbirləri: (2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)
İqtisadiyyatda böhran və iqtisadi asılılıq – nüfuzetmə riski
•
“Kumar & Co.” şirkəti əsas müştərisi olan və satışının 90 % təşkil edən “Dephta
Furniture, Inc.” şirkətindən asılıdır. Belə iqtisadi böhran vəziyyətində “Dephta” sifarişlərini ləğv
edə bilər. Bunun təsiri bankla şərti öhdəliklərin pozulması və aktivlərin olduğundan artıq
dəyərləndirilməsi ola bilər. Bank krediti tələb edərsə, şirkət fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirə bilməyəcək.(Dəyərləndirmə)
Riskin qiymətləndirilməsi: Orta ehtimal/Orta həcm = Orta risk
Riskə qarşı cavab tədbirləri: (2-ci cild, 16-cı fəsildə əks etdirilməlidir)
Dələduzluq riskləri
Gəlirin tanınması
•

Uçot siyasətinin ziddiyyətli tətbiq edilməsinin mümkünlüyü.

Riskin qiymətləndirilməsi: Orta ehtimal/Orta həcm = Orta risk, lakin 240.26 saylı BAS-a
əsasən bunun əhəmiyyətli risk olması güman edilir və ona bu cür də baxılacaq.
Riskə qarşı cavab tədbirləri: (2-ci
Fayla arayış: “Kumar & Co.”
Əhəmiyyətli risklərin müəyyən edilməsi
Əhəmiyyətli risklərin sahələri, o cümlədən rəhbərliyin cavab tədbirləri və audit yoxlamasının
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nəticələrinə görə cavab tədbirləri aşağıda müəyyən edilir.
İqtisadiyyatda böhran
Şirkətə böhranda çox ziyan dəymədi. Lakin Rac vaxtaşırı bankla şərti öhdəliklərin hesablanmasını
yoxlamalıdır, ancaq o auditi aparılan cari dövrdə buna diqqət yetirməmişdir. Şərti öhdəliklər üzrə
vəziyyətə baxmaq üçün biz bütün nisbətləri yenidən hesablayacayıq. Biz həmçinin hesablamaya
məlumatları daxil edilən audit sahələri üçün daha çox audit prosedurları yerinə yetirəcəyik.
Maliyyə hesabatlarının saxtalaşdırılmasının mümkün olduğuna görə şirkət pozuntuya nə qədər
yaxın olsa, bir o qədər risk artır.
Vergilərin minimum endirilməsi
Rəhbərliyin bu məsələni xüsusi əks etdirən nəzarət vasitələri mövcud deyil. Bu riskə qarşı cavab
tədbiri rəhbərliyin qiymətləndirmələrini və jurnal yazılışlarını (aşağıda bax) yoxlamaqdan ibarətdir.
İcazəsiz jurnal yazılışları
Bütün jurnal yazılışlarına racın icazəsi olmalıdır, lakin bu ardıcıl baş verməmişdir. Biz, məbləği
500Є-dan çox olan bütün jurnal yazılışlarını dövrün sonundan əvvəlki və sonrakı ayda bütün
yazılışları müəyyən edib yoxlayacayıq.
Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar
Şirkətin siyasəti ondan ibarətdir ki, əlaqəli tərəflərlə bütün əməliyyatlar bu cür müəyyən edilir və adi
satış şərtləri ilə həyata keçirilir. Biz sorğu və baxış keçirməklə, Rac ilə Rubinin siyasəti başa
düşməklərini yoxlayacayıq. Biz əlaqəli tərəflərlə bütün əməliyyatlar üçün satış şərtləri,
əməliyyatların xarakteri və tarixlərin həqiqətən də münasib olmasınından əmin olacayıq. Biz
həmçinin audit zamanı adi iş gedişatından kənar əməliyyatlara və əlaqəli tərəflərlə bütün
əməliyyatların həqiqətən müəyyən edilməsinə qarşı diqqətli olacayıq.
Gəlirin tanınması
Satış üzrə gəlirin tanınması siyasəti kifayət qədər sadədir və “Kumar” şirkətinin həyata keçirdiyi
satışların əksəriyyəti “Dephta Furniture, Inc.” şirkətinə olmuşdur. Dövrün bitməsi və əlaqəli
tərəflərlə əməliyyatlar üzrə aparılan audit yoxlaması qeyri-münasib gəlirin tanınması vasitəsilə
dələduzluq üçün imkanı araşdırmışdı.
Hazırladı: FC

Tarix: 9 dekabr 20X2-ci il

Yoxladı: LF

Tarix: 5 yanvar 20X3
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11. Daxili nəzarətin öyrənilməsi
Fəsilin məzmunu
Auditlə bağlı daxili nəzarətin öyrənilməsində istifadə edilən addımlara dair
təlimat:
•
Nəzarətin hazırlanması və yerinə yetirilməsinin qiymətləndirlməsi;
habelə
•
İki mümkün yanaşmanın istifadə edildiyi sənədləşdirilmə.
Əlavə 11.0-1

Fəaliyyət
Audit tapşırığı üzrə
hazırlıq işlərini yerinə
yetirmək

Riskin qiymətləndirilməsi

Auditi planlaşdırmaq

Riski
qiymətləndirmə
prosedurlarını
yerinə yetirmək

Müvafiq BAS-lar

315

Məqsəd
Audit tapşırığının
qəbul edilibedilməməsinə dair
qərar qəbul etmək

Ümumi audit
strategiyasını və audit
2
planı hazırlamaq

Müəssisəni
3
öyrənməklə ƏTR
müəyyən etmək/
qiymətləndirmək

Sənədləşdirilmə1

Risk amillərinin siyahısı
Müstəqillik
Məktub-saziş

Əhəmiyətlilik
Audit qrupunun müzakirələri
Ümumi audit strategiyası

Biznes və dələduzluq
riskləri, o cümlədən
əhəmiyyətli risklər
Müvafiq daxili nəzarət vasitələrinin
hazırlanması/yerinə yetirilməsi
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Qiymətləndir
3
ilmiş ƏTR :

• M/H
səviyyəsində

• Təsdiqləmələr
səviyyəsində

Qeydlər:
1. Tələb edilən sənədlərin tam siyahısı üçün 230 saylı BAS-a istinad edin.
2.

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

3.

ƏTR = əhəmiyyətli təhrif riskləri.
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Paraqraf #
315.4

Müvafiq BAS-lardan çıxarışlar
BAS-larda qoyulmuş məqsədlər üçün aşağıdakı terminlər bu mənaları kəsb edir:
(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.
(b) Biznes riski (Business risk) – Əhəmiyyətli şərtlərin, hadisələrin, şəraitlərin,
fəaliyyət və ya fəaliyyətsizliklərin nəticəsi olaraq yaranan və müəssisənin öz
məqsədlərinə çatmaq və strategiyalarını yerinə yetirmək bacarığına mənfi təsir
göstərə bilən, yaxud qeyri-müvafiq məqsəd və strategiyaların müəyyən
edilməsi nəticəsində yaranan risk.
(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 istənilən aspektlərini və
ya bir və ya daha çox elementini bildirir.

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. A42-A65)
Auditor müəssisənin nəzarət mühiti haqqında anlayış əldə etməlidir. Bunun üçün,
digərləri ilə bərabər, auditor aşağıdakıları müəyyən etməlidir:
(a) İdarəetməyə məsul şəxslərin nəzarəti altında olmaqla, rəhbərliyin dürüstlük və
etik davranış mədəniyyəti yaratması və qoruyub saxlaması; habelə
(b) Nəzarət mühiti elementlərinin məcmusunun daxili nəzarətin digər elementləri
üçün müvafiq zəmin təmin etməsi və nəzarət mühitindəki çatışmazlıqların təsiri
üzündən həmin digər elementlərin səmərəsinin azalmaması. (İst: Paraq.A69A78)
Auditor müəssisədə aşağıdakı prosedurların tətbiq edilib-edilmədiyini
aydınlaşdırmalıdır:
(a) Maliyyə hesabatının məqsədi üçün mühüm olan biznes risklərinin müəyyən
edilməsi;
(b) Həmən risklərin mühümlüyünün dəyərləndirilməsi;
(c) Onların baş vermə ehtimalının qiymətləndirilməsi; və
(d) Həmin risklərə qarşı mübarizə aparılması üzrə tədbirlər barədə qərarım qəbul
edilməsi. (İst: Paraq. A79)
Auditor maliyyə hesabatı ilə bağlı informasiya sistemi və müvafiq biznes prosesləri, o
cümlədən aşağıdakı məsələlər barədə təsəvvür əldə etməlidir:
(a) Müəssisənin əməliyyatlarında maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli olan
sövdələşmələrin kateqoriyaları;
(b) Həm informasiya texnologiyaları (İT), həm də əl ilə idarə edilən sistemlərdə
sövdələşmələrin başlandığı, qeyd olunduğu, işləndiyi, lazım gələrsə, təshih
edildiyi, ümumi baş kitaba ötürüldüyü 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 sövdələşmələrdən
fərqli hadisə və şərtlərin qeyd edilməsi;
(e) Müəssisənin maliyyə hesabatlarının, o cümlədən əhəmiyyətli uçot qiymətləndirmələri
və açıqlamaların hazırlanması prosesi; habelə
(f) Jurnal yazılışlarına, o cümlədən dövri olaraq təkrarlanmayan, qeyri-adi
sövdələşmələrin, yaxud təshihlərin uçotu üçün qeyri-standart jurnal yazılışlarına
nəzarət elementləri. (İst: Paraq. A81-A85)

315.14

315.15

315.18
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Paraqraf #
315.19

315.20

315.21

315.22

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor maliyyə hesabatının hazırlanması zamanı öhdəlik və funksiyaları barədə
informasiyanın, habelə maliyyə hesabatı ilə bağlı əhəmiyyətli məsələlərin, o cümlədən
aşağıdakıların müəssisə tərəfindən işçilərə necə çatdırılmasına dair təsəvvür əldə etməlidir:
(İst: Paraq. A86-A87)
(a) Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər arasında əlaqə; habelə
(b) Xarici əlaqə, məsələn, tənzimləyici orqanlarla.
Auditor auditə dair, təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskini qiymətləndirmək
üçün öyrənilməsini zəruri hesab etdiyi nəzarət fəaliyyətləri barədə təsəvvür əldə etməli və
qiymətləndirilmiş risklərə cavab verən əlavə audit prosedurlarını hazırlamalıdır. Auditor
keçirilməsi sövdələşmələrin 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. A88-A94)
Müəssisənin nəzarət fəaliyyətlərini öyrənərkən, auditor İT-dən istifadə edilməsi ilə
əlaqədar ortaya çıxan risklərə müəssisənin necə cavab vermiş olması barədə təsəvvür
əldə etməlidir. (İst: Paraq. A95-A97)
Auditor müəssisənin maliyyə hesabatının 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 təsəvvür əldə etməlidir. (İst: Paraq. A98-A100)

11.1 İcmal
Bu fəsildə auditlə bağlı daxili nəzarətin öyrənilməsi üçün tələb edilən işin həcmi əks etdirlir. 1-ci cild,
5-ci fəsildə daxili nəzarətin xarakteri əks etdirilir və daxili nəzarətin beş komponentinin təfərrüatlı
təsviri təqdim edilir. 2-ci cild, 12-ci fəsildə daxili nəzarətin dəyərləndirilməsinə dörd addımdan ibarət
olan yanaşma əks etdirilir.
Daxili nəzarət maliyyə hesabatlarının etibarlı təqdim edilməsini və maliyyə hesabatlarının tətbiq
edilən mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinə uyğun hazırlanmasını təmin etmək üçün rəhbərlik
tərəfindən nəzərdə tutulan proseslərə, prinsiplərə və prosedurlara şamil olunur. Daxili nəzarət
rəhbərliyin nəzarət münasibətini, həlledici vəzifələr tutan şəxslərin səriştəliliyini, riskin
qiymətləndirilməsini, mühasibat uçotunu və istifadə edilən digər maliyyə məlumatları sistemlərini,
habelə ənənəvi nəzarət tədbirlərini araşdırır.
Auditordan bütün audit tapşırıqları üzrə daxili nəzarət haqqında təsəvvür əldə etmək tələb edilir. Bu
istənilən ölçüdə olan müəssisəyə, hətta auditor bütövlükdə mahiyyəti üzrə yanaşmanın əhəmiyyətli
təhriflər risklərinə qarşı münasib cavab tədbirinin olması haqqında artıq qərar qəbul etdiyi hallarda
belə şamil olunur.
Daxili nəzarət (auditlə bağlı) haqqında yetərli təsəvvürün əldə edilməsi əhəmiyyətli təhrifləri bilavasitə
və ya dolayı yolla azaldacaq nəzarət vasitələrini müəyyən etmək üçün riski qiymətləndirmə
prosedurlarının yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Əldə edilən məlumat auditora aşağıdakı tədbirlərin
yerinə yetirilməsində kömək edəcək:
•

Maliyyə hesabatları və təsdiqləmələr səviyyələrində əhəmiyyətli təhrifin qalıq riskinin (tərkib və
nəzarət riski) qiymətləndirilməsi; habelə

•

Qiymətləndirilmiş risklərə cavab verən əlavə audit prosedurlarının hazırlanması.

Lakin nəzarət tədbirlərinin hamısı auditə aid deyil və bu səbəbdən onların öyrənilməsi tələb olunmur.
Auditor yalnız maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrif (dələduzluq və ya səhv nəticəsində baş
vermiş) riskini azaldan nəzarət vasitələrilə məşğul olur. Aidiyyəti olmayan nəzarət tədbirləri auditin
həcmindən birlikdə çıxarıla bilər.
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11.2 Risk və nəzarət
Risk ilə nəzarət arasındakı münasibətləri aşağıdakı kimi əks etdirmək olar.
Əlavə 11.2-1
Tərkib riski əks etdirilən sətir əhəmiyyətli təhrif edilən (daxili nəzarət nəzərə alınmazdan əvvəl)
maliyyə hesabatlarında nəticə verə bilən biznes və dələduzluq riskini təqdim edir. Nəzarət riski
sətirində tərkib risklərini azaltmaq üçün rəhbərliyin həyata keçirdiyi nəzarət prosedurları əks
etdirilir. Nəzarət riski sətiri tərkib risklərini tam azalmadığı dərəcə çox vaxt rəhbərliyin qalıq riski
adlanır.
Müəssisənin məqsədi
Səhv və dələduzluq olmayan maliyyə hesabatlarını hazırlamaq.

Tərkib riski: M/H-da təhriflərlə nəticələnə bilən hadisələr
Nəzarət riski: təhrifləri azaltmaq üçün nəzərdə tutulan
nəzarət vasitələri
Əhəmiyyətli təhrif
riski

Aşağı

Riskə məruz qalma

Yüksək

Tərkib biznes və dələduzluq riskləri riskin müəyyən edilməsi və riskin qiymətləndirilməsi
mərhələlərində müəyyən edilir. Rəhbərlik bu cür riskləri məqbul dərəcədə aşağı səviyyəyədək
azaldacaq daxili nəzarət vasitələrini və prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetirməklə, belə riskləri
azaldır. Daxili nəzarət vasitələri hazırlanıb yerinə yetirildikdən sonra qalan riskin miqdarı əhəmiyyətli
təhrif riskidir (çox vaxt qalıq riski adlandırılır).
Yaxşı olardı ki, rəhbərlik həm kənar audit, həm də rəhbərliyin məqsədləri üçün qalıq riskinin məqbul
dərəcədə aşağı səviyyəyədək azaldılmasını təmin edən yetərli nəzarət vasitələri hazırlasın.
Təcrübədə bəzi menecerlər çalışır ki, yol verilən risk yüksək olsun (yəni, nisbətən az nəzarət
vasitələri istifadə edilir, nəticədə qalıq riski yüksək olur), bəzi menecerlər isə (çox vaxt dövlət
sektorunda) çalışır ki, konservativ olsun və riskləri demək olar ki sıfıradək azaldan nəzarət vasitələri
hazırlasın.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Nəzarətin yeganə məqsədi riski azaltmaqdır. Aydındır ki, azaldılması nəzərdə tutulan risk
olmadan nəzarət artıqdır. Belə ki, rəhbərliyin nəzarəti ilə azaldılmazdan əvvəl risk mövcud
olmalıdır. Lakin bəzi auditorlar bu fakta əhəmiyyət vermir. Onlar daxili nəzarətin
dəyərləndirməsini hansı risklərin həqiqətən də azaldılması tələb edildiyini müəyyən etməyə vaxt
sərf etməzdən əvvəl mövcud olan sistem və nəzarət vasitələrini sənədləşdirməyə başlayır. Bu
cür yanaşma sonradan auditin məqsədlərinə tam uyğunsuz olması məlum olan proses və
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nəzarət vasitələrinin sənədləşdirilməsi üzrə çoxlu lazımsız işin görülməsi ilə nəticələnə bilər.

11.3 Nüfuzetmə və xüsusi daxili nəzarət vasitələri
Daxili nəzarət vasitələri ümumilikdə nüfuzetmə risklərini əks etdirən nüfuzetmə (və ya müəssisə
səviyyəsində) nəzarət vasitələrinə və xüsusi riskləri əks etdirən xüsusi (əməliyyatlar səviyyəsində)
nəzarət vasitələrinə təsnif etmək olar.
Əlavə 11.3-1

Nüfuzetmə

Rəhbərlik/Müdiriyyət

Gəlir
prosesləri

Satınalma
prosesləri

Əmək
haqqının
hesablanma

prosesləri

Nəzarət
vasitələri

İnformasiya sistemləri

Xüsusi

riskləri

İdarəetmə

Xüsusi

Tərkib

Nüfuzetmə
(müəssisə
səviyyəsində)

Müəssisənin məqsədləri
Maliyyə hesabatları
və təsdiqləmələr

Digər
proseslər

Əməliyyatlar
Əlavə 11.3-2

Nüfuzetmə
(müəssisə
səviyyəsində)
nəzarət
vasitələri

Təsvir
Nüfuzetmə (müəssisə səviyyəsində) nəzarət vasitələri idarəetmə və ümumi
rəhbərliyi əks etdirir və ümumi nəzarət mühitini yaxud rəhbərliyin daxili nəzarət
sisteminə hörmətini təyin etməyə xidmət edir. Səciyyəvi nəzarət prosesləri insan
resursları, dələduzluq, riskin qiymətləndirilməsi (rəhbərliyin nəzarət sisteminə
məhəl verməməsi), ümumi İT idarə edilməsi, maliyyə məlumatlarının (o
cümlədən maliyyə hesabatlarının və əsas qiymətləndirmələrin və s.)
hazırlanmasından və əməliyyatların davamlı monitorinqindən ibarətdir. Kiçik
müəssisələrdə bu cür nəzarət vasitələri əsasən rəhbərliyin dürüstlüyə və
nəzarətə münasibətinə şamil olunur.

Daxili nəzarətin nüfuzetmə komponentlərinin əsaslı şəkildə öyrənilməsi
əməliyyatlar (təsərrüfat fəaliyyəti) səviyyəsində maliyyə hesabatlarına münasib
nəzarət vasitələrinin qiymətləndirilməsi üçün vacib zəmin təmin edir. Məsələn,
müəssisə səviyyəsində məlumatların tamlığına nəzarət vasitələri zəif olduğu
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halda, bu satış, satınalma və əmək haqlarının hesabalanması kimi sistemlərin
hasil etdiyi bütün məlumatların etibarlılığına təsir edir.

Xüsusi
(əməliyyatlar
səviyyəsində)
nəzarət
vasitələri

Təsvir
Əməliyyatlar səviyyəsində (təsərrüfat fəaliyyəti) nəzarət vasitələri aşağıdakıları
təmin etmək üçün nəzərdə tutulan xüsusi proseslərdir/nəzarət vasitələridir:
•
Əməliyyatların maliyyə hesabatların hazırlanması üçün müvafiq qaydada
uçota alınması;
•
Mühasibat uçotu sənədlərinin bütün əməliyyatları və aktivlərin
yerləşdirilməsini ağlabatan dərəcədə təfərrüatlı aparılması;
•
Mədaxil və məxaricin yalnız rəhbərliyin icazəsi ilə edilməsi; habelə
•
Aktivlərin icazəsiz əldə edilməsinin, istifadə olunmasının və ya
yerləşdirilməsinin vaxtında qarşısının alınması yaxud aşkar edilməsi.
Əməliyyatlar səviyyəsində nəzarət prosesləri gündəlik əməliyyatlardan (məs.,
gəlir, satınalmalar və əmək haqqının hesablanması) və qeyri-standart
əməliyyatlardan (məs., avadanlığın alınması və ya yeni fəaliyyət növünün
başlanması) ibarətdir.

11.4 Daxili nəzarətin beş komponenti
Müəssisədə mövcud olan daxili nəzarətin müxtəlif növləri aşağıda əks etdirilən beş əsas
komponentə bölünmüşdür.
Bu komponentlərdən hər birini auditor aşağıdakı kimi araşdırmalıdır:
•

Daxili nəzarətin (maliyyə hesabatlarına) öyrənilməsinin bir hissəsi qismində; habelə

•

Daxili nəzarətin müxtəlif aspektlərinin auditə necə təsir edə biləcəyini nəzərdən keçirmək üçün
məlumat qismində.

Aşağıdakı Əlavə 11.4 -1-də maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər risklərini azaltmaq üçün
rəhbərliyin istifadə edə biləcəyi daxili nəzarətin beş komponenti əks etdirilir. Dairə müxtəlif
komponentlərin müəssisənin maliyyə hesabatlarının məqsədlərinə nail olmaqda fasiləsizliyini bildirir.
Əlavə 11.4-1

məqsədləri
Nəzarət
mühiti

Monitorinq

Maliyyə
hesabatlarının
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Riskin
qiymətləndirilməsi

İnformasiya
sistemləri
Nəzarət
tədbirləri

Beş komponentin nüfuzetmə (müəssisə səviyyəsində) və xüsusi əməliyyatlar səviyyəsində
(təsərrüfat fəaliyyəti) nəzarət vasitələri arasında münasibətləri aşağıda əks etdirilir.
Əlavə 11.4-2
M/H-da əhəmiyyətli hesablar və açıqlamalar

Nüfuzetmə
nəzarət
vasitələri

Nəzarət
mühiti

Riskin
qiymətləndirilm
əsi

Müəssisə səviyyəli
nəzarət vasitələri

Monitorinq

Aşağıdakılara nəzarət vasitələrindən ibarətdir:
• Dələduzluq rəhbərliyin nəzarətə məhəl verməməsi)
• Mərkəzləşdirilmiş emal
• Dövrün sonunda maliyyə hesabatlarının verilmə prosesi

Ümumi İT nəzarət
vasitələri

İnformasiya
sistemi

Nəzarət
tədbirləri

Xüsusi
nəzarət

Əməliyyatlar səviyyəsində
(təsərrüfat fəaliyyəti)
nəzarət vasitələri

İT tətbiqinə nəzarət vasitələri

Əməliyyatlar

Müəssisə səviyyəsində nüfuz etmə nəzarət vasitələri birlikdə daxili nəzarətin bütün digər
komponentləri üçün müvafiq zəmin təmin edir, çünki müəssisə səviyyəsində zəif nəzarət vasitələri
hətta ən yaxşı təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət vasitələrini səmərəsiz edə bilər. Məsələn, müəssisənin
satınalmalar sistemi səməli ola bilər, lakin əgər hesabdar/mühasib səriştəsiz olarsa (yəni, bu zəif
nəzarət mühitidir), bir çox səhvlər və nəticədə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər baş verə
bilər. Rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsi və daxili nəzarət sisteminə hörmətin qoyulmaması
(bu, əsasən müəssisə səviyyəsində baş verir) pis korporativ davranışın geniş yayılan mövzularıdır.
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NƏZƏRƏ ALINACAM MƏSƏLƏ
Müəssisənin əslində daxili nəzarətini necə hazırlayıb yerinə yetirməsi müəssisənin
ölçüsündən və mürəkkəbliyindən asılı olaraq dəyişir. Kiçik müəssisələrdə sahibkar rəhbər
daxili nəzarətin bir neçə komponentinə aid vəzifələri yerinə yetirə bilər.

11.5 Kiçik müəssisələrdə daxili nəzarət
Kiçik müəssisələrdə çox vaxt işçi az olur, bu da:
•

Vəzifə bölgüsünün praktiki baxımdan mümkünlük; habelə

•

Sənədləşmənin kağız üzərində müvafiq sübutunun mövcudluq
dərəcəsini məhdudlaşdıra bilər.

Belə müəssisələrdə çox vaxt daxili nəzarət əməliyyatlara xüsusi nəzarət vasitələrindən fərqli
olaraq nəzarət mühitindən (rəhbərliyin əxlaqi dəyərlərə sadiqliyi, səriştəliliyi, nəzarətə münasibəti
və onun gündəlik fəaliyyətindən) irəli gəlir. Nəzarət mühitinin dəyərləndirilməsi ənənəvi nəzarət
tədbirlərindən xeyli fərqlənir, çünki o, rəhbərliyin davranışı, münasibəti, səriştəliliyi və
hərəkətlərindən
ibarətdir.
Bu cür qiymətləndirmələr çox vaxt arayış və ya sorğu şəklində sənədləşdirilir.
İşdə çox iştirak edən sahibkar-rəhbərin mövcudluğu çox vaxt daxili nəzarətin güclü tərəfi, nəzarətin
isə zəif tərəfidir. Nəzarətin güclü tərəfi ondan ibarətdir ki, şəxsin (onun səriştəli olması güman edilir)
əməliyyatların bütün aspektləri haqqında məlumatı var və əhəmiyyətli təhrifin nəzərə alınmama
ehtimalı yoxdur. Nəzarətin zəif tərəfi şəxsə öz xeyri üçün daxili nəzarətə məhəl verməmək imkanının
verilməsidir.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Nüfuzetmə (müəssisə səviyyəsində) nəzarət vasitələrini müəyyən edin
Kiçik müəssisələrin auditində daxili nəzarətin mövcud olmamasını və buna görə də
öyrənilməsinin əsassım olduğunu güman etməyə meyl olunur. Lakin fəaliyyətini davam
etdirmək istəyən müəssisədə daxili nəzarətin hər hansı bir forması olur. Məsələn, fəaliyyət
üzrə meneceri maraqlandırmayan nədir: alınan pul vəsaitlərinin banka qoyulub-qoyulmaması
yaxud göndərilən mallara hesab-fakturanın verilib-verilməməsi?
Nüfuzetmə (müəssisə səviyyəsində) nəzarət vasitələrinin sübutlarla əsaslandırılma yollarını
nəzərdən keçirin
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Sahibkar-rəhbər və ya onun ekvivalenti əməliyyatlara icazə verdiyi və maliyyə nəticələrini
diqqətli yoxladığı hallarda nəzarət təsdiqləmələr səviyyəsində baş verən təhriflərin qarşısını ala
və ya aşkar edə bilər. Əgər bu cür nəzarətə edilən etibar mahiyyəti üzrə digər prosedurlara
olan ehtiyacı azaldarsa, belə nəzarət vasitələrinin yoxlanılmasını yaxud təsdiqlənməsini
bildirən sübutları, məsələn hesabatda imza və ya tutuşdurulmanı nəzərdən keçirin. Belə
sübutları sonra nəzarətin iş effektivliyini yoxlamaq üçün istifadə etmək olar.

11.6 Daxili nəzarətin olmaması
Faktiki olaraq bütün müəssisələrdə daxili nəzarətin hansısa forması, məsələn, sahibkar-rəhbərin
səriştəliliyi (nəzarət mühiti) olur. O, qeyri-rəsmi və sadə ola bilər, lakin o, yenə də daxili nəzarətdir.
Üzləşdiyi əsas risklərin hər hansını azaltmayan müəssisənin (nəzarətin komponentləri, məsələn,
nəzarət mühiti, riskin qiymətləndirilməsi, informasiya sistemləri, nəzarət tədbirləri və ya monitorinq
vasitəsilə) bu işdə uzun müddət qalması ehtimal edilmir.
Müəyyən edilə bilən nəzarət tədbirlərinin çox olmadığı hallarda auditor aşağıdakıları nəzərdən
keçirməlidir:
•

İlk növbədə mahiyyəti üzrə prosedurlar olan əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirməklə müvafiq
təsdiqləmələrin araşdırılmasının mümkünlüyü; yaxud

•

Nəzarət tədbirlərinin və ya nəzarətin digər komponentlərinin olmamasının (nadir hallarda) yetərli
münasib audit sübutlarının əldə edilməsini mümkün edib-etməməsi.

Auditin aparılmasının tələb edilib-edilməyəcəyi ilə bağlı sual yaradacaq digər məsələlər aşağıdakılar
aiddir:
•

Rəhbərliyin dürüstlüyü, etikadan kənar davranışı və ya daxili nəzarətə pis münasibəti ilə bağlı
narahatçılıqlar. Nəzarət mühitindəki çatışmazlıqlar digər nəzarət komponentlərində mövcud
olan nəzarət vasitələrini nüfuzdan salmağa meyillidir. Bu həmçinin rəhbərliyin yanlış təqdimatı
və dələduzluq riskini artırır; habelə

•

Şərtsiz müsbət rəyi əsaslandıran yetərli münasib audit sübutlarının olma ehtimalını azaldan
şəraitlər və müəssisənin sənədlərinin etibarlılığı ilə bağlı narahatçılıqlar.

Əgər belə və ya oxşar narahatçılıqlar mövcud olarsa, auditor hesabatını dəyişmək və ya tapşırıqdan
çıxmaq zərurətini nəzərdən keçirməlidir.
Əgər tapşırıqdan çıxma seçilərsə auditor peşəkar və qanuni məsuliyyətini, o cümlədən auditi təyin
edən şəxslərə və tənzimləyici orqanlara hesabatvermə tələbini nəzərdən keçirməlidir. Auditor
tapşırıqdan çıxmanı və onun səbəblərini müvafiq səviyyəli rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər ilə
də müzakirə etməlidir.
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11.7 Dələduzluğun qarşısını almaq üçün nəzarət vasitələri (dələduzluğa qarşı nəzarət vasitələri)
Kiçik müəssisələrdə çox vaxt həlledici siyasət və prosedurları təyin edib, sonra isə sənədləşdirməklə
rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsini azaltmaq yaxud ləngitmək olar. Məsələn, bütün qeyristandart jurnal yazılışları üçün icazənin tələb edilməsi bildirilən yazılı siyasət hesabdara səlahiyyət
verir ki, menecerdən təklif edilən jurnal yazılışlarını təsdiqləməsini xahiş etsin. Bu rəhbərliyin daxili
nəzarətə məhəl verməməsinin qarşısını almır, lakin qabağını alan amil qismində çıxış edir.
Dələduzluğa qarşı siyasət və prosedurlar tətbiq olunmadığı halda, digər audit prosedurlarını yerinə
yetirməklə, rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsi riskinə auditor baxmalıdır.
Qeyd: Auditə aid olmayan qaydaların riayət edilməsini əks etdirən nəzarət vasitələri (riayət etməmə
nəticəsində maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrif baş vermədiyi hallarda) auditdə
araşdırılmamalıdır.

11.8 Auditə aid olan daxili nəzarət vasitələri (öyrənilmə həcmi)
Bütün nəzarət vasitələri auditə aid deyil. Auditor yalnız maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrif
(dələduzluq və ya səhv üzündən baş vermiş) riskini azaldan nəzarət vasitələrinin öyrənilməsi və
dəyərləndirilməsi işə məşğul olur. Bu o deməkdir ki, nəzarət vasitələrinin müəyyən növləri aşağıdakı
əlavədə əks etdirildiyi kimi auditin həcmindən çıxarıla bilər. Bu nəzarət vasitələri:
•
•

Maliyyə hesabatlarının verilməsinə təkan vermir (məsələn, əməliyyatlara nəzarət vasitələri və
qaydaların riayət edilməsini əks etdirən nəzarət vasitələri; habelə
Hətta mövcud olmadıqda, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər ehtimalı az olmalıdır.

Əlavə 11.8-1
Auditə AİD
OLMAYAN
nəzarət vasitələri

Auditə aid olan
Nəzarət vasitələri

Əməliyyatlara və
uyğunluğa aid
məqsədlər

Maliyyə hesabatlarının təqdim
edilməsi:
(M/H-da əhəmiyyətli hesablar və
açıqlamalar)
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Müəssisə səviyyəsində
nəzarət vasitələri və
Ümumi İT nəzarət
vasitələri
Tətbiq/
Əməliyyatlar
səviyyəsində
(təsərrüfat
fəaliyyəti)
nəzarət
vasitələri

Tətbiq/
Əməliyyatlar
səviyyəsində
(təsərrüfat
fəaliyyəti)
nəzarət
vasitələri

Tətbiq/
Əməliyyatlar
səviyyəsində
(təsərrüfat
fəaliyyəti)
nəzarət
vasitələri

Tətbiq/
Əməliyyatlar
səviyyəsində
(təsərrüfat
fəaliyyəti)
nəzarət
vasitələri

Bəzi hallarda maliyyə nəzarəti ilə əməliyyat və uyğunluq məqsədlərinə aid olan nəzarət vasitələri
bir qədər üst-üstə düşə bilər. Nümunələrə auditorun digər audit prosedurlarının tətbiqində
dəyərləndirdiyi və ya istifadə etdiyi məlumatlara aid olan nəzarət vasitələri daxildir, məsələn:
•

Analitik prosedurlar üçün tələb edilən məlumat (məs., istehsala aid statistik məlumat);

•

Qanun və qaydalarlın riayət edilməməsini aşkar edən nəzarət vasitələri;

•

Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə aid olan aktivlərin qorunmasına nəzarət vasitələri;
habelə

•

Həlledici fəaliyyət göstəricilərinin hesablanmasının əsasını təşkil edə bilən əldə edilmiş
məlumatların tamlığına və dəqiqliyinə nəzarət vasitələri.

Auditə həmişə aidiyyəti olan nəzarət vasitələrinə aşağıdakı riskləri azaldan nəzarət
vasitələri daxildir.
Əlavə 11.8-2
Təsvir
Əhəmiyyətli risklər
Mahiyyəti üzrə
prosedurlarla
asanlıqla
araşdırılması
mümkün olmayan
risklər
Digər əhəmiyyətli

Əhəmiyyətli risklər auditorun mühakiməsinə əsasən audit zamanı xüsusilə
nəzərə alınması tələb edilən müəyyən edilmiş və qiymətləndirilmiş
əhəmiyyətli təhriflər riskləridir.
Tək mahiyyəti üzrə prosedurları ilə yetərli münasib audit sübutlarının təmin
edilməsi mümkün olmayan müəyyən edilmiş və qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli
təhriflər riskləridir.

Auditorun mühakiməsinə əsasən əhəmiyyətli təhriflərin baş verməsi ilə
nəticələnə bilən müəyyən edilmiş və qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər
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təhriflər riskləri

riskləridir.

Konkret nəzarətin auditə aid olub-olmamasına dair auditorun mühakiməsinə aşağıdakı amillər təsir
edir:
•

Daxili nəzarətin digər komponentlərində müəyyən edilmiş nəzarət vasitələrinin
mövcudluğu/mövcud olmaması haqqında məlumat. Konkret bir risk artıq əks etdirildiyi halda
(məsələn, nəzarət mühiti, informasiya sistemi ilə və s.), mövcud ola bilən hər hansı əlavə nəzarət
vasitələrini müəyyən etməyə ehtiyac yoxdur;

•

Eyni məqsədə nail olan çoxsaylı nəzarət tədbirlərinin mövcudluğu. Bu cür məqsədə aid olan
nəzarət tədbirlərinin hər birini öyrənmək lazım deyil;

•

Müəyyən həlledici nəzarət vasitələrinin istifadə effektivliyinin sınaqla yoxlamaq zərurəti.
Məsələn, satışın tamlığını yoxlamaq üçün praktiki yol olmadığı halda (yəni, mahiyyəti
üzrə prosedurları yerinə yetirməklə), nəzarət vasitələrinin istifadə effektivliyinin sınaq
yoxlaması tələb edilir; habelə

•

Nəzarət vasitələrinin istifadə effektivliyinin sınaq yoxlamasının zəruri mahiyyəti üzrə sınaq
yoxlamasının dərəcəsinə (məs., azalma) olan təsiri.

Daxili nəzarətin ayrılıqda yaxud başqa nəzarət vasitələri ilə birlikdə həqiqətən də münasib olubolmadığını müəyyən etmək üçün peşəkar mühakimə tələb edilir.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Yuxarıdan aşağıya doğru və risk əsaslı
Auditorun daxili nəzarətin öyrənilməsinə yanaşması yuxarıdan aşağıya doğru
olmalıdır. Birinci addım aidiyyəti olan müəssisə səviyyəsində və əməliyyatlar
səviyyəsində riskləri aşkar etmək, sonra isə rəhbərliyin cavab tədbirlərinin münasib
olub-olmadığını müəyyən etməkdir.
Müəssisə səviyyəsində nəzarət vasitələrinin əsaslı şəkildə öyrənilməsi əməliyyatlar
(təsərrüfat fəaliyyəti) səviyyəsində maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə müvafiq
nəzarət vasitələrinin qiymətləndirilməsi üçün vacib zəmin təmin edir. Məsələn,
müəssisə səviyyəsində məlumatların tamlığına nəzarət vasitələri zəif olduğu halda, bu
satış, satınalmalar və əmək haqlarının hesablanması kimi sistemlərin verdiyi bütün
məlumatların etibarlılığına təsir edir.
Nümunə
Daxili nəzarətin öyrənilməsinə yuxarıdan aşağıya doğru və risk əsaslı yanaşma
aşağıdakılardan ibarətdir:
•

Hər bir əhəmiyyətli hesab qalığı üçün istifadə edilmiş təsərrüfat fəaliyyətinin (o cümlədən,
mühasibatlığın) müəyyən edilməsi;

•

Müəyyən edilən hər proses üçün maliyyə hesabatlarındakı əhəmiyyətli təhrifin
baş vermə ehtimalının olub-olmamasının və ya bunu mümkün edən digər
amillərin mövcud olub-olmadığının müəyyən edilməsi; habelə

•

Münasib olmayan proses və nəzarət vasitələrinin auditin həcmindən çıxarılması.

Məsələn, şirniyyat istehsal edən şirkətdə satışdan əldə edilən gəlirin
göstəricilərinə təkan verən aşağıdakı proseslər ola bilər:
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•

Əsas satış üçün sifariş sistemi telefonla qəbul edilən hər sifarişin
təfərrüatlarını və yerinə yetirilmə vəziyyəti haqqında məlumatları
toplayır. Bu, satışın 70% təşkil edir.

•

“Pəncərədən satış” müştərilər istehsal obyektinin arxasındakı kiçik dükandan
qırıq şirniyyatları aldığı zaman baş verir. Bu, satışın 2% təşkil edir.

•

İnternet vasitəsilə satış — sifarişlər interaktiv şəkildə verilir və kredit kartı ilə ödənilir; bu,
satışın 28% təşkil edir.

•

Mühasibat uçotu sistemi bütün növ satışların təfərrüatlarını toplayır.

Bu vəziyyətdə pəncərədən satış nəticəsində maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli
təhriflərin baş vermə ehtimalı yoxdur və bu səbəbdən auditin həcmindən çıxarıla
bilər. Lakin qərar qəbul etməzdən əvvəl aşağıdakılardan birini etmək
məqsədəuyğun olardı:
•

Bütün bu cür satışların uçota alınmasından və aşağı qiymətlə satmaq
məqsədilə şirniyyatların qəsdlə qırılmamasından əmin olmaq üçün
pəncərədən satışlara nəzarət vasitələrinin mövcudluğu haqqında sorğu
aparmaq; yaxud

•

Pəncərədən satışların gözlənilən 2 %-dən kənara çıxmamasından əmin
olmaq üçün satışların bölgüsünün analitik yoxlamasını yerinə yetirmək.

11.9 Nümunəvi halların təhlili — münasib nəzarət vasitələrinin müəyyən edilməsi
Nümunəvi halların təhlilinin təfərrüatları üçün 2-ci cild, 2-ci fəsilə - “Nümunəvi halların təhlilinə giriş”
– istinad edin.
Fikir verin ki, aşağıdakı addım çox vaxt planlaşdırma prosesinin bir qismi kimi həyata keçirilir.
Təsərrüfat fəaliyyəti və nəzarət vasitələrinin hamısının auditə aid olmadığı üçün maliyyə
hesabatlarının hansı sahələrinin və nəzarət vasitələrinin maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir
edə biləcəyini başa düşmək vacibdir.
Maliyyə hesabatlarının hansı sahələrinin və əlaqəli təsərrüfat fəaliyyətlərinin audit həcminə daxil
olduğunun müəyyənləşdirilməsində aşağıdakıları müəyyən etmək üçün ümumi əhəmiyyətlik
istiqamətləndirici qismində istifadə edilir:
•

Maliyyə hesabatlarının hansı sahələri əhəmiyyətlidir və ya əhəmiyyətli ola bilər; habelə

•

Hansı müəssisə səviyyəli nəzarət vasitələri və təsərrüfat fəaliyyətləri münasibdir.

Əhəmiyyətli təhriflər ilə nəticələnmə ehtimalı olmayan əhəmiyyətsiz qalıqlar, əməliyyatlar, təsərrüfat
fəaliyyətləri və nəzarət vasitələrinin əlavə nəzərdən keçirilməsi auditin həcmindən çıxarıla bilər.
Lakin sahəni auditin həcmindən çıxarmazdan əvvəl aşağıdakıları nəzərdən keçirin:
•

Məcmu halında əhəmiyyətli təhrifi artıra bilən əhəmiyyətsiz təhriflərin yığılma imkanı;
habelə

•

Dələduzluq və ya səhv üzündən maliyyə hesabatı sahəsinin əhəmiyyətinin azaldılıbazaldılmaması.
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Nümunəvi halın təhlili A — “Dephta Furniture, Inc.”
Nüfuzetmə riskləri

Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri

Ticarət və digər
əməliyyatlar üzrə debitor
borcları
Mal-material ehtiyatları
Əsas vəsaitlər
Bank borcları

Riskləri azaldan prosesləri müəyyən edin
Təsərrüfat fəaliyyətinin illik planlaşdırma dövrü,
rəhbərliyin/sahibin aylıq görüşləri, bura maliyyə məlumatlarının
yoxlanılması, işçi heyət üçün nizam-intizam kodeksi, İT büdcələri,
rəhbərliyin gündəlik əməliyyatlarda iştirak etməsi, insan resursları
üzrə siyasət və ümumi İT nəzarət vasitələri daxildir
Debitor borcları, pul vəsaitlərinin daxil olma prosesi, qısa
müddətli (30-60 gün) depozitlərin banka qoyulması, bank
hesabının şirkətin uçot məlumatları ilə tutuşdurulması və pul
vəsaitlərinin idarə edilməsi
Gəlir, debitor borcları, pul vəsaitlərinin daxil olma prosesi, vaxtı
keçmiş hesabların dəyərləndirilməsi, aktivlərin satışı
Satın almalar, kreditor borcları, ödənişlərin həyata keçirilmə
prosesi, mal-material ehtiyatlarının idarə edilməsi, malların
inventarizasiyası, köhnəlmiş ehtiyatların dəyərləndirilməsi
Satın almalar, kreditor borcları, ödənişlərin həyata keçirilmə
prosesi, amortizasiyanın hesablanması, aktivlərin
kapitallaşdırılması, aktivlərin satışı
Debitor borcları, pul vəsaitlərinin daxil olma prosesi, bank
hesabının şirkətin uçot məlumatları ilə tutuşdurulması və pul
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vəsaitlərinin idarə edilməsi
Satın almalar, debitor borcları, əmək haqqının hesablanması,
ödənişlərin həyata keçirilmə prosesi, aktivlərin kapitallaşdırılması

Tədarükçülərlə
hesablaşmalar və digər
kreditor borcları
Ödəniləcək gəlir vergisi
Faizli kredit
Əsas kapital və ehtiyatlar
Satış
Satılan malların maya
dəyəri
Satış xərcləri
İnzibati xərclər
Amortizasiya
Maliyyələşdirmə xərcləri
Gəlir vergiləri

Gəlir vergisi üzrə ehtiyatın hazırlanması
Maliyyələşdirmə xərcləri, bank hesabının şirkətin uçot
məlumatları ilə tutuşdurulması
Kapitalın buraxılması/qaytarılması, dividendlər
Gəlir, debitor borcları, vəsaitlərinin daxil olma prosesi (o
cümlədən nağd ödənişlə təsviyə satışı, internet vasitəsilə satış,
kataloq və fərdi satış sifarişləri)
Satın almalar, kreditor borcları, əmək haqqının hesablanması,
ödənişlərin həyata keçirilmə prosesi, mal-material ehtiyatlarının
təkrar qiymətləndirilməsinin düzəlişləri
Satın almalar, kreditor borcları, əmək haqqının hesablanması,
ödənişlər.
Satın almalar, kreditor borcları, əmək haqqının hesablanması,
ödənişlər
Köhnəlmə və amortizasiyanın hesablanması
Maliyyələşdirmə xərcləri, bank hesabının şirkətin uçot
məlumatları ilə tutuşdurulması
Gəlir vergisi üzrə ehtiyatın hazırlanması

Hazırladı: FC

Tarix: 18 fevral 20X3-cü il

Yoxladı: LF

Tarix: 5 mart 20X3-cü il

Nümunəvi halın təhlili B — “Kumar & Co.”
Fayla arayış: Maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli sahələrinin (MHS) və proseslərin
həcminin təyin olunması
Müəssisə səviyyəsində və ümumi İT
•
Rac hər dövrdə bank üçün illik smetanı hazırlayır.
•
Maliyyə hesabatları banka göndərildikdə, Rac hər rüb bankın meneceri ilə əlaqə
saxlayır.
•
Rac adətən bu işləri Surac və Cavad ilə yoxlayır, çünki “Dephta” səhmdardır, eyni
zamanda çünki Rac onların məlumat vermələrini və Cavadın mühasibat uçotu və
maliyyə sahəsində biliklərini qiymətləndirir.
Rəsmi İT strukturu yaxud prosesi mövcud deyil. Zərurət olduqda hansı proqram təminatı və
avadanlıqların dəyişdirilməsini Rac həll edir. Baxmayaraq ki, Rac Rubi tərəfindən hər həftə
mühasibat uçotu məlumatlarının ehtiyat nüsxəsinin yazılmasını təmin edir, fövqəladə hallarda
bərpa planı yaxud sənədləşdirilmiş İT prosesi yoxdur.
Maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli sahələri
Dövrdən dövrə tərəddüd etməsi görünən pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri istisna olmaqla,
maliyyə hesabatlarındakı bütün MHS-lər əhəmiyyətlidir və həcmə daxildir. Bu səbəbdən bizim
audit yoxlamamızın tərkibində aşağıdakı təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılması tələb olunur:
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Təsərrüfat fəaliyyəti

Təsirə məruz qalmış maliyyə hesabatlarının
əhəmiyyətli sahələri

Debitor borcları/mədaxil

Gəlir, ticarət və digər əməliyyatlar üzrə
kreditor borcları, pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Ticarət əməliyyatları üzrə kreditor borcları və
ümidsiz borların ödənilməsi üzrə xərclər

Vaxtı keçmiş debitor borclarının
dəyərləndirilməsi
Satış prosesi (nağd ödənişlə satış, satış
sifarişləri)

Gəlir

Satın almalar, kreditor borcları, ödənişlər

Ticarət və digər əməliyyatlar üzrə kreditor
borcları, əsas vəsaitlər, mal-material
ehtiyatları, gəlir haqqında hesabat üzrə
çəkilən xərclərin kateqoriyaları

Əmək haqqının hesablanması

Əmək haqqı üzrə xərclər

Ödəniləcək vergilər və vəsaitlərin köçürülməsi

Gəlir, əmək haqqı və satış vergiləri

Mal-material ehtiyatlarının dəyərləndirilməsi və
idarə edilməsi

Satın almalar və mal-material ehtiyatları

Bank hesabının şirkətin uçot məlumatları ilə
tutuşdurulması
Köhnəlmə və amortizasiyanın hesablanması

Hazırladı: FC
Yoxladı: LF

Tarix: 18 fevral 20X3-cü il
Tarix: 5 mart 20X3-cü il
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12. Daxili nəzarətin dəyərləndirilməsi
Fəsilin məzmunu
Nəzarətin hazırlanması və yerinə yetirilməsinin
dəyərləndirilməsində və nəticələrin sənədləşdirilməsində istifadə
edilən həlledici dörd addım üzrə təlimat.

Müvafiq BAS

315

Əlavə 12.0-1

Fəaliyyət

Məqsəd

Sənədləşdirilmə1

Audit tapşırığı üzrə
hazırlıq işlərini yerinə
yetirmək

Audit tapşırığının
qəbul edilibedilməməsinə dair
qərar qəbul etmək

Risk amillərinin siyahısı
Müstəqillik
Məktub-saziş

Ümumi audit
strategiyasını və audit
2
planı hazırlamaq

Əhəmiyyətlilik
Audit qrupunun müzakirələri
Ümumi audit strategiyası

Müəssisəni
3
öyrənməklə ƏTR
müəyyən etmək/
qiymətləndirmək

Biznes və dələduzluq
riskləri, o cümlədən
əhəmiyyətli risklər

Riskin qiymətləndirilməsi

Auditi planlaşdırmaq

Riski
qiymətləndirmə
prosedurlarını
yerinə yetirmək

Müvafiq daxili nəzarət vasitələrinin

hazırlanması/yerinə yetirilməsi
3

Qiymətləndirilmiş ƏTR :
• M/H səviyyəsində
• Təsdiqləmələr səviyyəsində

Qeydlər:
1.

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

2.
3.

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

ƏTR = əhəmiyyətli təhrif riskləri
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Paraqraf #
315.13

315.29
315.32

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Audit üçün mühüm olan nəzarət elementlərinin öyrənilməsi gedişində auditor həmin nəzarət
elementlərinin strukturunu dəyərləndirir və müəssisənin işçilərinə sorğu göndərilməsi ilə
yanaşı, əlavə prosedurların köməyi ilə həmin elementlərin tətbiq edilməsini müəyyən edir.
(İst: Paraq. A66-A68)
Əgər auditor əhəmiyyətli bir riskin mövcud olmasını müəyyən etmişdirsə, auditor
müəssisənin nəzarət elementləri, o cümlədən risklə bağlı nəzarət fəaliyyətləri barədə
təsəvvür əldə etməlidir. (İst: Paraq. A124-A126)
Auditor audit sənədlərinə aşağıdakıları daxil etməlidir:
(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 27-30-cu paraqraflarda qoyulmuş tələblərə uyğun olaraq,
müəyyən edilmiş risklər və auditorun öyrəndiyi əlaqəli nəzarət elementləri. (İst:
Paraq. A131 – A134)

12.1 İcmal
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarının nəticədə audit sübutlarını toplamaq üçün yerinə yetirilibyetirilməməsindən asılı olmayaraq, auditor hər tapşırıqda nəzarətin hazırlanması və yerinə
yetirilməsini dəyərləndirməlidir. Bu, aşağıdakı kimi ümumiləşdirilən dörd addımlı prosesdən ibarətdir.
Əlavə 12.1-1

1-ci addım
Hansı risklər
azaldılmalıdır?
2-ci addım
Rəhbərliyin
hazırladığı
nəzarət vasitələri
riski azaldır?

3-cü addım
Risk amillərini
azaldan nəzarət
vasitələri istifadə
edilir?

Təsvir
Əhəmiyyətli təhriflərin tərkib risklərini (biznes və dələduzluq risklərini) və
onların bütün təsdiqləmələrə təsir edən nüfuzetmə riskləri yaxud maliyyə
hesabatlarının konkret sahələrinə və təsdiqləmələrinə təsir edən xüsusi risk
olub-olmadığını müəyyən edin.
Hansı təsərrüfat fəaliyyətlərinin (əgər varsa) istifadə edilməsini müəyyən edin.
•
Yuxarıda 1-ci addımda müəyyən edilən riskləri hansı nəzarət
vasitələrinin azaltmasını müəyyən etmək üçün şəxsi heyətlə müsahibə keçirin.
•
Nəticələri yoxlayın və nəzarət vasitələrinin həqiqətən də riskləri
azaltmasını qiymətləndirin.
•
Müəssisənin daxili nəzarətində aşkar edilmiş əhəmiyyətli çatışmazlıqlar
haqqında rəhbərliyə və idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verin.
İri müəssisələrdə bu addım üçün müəyyən nəzarət vasitələrinin istifadəsi ilə
bağlı kontekst təmin etmək üçün sistem üzrə sənədləşmənin (bax aşağıda
verilən 3-cü addım) hazırlanma yaxud bu cür sənədləşməyə istinad tələb edə
bilər.
Həqiqətən də yerinə yetirilməsindən əmin olmaq üçün müvafiq daxili nəzarət
vasitələrinin fəaliyyətini müşahidə edin yaxud yoxlayın. Fikir verin ki, rəhbərliyə
sualların verilməsi müvafiq nəzarətin həqiqətən də yerinə yetirilməsini
dəyərləndirmək üçün yetərli deyil. Bu addımı çox vaxt yuxarıdakı 2-ci addımla
birlikdə tətbiq etmək olar.
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Təsvir
4-cü addım
Bu addım aşkar edilmiş müvafiq daxili nəzarət vasitələrinin istifadə
Müvafiq nəzarət
edilməsini təsvir edən əsas proseslərin sadəcə nəqli təsvirindən
vasitələrinin istifadə
(müəssisənin rəhbərliyi yaxud auditor tərəfindən hazırlanmış) ibarət ola
edilməsi
bilər.
sənədləşdirilmişdirmi? Bu sənədləşmədə aşağıdakıların olması tələb edilmir:
•
Təsərrüfat fəaliyyətinin və ya müəssisə daxilində sənədlərin
hərəkətinin təfərrüatlı təsviri; yaxud
•
Mövcud ola bilən, lakin auditə aid olmayan daxili nəzarət vasitələri.

Əlavə 12.1-2
1 Riskin müəyyən edilməsi

Daxili nəzarət vasitələri ilə azaldılmadığı halda, hansı
risklər nəticəsində maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflər baş verə bilər?

2 Nəzarətin hazırlanmasını dəyərləndirin

1-ci addımda müəyyən edilən əhəmiyyətli
təhriflərin effektiv şəkildə qarşısını ala bilən
yaxud aşkarlayıb təshih edə bilən nəzarət
vasitələri varmı?
Bəli

3 və 4 Nəzarətin yerinə
yetirilməsini və sənədlərin
istifadəsini dəyərləndirin
Nəzarət vasitələri
mövcuddurmu və
müəssisədə istifadə edilirmi?
Xeyr
Bəli

Xeyr

Nəzarətdəki
əhəmiyyətli
çatışmazlıqlar
haqqında rəhbərliyə
və idarəetməyə məsul
şəxslərə məlumat
verin

Nəticələri və əldə edilən qənaətləri sənədləşdirin

Qeyd: Nəzarətin nə dərəcədə yaxşı hazırlanıb yerinə yetirilməsindən asılı olmayaraq, o,

yalnız müəyyən tərkib məhdudiyyətlər üzündən maliyyə hesabatlarının etibarlılığı ilə
bağlı müəssisənin məqsədləri haqqında ağlabatan əminlik verə bilər. Bu aşağıda əks
etdirilir.
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Əlavə 12.1-3

Daxili nəzarətin
məhdudiyyətləri





Səhvlər və xətalar kimi insan mühakimələri və adi insan qüsurları.
İki və ya daha çox şəxsin gizli sözləşməsi ilə daxili nəzarətin
aldadılması.
Rəhbərliyin daxili nəzarətə qeyri-münasib şəkildə məhəl verməməsi,
məsələn, satış müqaviləsinin şərtlərinə düzəliş edilməsi yaxud
müştərinin kredit məhdudiyyətinə məhəl verməmə.

2-ci cild, 11-ci fəsildə zəruri daxili nəzarətin öyrənilməsi əks etdirilir. 1-ci cild, 5-ci fəsildə daxili
nəzarətin xarakteri əks etdirilir və daxili nəzarətin beş komponentinin təfərrüatlı təsviri verilir.

12.2 1-ci addım — hansı risklər azaldılmalıdır?
Əlavə 12.2-1

Riski qiymətləndirmə proseduru

Azaldılması tələb
edilən riskləri
müəyyən edin

Nəzarət vasitələri ilə azaldılmadığı halda əhəmiyyətli təhrifin
baş verməsi ilə nəticələnə bilən hansı risklər mövcuddur
(nüfuzetmə yaxud xüsusi)?

Auditor mövcud ola bilən nəzarət vasitələrini sənədləşdirməyə başlamazdan əvvəl birinci addım
mövcud olan əhəmiyyətli və digər risk amillərini müəyyən edib qiymətləndirməkdir. Əks halda daxili
nəzarət ilə azaldılması tələb edilən riskləri öyrənmədən daxili nəzarətin dəyərləndirilməsi baş
verəcək.
Risklərin müəyyən edilməsi 2-ci cild, 8-ci fəsildə əks etdirilmişdir. Azaldılması tələb edilən risklər
maliyyə hesabatlarının çox sahəsinə və təsdiqləmələrinə aid olan nüfuzetmə yaxud maliyyə
hesabatlarının xüsusi sahələrinə və təsdiqləmələrinə aid olan xüsusi ola bilər.
Aşağıdakı əlavədə bəzi səciyyəvi risk mənbələri və bu cür riskləri azalda bilən nəzarət növləri
ümumiləşdirilir.
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Əlavə 12.2-2

Səhv harada ola bilər?

Etibarsız
Maliyyə hesabatları

Maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasından irəli
gələn təhriflər
(nüfuzetmə riskləri)

Dəqiq aparılmamış
yaxud uçota
alınmamış
əməliyyatlar
(xüsusi risklər)

Risk mənbələri
Sənaye sahəsinə aid olan
kənar amillər
Müəssisənin xarakteri
Uçot siyasəti
Məqsədlər
Fəaliyyət göstəriciləri
Dələduzluq
Uçot qiymətləndirmələri
Ehtiyatlar
Uçot siyasəti
Mühasibat uçotu kitabının
istifadə edilməsi
Qeyri-adi əməliyyatlar
Jurnal yazılışları,
tutuşdurmalar
Maliyyə hesabatlarında
açıqlamalar üçün lazım olan
məlumatlar
İcazəli əməliyyatların
müəyyən edilməsi/uçota
alınması
Əməliyyatların təsnifatı
Ölçmə, dövrün bitməsi

Nəzarət vasitələrinin azaldılması
Müəssisə səviyyəli nəzarət vasitələri və
proseslər
Ümumi İT nəzarət vasitələri
Əməliyyatlara nəzarət vasitələri

Müəssisə səviyyəli nəzarət vasitələri
Ümumi İT nəzarət vasitələri
Əməliyyatlara nəzarət vasitələri

Əməliyyatlara nəzarət vasitələri
İT tətbiqinə nəzarət vasitələri
Müəssisə səviyyəli bəzi

Nəzarət vasitələri

Aktivlərin qorunması

Risk amillərinin təsərrüfat fəaliyyətləri üzrə siyahısı hazırlandıqda aşağıdakıları etmək faydalıdır (lakin
mütləq deyil):
•

Hətta heç azaldılmadığı halda, əhəmiyyətli təhriflə nəticələnmək ehtimalı olmayan risk
amilini aradan qaldırmaq. Belə riskləri əks etdirən nəzarət vasitələri auditə aid deyil;

•

Konkret müəssisə üçün münasib olması üçün risk amillərinin ifadə formasını uyğunlaşdırmaq;

•

Bütün əlaqəli təsdiqləmələrin əks etdirilməsini təmin etmək; habelə

•

Azaldılmadığı halda əhəmiyyətli təhriflə nəticələnə bilən əlavə risklərin (müəssisə və
əməliyyatlar səviyyəli) olub-olmadığını nəzərdən keçirmək.
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Bəzi müəssisələrdə daxili nəzarətin məqsədlərinin və daxili nəzarət prosedurlarının
ümumi siyahısını təqdim edən daxili nəzarətin ümumi prinsiplərini (məsələn, Tredvey
Komissiyasının sponsor təşkilatlarının komitəsi (COSO)) istifadə edə bilər. Əgər belə
vasitə auditdə istifadə edilərsə, yuxarıda əks etdirildiyi ilə eyni addımlar yerinə
yetirilməlidir:
•

Hətta daxili nəzarət mövcud olmadığı halda əhəmiyyətli təhriflə nəticələnmək
ehtimalı olmayan nəzarət məqsədlərini (yaxud risk amillərini) aradan qaldırın;

•

Azaldılmadığı halda müəssisə üçün əhəmiyyətli təhriflə nəticələnə bilən
hər hansı digər əlavə nəzarət məqsədlərini (risk amillərini) əlavə edin;
habelə

•

Maliyyə hesabatlarının risk amillərinin təsirinə məruz qalan sahələrini müəyyən edin.
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12.3 2-ci addım — Rəhbərliyin hazırladığı nəzarət vasitələri riski azaldır?
Əlavə 12.3-1
Riskləri azaltmaq üçün nəzarət
vasitələrini müəyyən edin/qiymətləndirin
Nəzarətin 5 komponentinin hər birini
qiymətləndirin

Nəzarətin
hazırlanmasını
qiymətləndirin

Nəzarətdə əhəmiyyətli çatışmazlıqlar mövcuddurmu?

Rəhbərliyin nəzarəti lazımı qaydada hazırlayıb-hazırlamamasının dəyərləndirilməsi müəyyən
edilmiş (ayrılıqda yaxud digər nəzarət vasitələri ilə birlikdə) nəzarət vasitələrinin həqiqətən də risk
amilini azaldıb-azaltmayacağının qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Bu nəzarət vasitəsinin
(vasitələrinin) effektiv şəkildə aşağıdakıları edə bilib-bilmədiyini ehtiva edir:
•

İlk növbədə əhəmiyyətli təhriflərin baş verməsinin qarşısının alınması; yaxud

•

Baş verdikdən sonra əhəmiyyətli təhriflərin aşkarlanması və təshih edilməsi.

Tövsiyə olunur ki, nəzarətin hazırlanmasının dəyərləndirilməsi nüfuzetmə nəzarət vasitələrindən
başlasın. Nəzarət vasitələrinin bu növləri xüsusi (əməliyyatlara) nəzarət vasitələrinin hazırlanması
və istifadə edilməsinin qiymətləndirilməsi üçün son dərəcə vacib zəmin təşkil edir.
Bu mərhələdə bəzi auditorlar (xüsusilə də iri və daha mürəkkəb müəssisələrin auditini aparan
zaman) yaxşı olardı ki, müəssisə tərəfindən hazırlanmış təsərrüfat fəaliyyətini, sənədlərin müəssisə
daxilində hərəkətini və nəzarət vasitələrinin harada mövcud olduğunu təsvir edən bəzi məlumatların
əldə edilməsini faydalı hesab edə bilər. Lakin bu BAS-larda xüsusi tələb deyil.
Daxili nəzarət vasitələrini azaldılması üçün nəzərdə tutulmuş risk amilləri (yaxud nəzarət
məqsədləri) ilə uyğunlaşdırmağın iki əsas yolu var. Bu təlimatın məqsədləri üçün bu yanaşmalar
aşağıdakı kimi adlandırılmışdır:
•

Çoxlu nəzarət vasitələrinə bir risk; habelə

•

Çoxlu nəzarət vasitələrini çoxlu risk.

Çoxlu nəzarət vasitələrinə bir risk
Bu yanaşma üzrə risk amilinin hər biri ayrılıqda nəzərdən keçirilir. Bu cür konkret risk amilini əks
etdirən bütün nəzarət vasitələri müəyyən edilir. Bu yanaşma nüfuzetmə (müəssisə səviyyəli) risk
amillərinin nəzarət vasitələri ilə tutuşdurulması üçün xüsusilə faydalıdır. Bu yanaşma aşağıda əks
etdirilir.
Əlavə 12.3-2
Riskin/Nəzarətin məqsədi
1. Risk amili

Təsdiqləmə
C

Riskləri azaldan nəzarət
vasitələri
1. Nəzarət proseduru A
2. Nəzarət proseduru B
3. Nəzarət proseduru C
4. Nəzarət proseduru D
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Riskin/Nəzarətin məqsədi

Təsdiqləmə

2. Risk amili

EA

3. Risk amili

A

4. Risk amili

CA

Riskləri azaldan nəzarət
vasitələri
1. Nəzarət proseduru E
2. Nəzarət proseduru F
3. Nəzarət proseduru G
4. Nəzarət proseduru H
1. Nəzarət proseduru I
2. Nəzarət proseduru J
3. Nəzarət proseduru K
4. Nəzarət proseduru L
1. Nəzarət proseduru M
2. Nəzarət proseduru N
3. Nəzarət proseduru O
4. Nəzarət proseduru P

Çoxlu nəzarət vasitələrinə bir risk yanaşmasından çox vaxt əməliyyatlar səviyyəli nəzarət vasitələri
də daxil olmaqla, nəzarət vasitələrinin bütün növlərinin tutuşdurulması üçün istifadə edilmişdir.
Lakin əməliyyatlar səviyyəli tək bir nəzarətin çox vaxt birdən çox riskləri əks etdirmək (və bu
səbəbdən bu yanaşmada bir neçə dəfə təkrarlanmaq) imkanına malik olduğuna görə əməliyyatlar
səviyyəli nəzarət vasitələri üçün çox nəzarət vasitələrinə çox risk matrisası (bax: Əlavə 12.3-4)
adətən daha effektiv hesab edilir.
Aşağıdakı nümunədə çox nəzarət vasitələrinə bir risk yanaşmasının istifadə edilməsi əks etdirilir.
Nəzarət mühitinin məqsədi rəhbərlik tərəfindən idarəetməyə məsul şəxslərin nəzarəti altında dürüstlük
və etik normalara uyğun davranış mədəniyyətini yaratmaq və saxlamaqdır. Risk amili kimi göstərilən
bu məqsəd rəhbərliyin dürüstlük və etik normalara uyğun davranışı yaratmadığını yaxud
saxlamadığını nəzərdə tuta bilər.
Belə nüfuzetmə riskini əks etdirmək üçün rəhbərliyin hazırlaya və yerinə yetirdə bildiyi nəzarət vasitələrinin
bəziləri aşağıdakıları ehtiva edə bilər:
•

Rəhbərlik sözdə və hərəkətləri ilə davamlı şəkildə yüksək etika standartlarına sadiqliyi
nümayiş etdirir;

•

Rəhbərlik şəxsi heyətin vicdansız yaxud etikadan kənar hərəkət etməsinə səbəb ola bilən
stimulları və ya şirnikləndirən amilləri aradan qaldırır yaxud azaldır;

•

Gözlənilən etik və mənəvi davranış standartlarını təyin edən nizam-intizam qaydaları yaxud onun
ekvivalenti mövcuddur;

•

Əməkdaşlar hansı davranışın məqbul və qeyri-məqbul olduğunu aydın şəkildə başa düşür
və qeyri-münasib davranışla rastlaşdıqda nə edəcəklərini bilir; habelə

•

Əməkdaşlar qeyri-münasib davranışa görə həmişə cəzalandırılır.

Auditor əvvəl risk yaxud nəzarətin məqsədi ilə tanış olmalıdır, sonra isə ola bilsin ki, yuxarıda əks
etdirildiyi kimi siyahıdan, əgər varsa, riski azaldan hansı nəzarət vasitələrinin mövcud olduğunu
müəyyən etməlidir. Nəticədə əldə edilən sənədlər aşağıdakı şəkildə olmalıdır.
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Qeyd: Nəzarətin hazırlanmasına dair sütunda auditorun nəzarətin hazırlanmasını qiymətləndirmək üçün
yerinə yetirə bildiyi addımlar əks etdirilir.

Əlavə 12.3-3
Daxili nəzarətin (DN)
komponenti
Nəzarət mühiti

Riskin
qiymətləndirilməsi

Müəyyən edilmiş
nəzarət
Nizam-intizam məcəlləsi
hər il əməkdaşlar
tərəfindən imzalanır və
işçi heyətin nizamintizamı vasitəsilə
həyata keçirilir.

Nəzarətin
hazırlanması
Məcəllə ilə tanış olduq,
orada dürüstlük və etik
normaların zərurətinə
diqqət yetirilir.

Səriştəsiz əməkdaşlar
işə götürülə bilər

Hər əməkdaşın vəzifəsi
üçün göstərilən zəruri
bilik və bacarıqlar.

Mühasibatlıq da daxil
olmaqla, həlledici
vəzifələr üçün vəzifə
öhdəlikləri yoxlanıldı,
onlar məqbuldur.

Rəhbərliyi çox vaxt
proqnozlaşdırıla bilən
hadisələr təəcübləndirir

Fəaliyyətin
planlaşdırılmasının tərkib
hissəsi kimi hər il biznes
riskləri müəyyən edilir və
qiymətləndirilir.

Biznes plan yoxlanıldı
və risklər müəyyən
edildi, təzələndi və
qiymətləndirildi.

Risk amili
Dürüstlük və ya etik
normalara diqqət
yetirilmir

Nəzarət vasitələri müəyyən edilən kimi risk amilinin araşdırılması üçün nəzarətin hazırlanmasının
yetərli olub-olmadığı barədə qənaətə gəlmək üçün auditor peşəkar mühakimə yürütməlidir.
Nəzarət mühitinə dair qənaətə gələrkən, auditordan 315.14 saylı BAS-ə əsasən aşağıdakı
şərtlərin mövcud olub-olmadığının dəyərləndirilməsi tələb olunur:
•

Rəhbərlik idarəetməyə məsul şəxslərin nəzarəti altında dürüstlük və etik davranış
mədəniyyətinin yaradılması və saxlanılması; habelə

•

Nəzarət mühitinin komponentlərinin güclü tərəfləri birlikdə daxili nəzarətin digər komponentləri
üçün münasib zəmin təmin edir və nəzarət mühitindəki çatışmazlıqların bu cür digər
komponentlərə zərər vurmaması.

Bu təhrif auditorun müəssisə səviyyəli nəzarət vasitələri üzrə ümumi nəticə kimi istifadə olun bilər.
Bu cür nəticə həmçinin auditorun maliyyə hesabatları səviyyəsində riskin qiymətləndirilməsinə
əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir.
Çoxlu nəzarət vasitələrinə çoxlu risk
Xüsusi və əməliyyatlar səviyyəsində risklər üçün hazırlanmanın dəyərləndirilməsinə ən geniş
istifadə edilən yanaşma bəzən “nəzarətin hazırlanma matrisası” adlandırılan yanaşmanın
istifadəsidir. Belə matrisalar auditora ilk baxışdan aşağıdakıları görməyə imkan verir:
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•

Risklər ilə nəzarət vasitələri arasında mövcud olan çoxlu-çoxlu münasibətləridir;

•

Daxili nəzarətin harada güclü olduğunu;

•

Daxili nəzarətin harada zəif olduğunu; habelə

•

Çoxlu riskləri/təsdiqləmələri əks etdirən və fəaliyyət effektivliyini sınaqla yoxlamaq imkanı olan
həlledici nəzarət vasitələri.

Nəzarətin sadə hazırlanma matrisasının nümunəsi aşağıda əks etdirilir.
Əlavə 12.3-4
Proses = Satış
Əhəmiyyətli risk amilləri
Təsdiqləmələr
Daxili nəzarətin komponenti
Nəzarət vasitələri
Nəzarət mühiti
Prosedur #1
İnformasiya sistemləri
Prosedur #2
Nəzarət tədbiri
Prosedur #3
Monitorinq
Prosedur #4
Nəzarət tədbiri
Prosedur #5
Nəzarət tədbiri
Prosedur #6
İnformasiya sistemləri
Prosedur #7
Nəzarətin hazırlanması yaxşıdırmı? Yəni,
müəyyən edilən nəzarət vasitələri risk
amillərini azaldırmı?

Risk A

Risk B

Risk C

Risk D

C

EA

AC

CE

Həlledici
nəzarət
vasitələri

D
D
P

P

Bəli

P

P

Bəli

D

D

D

Bəli

Bəli

P
D

Xeyr

Bəli

Açıqlama:
P = Qarşısını alma nəzarəti
D = Aşkarlama və təshih etmə nəzarəti

Qeyd: Yuxarıdakı matrisaya aşağıdakı məlumatlar daxildir:
•

Zəiflədilmədiyi halda maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflə nəticələnə bilən
risk amilləri;

•

Risk amillərinin əks etdirdiyi təsdiqləmələr; habelə

•

Matrisadakı riski əks etdirdiyi (kəsişdiyi) hallarda, o təhrifin qarşısını alan (P)
yaxud təhrif baş verdikdən sonra onu aşkarlayıb (D), sonra isə təshih edən daxili
nəzarət proseduru kimi uçota alındığı hallar.

Belə matrisanı genişləndirmək olar ki, aşağıdakılar da daxil olmaqla, digər məlumatlar daxil olsun:
•

Nəzarətin istifadə edilmə tezliyi, məsələn, fasiləsiz, həftəlik yaxud aylıq;

•

Nəzarətin əl ilə istifadə edilməsi yaxud avtomatlaşdırılmış; habelə

•

Müəyyən vaxt ərzində daxili nəzarətin gözlənilən etibarlılığı. Bura, məsələn, nəzarəti yerinə
yetirən şəxsin səriştəliliyinin (və digər vəzifələrdən asılı olmamasının) qiymətləndirilməsi,
nəzarətin vaxtı-vaxtında yerinə yetirilib-yetirilməməsi və səhvləri baş vermə tarixçəsi daxil ola
bilər.
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Çoxsaylı nəzarət prosedurları
Fikir verin ki, nəzarət prosedurunun biri ayrılıqda həlledici risk amilini azalda bilməz. Çox vaxt
nəzarət tədbirlərinin birləşməsi daxili nəzarətin digər komponentləri (məsələn, nəzarət mühiti)
ilə birlikdə istifadə edildikdə, risk amilinin əks etdirilməsi üçün yetərli olur.
Risklərdən başlayın
Məluma olan bütün nəzarət vasitələrini sadalayıb, sonra isə onları risklərə uyğunlaşdırmağa
həvəslənməyin. Birinci risklər, sonra riskləri azaldan nəzarət vasitələri gəlir. Növbə ilə hər riski
(yaxud nəzarətin məqsədini) əks etdirib, sonra isə belə riski əks etdirən hansı nəzarət
vasitələrinin mövcud olduğunu müəyyən etmək daha səmərəlidir. Riski əks etdirən kifayət
qədər nəzarət vasitələri müəyyən edildikdən sonra, əlavə nəzarət vasitələrinin müəyyən
edilməsinə vaxt sərf etməyin mənası yoxdur.

Nəzarət vasitələrinin risklərə uyğunlaşdırılması tək nəzarətin hazırlanmasını yoxlamağa kömək
etmir, həmçinin yoxlanıla bilən həlledici nəzarət vasitələrini (əlaqəli təsdiqləmələr) müəyyən də edir.
Həmçinin o auditora aşağıdakıları tələb edə bilən nəzarətdəki çatışmazlıqları müəyyən etməyə də
kömək edir:
•

Rəhbərliyə və idarəetməyə məsul şəxslərə əhəmiyyətli çatışmazlıq haqqında vaxtı-vaxtında
məlumat verməyə ki, düzəliş tədbiri görülə bilsin; habelə

•

Audit yoxlamasının nəticələrinə görə münasib cavab tədbirinin hazırlanması.

Nəzarətin güclü tərəflərini və nəzarətin çatışmazlıqlarını müəyyən etmək üçün nəzarətin
hazırlanma matrisasından (bax: Əlavə 12.3-4) istifadə etmək olar. Bu proses aşağıda təsvir
edilir.
Əlavə 12.3-5
Müəyyən etmək
Daxili nəzarətdə
çatışmazlıqlar

Təsvir—Nəzarətin hazırlanma matrisasının istifadəsi
Riskləri azaldan hansı daxili nəzarət prosedurlarının mövcud olmasını bilmək
üçün hər risk sütununu (yuxarıdakı nəzarətin hazırlanma matrisasında)
nəzərdən keçirin. Əgər mövcud olan nəzarət vasitələri yetərlidirsə, deməli,
nəzarətdə çatışmazlıq yoxdur. Riski azaldan daxili nəzarət prosedurları az
olduğu yaxud olmadığı hallarda daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatışmazlıq ola
bilər. Əhəmiyyətli çatışmazlığın olması təzahür etdiyi hallarda yuxarıdakı
matrisada verilən C riskinə istinad edin. Bu halda auditor aşağıdakıları
etməlidir:
•
Mövcud ola bilən digər daxili nəzarət prosedurları yaxud daxili nəzarəti
əvəz edən prosedurları haqqında məlumat almaq. Heç biri olmadığı halda
düzəliş tədbirlərinin görülməsi üçün rəhbərliyin və idarəetməyə məsul
şəxslərin nəzərinə mümkün qədər tez çatdırılması tələb edilən əhəmiyyətli
çatışmazlıq mövcud ola bilər; habelə
•
Müəyyən edilmiş riskə qarşı cavab tədbirlərini görmək üçün tələb edilə
bilən əlavə audit prosedurlarını nəzərdən keçirmək.
Əvəzedici nəzarət vasitələri dolayı yolla risk amilinə təsir edən tədbirlər ola
bilər. Məsələn, malları göndərib, lakin onlara görə qayimənin verilməmə riskini
satış üzrə menecer hər rüb satışların nəticələrini yoxlayarkən aşkar edə bilər.
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Bu cür nəzarətin ayrılıqda riski azaltmaq üçün yetərli olmaması aydındır.

Müəyyən etmək
Daxili nəzarətin
güclü tərəfləri

Təsvir—Nəzarətin hazırlanma matrisasının istifadəsi
Bir sıra risk amillərindən irəli gələn daxili nəzarət prosedurlarını müəyyən
etmək üçün yuxarıda verilən nəzarətin hazırlanma matrisasının cərgələrini
nəzərdən keçirin. Fikir verin ki, yuxarıdakı nümunəvi matrisada 3 saylı nəzarət
prosedurunda üç risk və üç təsdiqləmə əks etdirilir. Bu, etibarlı hesab
edildikdə, xüsusilə də bu cür yoxlama daha təfərrüatlı olan digər sınaq
yoxlamalarını azaltmaq üçün istifadə edildiyi hallarda, fəaliyyətin effektivliyini
yoxlamaq üçün nəzərə alına bilən nəzarət növünün (çox vaxt həlledici nəzarət
adlanır) nümunəsidir.
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12.4 Münasib daxili nəzarət vasitələrini necə müəyyən etmək
Nəzarət vasitələri adətən riskin və ya konkret prosesin idarə edilməsinə görə cavabdeh şəxs(lər)
ilə müzakirə (müsahibə) vasitəsilə müəyyən edilir. Kiçik müəssisələrdə bu çox vaxt sahibkarrəhbər yaxud müdir olur. Nəzarət vasitələrinin müəyyən edilməsinə səciyyəvi yanaşma aşağıdakı
kimi olmalıdır.
Əlavə 12.4-1
Tədbir
Tərkib riskləri
müəyyən etmək
Tərkib riskini əks
etdirən daxili
nəzarət
prosedurları
haqqında
soruşmaq
(Hər risk amilini, birbir araşdırmaq)
Nəticələri
sənədləşdirmək

Təsvir
Əhəmiyyətli təhriflərin qarşısını almaq və ya aşkarlayıb düzəliş etmək üçün
daxili nəzarət vasitəsilə azaldılması tələb edilən nüfuzetmə (müəssisə
səviyyəli) və xüsusi (əməliyyatlar səviyyəli) riskləri müəyyən edin.
Sahibkar-rəhbər yaxud məsul şəxsə hər bir konkret risk amilini bir-bir
azaltmaq üçün müəssisədə hansı daxili nəzarət prosedurlarının mövcud
olması haqqında suallar verin. Müəyyən edilmiş nəzarət vasitələrini müsahibə
verən şəxsin sözlərindən sənədləşdirin. Riski azaltmaq üçün kifayət qədər
nəzarət vasitələri müəyyən edildikdə (peşəkar mühakiməyə əsasən) nəzarət
vasitələri haqqında daha suallar verməyin. Başqa məqsəd üçün ayrıca tələb
olunmadıqda, riski azaldan digər nəzarət vasitələrinin hamısının siyahısını
tutmaq lazım deyil.
Müəyyən edilmiş nəzarət vasitələrinin bir neçə sənədləşdirmə yolu var.
Onları əks etdirdikləri hər risk amili üzrə sadalamaq olar yaxud nəzarət
matrisada sadalayıb əks etdirdikləri bütün müxtəlif risk amilləri ilə
əlaqələndirmək olar.
Əsas odur ki, müəyyən edilmiş nəzarət prosedurları azaldılması üçün nəzərdə
tutulduqları risk amili ilə əlaqələndirilsin. Bu imkan verir ki, müəyyən edilmiş
nəzarət vasitələrinin həqiqətən də riski azaldıb-azaltmadığı qiymətləndirilsin.
Əgər nəzarət matrisası istifadə edilirsə:
•
Müəyyən edilmiş daxili nəzarət prosedurlarını birbaşa matrisaya yazın
və risk amilləri üçün potensial təhriflərin qarşısını alıb-almadığını yaxud
aşkarlayıb düzəliş edib-etmədiyini qeyd edin (onlar risklə kəsişdiyi hallarda);
habelə
•
Nəzarətin həmçinin digər risk amillərinin azaldılmasında effektiv olubolmadığını nəzərdən keçirin. Mümkündür ki, bəzi daxili nəzarət prosedurları
bir sıra risk amillərinin qarşısını alsın yaxud aşkarlasın.
Riski əks etdirən nəzarət vasitələri müəyyən edilmədiyi hallarda auditor dərhal
rəhbərliyi əks etdirilməsi tələb edilə bilən nəzarətin çatışmazlığı (bəlkə də
əhəmiyyətli) haqqında xəbərdar etməlidir.
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Ümumi nəzarət vasitələrindən istifadə etməyin
“Səciyyəvi” adlanan müəssisə üçün münasib olan daxili nəzarət tədbirlərinin ümumi siyahılarını
istifadə etməyə həvəslənməyin. “Standart” yaxud “səciyyəvi” nəzarət vasitələrinin siyahılarını
oxumaq və başa düşmək vaxt apara bilər və çox vaxt onlar çox mürəkkəb yaxud kiçik
müəssisələr üçün sadəcə qeyri-münasib olur. Bunun əvəzinə onlardan istinad mənbəyi kimi
istifadə edin, lakin yalnız zərurət olduqda. Müəyyən edilən hər nəzarətin xarakterini müştərinin
öz təsviri ilə sənədləşdirmək daha yaxşıdır.
Eyni vaxtda bir neçə tapşırıqla məşğul olun
Nəzarətin hazırlanmasını nəzarətin sənədləşdirilməsi (baş: aşağıda 3-cü addım) və nəzarətin
həyata keçirilməsini (bax: aşağıda 4-cü addım) əsaslandıran sənədlərin
yoxlanılması/öyrənilməsi ilə birlikdə dəyərləndirmək olar. Məsələn, qeyri-adi jurnal
yazılışlarının icazəsiz edilməsinə yol verməyən siyasət müəyyən olunduğu halda, baxmaq
üçün siyasəti (nəzarətin hazırlanmasını qiymətləndirin) və icazənin sübutu kimi bir neçə jurnal
yazılışını (nəzarətin həyata keçirilməsi) istəyin.
Riskin idarə edilməsi
Bir çox müəssisələrdə riski idarə etmə vəzifələri risk üzrə təyin etmək əvəzinə, proses üzrə
(məsələn, satış yaxud satın almalar) təyin edilir. Nəticədə bir neçə şöbəyə (məsələn, satış, satın
almalar və mühasibatlıq) düşən bir sıra vacib risk amili ola bilər və heç kim onlara görə
cavabdeh olmaya bilər. Əgər risklər xüsusilə müəyyən edilməzsə və məsuliyyət kiməsə təyin
edilməzsə, çox vaxt nəsə səhv olduqda buna işarə edən bir çox əlamət olur. İşçi heyət bir-birini
günahlandıraraq aşağıdakı kimi nəsə deyə bilər: “Mən elə bilirdim ki, riski Meri və ya Cek, yaxud
mühasibatlıq, İT ya da satış şöbəsi idarə edir” və s.
Nəzarətin hazırlanmasına dair nəticələrin çıxarılması
Nəzarətin hazırlanmasının qiymətləndirilməsində son addım müəyyən edilmiş nəzarət vasitələrinin
həqiqətən də konkret risk amilini azaldıb-azaltmamasına dair nəticə çıxarmaqdır. Bunun üçün
peşəkar mühakimə yürüdülməlidir. Münasib təsdiqləmə və ya risk amilinin hər biri üçün rəhbərliyin
cavab tədbirlərinin əhəmiyyətli təhriflər riskini məqbul dərəcədə aşağı səviyyəyədək azaltmaq üçün
yetərli olub-olmadığını nəzərdən keçirin. Nəzarətin hazırlanma matrisası yanaşması istifadə edildiyi
halda matrisanın aşağı sətrini nəzarət vasitələrinin hər bir risk amilini azaltmaq üçün yetərli olubolmadığına dair nəticəni sənədləşdirmək üçün istifadə etmək olar.
Ümumi nəzarətin dəyərləndirilməsinin qısa xülasəsi (nəzarətin beş komponenti əks etdirilən)
aşağıdakı əlavədə təqdim edilir.
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Əlavə 12.4-2
Müəssisə
səviyyəli
proseslər

Satış
prosesi

Satın alma Əmək haqlarının
prosesi
hesablanma prosesi

Maliyyə hesabatlarının
həlledici riskləri müəyyən edilmişdir
Uçot siyasəti ardıcıl
tətbiq edilir
İşçi heyət səriştəli
və biliklərə malikdir
Aydın səlahiyyət və məsuliyyət
Xətləri mövcuddur
Nəzarət tədbirləri müvafiq
qaydada hazırlanıb və
həyata keçirilib
Dələduzluq risklərini əks etdirən
Dələduzluğa qarşı nəzarət
Vasitələri mövcuddur
İnformasiya sistemlərinin
təqdim etdiyi məlumatlar etibarlıdır
Nəzarət vasitələrinə nəzarət
edilir

Açıqlama:
Yaşıl = əsasını təşkil edən risklər müvafiq qaydada azaldılmışdır
Sarı = bəzi problemlər mövcud ola bilər
Qırmızı = əhəmiyyətli çatışmazlıqların ehtimalı

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Kiçik müəssisələrdə əməliyyatlar səviyyəsində nəzarət vasitələrinin daha sadə
qiymətləndirmə yolu olur. İlk növbədə risk amillərini (bax: yuxarıda 1-ci addım) və təsirə
məruz qalan təsdiqləməni (təsdiqləmələri) müəyyən edin. Sonra müəyyən edilmiş nəzarət
vasitələrini hər bir ayrı risk amilinə uyğunlaşdırmaq əvəzinə riskin təsirinə məruz qalmış
təsdiqləmələri əks etdirən nəzarət vasitələrini müəyyən edin.
Konkret təsdiqləmə üçün nəzarət vasitələri müəyyən edilmədiyi halda audit yoxlamasının
nəticələrinə görə mahiyyəti üzrə cavab tədbirləri hazırlanmalıdır. Müəyyən edilmiş
nəzarət vasitələrinin etibarlı olması gözlənildiyi halda auditin nəticələri üzrə cavab
tədbirlərinə müvafiq həlledici nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlaması daxil ola bilər.
Məsələn, satışların uçota alınmaması riski tamlıq təsdiqləməsini əks etdirir. Müvafiq
nəzarət vasitələrinin müəyyən edilməsi bir xüsusi risk əvəzinə ümumilikdə tamlıq
təsdiqləməsini əks etdirən nəzarət vasitələri ilə məhdudlaşdırıla bilər.
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12.5 3-cü addım — risk amillərini azaldan nəzarət vasitələri tətbiq edilirmi?
Əlavə 12.5-1
Nəzarətin həyata
keçirilməsini
qiymətləndirin

Riski qiymətləndirmə proseduru
Müəyyən edilmiş (əlaqəli) nəzarət vasitələrinin həqiqətən də
nəzərdə tutulduğu kimi işləməsini təmin edin

Daxili nəzarət prosedurlarının hazırlanmasını dəyərləndirmək və ya onların yerinə yetirilibyetirilməməsini müəyyən etmək üçün yalnız rəhbərliyin sorğu-sual edilməsi yetərli deyil. Bunun
səbəbi müəyyən nəzarət vasitələri faktiki olaraq, mövcud olmadıqda, insanların onların mövcud
olmasına ürəkdən inanması və ya ümid etməsidir. Mövcud olmayan və ya tətbiq edilməyən nəzarət
vasitələrinin səndələşdirilmiş təsviri (nə qədər yaxşı olsa da) audit üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir.
Daxili nəzarətin fəaliyyətinin müşahidə edilməsinin bəzi səbəbləri aşağıdakılardır:
•

•

•

Prosesləri dəyişmək
Düzəliş edilmiş/yeni məhsulların və ya xidmətlərin, tətbiqdə səmərəliliyin, şəxsi heyətdə
dəyişikliklərin və yeni yardımçı İT proqramlarının həyata keçirilməsi nəticəsində proseslər bir
müddətdən sonra dəyişir;
Arzu olunanların həqiqət kimi qələmə verilməsi
Müəssisənin şəxsi heyəti auditora müəssisənin təcrübədə əslində necə işləməsini izah
etmək əvəzinə izah edə bilər ki, müəssisə necə işləməlidir; habelə
Biliklərin olmaması
Daxili nəzarət barədə təsəvvürün əldə edilməsində sistemin bəzi aspektləri təsadüfən diqqətdən
yayına bilər.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Yuxarıda 2-ci addımda müəyyən edilmiş nəzarət vasitələrinin bəzilərinin əslində yerinə
yetirilib-yetirilməməsi şübhə altında qaldığı halda, onların mövcud olduğunu və tətbiq
edilməsini müəyyənləşdirmək üçün işlər görülməyənədək nəzarətin hazırlanmasını
qiymətləndirməyin, nə də nəzarət vasitələrinin tətbiqini sənədləşdirməyin. Alternativ olaraq,
auditə aid olması güman edilməyən və ya qeyri-münasib şəkildə hazırlanan nəzarət
vasitələrinin qiymətləndirilməsinə vaxt sərf etməyin.
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Nəzarətin yerinə yetirilməsi haqqında audit sübutlarını əldə etmək üçün tələb edilən riski
qiymətləndirmə prosedurları aşağıda siyahıda göstərənləri ehtiva etməlidir.
Əlavə 12.5-2
Təsvir
Nəzarətin yerinə
yetirilməsinin
qiymətləndirilməsi

•
Xüsusi nəzarət vasitələrinin müşahidə edilməsi və ya yenidən yerinə
yetirilməsi;
•
Sənədlərin və hesabatların yoxlanılması; habelə
•
Maliyyə hesabatlarına aid olan informasiya sistemində bir və ya iki
əməliyyatın izlənilməsi. Bu çox vaxt addımbaaddım təhlil adlanır.

Qeyd: Addımbaaddım təhlil nəzarətin fəaliyyətinin effektivliyinin sınaq yoxlaması deyil.
Nəzarət vasitələrinin yerinə yetirilməsi nəzarətin müəyyən vaxtda həqiqətən də tətbiq edilibedilməməsi haqqında sübut təqdim edir. O audit aparılan dövrdə fəaliyyətin effektivliyini əks etdirmir.
Fəaliyyətin effektivliyinin sübutları (əgər bu hazırlanan audit strategiyasının bir hissəsidirsə) müddət,
məsələn, il ərzində nəzarətin fəaliyyəti haqqında sübut toplayan nəzarət vasitələrinin sınaq
yoxlaması vasitəsilə əldə edilməlidir.
Yalnız auditə aid olan daxili nəzarətin lazımi qaydada hazırlanıb yerinə yetirilməsi təyin olunduqda,
aşağıdakıları nəzərdən keçirməyə dəyər:
•

Nəzarət vasitələrinin fəaliyyətinin hansı sınaq yoxlamaları (əgər varsa) mahiyyəti üzrə digər
sınaq yoxlamalarının keçirilməsinə olan ehtiyacı azaldır; habelə

•

Hansı nəzarət vasitələri üçün sınaq yoxlamaları tələb olunur, çünki yetərli münasib audit
sübutlarını əldə etmək üçün başqa yol yoxdur.
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Audit heyətinin nəzarətin hazırlanması, nəzarətin yerinə yetirilməsi və nəzarət vasitələrinin
sınaq yoxlamaları haqqında aydın təsəvvürün olmasını təmin edin. Bunların qısa icmalı
aşağıda verilir:
Nəzarətin hazılranması
Tərkib risklərini azaldan nəzarət vasitələri hazırlanmışdırmı?
Nəzarətin yerinə yetirilməsi
Hazırlanmış nəzarət vasitələri həqiqətən də fəaliyyət göstərirmi? Sistemdə edilən
hər hansı dəyişiklikləri müəyyən etmək üçün hər dövrdə nəzarətin yerinə yetirilmə
prosedurları həyata keçirilməlidir.
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları
Qeyd edilən müddət ərzində nəzarət vasitələri effektiv şəkildə işləmişdirmi? Zəruri audit
sübutlarını əldə etmək üçün alternativ yol (məsələn, yüksək dərəcədə avtomatlaşdırılmış
və sənədsiz sistem) olmayınca, nəzarət vasitələrinin fəaliyyətinin effektivliyini yoxlamaq
zərurəti yoxdur. Bu səbəbdən nəzarət vasitələrinin fəaliyyətinin effektivliyini yoxlamaq
qərarı üçün peşəkar mühakimə yürüdülməlidir.
Nəzarətin hazırlanması ilə yerinə yetirilməsi arasındakı əlaqəyə etinasızlıq göstərməyin
Yuxarıda 2-ci addımda müəyyən edilmiş nəzarət vasitələrinin bəzilərinin həqiqətən də
yerinə yetirilməsinə dair şübhə olduğu halda onların mövcud olub-olmadığını və fəaliyyət
göstərib-göstərmədiyini müəyyənləşdirmək üçün işlər görülməyənədək nəzarətin
hazırlanmasını qiymətləndirməyin. Həmçinin auditor nəzarətin hazırlanmasının qeyrimünasib olduğu barədə qənaətə gəldiyi halda davam edərək, nəzarətin yerinə
yetirilməsini dəyərləndirmək mənasızdır. Yəqin, əhəmiyyətli çatışmazlıq artıq
mövcuddur.
Hər dövrdə yerinə yetirilməni qiymətləndirin
İlkin audit tapşırığından sonra nəyin dəyişdiyini müəyyənləşdirmək üçün əvvəl nəzarətin
yerinə yetirilməsini dəyərləndirin. Başlanğıc nöqtəsi kimi əvvəlki dövrlərdə artıq əldə
edilmiş nəzarətin hazırlanması üzrə sənədləridən istifadə edin. Daxili nəzarətdə dəyişiklik
müəyyən edildiyi halda düzəliş edilmiş yaxud yeni nəzarət vasitələrinin risk amilini
azaltmağa davam edib-etmədiyini və ya azaldılması tələb edilən yeni risklərin olubolmadığını nəzərdən keçirin.
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12.6 4-cü addım — əlaqəli nəzarət vasitələrinin fəaliyyəti sənədləşdirilmişdirmi?
Əlavə 12.6-1
Münasib nəzarət
vasitələrini
sənədləşdirin

Münasib nəzarət vasitələrinin fəaliyyətini sənədləşdirin

Əvvəldən maliyyə hesabatlarının təqdim
edilməsinədək nəzarət vasitələrinin
fəaliyyət üçün kontekst təqdim edin.

Bu addımın məqsədi yuxarıda 2-ci addımda müəyyən edilmiş münasib nəzarət vasitələrinin fəaliyyəti
haqqında bəzi məlumatları təqdim etməkdir. Zəruri sənədləşmə həcmi peşəkar mühakimə yürütməklə
müəyyənləşdirilir.
Nəticədə əldə edilən sənədlər auditora aşağıdakılar üçün kömək edir:
•

Müəyyən edilmiş nəzarət vasitələrinin xarakterini, fəaliyyətini (başlanmasını, aparılmasını,
uçotunu və s.), habelə kontekstini (məsələn, nəzarəti kim yerinə yetirir, nəzarət harada yerinə
yetirilir, nə dərəcədə tez-tez və nəticədə əldə edilən sənədlər) başa düşmək; habelə

•

Nəzarət vasitələrinin etibarlı olmasının və effektiv şəkildə işləməsinin ehtimal olunubolunmadığını müəyyənləşdirmək. Əgər belə ehtimal olunarsa, onlar audit yoxlaması
nəticəsində qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab tədbirlərinin bir hissəsi kimi yoxlanıla bilər.
Əgər nəzarət vasitələrinin fəaliyyətinin effektivliyini yoxlamaq haqqında qərar qəbul edilərsə,
bu cür sənədlər auditora sınaq yoxlamasının hazırlanmasında da kömək edəcək, məsələn,
nümunə seçdikdə hansı əsas məcmudan istifadə etmək, nəzarətin hansı əlamətlərini
yoxlamaq, nəzarəti kim yerinə yetirir və lazımlı sənədlər haradan əldə etmək olar.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Nəzarət vasitələrinin sənədləşdirilməsi mürəkkəb yaxud müfəssəl olmamaldır. Auditordan bütün
təsərrüfat prosesini sənədləşdirmək yaxud auditə aid olmayan hər hansı nəzarət vasitələrini təsvir
etmək tələb olunmur.
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Münasib daxili nəzarət vasitələrini sənədləşdirərkən nəzərə alınacaq bəzi məsələlər aşağıdakı
əlavədə müəyyən edilir.
Əlavə 12.6-2
Münasib daxili nəzarət vasitələrinin sənədləşdirilməsi

İri əməliyyatlar necə başlayır, təsdiq edilir, uçota alınır, aparılır və onlar haqqında necə
məlumat verilir;




Səhv yaxud dələduzluq üzündən əhəmiyyətli təhriflərin baş verə biləcəyi məqamları
müəyyən etmək üçün kifayət qədər təfərrüatlı əməliyyatların axını; habelə
Əhəmiyyətli uçot qiymətləndirmələri və açıqlamalar da daxil olmaqla, dövrün sonuna
maliyyə hesabatlarının təqdim etmə prosesinə daxili nəzarət vasitələri.

Rəhbərlik yaxud auditor tərəfindən hazırlanan sənədlərin ən geniş yayılmış formaları aşağıdakılardır:
•

Təfərrüatlı təsvirlər yaxud memorandumlar;

•

Blok-sxemlər;

•

Blok-sxemlər ilə təfərrüatlı təsvirlərin birləşməsi; habelə

•

Anketlər və yoxlama vərəqələri.

Zəruri sənədləşmənin xarakteri və həcmi peşəkar mühakimə ilə təyin olunur. Nəzərə alınacaq
amillərə aşağıdakılar daxildir:
•

Müəssisənin və onun daxili nəzarətinin xarakteri, ölçüsü və mürəkkəbliyi,

•

Müəssisə tərəfindən məlumatların verilməsi, habelə

•

Audit zamanı istifadə edilən audit metodologiyası və texnologiyası.

Sənədləşmənin həcmi həminin audit heyətinin təcrübəsini və bacarıqlarını da əks etdirə bilər. Daha
təcrübəli şəxslərdən ibarət olan heyətdən fərqli olaraq, təcrübəsi daha az olan heyət tərəfindən
aparılan audit üçün sənədlər daha təfərrüatlı olmalıdır ki, onlara müəssisə haqqında təsəvvürün
yaradılmasında kömək etsin.

12.7 Sonrakı dövrlərdə nəzarət sənədləşməsinin təzələnməsi
Sonrakı dövrün auditini planlaşdırarkən, auditor əvvəlki audit dövründə hazırlanmış yaxud əldə
edilmiş sənədlərdən istifadə edə bilər. Bura aşağıdakı sənədlər daxildir.
Əlavə 12.7-1

Əvvəlki dövrlərdə
hazırlanan
sənədlərin
təzələnməsi

Təsvir
• Cari ildə təzələnmənin başlanğıc nöqtəsi kimi əvvəlki dövrlərin işi
sənədlərinin nüsxələrini çıxarın. Heç bir dəyişiklik olmadığı halda
hazırlanmazdan əvvəl nəzarətin yerinə yetirilməsini dəyərləndirin. Nəzarət
yerinə yetirildiyi, risk isə dəyişmədiyi halda, hazırlanma məqbuldur;
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•
Nəzarətlə azaldılması tələb edilən risklərin siyahısını təzələyin;
•
Daxili nəzarətdə müəssisə və əməliyyatlar səviyyəsində dəyişiklikləri
müəyyən edin. Buna nail olmaq üçün nəzarətin yerinə yetirilməsini əks etdirən
prosedurlardan istifadə edilir;
•
Dəyişikliklər müəyyən edildiyi hallarda (risk yaxud nəzarət vasitələri),
yeni nəzarət vasitələrinin hazırlanıb-hazırlanmamasını və yerinə yetirilibyetirilməməsini müəyyənləşdirin;
•
Daxili nəzarət vasitələrinin müvafiq risk amili ilə əlaqələndirilməsini
təzələyin; habelə
•
Nəzarət riskinə dair nəticələri təzələyin.
Audit strategiyasında müəyyən nəzarət vasitələrinin effektiv fəaliyyətinə etibar olunmanın
nəzərdə tutulduğu ehtimal edildiyi (məs., nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları ilə) və nəzarət
vasitələrində dəyişikliklər baş verdiyi hallarda, dəyişiklik baş verməzdən əvvəl və baş
verdikdən sonra aparılmış əməliyyatları nəzərdən keçirmək lazımdır.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Nüfuzetmə (müəssisə səviyyəli) nəzarət vasitələrində dəyişikliklər
Nəzarət sənədlərini təzələyərkən, nüfuzetmə (müəssisə səviyyəli) nəzarət vasitələrindəki
dəyişiklikləri diqqətlə nəzərdən keçirin. Bu cür dəyişikliklər digər xüsusi (əməliyyatlar
səviyyəli) nəzarət vasitələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilər və qiymətləndirilmiş
risklərə qarşı audit yoxlamasının nəticələrinə görə cavab tədbirlərinə təsir edə bilər.
Məsələn, rəhbərliyin maliyyə hesabatlarını hazırlamaq üçün ixtisaslı peşəkarın işə
götürülməsi barədə qərarı maliyyə məlumatlarında səhvlər riskini xeyli azalda və bundan
əvvəl nüfuzdan salına bilən əməliyyatlar səviyyəsində nəzarət vasitələrinin effektivliyini artıra
bilər. Alternativ olaraq, rəhbərlik tərəfindən səriştəsiz İT menecerinin dəyişdirilməməsi və ya
İT təhlükəsizliyi risklərinin araşdırılmasına yetərli vəsaitlərin ayırılmaması qüvvədə olan digər
daxili nəzarət prosedurlarını nüfuzdan sala bilər. Hər iki halda belə dəyişikliklər audit
yoxlamasının nəticələrinə görə müvafiq cavab tədbirlərində əhəmiyyətli dəyişiklikərin səbəbi
ola bilər.

12.8 Daxili nəzarət haqqında yazılı təqdimatlar
Dələduzluq yaxud səhv üzündən baş vermiş əhəmiyyətli təhriflərdən azad olan maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasının mümkünlüyü üçün rəhbərliyin zəruriliyini müəyyən etdiyi daxili
nəzarətə görə məsuliyyətini təsdiqləyən yazılı təqdimatlar rəhbərlikdən əldə edilməlidir.

12.9 Nümunəvi halların təhlili — daxili nəzarətin dəyərləndirilməsi
Nümunəvi halların təhlili üçün 2-ci cild, 2-ci fəsilə - “Nümunəvi halların təhlilinə giriş” – istinad edin.
Daxili nəzarət sənədlərindən götürülən aşağıdakı çıxarışlarda yuxarıda təsvir edilən dörd
addımdan ibarət olan prosesdən əldə edilən məlumatların nümunəsi təqdim edilir.
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Nümunəvi halın təhlili A — “Dephta Furniture, Inc.”
1-ci addım — Riskin müəyyən edilməsi
Daxili nəzarətin dəyərləndirilməsində birinci və ən vacib addım daxili nəzarətlə azaldılması tələb
edilən riskləri müəyyən etməkdir. Bura müəssisənin öyrənilməsi nəticəsində müəyyən edilmiş risklər,
nüfuzetmə riskinin digər amilləri və satış, satın alma və əmək haqqının hesablanması və s. kimi
təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı adi əməliyyatlar səviyyəli risk amilləri aiddir.
2-ci addım — Nəzarətin hazırlanması
İkinci addım yuxarıda 1-ci addımda müəyyən edilmiş riskləri araşdırmaq üçün rəhbərliyin istifadəyə
verdiyi nəzarət vasitələri haqqında sorğu keçirmək və onları dəyərləndirməkdir.






Müəssisə səviyyəli nəzarət vasitələri
Qaydalı şəkildə təşkil olunmuş aşağıdakı formatda bu fəsildə təsvir edilmiş dörd addımın hər
biri əks etdirilir. Ondan aşağıdakıların sənədləşdirilməsi üçün istifadə etmək olar:
daxili nəzarətin müxtəlif komponentlərinin əks etdirəcək risk amilləri (Riskin müəyyən edilməsi
– 1-ci addım (yuxarıda));
riskləri azaldan hansı (əgər varsa) nəzarət vasitələri mövcuddur (Nəzarətin hazırlanması – 2ci addım (yuxarıda));
müəyyən edilmiş nəzarət vasitələrinin həqiqətən də mövcud olması və istifadə edilməsinə dair
əldə edilmiş sübutlar. (Nəzarətin yerinə yetirilməsi – 3-cü addım (aşağıda)); habelə
müəyyən edilmiş və yerinə yetirilmiş nəzarət vasitələrinin konteksti və fəaliyyəti – 4-cü addım
(aşağıda)).
Müəyyən edilmiş
nəzarət vasitələrinin
Əsaslandırıcı sənədlərin
yerinə yetirilməsini
xarakterini yaxud
təmin etmək üçün
Nəzarət mühiti
Nəzarət
sorğuları/müşahidəl
mövcud rəhbərliyin tədbirlərini
təsvir
edin
əri təsvir edin
durmu?
1. Risk: dürüstlük və mənəvi dəyərlərə ehtiyacın olmasına xüsusi diqqət yetirilmir
Mümkün nəzarət vasitələri (şamil
Əməkdaşlarla hər gün
İki əməkdaşdan – Con
olunanları seçin):
ünsiyyət saxlamaqla, Surac
və Amad - müsahibə
və rəhbər heyət ardıcıl
alınmışdır və onlar
a)
Rəhbərlik daim sözdə və
olaraq təhlüksəizliyin və
bunu təsdiqlədi.
hərəkətlərlə yüksək etika
Bəli
etika standartlarının riayət
standartlara sadiqliyi nümayiş
edilməsinə olan tələbatı
etdirir.
gücləndirir.
Surac keçən dövrdə bizim
Əməkdaşlara nizamb)
Şəxsi heyəti vicdansız
tövsiyəmizi qəbul edib və işçi intizam qaydalarının
yaxud etikadan kənar hərəkətlər
Bəli
heyətindən gözlənilən
nüsxəsi verilmişdir və
etməyə məcbur edə bilən
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stimulları yaxud şirnikləndirici
amilləri aradan qaldırır və ya
azaldır.

davranışı əks etdirən nizamintizam qaydalarını
hazırlayıb.

13 may tarixində
təlimat izah edilmiş
yığıncaqda iştirak
etmişdilər.

c)
Gözlənilən mənəvi və etik
davranış standartlarını təyin edən
nizam-intizam qaydaları və ya
onun ekvivalenti mövcuddur.

Yuxarıda b) bəndinin
cavabına bax.

Nizam-intizam
qaydaları yoxlanıldı.

Nəzarət mühiti

Bəli

Nəzarət
mövcud
durmu?

d)
Əməkdaşlar məqbul və
qeyri-məqbul davranışları aydın
şəkildə başa düşür və yanlış
davranışa rast gəldikdə nə
edəcəklərini bilir.

Bəli

e)
Əməkdaşlar yanlış
davranışa görə həmişə
cəzalandırılır.

Bəli

Müəyyən edilmiş
nəzarət vasitələrinin
Əsaslandırıcı sənədlərin
yerinə yetirilməsini
xarakterini yaxud
təmin etmək üçün
rəhbərliyin tədbirlərini
sorğuları/müşahidəl
təsvir edin
əri təsvir edin
Əməkdaşlar yanlış
Oğurluq edərkən
davranışa görə keçmişdə
yaxud etikadan kənar
cəzalandırılmışdır.
hərəkət edərkən
yaxalanan şəxsləri
Surac dərhal işdən
azad edir. Keçən il
müvəqqəti işçilər
arasında bu cür iki
hadisə baş verib.
Surac əməkdaşlar,
Qeydə alınıb ki, yeni
müştərilər yaxud
əməkdaş dəftərxana
təchizatçılar arasında qeyrimallarını oğurlayarkən
qanuni yaxud etikadan kənar yaxalandıqdan sonra
davranışa dözməyəcək.
tez işdən azad
olunmuşdur.

f)
Digər (izah edin).
Xeyr
2. Risk: səriştəsiz əməkdaşlar işdən çıxarıla yaxud işdə saxlanıla bilər
Bütün işçi heyət iş üzrə təlim
Mümkün nəzarət vasitələri (şamil
olunanları seçin):
keçib və müvafiq qaydada
a)
Şirkətin şəxsi heyəti təyin
Bəli
nəzarət olunur.
olunduqları öhdəlikləri üçün tələb
olunan səriştə və təlimə malikdir.
Rəhbərlik istehsal, satış və
b) b) Rəhbərlik əməkdaşların
vəzifələri üçün tələb edilən zəruri
idarə etmə sahələrində
bilik və bacarıqları dəqiq müəyyən
səriştəlidir. Ravi ilə Pərvin
Bəli
edir.
təsərrüfat, marketinq və
hüquqi məsələlər üzrə
məsləhətlər verir.
c)
Vəzifə təlimatları
Xeyr
mövcuddur və onlar effektiv şəkildə
istifadə edilir.
d)
Rəhbərlik şəxsi heyətə
Xeyr
müvafiq mövzular üzrə təlim
proqramlarında iştirak etmək
imkanı verir.
İl ərzində heç bir vəzifə üzrə
e)
Tələb edilən tapşırıqların
Bəli
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İki əməkdaşdan – Con
və Amad - müsahibə
alınmışdır. Onlar:
•
Yazılı iş təlimatı
olmadan, öz vəzifə və
öhdəliklərini aydın başa
düşürlər.
•
Qeyd etdilər ki,
aparat yaxud proses
dəyişdikdə, onlara
təlimat verilir.
•
İşlər
gözlənildikdən daha
yaxşı getdikdə,
təriflənir, işi yaxşı
görmədikdə isə bu
onlara dərhal bildirilir.
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effektiv şəkildə yerinə yetirilməsi
üçün şəxsi heyətin tələblərə cavab
verən komplektləşdirilməsi təmin
edilir.
f)
İşçi heyətin bacarıqlarının
onların vəzifə təlimatlarına ilkin və
davamlı uyğunlaşdırılması.
g)
İşçi heyətinə yaxşı fəaliyyət
göstəricilərinə görə kompensasiya
və mükafat verilir.

məzuniyyət olmamışdır, bu da
maliyyə hesabatlarının təqdim
edilməsinə təsir edir.
Xeyr

Xeyr

Əməkdaşlar işi yaxşı
gördükdə, həvəsləndirilir.
Satıcılardan başqa işçilər
üçün mükafatlandırma
strukturu yoxdur.

Əsaslandırıcı sənədlərin
xarakterini yaxud
rəhbərliyin tədbirlərini
təsvir edin

Nəzarət mühiti

İnzibati işçi heyətinə
(Mirelli və Kliff) verilən
suallardan məlum oldu
ki, dövr ərzində heyətin
sayı dəyişməz qalıb.

Müəyyən edilmiş
nəzarət vasitələrinin
yerinə yetirilməsini
təmin etmək üçün
sorğuları/müşahidəl
əri təsvir edin

Nəzarət
mövcud
durmu?
Xeyr
h) Digər (izah edin).
3. Risk: Rəhbərliyin daxili nəzarətə və/yaxud biznes risklərinin idarə edilməsinə münasibəti pisdir

Mümkün nəzarət vasitələri (şamil
olunanları seçin):
Rəhbərlik aşağıdakılara qarşı
müsbət münasibət göstərir və
hərəkət edir:
a) Maliyyə hesabatlarına (o
cümlədən rəhbərliyin daxili
nəzarətə məhəl verməməsinə və
digər dələduzluqlara) ağlabatan
daxili nəzarətin təyin edilməsi və
saxlanması:
−
Uçot siyasətinin müvafiq
qaydada seçilməsi/tətbiq
edilməsi,
−
Məlumatların işlənməsinə
nəzarət vasitələri, habelə
−
Mühasibatlıqda işləyən
heyətə münasibət.
b)
Rəhbərlik iş görən şəxsi
heyətin müvafiq davranışına
xüsusi diqqət yetirir.
c)
Rəhbərlik aktivlər,
sənədlər və qeydlərin icazəsiz
istifadəsinin yaxud məhv
edilməsinin qarşısını almaq üçün
prosedurlar təyin etmişdir.

Rəhbərlik yerinə yetirilməsi
baha olmayan yaxud ziyan
verməyən tövsiyələrə çox tez
reaksiya verir və onun daxili
nəzarətə münasibəti
yaxşıdır.

Bəli

Bəli

Münasibətlərə və nizamintizam qaydalarına dair
yuxarıda verilən şərhlərə
baxın.

Bəli
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Aşağıdakılardan ibarət
olan biznes plan
yoxlanıldı:
•
Satış və pul
vəsaitlərinin axınının
proqnozu.
•
Nəzərdə
tutulmuş kapital
xərcləri.
•
Satış və bir
təchizatçının müflis
ola bilməsi
baxımından iqtisadi
böhranın onların
təsərrüfat fəaliyyətinə
necə təsir edə
biləcəyinin müzakirəsi.
Rəhbərliyimizin
məktubdakı
tövsiyələrin həyata
keçirilməsi mümkün
olduğu halda, onlar
həmişə qəbul
olunmuşdur.
Əməkdaşlarımızın
müsahibələri əsasında
(bax 2-ci addım)
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əməkdaşlar nəyin
tələb olunduğunu və
qaydaların riayət
olunmasının zəruri
olduğunu başa düşür.
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Nəzarət mühiti
d) Rəhbərlik biznes risklərini
təhlil edir və müvafiq tədbir görür.

Nəzarət
mövcud
durmu?

Bir az

Əsaslandırıcı sənədlərin
xarakterini yaxud
rəhbərliyin tədbirlərini
təsvir edin
Riskin qeyri-rəsmi idarə
edilməsinə baxmayaraq,
biznes riskləri rəhbərliyin
yığıncaqlarında müzakirə
edilir və biznes planda əks
etdirilir.
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Müəyyən edilmiş
nəzarət vasitələrinin
yerinə yetirilməsini
təmin etmək üçün
sorğuları/müşahidəl
əri təsvir edin
Cavada ilə müsahibə
zamanı o qeyd etdi ki,
Surac məsələləri
müzakirə etməyə
etiraz etmir və ona
maliyyə hesabatlarını
saxtalaşdırmağa
təzyiqin göstərilməsini
hiss etmir. Suracın
sözlərinə əsasən, “bu
ay yaxşı yaxud pis
olduğundan asılı
olmayaraq, rəqəmlər
olduğu kimidir”.
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Risk amilinin əks
etdirdiyi təsdiqləmələr

Vəzifə bölgüsünü təmin etmək üçün depozitin hesaba qoyulması
haqqında blankı Karla hazırlayır, lakin pulu hesaba Cavad qoyur.
Poçtu açanda, çeklərdə “Dephta” şirkətinin hesab nömrəsi
göstərilməklə, “yalnız depozitlər üçün” ştamp vurulur. Banka
göstəriş verilib ki, çeklərlə nağd pul verilməsin.
Depozitdən əvvəl qəbul edilən çeklər siyahıya alınır, ümumi
məbləğ hesablanır və yoxlanılır.
Müddəti 90 gündən çox olan hesabları Surac ilə Cavad yoxlayır və
görülən tədbirlər sənədləşdirilir.
Qəbzlərin düzgün dövrdə uçota alınmasını təmin etmək üçün
registrlərin bağlanma prosedurları mövcuddur.
Müntəzəm olaraq vaxtı keçmiş debitor borcların siyahısı
hazırlanır və hər ay Surac ilə Cavada göndərilir.
Müntəzəm olaraq vaxtı keçmiş debitor borclarının yoxlanılması
və vaxtı keçmiş hesabların Surac tərəfindən təkrar yoxlanılması.
Ödəmə müddətindən 180 gün və daha çox vaxt keçmiş borclara
qapıda ödəmə şərti tətbiq edilir.

TDəqM
NT

Q

NT

Q

NT

Q

TDəqM

TDəqM

TDəqM

NT

DəqDəy

A

NT

Q

İM

A

MO

Q

Nəzarət prosedurları risk amilini azaldırmı?

Xeyr

Açıqlama: B = Risk azaldıldı S = Bir az azaldıldı X = Əhəmiyyətli
zəiflik mövcuddur
Müəyyən edilmiş zəif tərəflər
Hesabatlar müştərilərə göndərilmədiyinə görə səhv müştərinin
hesabına köçürülmə kimi zəif tərəf mövcuddur.
Nümayiş salonlarının əksəriyyətində satışların nağd ödənişlə
həyata keçirilməsinə və qəbzlərin tələb olunduqda verilməsinə
görə, nağd ödənişlə həyata keçirilən satışların hamısının uçota
alınmaması riski mövcuddur.
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Xeyr

yoxlanıldı (B/X)
İS istinad

Nəzarət

Nəzarətin növü
Q = Qarşısını alma
A = Aşkarlama və təshih etmə

Risk amilləri: səhv harada ola bilər
Vaxtı keçmiş
debitor borcları
vaxtında təkrar
yoxlanılmır

Daxili nəzarətin (DN) komponenti
NM = Nəzarət mühiti
NT = Nəzarət tədbirləri
İM = İnformasiya və məlumatvermə
MO = Monitorinq

Daxili nəzarətin
komponenti
Çeklər
yarımçıqdır və ya
pul qoyulmayıb
yaxud uçota
alınmayıb
Nağd ödənişə
həyata keçirilən
satışlar uçota
yarımçıq alınıb
yaxud alınmayıb
Uçota alınmış
qəbzlər üzrə
məbləğlər yanlış
müştəriyə yaxud
hesaba yazılıb
(dələduzluq
yaxud
Qəbzlər yanlış
səhv)
dövrdə uçota
alınıb

Açıqlama: Təsdiqləmələr
T = Tamlıq
M = Mövcudluq
Dəq = Dəqiqlik
Dəy = Dəyərləndirmə
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Təsərrüfat fəaliyyətinə yaxud əməliyyatlara nəzarət vasitələri
Yuxarıda qeyd edilən nəzarətin hazırlanması matrisasında dörd addımdan ikisi əks etdirilir. O
əməliyyat risklərini müəyyən edilmiş nəzarət vasitələrinə uyğunlaşdırır və həmçinin yerinə
yetirilmə üzrə işə çarpaz istinad etmək üçün də istifadə edilə bilər.
3-cü addım — nəzarətin yerinə yetirilməsi
Üçüncü addım nəzarət vasitələrinin mövcud olub-olmadığını və müəssisədə istifadə edilibedilmədiyini müəyyən etməkdir.
Gəlirə/debitor borclarına nəzarətin yerinə yetirilmə prosedurlarından çıxarış
Əməliyyatı aparan şəxsi heyəti sorğu-sual edin.
Müsahibə verən şəxslər:
Karla

Tarix

16 fevral 20X3-cü il

Dameer

Tarix

17 fevral 20X3-cü il

Maria Ho

Tarix

17 fevral 20X3-cü il

Əməliyyatla bağlı yerinə yetirilmiş prosedurları
təsvir edin. Başlanma, icazə verilmə, mühasibat
uçotu sənədlərində uçota alınma və maliyyə
hesabatlarında təqdim edilməni əks etdirin.

Sistem sistemlərin sənədlərində təsvir olunduğu
kimi işləyir. Daxili nəzarət vasitələrinin istifadəsini
nümayiş etdirən sənədlərin nüsxələri üçün 530
saylı İS-ə baxın. Lakin biz fikir verdik ki, Maria Ho
yeni əməkdaşdır və hal-hazırda sistem haqqında
az bilir.

Bir şəxsdən (prosesə görə cavabdeh şəxs)
Satış mühasibatlığa təhvil-təslim edir.
növbəti şəxsə məlumat ötürmə proseslərini təsvir
Addımbaaddım təhlilə əsasən ötürülmə yaxşı
edin.
işləyir.
Yerinə yetirilmiş daxili nəzarət prosedurlarının
Nəzarətin hazırlanma matrisasına fikir verildi.
tezliyinə və müddətinə fikir verin.
Əməliyyatların məlumat fayllarını qorumaq üçün
tələb edilən ümumi İT nəzarət vasitələrini
müəyyən edin və proqramın daxili nəzarət
vasitələrinin lazımi qaydada işləməsini təmin
edin.

Müəssisənin kiçik olduğuna görə ümumi İT nəzarət
vasitələri minimaldır.

Şəxsi heyətin xəstəliklərini və məzuniyyətlərini
əhatə edən mövcud prosedurları sənədləşdirin.
Son 12 ay ərzində məzuniyyətlər götürülmədiyi
halda, səbəbini sənədləşdirin.

Maria işə götürülməzdən əvvəlki dövrdə 4 ay ərzində
satıcı vakansiyası var idi. Bu, həmin vaxt vəzifə
bölgüsünün az olmasını bildirir.

Keçən dövrdə aşkar edilmiş səhvlərin həcmi və
xarakteri haqqında soruşun.

Səhvlərin çoxu hal-hazırda əsasən əl ilə yerinə
yetirilən proses olan qiymət qoymadakı səhvlər
üzündən baş vermişdir.

Hər hansı bir şəxsdən sənədləşdirilmiş
prosedurlardan kənara çıxması tələb edilibedilmədiyini soruşun.

Satış üzrə menecerin dostu üçün yataq dəstinin qiymətini
xeyli aşağı salmaq tələbinə mənfi cavab verilmişdir.
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4-cü addım — nəzarətin sənədləşdirilməsi
Təsviri yanaşma ilə təsərrüfat fəaliyyətinin sənədləşdirilməsindən çıxarış — “Dephta Furniture, Inc.”
Təsərrüfat fəaliyyəti — Gəlir/debitor borcları/qəbzlər sistemi
Araşdırılacaq həlledici risklər və əlaqəli nəzarət prosedurları
1.

Hesab təqdim edilmədən mallar göndərilib/xidmətlər göstərilib
Müştəri təsdiqləmək məqsədilə satış üçün sifarişi imzaladıqda, sifariş mühasibat uçotu
sisteminə daxil olur və avtomatik olaraq ona sıra nömrəsi təyin edilir. Sifariş göndərilmək
üçün hazır olduqda malın daşınma fakturası hazırlanır, sistemə daxil edilir və sifarişlə
uyğunlaşdırılır. Sonra Karla avtomatik olaraq sıra nömrəsi təyin edən mühasibat uçotu
sistemindən hesab-fakturanı hazırlayır. Ciddi qaydadır ki, malın daşınma sənədinin nömrəsi
sistemə daxil edilməsə, yüklənmə baş verə bilməz. Sonra sistem hansı sifarişlərin daxil
edildiyini, hansıların isə çatdırılma tarixinədək gözlədiyini izləyə bilər.

2.

Gəlirlər hesablarda yanlış uçota alınıb/heç uçota alınmayıb (məs., nağd ödənişlə həyata
keçirilən satışlar)
Qəbul edilən hər sifariş üzrə satış üçün sifariş hazırlanır və mühasibat uçotu sisteminə daxil
edilir və sifarişə avtomatik olaraq sıra nömrəsi təyin edilir. Yeganə istisna birbaşa sexdən
satılan mebel və ya əldə olan digər kiçik elementlərdir.

3.

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar müəyyən edilməyib
Hal-hazırda tətbiq edilən nəzarət vasitələri yoxdur.

4.

Gəlirin tanınma siyasətinə riayət olunmur
Gəlir hesab-faktura təqdim olunduqda uçota alınır. 500 Є-dən yuxarı yaxud satış qiyməti
minimal satış qiymətindən aşağı olan bütün sifarişləri Arcan yoxlayıb təsdiqləməlidir.

5.

Hesablarda uçota alınan saxta satışlar/satış kreditləri
500 Є-dən yuxarı yaxud satış qiyməti minimal satış qiymətindən aşağı olan bütün sifarişləri
Arcan yoxlayıb təsdiqləməlidir.

6.

Malların göndərilməsi/xidmətlərin göstərilməsi pis kredit tarixi riski ilə həyata keçirilmişdir
Arcan tanıdığı yaxud sifariş iri olmadığı halda müştərilərin kredit tarixini yoxlamır. Kredit
verərkən, o əsasən müştəri ilə əvvəlki təcrübəsinə arxayın olur.

7.

Satış/xidmətlər yanlış dövrdə uçota alınıb
Karla ay üzrə gəlir və pul vəsaitlərinin qəbzlərinin ayın sonuna olan hesabatı hazırlayır. Bu hesabatı
Surac yoxlayır.

8.

Qəbzlər üzrə qismən ödəniş edilib/uçota alınıb yaxud heç ödənilməyib/uçota alınmayıb
(dələduzluq yaxud səhv)
Qəbul edilən çeklər depozitdən əvvəl siyahıya daxil edilib, yekunlaşdırılıb və yoxlanılıb.
Vəzifə bölgüsünü təmin etmək üçün depozitin hesaba qoyulması haqqında blankı Karla
hazırlayır, lakin pulu hesaba Cavad qoyur.
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9.

Qəbzlər üzrə ödənişlər yanlış hesaba yazılıb (dələduzluq yaxud səhv)
Aylıq satış və debitor borcları yoxlanılan zaman fikir vermək olar.
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10.

Qəbzlər yanlış dövrdə uçota alınıb
Qəbzlərin düzgün dövrdə uçota alınmasını təmin etmək üçün Karla hər ay registrlərin düzgün
bağlanıb-bağlanmamasını yoxlayır.

11.

Şübhəli yaxud ödəniş baxımından ümidsiz qalıqlar üçün ehtiyat uçota alınmayıb
60 gündən çox hesabların ödənilib-ödənilməməsi təkrar yoxlanılmışdır, lakin ilin sonundan
başqa şübhəli hesablar üzrə güzəşt edilməmişdir.

12.

Vaxtı keçmiş debitor borcların təkrar yoxlanılması vaxtında həyata keçirilmir
Cavad köhnəlmiş debitor borclarının siyahısını hazırlayıb Suraca yoxlamağa verir. 60
gündən çox olan hesablar hər ay təkrar yoxlanılır və siyahıda müştərinin qalığı nə vaxt
ödəməyə razılaşdığına dair şərhlər yaxılır. 90 gündən artıq olan və alternativ ödəniş
haqqında razılıq əldə etməyən müştərilər üçün gələcəkdə satışlar qapıda ödəmə əsasında
həyata keçirilir.

İnternet vasitəsilə həyata keçirilən satışa nəzarət vasitələri üçün 545-6 saylı ayrıca arayışa (daxil
edilməyib) baxın.
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Nümunəvi halın təhlili B — “Kumar & Co.”
1-ci addım – Riskin müəyyən edilməsi
Daxili nəzarətin dəyərləndirilməsində ilk və ən vacib addım daxili nəzarətlə azaldılması tələb
edilən riskləri müəyyən etməkdir. Bura müəssisənin öyrənilməsi nəticəsində əldə edilmiş nəticə
kimi müəyyən edilən risklər, digər nüfuzetmə risk amilləri və satış, satın alma və əmək haqlarının
hesablanması və s. kimi təsərrüfat fəaliyyətləri ilə bağlı əməliyyatlar səviyyəli risk amilləri daxildir.
2-ci addım — nəzarətin hazırlanması
İkinci addım rəhbərliyin tətbiq etdiyi yuxarıda 1-ci addımda müəyyən edilmiş riskləri əks etdirən
nəzarət vasitələri haqqında sorğu-sual etmək və onları dəyərləndirməkdən ibarətdir.
Nüfuzetmə (müəssisə səviyyəli) və ümumi İT nəzarət vasitələri
Aşağıdakı formatda bu fəsildə təsvir edilən 4 addımın hər biri əks etdirilir. Bu formatdan
aşağıdakıları sənədləşdirmək üçün istifadə etmək olar:
Daxili nəzarətin müxtəlif komponentlərinin əks etdirəcəyi risk amilləri (Riskin müəyyən edilməsi –
1-ci addım (yuxarıda));
Riskləri azaldan hansı (əgər varsa) nəzarət vasitələri mövcuddur (Nəzarətin hazırlanması – 2-ci addım
(yuxarıda));
Müəyyən edilmiş nəzarət vasitələrinin həqiqətən də mövcud olması və istifadə
edilməsinə dair sübutlar. (Nəzarətin yerinə yetirilməsi – 3-cü addım (aşağıda)); habelə
Müəyyən edilmiş və yerinə yetirilmiş nəzarət vasitələrinin konteksti və fəaliyyəti (Nəzarətin
sənədləşdirilməsi – 4-cü addım (aşağıda)).

Müəssisə səviyyəli nəzarət vasitələri
Nəzərə alınacaq risklər
Münasib nəzarət vasitələri
Nəzarət mühiti:
Rac davamlı olaraq əməkdaşlarla
gündəlik danışıqlarda və hərəkətləri ilə
•
Dürüstlük və etik dəyərlərin
dürüstlük və etik münasibətlərin zərurəti
vacibliyinə/zərurətinə diqqət yetirilmir.
haqqında xəbər verir.
•
Əməkdaşların səriştəli olmasına bağlılıq
yoxdur.
Onun daxili nəzarətə münasibəti
yaxşıdır — həyata keçirilməsi mümkün
•
İdarəetməyə məsul şəxslərin rəhbərliyə
olan audit tövsiyələrini keçmişdə yerinə
nəzarəti nəticəsizdir.
yetirmişdir.
•
Rəhbərliyin daxili nəzarətə və/və ya biznes
Rəsmi idarə etmə strukturu yoxdur, lakin
risklərinin idarə edilməsinə münasibəti
Rac müntəzəm olaraq Surac və Cavad
pisdir.
(Dephta) ilə görüşür.
•
Planlaşdırma, nəzarət və məqsədlərə nail
olmaq üçün təşkilati struktur faydasız/qeyrimünasibdir.
•
İR-nın səmərəli idarə edilməsini təmin
edən siyasət/prosedurlar yoxdur.
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Müəssisə səviyyəli nəzarət vasitələri
Nəzərə alınacaq risklər
Münasib nəzarət vasitələri
Nəzarət vasitələri risk amillərini azaldırmı?
Bəli
Müəyyən edilmiş nəzarət vasitələrinin yerinə
Rubi ilə müsahibə keçirilib və o Racın tədarükçülər və
yetirilməsini təmin etmək üçün
müştərilər ilə etik normalara uyğun və vicdanla
sorğuları/müşahidələri təsvir edin.
davrandığını təsdiqləyib.

Risklərin qiymətləndirilməsi:
• Rəhbərlik çox vaxt əvvəl müəyyən
edilməmiş/qiymətləndirilməmiş hadisələrə
təəccüblənir və ya qabaqcadan planlaşdırmaq
əvəzinə davamlı şəkildə hadisələrə cavab verir.
Nəzarət vasitələri risk amillərini azaldırmı?
Müəyyən edilmiş nəzarət vasitələrinin yerinə
yetirilməsini təmin etmək üçün
sorğuları/müşahidələri təsvir edin.

Maliyyə hesabatlarının riskləri:
• Maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli olan
hadisələr və şəraitlər (əməliyyat olmayan) uçota
alınmaya və ya onlar haqqında məlumatlar
toplanmaya bilər;
• Maliyyə hesabatlarına, jurnal yazılışlarına və
əhəmiyyətli qiymətləndirmələrin/açıqlamaların
hazırlanmasına nəzarətin pis olması nəticəsində
maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər baş
verə bilər; habelə
•
Maliyyə hesabatlarına aid olan əhəmiyyətli
məsələlər direktorlar şurasının və ya bankirlər
yaxud tənzimləyici orqanların nəzərinə çatdırılmaya
bilər.
Nəzarət vasitələri risk amillərini azaldırmı?
Müəyyən edilmiş nəzarət vasitələrinin yerinə
yetirilməsini təmin etmək üçün
sorğuları/müşahidələri təsvir edin.
Dələduzluğun qarşısının alınması:
• Rəhbərlik dələduzluğun baş vermə (o cümlədən
rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsi)
risklərini nəzərə almamışdır yaxud
qiymətləndirməmişdir.
Nəzarət vasitələri risk amillərini azaldırmı?

Müəyyən edilmiş nəzarət vasitələrinin yerinə
yetirilməsini təmin etmək üçün sorğuları/müşahidələri
218

Cavad hazırladığı sonuncu yığıncağın protokolu
yoxlanıldı.
Hər il biznes plan hazırlanır. Rac aylıq pul
vəsaitlərinin axınına və satış tendensiyalarına
nəzarət edir.
Bəli
İqtisadiyyatın satışa təsir etmə imkanı vurğulanan
biznes planın nüsxəsi yoxlanıldı.
Raca verilən aylıq pul vəsaitlərinin axını olan qovluq
yoxlanıldı. Sənədlərdə şərhlər və dəyişikliklər şəklində
Rac tərəfindən yoxlanılmanın sübutlar tələb olundu.
Rac maliyyə hesabatlarını və biznes planları
yoxlamaq üçün Surac və Cavad (Dephta) ilə görüşür.
Rac maliyyə hesabatlarını yoxlayır, lakin onları yalnız
vaxtı olanda yoxlayır. (Vəzifə bölgüsünün olmaması
riski artırmışdır və Rubiyə yazılışları aşkar olunmadan
jurnala daxil etməyə imkan vermişdir).

Xeyr. Nəzarətin zəif tərəfləri rəhbərliyin daxili nəzarətə
məhəl verməməsi və bu cür kiçik müəssisədə vəzifə
bölgüsünün olmamasından ibarətdir.
Raca verilən aylıq maliyyə sənədləri olan qovluq
yoxlanıldı. Lakin Racın həqiqətən də hesabatları
yoxlamasına dair heç bir sübut görünmədi.
Rac pul vəsaitlərini və qiymətli əşyaları qıfıl altında
saxlayır.
Rac əməliyyatların hər addımında, o cümlədən
istehsalda iştirak edir, buna görə bütün əməliyyatlara
nəzarət dələduzluq riskini minimuma endirir.
Xeyr. Qiymətli əşyalar təhlükəsiz saxlanılır, lakin Rac
bu il tez-tez işdə olmayıb, bu da rəhbərliyin
nəzarətinin həcmini azaldıb. Bundan əlavə məlumdur
ki, hesabdarın şəxsi maddi problemləri var.
Pul vəsaitlərinin qıfıl altında saxlandığı yerə baxış
keçirilib və açarın yalnız Racda olub-olmaması
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yoxlanılıb.

təsvir edin.

Ümumi İT nəzarət vasitələri
Nəzərə alınacaq risklər
• İT-nin effektiv idarə edilməsini yaxud İT işçi
heyətinə nəzarəti təmin edən siyasət/prosedurlar
mövcud deyil;
• Biznes məqsədləri, riskləri və İT planları
uyğunlşdırılmayıb;
•
Məlumatları qeyri-dəqiq işləyən və ya qeyridəqiq məlumatları işləyən sistemlərə/proqramlara
etibar edilir; habelə
•
Məlumatlardan icazəsiz istifadə etmək
imkanı. Məlumatların məhv edilməsinin
mümkünlüyü, yanlış dəyişikliklər, icazəsiz yaxud
mövcud olmayan əməliyyatlar və ya əməliyyatların
qeyri-dəqiq uçotu.

Münasib nəzarət vasitələri
İT xərcləri və avadanlıqların satın alınması ilik
büdcənin hissəsidir (nəzərdə tutulduğu halda).
Rac proqram təminatının təzələnməsini və Rubinin
məlumatların ehtiyat nüsxəsini saxlamasını təmin
edir.

Bəli, əməliyyatların kiçik ölçülü olmasını nəzərə
alaraq.
İT xərcləri maddəsi ilə illik büdcə yoxlanıldı. Dövrdə iri
avadanlıq satın almaları planlaşdırılmayıb.

Nəzarət vasitələri risk amillərini azaldırmı?
Müəyyən edilmiş nəzarət vasitələrinin yerinə
yetirilməsini təmin etmək üçün
sorğuları/müşahidələri təsvir edin.
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Təsərrüfat fəaliyyəti yaxud əməliyyatlar səviyyəli nəzarət vasitələri
Bu formada (gəlir, debitor borcları, qəbzlər) prosesdəki dörd addımdan ikisi əks etdirilir. Burada
təsdiqləmələr üzrə əməliyyat riskləri müvafiq daxili nəzarət prosedurları (MDNP) ilə
uyğunlaşdırılır. Bu forma nəzarət vasitələrinin yerinə yetirilməsi üzrə işə çarpaz istinad etmək
üçün də istifadə edilə bilər.
Müəssisə: “Kumar & Co.”

1-ci addım əməliyyat risklərini
təsvir edin
1

Təsirə məruz
qalmış
təsdiqləmələr
T

Göndərilmiş
mallara/görülmüş
xidmətlərə görə
hesab-faktura
verilməyib.
2 Gəlirlər qismən
yaxud heç uçota
alınmayıb
(məs., nağd
ödənişlə həyata
keçirilən satış).

TDəq

3

TM

4

5

Gəlirin tanınması
siyasətinə riayət
olunmayıb.

Gəlir/qəbzlər
yanlış dövrdə
uçota alınıb.
6 Qəbzlər üzrə
ödəniş qismən
edilib/heç
edilməyib yaxud

Dövrün sonu: 31 dekabr 20XX-ci il

TMDəq

2-ci addım – MDNP-ləri
təsvir edin (əgər
mövcud olan nəzarət
vasitələri çoxdursa,
nəzarətin hazırlanma
matrisasından istifadə
etməyi nəzərdən
keçirin)
Göndərilən bütün mallara
hesab-fakturanın
verilməsini təmin etmək
üçün göndərilmələrin
qeydiyyat jurnalı
satışların qeydiyyat
jurnalı ilə uyğunlaşdırılır.
Hesabdar hər ay satılan
mallara verilən hesabfakturaları mühasibat
uçotu sənədlərində uçota
alınan gəlirlərlə
tutuşdurur.
Rac aylıq satışı,
mühasibat uçotu
sənədlərini və daxil olan
pul vəsaitlərinin
qeydiyyat jurnallarını
yoxlayır. (Qeyd:
müştərilər azdır, malların
əksəriyyəti “Cambridge”
şirkətinə satılıb).
Gəlir mallar göndərilib,
hesab-faktura verildikdə
uçota alınır. Lakin
dövrün bitməsinə faktiki
nəzarət vasitələri yoxdur.

Dəq

Hər ay satışı Rubi ilə
Rac yoxlayır.

TDəq

Debitor borclarını hər ay
yoxlayan zaman Racın
hesaba qoyulmayan
depozitə fikir verəcəyi
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Nəzarəti dəyərləndirin

Hazırlanma Yerinə
yetirilmə
Düzgün

545-2

Qalıq
riski (Y,
O, A)
A

Düzgün

545-2

A

Düzgün

545-2

A

Qismən

545-2

O

Qismən

545-2

O

Xeyr

Xeyr

O
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uçota
alınıb/alınmayıb.
Şübhəli yaxud
ödəniş
baxımından
ümidsiz qalıqlar
üzrə ehtiyat
yoxdur.
8 Əlaqəli tərəflərlə
əməliyyatlar
müəyyən
edilməyib.
7

güman edilir.
Dəy

Yalnız ilin sonunda edilib

Xeyr

Xeyr

Y

TMDəqDəy

“Dephta” şirkətinə satılan
mallar ayrı hesabda
uçota alınır və hər ay
Rac tərəfindən yoxlanılır.
Lakin digər əlaqəli
tərəflər müəyyən
edilməyib

Qismən

545-2

O

9

Təsdiqləmələr üzrə əhəmiyyətli təhriflər risklərini (ƏTR) qiymətləndirmək üçün peşəkar
mühakimə yürüdün (yuxarıdakı məlumatların yoxlanması əsasında).
Təsdiqləmə

ƏTR

Tamlıq
Mövcudluq
Dəqiqlik

Aşağı
Aşağı
Orta

Dəyərləndirmə

Orta

Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı audit prosedurlarını
(məsələn, təfərrüatların sınaq yoxlamaları yaxud
nəzarətin sınaq yoxlamaları) təsvir edin
Satış və debitor borcları üzrə audit proqramına baxın.
Satış və debitor borcları üzrə audit proqramına baxın.
Dövrün bitməsi və gəlirin tanınması üzrə əlavə iş görün.
Təfərrüatlar satış və debitor borcları üçün audit
planlarındadır.
C.100-də əks etdirilən şübhəli hesablar üçün güzəştləri
diqqətlə yoxlayın

İ/S istinad

705 - C.100
705 - C.100
705 - C.100

705 - C.100

Qeyd : Təsdiqləmələr səviyyəsində ƏTR əməliyyat risklərinin (yuxarıda) “təsirinə məruz qalmış” və
azaldılmadan sonra qalan “qalıq riskinin” həcminə əsaslanır.
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3-cü addım — nəzarətin yerinə yetirilməsi
Əməliyyatlar səviyyəli nəzarətin yerinə yetirilməsi
Gəlir/debitor borclarına nəzarətin yerinə yetirilmə prosedurlarından çıxarış
Müsahibə keçirilən şəxslər:
Rubi

Tarix

22 fevral 20X3-cü il

Rac

Tarix

22 fevral 20X3-cü il

Əməliyyatla bağlı yerinə yetirilmiş prosedurları
təsvir edin. Başlanma, icazə verilmə, mühasibat
uçotu sənədlərində uçota alınma və maliyyə
hesabatlarında təqdim edilməni əks etdirin.
Bir şəxsdən (prosesə görə cavabdeh şəxs)
növbəti şəxsə məlumat ötürmə proseslərini təsvir
edin.
Yerinə yetirilmiş daxili nəzarət prosedurlarının
tezliyinə və müddətinə fikir verin.
Əməliyyatların məlumat fayllarını qorumaq üçün
tələb edilən ümumi İT nəzarət vasitələrini
müəyyən edin və proqramın daxili nəzarət
vasitələrinin lazımi qaydada işləməsini təmin edin
Şəxsi heyətin xəstəliklərini və məzuniyyətlərini
əhatə edən mövcud prosedurları sənədləşdirin.
Son 12 ay ərzində məzuniyyətlər götürülmədiyi
halda, səbəbini sənədləşdirin.

Keçən dövrdə aşkar edilmiş səhvlərin həcmi və
xarakteri haqqında soruşun.

Hər hansı bir şəxsdən sənədləşdirilmiş
prosedurlardan kənara çıxması tələb edilibedilmədiyini soruşun.

Sistem sistemlərin sənədlərində təsvir olunduğu
kimi işləyir. Daxili nəzarət vasitələrinin istifadəsini
nümayiş etdirən sənədlərin nüsxələri üçün 535
saylı İS-ə baxın
Satış mühasibatlığa təhvil-təslim edir.
Addımbaaddım təhlilə əsasən ötürülmə yaxşı
işləyir.
Nəzarətin hazırlanma matrisasına fikir verildi..
Müəssisənin kiçik olduğuna görə ümumi İT
nəzarət vasitələri minimaldır.

Yarımştat işçi olaraq Rubi ofisdə olduğu zaman
uçotun aparılması üzrə bütün işlərə iştirak edir.
Əməliyyatların minimal sayda olmasına görə bu
yetərli olmuşdur.

Səhvlərin əksəriyyəti sifariş edilmiş və
göndərilmiş elementlərin miqdarında edilmişdir.
Satış və sifarişlərin qeydiyyat jurnallarının
uyğunlaşdırılmasına Rac nəzarət edir ki, bu cür
səhvlər aşkar edilsin və bizim addımbaaddım
sınaq yoxlamamızda effektiv işləyirdi.
Qeydə alınmayıb.
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4-cü addım — daxili nəzarətin sənədləşdirilməsi
Qeyd: nəzarət vasitələri qalın şriftlə müəyyən edilir.
Təsviri yanaşma ilə təsərrüfat fəaliyyətinin sənədləşdirilməsindən çıxarış — “Kumar & Co.”
Təsərrüfat fəaliyyəti — Gəlir/debitor borcları/qəbzlər sistemi
Satış üçün sifarişlər
Qəbul edilən hər sifariş üzrə satış üçün sifariş hazırlanır və mühasibat uçotu sisteminə daxil
edilir və sifarişə avtomatik olaraq sıra nömrəsi təyin edilir. Yeganə istisna birbaşa sexdən
satılan mebel və ya əldə olan digər kiçik elementlərdir.
Rac sifarişin tarixini, məbləğini, malın növünü, çatdırılmasına söz verilən tarixi, qiyməti və s. izləyən
sifarişlərin qeydiyyat jurnalını aparır. O həmçinin müştərinin adı, sifarişin təfərrüatları, qiymət və s.
daxil edilən satışların qeydiyyat jurnalını da aparır. Rac ayın sonunda sifarişlər və satışların
dəqiqliyini yoxlamaq üçün qeydiyyat jurnallarını uyğunlaşdırır və yoxlayır.
Elementlər yığılıb göndərilmə üçün hazır olanda, Rubi sifarişlə birlikdə müştəriyə göndərilən
hesab-fakturanı hazırlayır.
Sexdən satış
Sexdən kənar bütün satışlar üçün hesab-fakturaları satış zamanı Rac hazırlayır və mühasibat uçotu
sisteminə daxil edir. Sistem avtomatik olaraq hər satış üçün hesab-faktura nömrəsi verir. Hesabfakturalar müştərilərə verilir.
Sexdən satışların əksəriyyəti nağd ödənişlə həyata keçirilir, bu səbəbdən kredit riski aşağıdır.
Debitor borcları
Rubi poçtla göndərilənlərin hamısını açır və depozit üçün ödənişləri ayırır. Rac evə qayıdanda banka
gedir və depoziti ödəyir. Sonra Rubi ödənişləri mühasibat uçotu sisteminə daxil edir və ödənişi
göstərilmiş hesab-fakturalara tətbiq edir.
Rubi köhnə debitor borclarının siyahısını hazırlayır və siyahını yoxlamaq üçün Raca verir.
90 gündən çox olan hesabları hər ay Rubi təkrar yoxlayır və siyahıda müştərinin qalığı nə vaxt
ödəməyə razılaşdığına dair şərhlər edir.

223

Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat 2-ci cild — Praktiki təlimat

13. Daxili nəzarətlə bağlı
çatışmazlıqların bildirilməsi
Fəsilin məzmunu
Daxili nəzarətdə müəyyən edilmiş, auditorun peşəkar
mühakiməsinə görə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin
diqqətinə layiq olan çatışmazlıqların xəbər verilməsi üzrə təlimat.

Müvafiq BAS

265

Əlavə 13.0-1

Fəaliyyət

Məqsəd

Audit tapşırığı üzrə
hazırlıq işlərini yerinə
yetirmək

Audit tapşırığının
qəbul edilibedilməməsinə dair
qərar qəbul etmək

Sənədləşdirilmə1

Riskin qiymətləndirilməsi

Risk amillərinin siyahısı
Müstəqillik
Məktub-saziş
Auditi
planlaşdırmaq

Riski
qiymətləndirmə
prosedurlarını
yerinə yetirmək

Ümumi audit
strategiyasını və audit
2
planı hazırlamaq

Müəssisəni
3
öyrənməklə ƏTR
müəyyən etmək/
qiymətləndirmək

Əhəmiyyətlilik
Audit qrupunun müzakirələri
Ümumi audit strategiyası

Bzines və dələduzluq
riskləri, o cümlədən
əhəmiyyətli risklər
Müvafiq daxili nəzarət vasitələrinin
hazırlanması/yerinə yetirilməsi

3
Qiymətləndirilmiş ƏTR :
• M/H səviyyəsində
• Təsdiqləmələr səviyyəsində
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Qeydlər:
1.

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

2.
3.

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

ƏTR = əhəmiyyətli təhrif riskləri
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Paraqraf #
260.10

265.6

265.7
265.8

265.9

265.10

BS-lardan müvafiq çıxarışlar
BAS-ın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənanı daşıyır:
(a) İdarəetməyə məsul şəxslər (Those charged with governance) – Müəssisənin
strateji istiqamətinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyan və müəssisənin
hesabatlılığı ilə, o cümlədən maliyyə hesabatının verilməsi prosesinə nəzarətlə
bağlı öhdəlikləri olan şəxs(lər) və ya təşkilat(lar) (məsələn, korporativ qəyyum).
Bir sıra yurisdiksiyalarda bəzi müəssisələr üçün idarəetməyə məsul şəxslərə
rəhbər vəzifələrdə çalışan işçilər, məsələn, özəl və ya ictimai sektora aid
müəssisənin İdarə Heyətinin icra komitəsinin üzvləri, yaxud sahibkar-menecer
daxil ola bilər. Idarəetmə strukturlarının müxtəlifliyi ilə bağlı müzakirə üçün bax:
A1-A8 paraqrafları.
(b) Rəhbərlik (Management) – Müəssisənin əməliyyatlarının yerinə yetirilməsinə
görə icraçı qismində məsuliyyət daşıyan şəxs və ya şəxslər. Müəyyən
yurisdiksiyalarda bəzi müəssisələrə gəlincə, rəhbərliyin tərkibinə idarəetməyə
məsul şəxslərin bəziləri və ya hamısı, məsələn, İdarə Heyətinin icra
komitəsinin üzvləri və ya sahibkar-rəhbər daxildir.
BAS-da qoyulmuş məqsədlər üçün aşağıdakı terminlər bu mənalara malikdir:
(a) Daxili nəzarətdə çatışmazlıq (Deficiency in internal control) - Bu, aşağıdakı
hallarda mövcud olur:
(i)
Nəzarət elə bir yolla hazırlanır, həyata keçirilir və ya yerinə yetirilir ki,
maliyyə hesabatındakı təhriflərin qarşısını vaxtında almaq, yaxud aşkar
edib düzəliş vermək mümkün olmur; yaxud
(ii)
Maliyyə hesabatlarındakı təhriflərin vaxtında qarşısını almaq, yaxud onları
aşkar edib düzəliş vermək üçün zəruri nəzarət gecikdirilir.
(b) Daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatışmazlıq (Significant deficiency in internal control)
– Daxili nəzarət sistemində çatışmazlıq və ya bir sıra çatışmazlıqlar olub,
auditorun peşəkar mühakiməsinə görə, idarəetməyə məsul şəxslərin diqqətinə
layiq olacaq qədər mühüm əhəmiyyətə malikdir. (İst:Paraq.A5)
Auditor yerinə yetirilmiş audit əsasında daxili nəzarətdə bir və ya daha çox çatışmazlıq
aşkar edildiyini müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A1-A4)
Əgər auditor daxili nəzarətdə bir və ya daha çox çatışmazlıq aşkar etmişdirsə, yerinə
yetirilmiş auditə əsaslanaraq, onların istər ayrı-ayrılıqda, istərsə də məcmu halında
əhəmiyyətli çatışmazlıq olub-olmadığını müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A5-A11)
Auditor audit əsnasında daxili nəzarətdə müəyyən edilmiş əhəmiyyətli çatışmazlıqları
idarəetməyə məsul şəxslərə vaxtında və yazılı şəkildə xəbər verməlidir. (İst: Paraq.
A12-A18, A27)
Auditor, həmçinin, müvafiq səviyyəli rəhbərliyə vaxtında aşağıdakılar barədə xəbər
verməlidir: (İst: Paraq. A19, A27)
(a) Yazılı şəkildə olmaqla, həmin şəraitlərdə birbaşa rəhbərliyə xəbər verilməsi qeyrimüvafiq olmazsa, auditorun idarəetməyə məsul şəxslərə xəbər verdiyi və xəbər
vermək niyyətində olduğu daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatışmazlıqları; habelə (İst:
Paraq.A14, A20-A21)
(b) Audit zamanı daxili nəzarətdə aşkar edilmiş və digər tərəflərin rəhbərliyə xəbər
vermiş olmadığı və auditorun peşəkar mühakiməsinə görə, rəhbərliyin diqqətinə
layiq olacaq qədər əhəmiyyətli olan digər çatışmazlıqlar. (İst: Paraq. A22-A26)
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Paraqraf #
265.11

BS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor daxili nəzarətdəki əhəmiyyətli çatışmazlıqların yazılı əlaqə formasına
aşağıdakıları daxil etməlidir:
(a) Çatışmazlıqların təsviri və onların mümkün təsirinin izahı; habelə (İst:Paraq.A28)
(b) İdarəetməyə məsul şəxslərin və rəhbərliyin əlaqənin kontekstini anlamasına
imkan vermək üçün yetərli məlumat. Xüsusilə, auditor aşağıdakıları izah
etməlidir: (İst: Paraq. A29-A30)
(i)
Audit auditorun maliyyə hesabatına dair rəy ifadə etməsi məqsədilə
keçirilmişdir;
(ii)
Audit daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair rəy ifadə etmək məqsədilə deyil,
yaranmış şəraitə uyğun audit prosedurlarını işləyib hazırlamaq
məqsədilə maliyyə hesabatının hazırlanması üçün mühüm olan daxili
nəzarətin nəzərə alınmasını əks etdirmişdir; habelə
(iii)
Məlumat verilməkdə olan məsələlər auditorun audit əsnasında müəyyən
etmiş olduğu və gəldiyi qənaətə görə, idarəetməyə məsul şəxslərin
diqqətinə layiq olacaq qədər əhəmiyyətli olan çatışmazlıqlarla
məhdudlaşdırılır.

13.1 İcmal
Audit aparılan zaman daxili nəzarətdə çatışmazlıqlar müəyyən edilə bilər. Bu daxili nəzarətin
öyrənilməsi və dəyərləndirilməsi nəticəsində (bax 2-ci cild, 11-ci və 12-ci fəsillər), risklərin
qiymətlədnrilməsində, audit prosedurlarının yerinə yetirilməsində baş verə bilər və ya audit prosesinin
istənilən mərhələsində edilən digər müşahidələrdən irəli gələ bilər.
İdarəetməyə məsul şəxslərə və rəhbərliyə nəzarətdəki hansı çatışmazlıqlar haqqında xəbər
verilməsinə dair məhdudiyyət yoxdur. Lakin müəyyən edilmiş çatışmazlıq auditor tərəfindən
əhəmiyyətli kimi qiymətləndirilərsə, auditor əvvəl onu rəhbərliklə müzakirə etməli, sonra isə onu (və
hər hansı digər əhəmiyyətli çatışmazlıqları) yazılı şəkildə idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə
çatdırmalıdır.
Nəzarətin daha geniş yayılmış çatışmazlıqların bəziləri aşağıdakı əlavədə sadalanır.
Əlavə 13.1-1

Nüfuzetmə
(müəssisə
səviyyəli) nəzarət
vasitələri

Daxili nəzarətdə mümkün olan çatışmazlıqlar
Nəticəsiz nəzarət, daxili nəzarətə qarşı pis münasibət və ya aşkar
edilmiş rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməmə yaxud dələduzluq
halları kimi nəzarət mühitinə (müəssisə səviyyəli) zəif nəzarət vasitələri
Həlledici vəzifələrin boş qalması ilə nəticələnən şəxsi heyətdə edilən
dəyişikliklər yaxud hazırkı şəxsi heyətin (məsələn, mühasibatlıq) tələb
edilən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün səriştəsiz olduğu hallar .
Ümumi İT nəzarət vasitələrində müəyyən edilmiş çatışmazlıqlar.
Qeyri-adi hadisələri, məsələn, yeni mühasibat sisteminin təqdim
edilməsi, satış kimi sistemin avtomatlaşdırılması yaxud yeni
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fəaliyyətin ələ keçirilməsini araşdırmaq üçün uyğun olmayan nəzarət
vasitələrinin yerinə yetirilməsi.

Nüfuzetmə
(müəssisə
səviyyəli) nəzarət
vasitələri
(davamı)

Xüsusi
(əməliyyatlar
səviyyəli)
nəzarət vasitələri

Daxili nəzarətdə mümkün olan çatışmazlıqlar
Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına rəhbərlik tərəfindən nəzarət edilməsinin
mümkün olmaması. Bu, açağıdakıların olmamasından ibarət ola bilər:
• Ümumi monitorinq nəzarət vasitələri (maliyyə hesabatları ilə işləyən şəxsi
heyətə bu cür nəzarət);
• Dələduzluğun qarşısının alınması və aşkarlanmasına nəzarət vasitələri;
• Əhəmiyyətli mühasibat uçotu siyasətinin seçilməsinə və tətbiqinə nəzarət
vasitələri;
• Əlaqəli tərəflərlə iri əməliyyatlara nəzarət vasitələri;
• Müəssisənin normal fəaliyyətindən kənar iri əməliyyatlara nəzarət vasitələri;
habelə
• Dövrün sonuna olan maliyyə hesabatlarının təqdim edilmə prosesinə
nəzarət vasitələri (məsələn, təkrarlanmayan jurnal yazılışlarına nəzarət
vasitələri).
Əvvəl rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırılmış
əhəmiyyətli çatışmazlıqların ağlabatan müddətdən sonra təshih edilməmiş
qalması.
Müəyyən edilmiş əhəmiyyətli risklərə (məsələn, bu cür riskə nəzarət
vasitəsinin olmaması) qarşı rəhbərliyin gördüyü tədbirlərinin nəticəsiz olması.
Müəssisənin daxili nəzarəti ilə qarşısı alınmalı yaxud aşkarlanıb təshih
edilməli olan təhriflərin auditor tərəfindən aşkar edilməsi.
Mövcud daxili nəzarət vasitələri:
• Riski azaltmaq üçün yetərli deyildi (pis hazırlıq); və/yaxud
• Nəzərdə tutulduğu kimi işləmirdi (pis icra). Bu təlimin pis olması, işçi
heyətin səriştəsiz olması və ya tələb edilən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün
ehtiyatların uyğun olmaması nəticəsində baş verə bilərdi.
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13.2 Dələduzluq
Əgər dələduzluğun mövcud olması yaxud mövcud ola bilməsinə dair sübut əldə edilərsə, bu
məsələ mümkün qədər tez müvafiq səviyyəli rəhbərliyin nəzərinə çatdırılmalıdır. Hətta bu
məsələnin ardıcıl olmadığı hesab edildiyi halda, bunu etmək lazımdır.
Müvafiq səviyyəli rəhbərlik üzrə peşəkar mühakimə yürüdülməlidir, lakin dələduzluqda iştirak etməsi
şübhə doğuran şəxslərdən ən azı bir səviyyə yuxarı olmalıdır. Buna gizli sözləşmə ehtimalı və şübhə
doğuran dələduzluğun xarakteri və həcmi də təsir etməlidir. Dələduzluqda müdiriyyət iştirak etdiyi
hallarda idarəetməyə məsul şəxslərlə də məlumat mübadiləsi olmalıdır. Bu, şifahi yaxud yazılı
şəkildə ola bilər.
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Sahibkar-rəhbər yaxud idarəetməyə məsul şəxslər tərəfindən törədilən dələduzluq
Dələduzluq təşkilatın ən yüksək səviyyəsində baş verdikdə, müəssisədə bu barədə
məlumat veriləcək şəxs olmur. Belə hallarda yaranmış şəraitdə müvafiq tədbirlər planını
müəyyən etmək üçün auditor hüquqi məsləhət ala bilər. Belə məsləhət almağın səbəbi
müəyyən edilmiş dələduzluğun ictimai maraq aspektlərinin nəzərdən keçirilməsində hansı
addımların (əgər varsa) zəruri olduğunu aşkar etməkdir.
Bir çox ölkələrdə müştərinin məlumatlarını məxfi saxlamaq auditorun peşə vəzifəsidir. Bu
dələduzluq haqqında kənar təşkilata məlumat vermənin qarşısını ala bilər. Lakin ölkədən
asılı olaraq, auditorun hüquqi məsuliyyəti fərqli ola bilər və müəyyən şəraitlərdə
nizamnamə, qanun yaxud ümumi hüquq normaları üzrə fəaliyyət göstərən məhkəmə
məxfilik öhdəliyini qəbul etməyə bilər. Bəzi ölkələrdə maliyyə müəssisəsinin auditorunun
borcudur ki, qanunvericiliyə əsasən məcburi qaydada dələduzluğun baş verməsi haqqında
nəzarət orqanlarına xəbər versin. Həmçinin bəzi ölkələrdə auditorun vəzifəsidir ki,
rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər düzəliş tədbirlərini görmədiyi hallarda təhriflər
haqqında səlahiyyətli orqanlara məlumat versin.

13.3 Çatışmazlığın sərtliliyinin qiymətləndirilməsi
Əhəmiyyətli çatışmazlıq auditorun peşəkar mühakiməsinə əsasən idarəetməyə məsul şəxslərin
diqqətinə layiq olacaq qədər vacib olan daxili nəzarətdə çatışmazlıq yaxud çatışmazlıqların
birləşməsi kimi təyin edilir.
Təklif edilir ki, daxili nəzarəti dəyərləndirərkən (bax 2-ci cild, 12-ci fəsil) maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflərlə nəticələnməsi ehtimal edilməyən risk amilləri auditorun daxili nəzarət barədə
təsəvvüründən kənarlaşdırılsın (həcmindən çıxarılsın). Bu təlimata riayət olunduğu halda auditorun
nəzarətdə müəyyən etdiyi çatışmazlıqların çoxunun əhəmiyyətli olması ehtimal edilir.
Çatışmazlığın əhəmiyyətli olub-olmadığını müəyyən etmək üçün meyar hər hansı digər risk üçün
olduğu kimidir (bax 2-ci cild, 9-cu fəsil). Təhrifin baş vermə ehtimalını və təhrif baş verdiyi halda
təhrifin mümkün həcmini qiymətləndirmək üçün peşəkar mühakimə yürüdülür. Əgər təhrif həqiqətən
də baş vermişdirsə, qiymətləndirmə faktiki təhrifin həcminə əsaslanmalıdır.
Audit aparılan zaman nəzarətdə daha az ciddi yaxud hətta kiçik çatışmazlıqlar da müəyyən edilə
bilər. Onlar rəhbərliklə aparılan müsahibələrdən, daxili nəzarət vasitələrinin istifadə edilməsinin
müşahidəsindən, əlavə audit prosedurlarının yerinə yetirilməsindən və əldə edilə bilən digər
məlumatlardan irəli gələ bilər. Belə məsələlərin rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərin diqqətinə
çatdırılacaq qədər vacib olub-olmadığına dair peşəkar mühakimə yürüdülməlidir.
Auditorun çatışmazlığın ciddiliyinin qiymətləndirilməsində nəzərdən keçirə biləcəyi bəzi məsələlər
aşağıdakı əlavədə əks etdirilir.
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Əlavə 13.3-1
Əhəmiyyətli çatışmazlığın müəyyən edilməsi
Çatışmazlığın
qiymətləndirilmə
meyarı

Gələcəkdə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin baş
verməsi ilə nəticələnəcək çatışmazlıqların ehtimalı.
Aktivin yaxud öhdəliyin itkiyə yaxud dələduzluğa meyilliyi.
Qiymətləndirilmiş məbləğlərin müəyyən edilməsinin, məsələn, ədalətli dəyər
üzrə uçot qiymətləndirmələrinin subyektivliyi və mürəkkəbliyi.
Çatışmazlıqların təsirinə məruz qalan maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər.
Çatışmazlığın yaxud çatışmazlıqların təsirinə məruz qalan hesab qalığında və
ya əməliyyatlar kateqoriyasında baş vermiş yaxud baş verə bilən fəaliyyətin
həcmi.
Nəzarət vasitələrinin maliyyə hesabatlarının təqdim edilmə prosesi üçün
vacibliyi.
Nəzarət vasitələrində çatışmazlıqlar nəticəsində aşkar edilmiş istisnaların
səbəbi və tezliyi.
Çatışmazlığın daxili nəzarətdəki digər çatışmazlıqlarla qarşılıqlı əlaqəsi.

13.4 Kiçik müəssisələr
Kiçik müəssisələrdə nəzarətdəki çatışmazlıqları qiymətləndirərkən, auditor aşağıdakı amillərə diqqət
yetirməlidir.
Əlavə 13.4-1
Kiçik müəssisədə
nəzarət

Nəzərə almaq
Nəzarət vasitələrinin fəaliyyətində rəsmilik və fəaliyyət göstəricilərinin sübutları
iri müəssisələrdəkindən az ola bilər.
Nəzarət tədbirlərinin bəziləri heç lazım olmaya bilər. Riskləri müdiriyyət
tərəfindən tətbiq edilən nəzarət vasitələri ilə (məs., nəzarət mühiti kimi xüsusi
səhvin baş verməsinin qarşısını alan yaxud onu aşkarlayan müəssisə səviyyəli
nəzarət vasitələri) azaltmaq olar.
Əməkdaşların sayı az olur, bu da vəzifə bölgüsünün mümkün olan dərəcəsini
məhdudlaşdırır. Bu, sahibkar-rəhbərin nəzarəti iri müəssisələrdə mümkün ola
bildiyindən daha effektiv şəkildə həyata keçirməsi (məsələn, nəzarət mühiti
kimi müəssisə səviyyəli nəzarət vasitələri) ilə əvəz edilə bilər.
Rəhbərliyin nəzarət vasitələrinə məhəl verməməsinin mümkünlüyü daha
çoxdur.

Bundan əlavə çatışmazlıqların idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərə çatdırılması iri müəssisələrdə
olduğundan daha pis təşkil oluna bilər.
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13.5 Nəzarətdəki çatışmazlıqların sənədləşdirilməsi
BAS-larda nəzarətdəki çatışmazlıqların sənədləşdirilməsinə dair xüsusi tələblər yoxdur.
Sənədləşdirilmə həcmi üçün peşəkar mühakimə yürüdülməlidir. Audit heyətinin təcrübəsi daha
az olduğu hallarda audit heyəti çox təcrübəli şəxslərdən ibarət olduğu hallardan daha təfərrüatlı
sənədləşmə və təlimat tələb edilə bilər.
Çatışmazlıqlar müəyyən edildikdə, onların sənədləşdirilməsinə dair yanaşma aşağıda əks
etdirilir. Bu cür sənədlərdən aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə etmək olar:
•

Çatışmazlıqların rəhbərliklə müzakirə edilməsi;

•

Çatışmazlıqların ciddiliyinin qiymətləndirilməsi;

•

Zəiflədilməmiş riskə qarşı cavab tədbirlərini görmək üçün əlavə audit prosedurlarının zərurətinin
nəzərdən keçirilməsi; habelə

•

Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırılacaq zəruri məlumatların hazırlanması.
Bu cür sənədləşdirmənin nümunəsi aşağıda əks etdirilir (əsaslandırıcı və digər işçi
sənədlərinə istinadsız).
Əlavə 13.5-1

Risk amili yaxud
təsirə məruz qalan
təsdiqləmə
Rəhbərlik
dələduzluğun baş
vermə risklərini
nəzərə almamışdır.

Satış/xidmətlər
yanlış mühasibat
dövründə uçota
alınıb.

Qiymətləndirmələrin
hazırlanmasını

Müəyyən edilmiş
çatışmazlığı təsvir
edin.
Rəhbərlik heyətinin
üzvləri bir-birinə
etibar edir və
dələduzluq riskini
əks etdirən baha
siyasəti təqdim
etməyə meylsizdir.
Bunun baş
verməsinin
qarşısını alan
nəzarət vasitələri
yoxdur və biz
təfərrüatları
yoxlayarkən dövrün
bitməsi ilə bağlı bir
sıra səhv aşkar
etdik.
Müştəri faktiki
olaraq

Maliyyə
hesabatlarına
mümkün təsir
Rəhbərlik nəzarət
vasitələrinə məhəl
verməyə bilər və
maliyyə hesabatlarını
əhəmiyyətli dərəcədə
saxtalaşdıra bilər.

Maliyyə
hesabatlarında
gəlirlər əhəmiyyətli
dərəcədə təhrif edilə
bilər.

Qiymətləndirmələrin
ölçüsünü nəzərə
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Audit
yoxlamasının
Çatışmazlıq
nəticələrinə
əhəmiyyətlidir? görə cavab
(Bəli/Xeyr)
tədbirləri
Bəli
Jurnal
yazılışları,
əlaqəli tərəflər
və gəlirin
tanınması üzrə
yerinə yetirilmiş
xüsusi
prosedurlara
baxın.
Bəli
Dövrün bitməsi
üzrə yerinə
yetirilmiş əlavə
prosedurlara
baxın.

Bəli

Fərziyyələri
əsaslandıran
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əsaslandıran
nəzarətin və
sənədləşmənin pis
olması.

qiymətləndirmələrini
əsaslandıran
sənədlər təqdim
etmir.

alaraq, səhv
nəticəsində maliyyə
hesabatlarında
əhəmiyyətli səhv baş
verə bilər.

sübutları əldə
edin və
hesablamaları
yenidən yerinə
yetirin.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Çatışmazlıqları bir yerdə qeydə alın
Nəzarətdə çatışmazlıqlar müəyyən edildikdə işə aid olan təfərrüatlarını qeydə almaq üçün
konkret vahid audit forması təyin edin. Bu təmin edir ki, müəyyən edilmiş bütün çatışmazlıqlar
ardıcıl və bir yerdə uçota qeydə alınsın. Faylda səpələndiyi halda çatışmazlıqlar diqqətdən yayına
bilər. Bu yaranmış risklərə qarşı audit yoxlamasının nəticələri üzrə cavab tədbirlərinin natamam
olması və rəhbərlik ilə idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə natamam çatdırlması ilə nəticələnə
bilər.
Nəticələri təsvir edin
Çatışmazlıqları sənədləşdirərkən, çatışmazlığın (“səhv harada ola bilər”) və zəiflədilməmiş riskə
qarşı audit yoxlamasının nəticələri üzrə təklif edilmiş cavab tədbirlərinin (əgər varsa) nəticələrini
təsvir etməyə vaxt ayırın.
Hansı tədbirlər planı tövsiyə edilir?
Rəhbərliyə nəzarətdə müəyyən edilmiş çatışmazlıqları təshih etmək üçün tövsiyə edilən tədbirlər
planını təqdim etmək tələb edilmir. Lakin tövsiyələr düzəliş tədbirlərinin müvafiq planını müəyyən
etməkdə rəhbərlik üçün faydalı ola bilər. Tövsiyələrin rəhbərliyə təqdim edilmə ehtimalı olduğu
hallarda çatışmazlıqlar qeydə alınan zaman təkmilləşdirmələr üçün təklifləri də sənədləşdirin. Bu
addım sonraya saxlandığı halda, faktlarla yenidən tanış olmaq üçün əlavə vaxtın sərf olunması
ilə nəticələnə bilər.

13.6 Rəhbərliklə şifahi müzakirələr
Yazılı məlumat verməzdən əvvəl dünya təcrübəsində adətən yoxlamanın nəticələri müvafiq şəxslə
yaxud müvafiq səviyyəli rəhbərliklə və ola bilər ki, idarəetməyə məsul şəxslərlə şifahi (məsələn,
məktubun qaralmasının əsasında) müzakirə edilir. Müvafiq şəxs çatışmazlıqları dəyərləndirib müvafiq
düzəliş tədbiri görə bilən şəxsdir. Bu addım auditora yoxlamanın nəticələrinin faktiki olaraq düzəliş
edilməsini və verilən şəraitdə müvafiq qaydada ifadə edilməsini təmin etməyə kömək edir. Bu
həmçinin auditora yoxlamanın nəticələrinə qarşı rəhbərlik tərəfindən cavab tədbirlərinin görülməsinin
ilkin əlamətini əldə etməyə imkan verə bilər.
Əhəmiyyətli çatışmazlıqlar üçün müvafiq səviyyəli rəhbərlik müəssisədə ən yüksək səviyyəli rəhbərlik
olmalıdır, məsələn, sahibkar-rəhbər, baş direktor və ya baş mühasib (yaxud onun ekvivalenti). Digər
çatışmazlıqlar üçün müvafiq səviyyə təsirə məruz qalmış nəzarət sahələrində bilavasitə iştirak edən
əməliyyatlar üzrə rəhbərlik ola bilər. Fikir verin ki, idarə etməyə məsul şəxslərin hamısı da
müəssisənin idarə edilməsində iştirak etdiyi halda ən yüksək səviyyəli rəhbərlik ilə məlumat
mübadiləsi idarəetməyə məsul şəxslərin hamısının müvafiq qaydada məlumatlandırılmasını təmin
edə bilməz.
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Çatışmazlıq bilavasitə rəhbərliyə ünvanlandığı halda (məs., onun dürüstlüyü yaxud səriştəliliyi
şübhə altına qoyularsa) bu məsələni birbaşa rəhbərliklə müzakirə etmək düzgün deyil. Bu cür
nəticələr adətən idarəetməyə məsul şəxslərlə müzakirə edilməlidir.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Əhəmiyyətli çatışmazlıq sahibkar-rəhbərin yaxud idarəetməyə məsul şəxslərin davranışına və ya
səriştəliliyinə ünvanlandığı halda nəticələr haqqında məruzə etmək üçün müəssisədə daha
yüksək səviyyə yoxdur. Belə hallarda auditor audit yoxlamasını davam etdirmək imkanını
nəzərdən keçirməlidir. Bu auditorun hüquqi məsləhət almasından ibarət ola bilər.
Rəhbərliklə müzakirələrin aparılması aşağıda əks etdirildiyi kimi nəticələrin yekunlaşdırılmazdan və
yazılı şəkildə məruzə edilməzdən əvvəl yoxlamanın nəticələrini müzakirə etməyə və rəhbərliyin
reaksiyasını əldə etməyə imkan verir.
Əlavə 13.6-1

Rəhbərliklə
müzakirələr

Üstünlüklər
Rəhbərliyi vaxtı-vaxtında çatışmazlıqların mövcudluğu barədə xəbərdarlıq
edir.
Əlavə olaraq nəzərdən keçirmək üçün münasib məlumatları əldə etmək
imkanı, məsələn:
•
•

Çatışmazlığın və əlaqəli faktların (məsələn, faktiki təhrifin
həcmi) təsvirinin dəqiq olmasının təsdiqlənməsi;
Əvəzləşdirmək ehtimalı olan digər nəzarət vasitələrinin mövcudluğu;

•

Çatışmazlıqların həqiqi və güman edilən səbəblərə rəhbərliyin
reaksiyası və bu cür səbəblər haqqında rəhbərliyin təsəvvürü;
habelə
•
Rəhbərliyin müşahidə etdiyi çatışmazlıqlardan irəli gələn
istisnaların mövcudluğu.
Nəticələrə qarşı rəhbərliyin ilkin cavabını əldə edin.
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13.7

Yazılı məlumat mübadiləsi

Əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında yazılı şəkildə məlumat verilməlidir. Bu belə məsələlərin
vacibliyini əks etdirir və rəhbərliyə və idarəetməyə məsul şəxslərə müxtəlif vəzifələrini yerinə
yetirməkdə kömək edə bilər.
Əhəmiyyətli çatışmazlıqlar barədə yazılı şəkildə məlumat vermək tələbi sahibkar tərəfindən
idarə edilən və çox kiçik müəssisələr də daxil olmaqla, bütün ölçüdə olan müəssisələrə dair
tətbiq edilir. Bu cür məsələlər barədə yazılı şəkildə məlumat vermə idarəetməyə məsul
şəxslərin həqiqətən də problemlər barədə xəbərdar olmasını təmin edir.
Əhəmiyyətli çatışmazlıqların mövcud olması barədə qənaətə gəldikdən sonra auditor onları
mümkün qədər tez idarəetməyə məsul şəxslərlə müzakirə edib, sonra isə yazılı şəkildə
idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırmalıdır. Tələb olunmadığına baxmayaraq,
məlumatlandırıcı məktubda çatışmazlıqların aradan qaldırılması üzrə tədbirlərə dair bəzi
tövsiyələr təklif edilir. Bu addımları yerinə yetirməklə rəhbərlik vaxtı-vaxtında düzəliş tədbirləri
görə bilər.
13.8

Rəhbərliyin məlumatverməyə qarşı cavab təbirləri

Auditorun daxili nəzarətdəki əhəmiyyətli çatışmazlıqlara və çatışmazlıqların düzəliş
tədbirlərinə dair tövsiyələr barədə verdiyi məlumata müvafiq qaydada cavab vermək rəhbərlik
və idarəetməyə məsul şəxslərin vəzifəsidir. Bu aşağıdakı formada baş verə bilər:


Auditorun müəyyən etdiyi çatışmazlıqları təshih etmək üçün düzəliş tədbirinin tətbiqi;



Heç bir tədbir görməmək qərarı. Rəhbərliyin artıq əhəmiyyətli çatışmazlıqlar barədə
məlumatı ola bilər və o xərclərə yaxud digər mülahizələrə görə onları düzəltməməyi seçə
bilər; yaxud



Heç nə etməmək. Bu, maliyyə hesabatları səviyyəsində riskin qiymətləndirilməsinə təsir
edən, daxili nəzarətə qarşı pis münasibətin əlaməti ola bilər. Bəzi hallarda bu cür heç bir
hərəkətin görülməməsi özü də əhəmiyyətli çatışmazlıq təşkil edə bilər.
Rəhbərliyin hansı tədbiri seçməsindən asılı olmayaraq, auditordan əhəmiyyətli çatışmazlıqlar
barədə yazılı şəkildə məlumat verməsi tələb edilir. Bura əvvəlki dövrlərdə barəsində
məlumat verilmiş əhəmiyyətli çatışmazlıqlar daxildir. Çatışmazlığın azaldılma dəyərinin əldə
ediləcək faydadan çox olub-olmadığını müəyyən etmək auditorun borcu deyil. Lakin
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müəssisənin ölçüsünə mütənasibliyin nəzərə alınması və verilmiş şəraitdə sağlam
düşüncənin tətbiq edilməsi münasib olar.
Əvvəl barəsində məlumat verilmiş əhəmiyyətli çatışmazlıq qaldığı halda cari dövrdəki verilən
məlumatda təsvir təkrarlana bilər yaxud sadəcə əvvəlki məlumatverməyə istinad edə bilər.
Çatışmazlıq əhəmiyyətsiz olduğu halda onu yazmağa yaxud cari dövrdə onu barədə təkrar
məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Lakin rəhbərlikdə dəyişiklik olduğu halda yaxud auditorun
diqqətinə yeni məlumat çatdığı halda auditorun qalan çatışmazlıqlar haqqında təkrar məlumat
vermək münasib ola bilər.

Məlumatvermənin məzmunu
Əhəmiyyətli çatışmazlıqlar barədə verilən məlumatlara adətən aşağıdakılar daxil olmalıdır:
•

Əhəmiyyətli çatışmazlıqların hər birinin xarakterinin və mümkün təsirlərinin təsviri. Belə
təsirlərin miqdarını göstərməyə ehtiyac yoxdur;

•

Çatışmazlıqlar üzrə hər hansı düzəliş tədbirləri;

•

Rəhbərliyin faktiki yaxud təklif edilən cavab tədbirləri; habelə

•

Rəhbərliyin cavab tədbirlərinin yerinə yetirilib-yetirilməməsini yoxlamaq üçün auditorun hər hansı
addımların yerinə yetirilib-yetirilməməsinə dair məlumat.

Müvafiq olduğunda hesabatvermə məqsədləri üçün əhəmiyyətli çatışmazlıqları birlikdə qruplaşdırmaq
olar.
Məlumatvermənin əlavə konteksti qismində məktuba aşağıdakılar da daxil edilməlidir:
•

Auditor daxili nəzarət üzrə daha geniş prosedurlar yerinə yetirdiyi halda auditorun məruzə
ediləsi daha çox çatışmazlıqları müəyyən edə bilməsinin yaxud məruzə etdiyi çatışmazlıqların
bəzilərini əslində məruzə etməyə ehtiyacın olmaması qənaətinə gəlməsinin əlaməti; habelə

•

Bu cür məlumatvermənin idarəetməyə məsul şəxslərin məqsədləri üçün yerinə
yetirilməsinin və onun digər məqsədlər üçün münasib olmamasının əlaməti.

Hesabatverməyə dair yerli tələblər
Bəzi yurisdiksiaylarda qanun yaxud qaydalar audit zamanı daxili nəzarətdə müəyyən edilmiş
çatışmazlıqların bir və ya bir neçə xüsusi növü barədə auditorun məlumat verməsinə dair əlavə
tələblər təyin edə bilər. Bu baş verdiyi hallarda:
•

Qanun yaxud qaydalara əsasən auditordan xüsusi şərtlərin və ya təriflərin istifadə edilməsinin
tələb olunduğuna baxmayaraq, 265 saylı BAS-ın tələbləri qüvvədə qalır; habelə

•

Auditor qüvvədə olan qanun yaxud qaydaların tələblərinə əsasən məlumatvermə
məqsədləri üçün müəyyən edilmiş şərtlərdən və təriflərdən istifadə etməlidir.

13.9 Yazılı şəkildə məlumatvermənin müddəti
Auditordan tələb olunur ki, audit zamanı daxili nəzarətdə müəyyən edilmiş əhəmiyyətli çatışmazlıqları
vaxtı-vaxtında yazılı şəkildə idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırsın. Nəzərə alınacaq
amillərə aşağıdakılar daxildir:
• Məlumatların təqdim edilməsində əsassız ləngimə nəticəsində onun işə aidiyyəti itərmi?
• Məlumat idarəetməyə məsul şəxslərin nəzarət etmə vəzifələrindən azad edilməsinə imkan
verən vacib amil ola bilərmi?
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Yerli tələblərə əsasən konkret tarix göstərilmədiyi halda, məlumatın son yazılma tarixi audit
hesabatının tarixindən əvvəl yaxud ondan bir az sonradır. Yazılı məlumatvermə audit faylının tərkib
hissəsini təşkil etdiyinə görə, bu auditora son audit faylını vaxtı-vaxtında tamamlamağa imkan verir.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Mümkün olduğunda daxili nəzarətdəki çatışmazlıqlar haqqında dövrün sonundakı audit
yoxlaması başlamazdan xeyli əvvəl məlumat verin. Erkən xəbərdarlıq rəhbərliyə maliyyə
hesabatları və ya təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər
riskini azaltmaqla auditora kömək edə bilən düzəliş tədbirini görməyə imkan verə bilər.
Məsələn, səriştəsiz mühasibi/hesabdarı dəyişmək yaxud başqa işə keçirmək tövsiyəsi
dövrün sonun olan maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını yoxlamağa tələb edilən işi
xeyli azalda bilər.

13.10 Nümunəvi halların təhlili — daxili nəzarətdəki çatışmazlıqlar barədə məlumatvermə
Nümunəvi halların təhlili ilə bağlı təfərrüatlar üçün 2-ci cild, 2-ci fəsilə, “Nümunəvi halların təhlili”, istinad
edin.
Daxili nəzarətdəki çatışmazlıqlar auditin bütün mərhələlərində (riskin qiymətləndirilməsi, riskə qarşı
cavab tədbirləri və hesabatvermə) müəyyən edilir və auditor sonradan rəhbərliyə məruzə etmək üçün
onları toplamalıdır. Daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatışmazlıqlar (həm hazırlanmasında, həm də
fəaliyyətində) barədə aşağıdakı kimi məktublardan istifadə edərək rəhbərliyə məruzə edilməlidir.
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Nümunəvi halın təhlili A — “Dephta Furniture, Inc.”
Jamel, Woodwind & Wing LLP
55 Kingston St., Cabetown, United Territories 123-53004

15 mart 20X3-cü il
Surac Dephta
“Dephta Furniture Inc.”
[Ünvan]
Mövzu: 20X2-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi
Hörmətli Surac,
Audit yoxlamamızın məqsədi maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflərdən azad olması
haqqında ağlabatan əminlik əldə etmək idi. Audit yoxlamamız barəsində məlumat veriləcək
məsələləri müəyyən etmək məqsədi üçün nəzərdə tutulmamışdır. Müvafiq olaraq, audit
yoxlamamız adətən sizi maraqlandıra bilən bu cür bütün məsələlərini müəyyən etməməlidir və
belə məsələlərin mövcud olmaması barədə nəticə çıxarmaq düzgün deyil.
“Dephta Furniture, Inc.” şirkətinin 31 dekabr 20X2-ci il tarixində bitən dövr üzrə audit yoxlaması
aparılan zaman biz daxili nəzarətdə fikrimizcə əhəmiyyətli olan aşağıdakı çatışmazlıqları
müəyyən etdik. Daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatışmazlıq və ya çatışmazlıqların birləşməsi bizim
peşəkar mühakiməmizə əsasən idarəetməyə məsul şəxslərin diqqətinə layiq olacaq dərəcədə
vacib çatışmazlıqdır.
İcazəsiz jurnal yazılışları
Hal-hazırda dövr ərzində əl ilə edilən jurnal yazılışlarına nəzarət vasitələri yoxdur. Heç bir
vəzifə bölgüsü və edilən yazılışları yoxlayan nəzarət vasitələri olmadan, səhvlər yaxud
təhriflər aşkarlanmamış qala bilər. Auditimizin bu cür əhəmiyyətli səhvlər yaxud təhriflərin
aşkar etmədiyinə baxmayaraq, hal-hazırda şirkətin bütün şəxsi heyəti tərəfindən bu cür
məhdudiyyətsiz və monitorinqsiz istifadə imkanı maliyyə hesabatlarının dəqiqliyi üçün risk
təşkil edir.
Biz tövsiyə edirik ki, vəzifə və məsuliyyətlər əsasında vəzifə bölgüsü keçirilsin. Bundan əlavə,
rəsmi yoxlama prosesi təyin edilməlidir. Bütün əhəmiyyətli yazılışlar daxil edilməzdən əvvəl
təsdiqlənməlidir və hər ay rəhbərlik təkrar yoxlama aparmalıdır.
Mal-material ehtiyatlarına nəzarət vasitələrinin zəif olması
Hal-hazırda mal-material ehtiyatlarına nəzarət vasitələri çox məhduddur. Müvafiq nəzarət
vasitələri olmadan, mal-material ehtiyatları natamam ola, düzgün dəyərləndirilməyə yaxud
oğurlana bilər.
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Biz tövsiyə edirik ki, “Dephta” mal-material ehtiyatlarının birkalanmasına və dövri
hesablanmasına rəsmi nəzarət vasitələrini tətbiq etsin. Mal-material ehtiyatlarının sənədləri hər
ay anbardakı faktiki məhsullar ilə müqayisə olunmalıdır. Mal-material ehtiyatlarının hesabdan
silinməsinin tələb olunduğu kimi uçota alınmasını təmin etmək üçün köhnəlmiş və zədələnmiş
mallara hər ay əyani baxış keçirilməlidir.
Bu məruzə yalnız rəhbərliyi məlumatlandırmaq məqsədilə hazırlanmışdır və heç bir digər
məqsəd üçün nəzərdə tutulmur. Biz bu məruzədən istifadə edən üçüncü tərəf qarşısında
üzərimizə heç bir məsuliyyət götürmürük.
Hörmətlə,
“Jamel, Woodwind & Wing, LLP”

Nümunəvi halın təhlili B — “Kumar & Co.”

Jamel, Woodwind & Wing LLP
55 Kingston St., Cabetown, United Territories 123-53004

15 mart 20X3-cü il
Raceş Kumar
“Kumar & Co.”
[Ünvan]
Mövzu: 20X2-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi
Hörmətli Raceş:
Audit yoxlamamızın məqsədi maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflərdən azad olması
haqqında ağlabatan əminlik əldə etmək idi Audit yoxlamamız barəsində məlumat veriləcək
məsələləri müəyyən etmək məqsədi üçün nəzərdə tutulmamışdır. Müvafiq olaraq, audit
yoxlamamız adətən sizi maraqlandıra bilən bu cür bütün məsələlərini müəyyən etməməlidir
və belə məsələlərin mövcud olmaması barədə nəticə çıxarmaq düzgün deyil.
“Kumar & Co.” şirkətinin 31 dekabr 20X2-ci il tarixində bitən dövr üzrə audit yoxlaması
aparılan zaman biz daxili nəzarətdə fikrimizcə əhəmiyyətli olan aşağıdakı çatışmazlığı
müəyyən etdik. Daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatışmazlıq və ya çatışmazlıqların birləşməsi
bizim peşəkar mühakiməmizə əsasən idarəetməyə məsul şəxslərin diqqətinə layiq olacaq
dərəcədə vacib çatışmazlıqdır.
Vəzifə bölgüsünün olmaması
Hal-hazırda “Kumar & Co.” şirkətində vəzifə bölgüsü yoxdur. Yarımştat işləyən
hesabdarın “Kumar” şirkətində bütün mühasibat uçotunun aparılmasına
məhdudiyyətsiz daxil olmaq və nəzarət etmək imkanı var. Vəzifə borcları çoxsaylı
əməkdaşlar arasında bölüşdürülmədən hesabdarın qəsdlə yaxud bilmədən
aşkarlanmamış qalan səhvlər etmək riski var.
Biz tövsiyə edirik ki, “Kumar & Co.” hesabdarın vəzifələrini bölmək üçün yarımştat
işləyən daha bir əməkdaş işə qəbul etsin. Təşkilatın kiçik olmasını və xərclər üzrə
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məhdudiyyətləri nəzərə alaraq, bunu etmək mümkün olmadığı halda, biz tövsiyə
edirik ki, hesabdarın işinə yetərli nəzarət etmək üçün Rac Kumar fəaliyyətin uçot
aspektində daha çox iştirak etsin.
Bu məruzə yalnız rəhbərliyi məlumatlandırmaq məqsədilə hazırlanmışdır və heç bir
digər məqsəd üçün nəzərdə tutulmur. Biz bu məruzədən istifadə edən üçüncü tərəf
qarşısında üzərimizə heç bir məsuliyyət götürmürük.
Hörmətlə
“Jamel, Woodwind & Wing, LLP"
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14. Riski qiymətləndirmə mərhələsinin
tamamlanması
Fəsilin məzmunu
Maliyyə hesabatları və təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş
riskləri sənədləşdirməklə, audit yoxlamasının riski qiymətlənirmə
mərhələsinin tamamlanması.

Müvafiq BAS

315

Əlavə 14.0-1

Fəaliyyət

Məqsəd

Sənədləşdirilmə1

Audit tapşırığı üzrə
hazırlıq işlərini yerinə
yetirmək

Audit tapşırığının
qəbul edilibedilməməsinə dair
qərar qəbul etmək

Risk amillərinin siyahısı
Müstəqillik
Məktub-saziş

Ümumi audit
strategiyasını və audit
2
planı hazırlamaq

Əhəmiyyətlilik
Audit qrupunun müzakirələri
Ümumi audit strategiyası

Müəssisəni
3
öyrənməklə ƏTR
müəyyən etmək/
qiymətləndirmək

Biznes və dələduzluq
riskləri, o cümlədən
əhəmiyyətli risklər

Riskin qiymətləndirilməsi

Auditi planlaşdırmaq

Riski
qiymətləndirmə
prosedurlarını
yerinə yetirmək

Müvafiq daxili nəzarət vasitələrinin
hazırlanması/yerinə yetirilməsi

3
Qiymətləndirilmiş ƏTR :
• M/H səviyyəsində
• Təsdiqləmələr səviyyəsində

Qeydlər:
1.

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

2.
3.

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

ƏTR = əhəmiyyətli təhrif riskləri
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Paraqraf #
315.25

315.26

315.32

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor aşağıda təsvir olunmuş əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən edərək
qiymətləndirməlidir:
(a) maliyyə hesabatı səviyyəsində; habelə (İst: Paraq. A105-A108)
(b) əməliyyat kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalar üçün təsdiqləmələr
səviyyəsində. (İst: Paraq. A109-A113).
Həmçinin, auditor əlavə audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetirmək üçün zəmin
hazırlamalıdır.
Bu məqsədlə auditor:
(a) Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi prosesi vasitəsilə və maliyyə
hesabatındakı sövdələşmələrin kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamaların
nəzərdən keçirilməsi vasitəsilə riskləri, o cümlədən həmin risklərlə bağlı müvafiq
nəzarət elementlərini müəyyən etməlidir; (İst: Paraq. A114-A115)
(b) Müəyyən edilmiş riskləri qiymətləndirməli və onların maliyyə hesabatları ilə bir tam
kimi daha dərindən bağlı olmasını və potensial olaraq bir çox təsdiqləmələrə təsir
etməsini dəyərləndirməlidir;
(c) Müəyyən edilmiş riskləri təsdiqləmə səviyyəsində nəyin yanlış baş verə bilməsi ilə
əlaqələndirməli və bu zaman auditorun testləşdirmək niyyətində olduğu müvafiq
nəzarət elementlərini nəzərə almalıdır; habelə (İst: Paraq. A116-A118)
(d) Təhrif ehtimalını, o cümlədən çoxsaylı təhriflərin mümkünlüyünü və potensial
təhrifin əhəmiyyətli bir təhriflə nəticələnə biləcək ölçüdə olmasını nəzərdən
keçirməlidir.
Auditor audit sənədlərinə aşağıdakıları daxil etməlidir:
(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
27-30-cu paraqraflarda qoyulmuş tələblərə uyğun olaraq, müəyyən edilmiş risklər və
auditorun öyrəndiyi əlaqəli nəzarət elementləri. (İst: Paraq. A131 – A134)

14.1 İcmal
Audit yoxlamasının risk qiymətləndirmə mərhələsində son addım yerinə yetirilmiş riski
qiymətləndirmə prosedurlarının nəticələrini yoxlamaq, sonra isə əhəmiyyətli təhriflər
risklərini qiymətləndirməkdir (və ya, qiymətləndirildiyi halda, yekunlaşdırmaq):
•

Maliyyə hesabatları səviyyəsində; habelə

•

Əməliyyatların kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalar üçün təsdiqləmələr səviyyəsində.

Nəticədə əldə edilən qiymətləndirilmiş risklərin siyahısı əlavə audit prosedurlarını hazırlamaqla
qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab tədbirlərinin müvafiq qaydada necə görüləcəyini müəyyən
etməkdən ibarət olan audit yoxlamasının növbəti mərhələsi üçün zəmin yaradır.
Riskin qiymətləndirilməsinin iki səviyyəsi aşağıdakı əlavədə əks etdirilir:
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Əlavə 14.1-1
Maliyyə hesabatları
səviyyəsi

Maliyyə hesabatları (Ümumi)

Bir çox təsdiqləmələr dair
tətbiq edilə bilən nüfuzetmə riskləri

Aşağı

Təsdiqləmələr səviyyəsi (qismən)
Malmaterial
ehtiyatları

Hesab
qalıqları

Pul vəsaitləri

Əməliyyatların
kateqoriyaları

Gəlir

Təqdimat
və açıqlama
Müvafiq
Təsdiqləmələr
(hər təsdiqləmə
üzrə riski
qiymətləndirin)

Aşağı

Dəy

Yüksək

Xərclər

Əlaqəli
tərəflər

Öhdəliklər
T
M
Dəq

Kreditor
borcları

Orta
Aşağı

14.2 Bu günədək əldə edilmiş audit sübutları
Riski qiymətləndirmə prosedurlarını yerinə yetirməklə bu günədək əldə edilmiş sübutlar tərkib
risklərin müəyyən edilib qiymətləndirilməsindən və bu cür riskləri əks etdirən daxili nəzarət
vasitələrinin hazırlanıb yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Qalan əhəmiyyətli təhriflər riskidir. Bu sadəcə
tərkib riskləri azaltmaq üçün istifadə edilən daxili nəzarət vasitələrinin təsirini nəzərə aldıqdan sonra
qalan riskdir. Bu aşağıdakı əlavədə əks etdirilir.
Əlavə 14.2-1
Aşağı risk

Orta risk

Yüksək risk

Tərkib Əhəmiyyətli təhriflə nəticələnə bilən biznes və dələduzluq riski amilləri
riski
Nəzarət
riski
Xüsusi (əməliyyatlar
səviyyəli) nəzarət vasitələri

(tərkib risklərə qarşı
cavab tədbiri)

Əhəmiyyətli
təhriflər riskləri

Əhəmiyyətli
təhrif riski
Aşağı

Nüfuzetmə
(müəssisə səviyyəli)
nəzarət vasitələri

İdarəetmə
Mədəniyyət/dəyərlər
Səriştəlilik
Nəzarətə
Satış, satın almalar, əmək
münasibət
haqlarının hazırlanması və s.

Dələduzluğa və səhvə məruz qalma riski
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Qeyd: Əlavədəki üfqi cərgələrin uzunluğu yalnız nümunə məqsədləri üçündür və müəssisədən asılı olaraq fərqlənməlidir.

Hər iki səviyyədə risklərin yekunlaşdırılmasında və qiymətləndirilməsində münasib ola bilən audit
sübutlarının mənbələrinin siyahısı aşağıda təqdim edilir.
Əlavə 14.2-2
Audit sübutu
Ümumi audit strategiyası
Maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli sahələrinin və açıqlamaların əhəmiyyətliliyi və
müəyyən edilməsi
Audit heyətinin müzakirələri
Riski qiymətləndirmə prosedurlarının yerinə yetirilməsinin nəticələri
Tərkib riskinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi
Əhəmiyyətli risklər
Daxili nəzarətin öyrənilməsi və dəyərləndirilməsi
Müəyyən edilmiş əhəmiyyətli çatışmazlıqlar

Cild və fəsillər
C2 – 5
C2 – 6
C2 – 7
C1 - 3 və
C2 - 3 - 14
C2 - 8 və 9
C2 – 10
C2 - 11 və 12
C2 - 13

14.3 Müxtəlif risk qiymətləndirmələrinin yekunlaşdırılması
Risklərin qiymətləndirilmə məqsədi yaxşı hazırlanmış və səmərəli əlavə audit prosedurları ilə
müvafiq qaydada cavab veriləsi məsələ üçün zəmin və istinad nöqtəsi təmin etməkdir.
Verilən tarixədək müəyyən edilmiş risklər ardıcıl qaydada sənədləşdirilib qiymətləndirildiyi
halda, onları yoxlamaq və yekunlaşdırmaq nisbətən sadədir.
Qiymətləndirilmiş risklərin icmalında müəyyən edilmiş risk amilləri və bu cür risklərin azaldılması
üçün nəzərdə tutulmuş hər hansı daxili nəzarətin dəyərləndirilməsi birləşdirilir. Bu, 14.3-1 saylı
əlavədə əks etdirilir.
Qeyd: Yaxşı müəssisə səviyyəli və bəlkə də, digər nəzarət vasitələri ilə azaldılan maliyyə hesabatları
səviyyəsində risk orta səviyyəlidir. Nəticəsi maliyyə hesabatları səviyyəsində aşağı
qiymətləndirilmiş riskdir.
Təsdqiləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklərin icmalı maliyyə hesabatlarının ayrı-ayrı
hesablarına, əməliyyatlarına və açıqlamalarına dair tətbiq edilən tərkib və nəzarət risklərinin birgə
qiymətləndirilməsidir. Aşağıdakı halda tərkib riskləri ortadır və münasib daxili nəzarət vasitələri
yoxdur, buna görə nəzarət riski yüksəkdir. Bu səbəbdən nəticə konkret bu təsdiqləmə üçün orta
qalıq riskinin olmasıdır.
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Əlavə 14.3-1
Tərkib riskinin
qiymətləndirilməsi

Əhəmiyyətli təhrif
riski

Nəzarət risklərinin
qiymətləndirilməsi

M/H səviyyəsində risklər
Nüfuzetmə risklərinin
qiymətləndirilməsi

O

Riskləri azaldan
nəzarət
vasitələrinin

A

=

A

=

O

Təsdiqləmələr səviyyəsində risklər
M/H sahəsinin açıqlamaları
və təsdiqləmələri üzrə
xüsusi risklərin
qiymətləndirilməsi

O

Riskləri azaldan
nəzarət vasitələrinin
qiymətləndirilməsi

Y

M of
M/H = Maliyyə hesabatları

H = Yüksək risk M = Orta risk

L = Aşağı risk

Qeydlər:
•

Maliyyə hesabatını sahəsi yaxud açıqlaması üçün konkret risklərin olmaması barədə qənaətə
gəlməzdən əvvəl məlum səhvlərin tarixçəsi, aktivin/öhdəliyin dələduzluğa meyilliyi, rəhbərliyin
daxili nəzarətə məhəl verməməsi ehtimalı və əvvəlki dövrün təcrübəsi kimi digər münasib
amillərin mövcudluğunu nəzərdən keçirin.

•

Auditor aşağı kimi qiymətləndirilmiş nəzarət riskinə etibar etməyi planlaşdırdığı halda
(məs., mahiyyəti üzrə prosedurların həcmini azaltmaq) bu cür qiymətləndirməni
dəstəkləyən nəzarət vasitələrinin fəaliyyət səmərəliliyinin sınaq yoxlamaları olmalıdır.

•

Bəzi hallarda müəssisədə bir neçə daxili nəzarət vasitəsi ola bilər, lakin auditor onların auditə
aid olmadığını hesab etmişdir və bu səbəbdən onlar qiymətləndirilməmimşdir. Belə hallarda
nəzarət riski yüksək kimi qiymətləndirilməlidir.

•

Xüsusi (əməliyyatlar səviyyəli) nəzarət vasitələri adətən işləyir (nəticədə risk aşağı kimi
qiymətləndirilir) yaxud işləmir (nəticədə risk yüksək kimi qiymətləndirilir).Bu güman edir ki,
nəzarət riskinin orta kimi qiymətləndirilməsi olmur. Lakin nəzarətin fəaliyyəti tam etibarlı ola
bilmədikdə, lakin vaxtın çox hissəsi işləməsi gözlənildikdə bəzi auditorlar nəzarət riskini orta kimi
qiymətləndirir. Bu hal çox vaxt kiçik müəssisələrə aid olur.

•

Tərkib və nəzarət riskinin birləşməsindən irəli gələn qalıq riskinin müəyyən edilməsi üzrə
peşəkar mühakimə yürüdülməlidir. Aşağıdakı əlavədə riskin müxtəlif birləşmələri göstərilir, lakin
bu konkret şəraitlər əsasında yürüdülən peşəkar mühakiməni əvəz etmir.
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Əlavə 14.3-2

Tərkib riski
Y

Nəzarət riski
Y

Əhəmiyyətli təhrif
riski
Y

Y

O

O

Y

A

O yaxud A

O

Y

O

O

O

O

O

A

A

A

Y

O/A

A

O

A

A

A

A

Açıqlama:
Y = Yüksək

A = Aşağı

O = Orta

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Riskin qiymətləndirilməsinin arxasında dayanan dəlilləri sənədləşdirin
Qiymətləndirilmiş riskləri yekunlaşdırarkən mütləq hər qiymətləndirmənin qısa
təsvirini təqdim edin yaxud onların əldə edilməsi mümkün olduğu yerdə çarpaz
istinad edin. Çox vaxt bu qiymətləndirmənin özündən daha vacibdir, çünki
uyğunlaşdırılmış və xərclər baxımından qənaətli cavab tədbirlərini hazırlamağa
kömək edir.
Tərkib risklərinin qiymətləndirilməsi
Unutmayın ki, tərkib riskinin qiymətləndirilməsi həmişə riski azalda bilən nəzarət
vasitələrini nəzərdən keçirməzdən əvvəl tamamlanır. Maliyyə hesabatlarının əksər
sahələrinin auditinin aparılacağını güman edərək, təsdiqləmələrin çoxu üçün tərkib təhrif
riskinin (daxili nəzarətdən əvvəl) yüksək olması təxmin edilir (əksər hallarda).
Bütün təsdiqləmələr üçün aşağı risk
Maliyyə hesabatının sahəsi bütün təsdiqləmələr üçün aşağı risk kimi
qiymətləndirildikdə, hər təsdiqləmə üçün eyni dəlili ayrılıqda təkrarlamağa ehtiyac
yoxdur. Lakin bütün qiymətləndirmələrin nə üçün aşağı olmasının səbəbi
sənədləşdirilməlidir.
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14.4 Risklərin qiymətləndirilməsinə düzəliş
Riskin qiymətləndirilməsi bir vaxtda tamamlanmır. Audit aparılarkən yeni məlumatlar əldə edilə bilər
və audit prosedurlarının yerinə yetirilməsində əlavə risklər yaxud daxili nəzarətin nəzərdə tutulduğu
kimi fəaliyyət göstərməməsi müəyyən edilə bilər. Bu baş verdikdə riskin ilkin qiymətləndirilməsinə
yenidən baxılmalıdır və əlavə audit prosedurlarının xarakteri və həcminə təsiri nəzərdən
keçirilməlidir.

14.5 Sənədləşdirmə
Qiymətləndirilmiş risklərin icmalını bir neçə üsulla sənədləşdirmək olar. Üç mümkün yanaşma
aşağıda əks etdirilir:
•

Ayrı sənəd.
Tərkib və nəzarət risklərinin qiymətləndirmələrini və risklərin birgə qiymətləndirmələrinin əsas
səbəblərini yekunlaşdıran ayrı sənəd. Belə sənəd riskə qarşı cavab tədbirlərini ümumi təsvir
etmək (ümumilikdə) üçün də istifadə edilə bilər.

•

Ümumi audit strategiyası və audit planına daxil etmək.
Audit planının hər bölməsinin birinci hissəsində (məsələn, debitor borcları, kreditor borcları
üçün və s.) risklərin qiymətləndirilməsi və planlaşdırılmış audit prosedurlarına təsiri əks etdirilə
bilər.

•

Risklərin qiymətləndirilməsini auditorun əlavə prosedurların sənədləşdirilməsinin bir hissəsi
kimi daxil etmək.
Bu halda risklərin qiymətləndirilməsi, audit planları və yerinə yetirilmiş işlərin

nəticələri hamısı maliyyə hesabatlarının hər sahəsi üçün bir müfəssəl işçi sənədində
sənədləşdirilə bilər.
Risklərin qiymətləndirilməsini əsaslandıran sənədlərin forması və həcminə aşağıdakılar təsir etməlidir:
•

Müəssisənin və onun daxili nəzarətinin xarakteri, ölçüsü və mürəkkəbliliyi;

•

Müəssisədən məlumatları əldə etmək imkanı; habelə

•

Audit aparılarkən istifadə edilən auditin metodologiyası və texnologiyası.

Sənədləşdirməni hazırlayarkən nəzərə alınacaq digər amillərə aşağıdakılar aiddir:
•

Aydınlıq;

•

Audit yoxlamasının nəticələri üzrə müvafiq cavab tədbirlərinin hazırlanması və yerinə
yetirilməsinə edilən çarpaz istinadlar;

•

Sonrakı dövrlərdə təzələnməni asanlaşdırmaq imkanı; habelə

•

Yoxlamanın asanlığı. Müşahidəçi-ekspert həlledici risklərin müəyyən edilib-edilmədiyini və
audit yoxlamasının nəticələri üzrə cavab tədbirlərinin münasib olub-olmadığını müəyyən edə
bilməlidir.

Qiymətləndirilmiş risklərin dəqiq sənədləşdirilmiş icmalı risklərin xarakteri və audit
yoxlamasının nəticələri üzrə cavab tədbirlərinin müzakirə edilməsi mümkün olan sonrakı
dövrlərdə heyətin planlaşdırma yığıncaqlarında lazım ola bilər.
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Ayrı olan, lakin audit planı ilə sıx əlaqəsi olan sənəddən istifadə edilən yanaşma aşağıdakı əlavədə
əks etdirilir. Fikir verin ki, bu şəkildə 1-ci cild, 6-cı fəsildə müəyyən edilmiş dörd “birgə” təsdiqləmə
(bu təlimatın məqsədləri üçün istifadə edilir) istifadə edilir.
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Əlavə 14.5-1
Qiymətləndirilmiş risk səviyyələri

Təsdiqləmələr TR

NR

Həlledici riskləri və riskin qiymətləndirilməsinə
təsir edən digər amilləri sənədləşdirin

ƏTR

Yeni texnologiyaların yaranmasına görə sənayedə
ümumi böhran müşahidə olunur Lakin satış hələ də
güclüdür və müəssisə elmi tədqiqatlara sərmayə qoyur.

Maliyyə hesabatları
səviyyəsi

N

O

A

Rəhbərliyin daxili nəzarətə münasibəti yaxşıdır.
Həlledici vəzifələri səriştəli şəxslər tutur.
Rəhbərlik daxili nəzarət prosedurların məhəl verməyə
bilər, lakin istifadə edilən yeni siyasət ən geniş yayılmış
təcrübələrin qarşısını almalıdır.

A

İdarəetmə şurası ailə üzvlərindən ibarətdir.

Təsdiqləmələr
səviyyəsi
MHS yaxud
maliyyə
hesabatlarındakı
açıqlama
1 Satış

2 Debitor borcları

3 Mal-material

T

Y

A

O

M

O

A

A

Dəq

O

A

A

Dəy

TE

A

TE

T

A

A

A

M

Y

O

O

Satıcının bonusları uçota alınmış satışlara əsaslanır.

Dəq

A

A

A

Dəy

Y

O

O

T

A

A

A

Münasib daxili nəzarət vasitələri müəyyən edilmişdir və
səhvlər haqqında statistika yoxdur.
Böhran keçirən sənayedə debitor borcları problem ola
bilər.
Münasib daxili nəzarət vasitələri müəyyən edilmişdir və
səhvlər haqqında statistika yoxdur.

M

Y

Y

Y

Anbarda mal-material ehtiyatlarının oğurlanması və
fiziki daxili nəzarətin zəif olması.

Dəq

A

A

A

Münasib daxili nəzarət vasitələri müəyyən edilmişdir və
səhvlər haqqında statistika yoxdur.

Dəy

Y

Y

Y

Yeni texnologiyalar bəzi ehtiyat hissələrini və hətta
məhsulları bütövlükdə köhnəldir.

ehtiyatları

Sahibkar vergilərdə qənaət etmək istəyir. Gəlirin
tanınması ardıcıl olmamışdır.
Münasib daxili nəzarət vasitələri müəyyən edilmişdir.
Bu təsdiqləmə üçün daxili nəzarətin sınaq yoxlamaları
mümkündür.
Münasib daxili nəzarət vasitələri müəyyən edilmişdir və
səhvlər haqqında statistika yoxdur.
Münasib daxili nəzarət vasitələri müəyyən edilmişdir və
səhvlər haqqında statistika yoxdur.

Açıqlama:
Y = Yüksək

TE = Tətbiq edilmir

MHS = Maliyyə hesabatlarının
sahəsi

Dəq = Dəqiqlik

O = Orta

TR = Tərkib riski

N = Nüfuzetmə riskləri

Dəy = Dəyərləndirmə

A = Aşağı
NR = Daxili nəzarət riski
A = Aşkarlama və təshih etmə
nəzarəti
ƏTR = Əhəmiyyətli təhriflər riskləri (birgə risk)
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T = Tamlıq
M = Mövcudluq
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Qiymətləndirilmiş risklərin sənədləşdirilməsi həmçinin aşağıdakılara da istinad edə bilər:
•

Xüsusi diqqət tələb edən əhəmiyyətli risklərin təfərrüatları; habelə
•

Mahiyyəti üzrə prosedurlar ayrılıqda yetərli münasib audit sübutları təmin etmədiyi risklər.

14.6 Nümunəvi halların təhlili — riski qiymətləndirmə mərhələsinin başa çatdırılması
Nümunəvi halların təfərrüatları üçün 2-ci cild, 2-ci fəsilə, “Nümunəvi halların təhlilinə giriş” istinad edin.
Riski qiymətləndirmə prosesində son addım maliyyə hesabatları və təsdiqləmələr səviyyəsində
birgə əhəmiyyətli təhriflər risklərini qiymətləndirməkdir.
Risklərin qiymətləndirilməsini aşağıda əks etdirildiyi kimi yanaşma ilə yekunlaşdırmaq olar.
Əsaslandırıcı məlumat (tərkib və nəzarət risklərinin qiymətləndirilməsi sənədləşdirildiyi hallarda)
göstərilməmişdir. Təcrübədə əsaslandırıcı məlumata çarpaz istinad edilməlidir.
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Nümunəvi halın təhlili A — “Dephta Furniture, Inc.”
Qiymətləndirilmiş risk səviyyələri

Maliyyə hesabatları
səviyyəsi

Təsdiqləmələ
r
TR

NR

ƏTR

O

A

A

N

Həlledici riskləri və riskin qiymətləndirilməsinə
təsir edən digər amilləri sənədləşdirin
Rəhbərliyin daxili nəzarətə münasibəti yaxşıdır və
həlledici vəzifələri səriştəli şəxslər tutur.
Rəhbərlik daxili nəzarətə məhəl verməyə bilər, lakin biz
bunun baş verdiyi hallara rast gəlmədik və rəhbərliyin
nəzarətə münasibəti yaxşıdır.
Fəaliyyət göstəricilərini yoxlamaq üçün aylıq yığıncaq
rəhbərliyə hesabatvermə öhdəliyini təmin edir.

Təsdiqləmələr səviyyəsi
MHS yaxud maliyyə
hesabatlarındakı
açıqlama
1 Satış

2 Debitor borcları

T
M

Y

A

O

Gəlirin tanınması siyasəti ardıcıl deyil.

A

A

A

Gəlirin tanınması siyasəti ardıcıl deyil. Satış bonusları və
bazardakı təzyiqə görə satışların şişirdilməsi üçün təzyiq.

Dəq

A

A

A

Satış sistemi yaxşı işləyir.

Dəy

TE

A

TE

T

A

A

A

Əhəmiyyətli risklər müəyyən edilməmişdir.

M

Y

O

O

Satıcının bonusları uçota alınmış satışlara əsaslanır.

Dəq
Dəy

A

A

A

Y

O

O

Malın keyfiyyətində problem olduğu yaxud mallar
qaytarıldığı halda iri pərakəndə satıcıdan debitor
borclarının yığılması problem ola bilər.
Əlavə olaraq, iqtisadiyyatda olan böhrana
baxmayaraq, kredit verilməzdən əvvəl kreditləri
ödəmək qabiliyyəti yoxlanılmır.

Açıqlama:
Y = Yüksək

TE = Tətbiq edilmir

MHS = Maliyyə hesabatlarının
sahəsi

O = Orta

TR = Tərkib riski

N = Nüfuzetmə riskləri

A = Aşağı
A = Aşkarlama və təshih etmə
nəzarəti

NR = Daxili nəzarət riski

T = Tamlıq

ƏTR = Əhəmiyyətli təhriflər riskləri (birgə risk)

M = Mövcudluq

Dəq =
Dəqiqlik
Dəy =
Dəyərləndirm
ə

Bu mərhələdə rəhbərlik üçün daxili nəzarətdə müəyyən edilmiş əhəmiyyətli zəif tərəfləri əks
etdirən məruzə hazırlamaq yaxşı olardı.
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Nümunəvi halın təhlili B — “Kumar & Co.”
Riski qiymətləndirmə mərhələsinin başa çatdırılması
Qiymətləndirilmiş risk səviyyələri

Təsdiqləmələr TR NR

Maliyyə hesabatları
səviyyəsi

Həlledici riskləri və riskin qiymətləndirilməsinə
ƏTR təsir edən digər amilləri sənədləşdirin
Rəhbərliyin daxili nəzarətə münasibəti yaxşıdır və
həlledici vəzifələri səriştəli şəxslər tutur.
Bankla şərti öhdəliklərin tələblərini yerinə yetirmək və
O
vergilərə minimuma endirmək üçün təzyiqlərə görə
rəhbərlik daxili nəzarətə məhəl verməyə bilər. Bu müddət
ərzində Rac hesabdarın işini ardıcıl qaydada yoxlamayıb.
Hesabdar narazı görünür və rəqəmləri təhrif etmək imkanı
ola bilərdi. Bu səbəbdən qeyri-ixtiyari səhv və qəsdlə
edilən dələduzluq aşkarlanmaya bilər.
Fəaliyyət göstəricilərini yoxlamaq üçün aylıq yığıncaq
rəhbərliyə hesabatvermə öhdəliyini təmin edir.

Təsdiqləmələr səviyyəsi
MHS yaxud maliyyə
hesabatlarındakı
açıqlama
1 Satış

2 Debitor borcları

A

O

M

Y
Y

A

O

Dəq

Y

A

O

Dəy
T

O
Y

O
A

O

M

Y

O

O

Dəq

O

O

O

Dəy

Y

O

O

T

O

Bu təsdiqləmə üçün münasib daxili nəzarət vasitələri
müəyyən edilmişdir.
Bu təsdiqləmə üçün münasib daxili nəzarət vasitələri
müəyyən edilmişdir, lakin əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar
narahatçılıq yaradır.
Bu təsdiqləmə üçün münasib daxili nəzarət vasitələri
müəyyən edilmişdir, lakin əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar
narahatçılıq yaradır.
Sənayedəki vəziyyətə görə satılan malların
qaytarılma ehtimalı.
Debitor borclarının qalıqlarının əksəriyyəti “Dephta”
şirkətinə aiddir. Digər xüsusi risklər müəyyən
edilməmişdir.
Debitor borclarının qalıqlarının əksəriyyəti “Dephta”
şirkətinə aiddir. Digər xüsusi risklər müəyyən
edilməmişdir.
Debitor borclarının qalıqlarının əksəriyyəti “Dephta”
şirkətinə aiddir. Digər xüsusi risklər müəyyən
edilməmişdir.
İqtisadiyyat üçün belə çətin bir zamanda kiçik müştərilərin
hesablamaları ödəməkdə çətinlikləri ola bilər.

Açıqlama:
Y = Yüksək

TE = Tətbiq edilmir

O = Orta

TR = Tərkib riski
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MHS = Maliyyə hesabatlarının
sahəsi

Dəq = Dəqiqlik

N = Nüfuzetmə riskləri

Dəy =
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Dəyərləndirmə
A = Aşağı
D = Aşkarlama və təshih etmə
üzrə nəzarət

NR = Daxili nəzarət riski

T = Tamlıq

RMM = Əhəmiyyətli təhriflər riskləri (birgə risk)

M = Mövcudluq

Bu mərhələdə rəhbərlik üçün daxili nəzarətdə müəyyən edilmiş əhəmiyyətli zəif tərəfləri əks etdirən
məruzə hazırlamaq yaxşı olardı.
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15. Riskə qarşı cavab tədbirləri — icmal
Əlavə 15.0-1

Fəaliyyət
Audit tapşırığı üzrə
hazırlıq işlərini yerinə
yetirmək

Riskin qiymətləndirilməsi

Auditi planlaşdırmaq

Riski
qiymətləndirmə
prosedurlarını
yerinə yetirmək

Məqsəd

Sənədləşdirilmə1

Audit tapşırığının
qəbul edilibedilməməsinə dair
qərar qəbul etmək

Risk amillərinin siyahısı
Müstəqillik
Məktub-saziş

Ümumi audit
strategiyasını və audit
2
planı hazırlamaq

Əhəmiyyətlilik
Audit qrupunun müzakirələri
Ümumi audit strategiyası

Müəssisəni
3
öyrənməklə ƏTR
müəyyən etmək/
qiymətləndirmək



Biznes və
dələduzluq riskləri, o
cümlədən əhəmiyyətli
risklər
Müvafiq daxili nəzarət
vasitələrinin hazırlanması/yerinə
yetirilməsi

Riskə qarşı cavab tədbirləri

3
Qiymətləndirilmiş ƏTR :
• M/H səviyyəsində
• Təsdiqləmələr səviyyəsində

Ümumi cavab
tədbirlərini və əlavə
audit prosedurlarını
hazırlamaq

Qiymətləndirilmiş
3
ƏTR qarşı müvafiq
cavab tədbirlərini
hazırlamaq

Ümumi strategiyanın təzələnməsi
Ümumi cavab tədbirləri
3
ƏTR ilə əlavə audit prosedurlarını
əlaqələndirən audit planı

Qiymətləndirilmiş ƏTR3
qarşı cavab tədbirlərini
yerinə yetirmək

Audit riskini məqbul
dərəcədə aşağı
səviyyəyədək
azaltmaq

Yerinə yetirilmiş iş
Audit yoxlamasının nəticələri
İşçilərə nəzarət
İşçi sənədlərinin yoxlanılması
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Zəruri əlavə audit
yoxlamasını (əgər
tələb olunursa)
müəyyən etmək

Əldə edilmiş audit
sübutlarını
dəyərləndirmək

Hesabatvermə

bəli

Əlavə
iş
tələb
olunur?

Yeni/redaktə edilmiş risk amilləri
və audit prosedurları
Əhəmiyyətlilikdə dəyişikliklər
Audit sübutları haqqında
Məlumatların verilməsi
Yerinə yetirilmiş audit
Prosedurlarına dair nəticələr

xeyr
Audit yoxlamasının
nəticələri əsasında
rəy formalaşdırmaq

Audit hesabatını
hazırlamaq

Əhəmiyyətli qərarlar
İmzalanmış audit rəyi

Qeydlər:
1.

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

2.
3.

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

Paraqraf #
330.5
330.6

ƏTR = əhəmiyyətli təhrif riskləri

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor əhəmiyyətli təhriflər riskini maliyyə hesabatı səviyyəsində aradan qaldırmaq üçün
ümumi cavab tədbirlərini hazırlayıb həyata keçirməlidir. (İst: Paraq. A1-A3)
Auditor xarakteri, müddəti və həcmi təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riski
əsasında müəyyən edilən və onlara cavab olaraq əlavə audit prosedurlarını hazırlayıb
həyata keçirməlidir. (İst: Paraq. A4-A8)

Riskə qarşı cavab tədbirlərinin yerinə yetirilmə mərhələsi aşağıda əks etdirilən addımlardan ibarədir:
Əlavə 15.0-2
Əlavə audit prosedurlarını hazırlamaq

Riskə qarşı cavab
tədbirləri

Per for m Fur t her Au di t Pr oce dur e s

Ümumi audit
strategiyasını
təzələmək

Qiymətləndirilmiş
risklərə qarşı cavab
tədbirləri hazırlamaq

Zəruri olduğunda
heyətə audit planları
üzrə qısa təlim keçmək

Əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirmək
Planlaşdırılmış
proseduru
yerinə
yetirmək

Əldə edilmiş
nəticələri və sübutları
qiymətləndirmək
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Nəticələri və
qənaətləri
sənədləşdirmək
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Riskə qarşı cavab tədbirləri mərhələsində əks etdirilən əsas anlayışlar aşağıda.

Cild və fəsillər
Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab
tədbirlərinin görülməsi
Əlavə audit prosedurları
Uçot qiymətləndirmələri
Əlaqəli tərəflər
Sonrakı hadisələr

C1 - 9
C1 - 10
C1 - 11
C1 - 12
C1 - 13

Fəaliyyətin fasiləsizliyi
Digər BAS-ların tələblərinin qısa təsviri
Auditin sənədləşdirilməsi

C1 - 14
C1 - 15
C1 - 16
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16. Cavab tədbirləri üzrə audit planı
Fəsilin məzmunu

Müvafiq BAS-lar

Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı audit yoxlamasının nəticələri üzrə
effektiv cavab tədbirlərini necə planlaşdırmaq.

260, 300, 330, 500

Əlavə 16.0.-1

Qeydlər:
1. ƏTR = Əhəmiyyətli təhriflər riskləri

Paraqraf #
260.15
300.9

300.10

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor auditin planlaşdırılmış həcmi və müddəti haqqında ümumi məlumatı
idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırmalıdır. (İst: Paraq.A11-A15)
Auditor aşağıdakıların təsvirini əks etdirən audit planının hazırlamalıdır:
(a) 315 saylı BAS çərçivəsində müəyyən olunmuş planlaşdırılmış riski qiymətləndirmə
prosedurlarının xarakteri, müddəti və həcmi.
(b) 330 saylı BAS çərçivəsində müəyyən edilmiş təsdiqləmələr səviyyəsində növbəti
audit prosedurlarının xarakteri, müddəti və həcmi.
Tapşırığın BAS-lara uyğun olması üçün yerinə yetirilməsi tələb olunan digər
planlaşdırılmış audit prosedurları. (İst: Paraq. A12)
Auditor audit əsnasında ümumi audit strategiyasını və audit planını zərurətə uyğun
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olaraq yeniləməli və dəyişməlidir. (İst: Paraq. A13)

Paraqraf #
300.11
300.12

330.5
330.6

330.7

330.8

330.9
330.10

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor tapşırıq qrupu üzvlərinin istiqaməti və idarə edilməsinin və onların işinin təhlilin
xarakteri, müddəti və istiqamətini planlaşdırmalıdır. (İst: Paraq. A14-A15)
Auditor audit sənədlərinə aşağıdakıları daxil etməlidir:
(a) ümumi audit strategiyası;
(b) audit planı; habelə
audit tapşırığı zamanı ümumi audit strategiyasında və ya audit planına edilmiş istənilən
dəyişikliklər və bu cür dəyişikliklərin səbəbləri. (İst: Paraq. A16-A19)
Auditor əhəmiyyətli təhriflər riskini maliyyə hesabatı səviyyəsində aradan qaldırmaq üçün
ümumi cavab tədbirlərini hazırlayıb həyata keçirməlidir. (İst: Paraq. A1-A3)
Auditor xarakteri, müddəti və həcmi təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riski
əsasında müəyyən edilən və onlara cavab olaraq əlavə audit prosedurlarını hazırlayıb
həyata keçirməlidir. (İst: Paraq. A4-A8)
Əlavə audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetirərkən auditor:
(a)
Sövdələşmələrin hər bir kateqoriyası, hesab qalıqları və ya açıqlamalar üçün
təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinə görə qiymətləndirmənin
səbəblərini, o cümlədən aşağıdakıları nəzərdən keçirməlidir:
(i) Sövdələşmə kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya açıqlamaların konkret
xüsusiyyətlərinə görə əhəmiyyətli təhriflər ehtimalını (yəni tərkib 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 xarakteri, müddəti və həcmini müəyyən edərkən nəzarət elementlərinin
səmərəli fəaliyyətinə güvənməyi nəzərdə tutur); habelə (İst: Paraq. A9-A18)
(b)
Riski qiymətləndirməsi nə qədər yüksək olarsa, o qədər inandırıcı olan audit
sübutları əldə etməlidir. (İst: Paraq. A19)
Aşağıdakı şərtlərlə auditor müvafiq nəzarət elementlərinin səmərəli fəaliyyətinə dair
yetərli münasib audit sübutları əldə etmək məqsədilə nəzarət elementlərinin test
yoxlamalarını hazırlayıb həyata keçirməlidir:
(a)
Əgər auditorun təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskini
qiymətləndirməsi zaman nəzarət elementlərinin səmərəli işləməsi barədə nəticə
çıxarılması gözlənilirsə (yəni mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının xarakteri, müddəti
və həcmini müəyyən edərkən auditor nəzarət elementlərinin səmərəli fəaliyyətinə
güvənməyi nəzərdə tutur); yaxud
(b)
Əgər mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları özlüyündə təsdiqləmələr səviyyəsində
yetərli münasib audit sübutlarını təmin edə bilmirsə. (İst: Paraq. A20-A24)
Nəzarət vasitələrinin test yoxlamalarını hazırlayıb həyata keçirərkən auditor nəzarətin
səmərəliliyinə güvəndiyi qədər inandırıcı audit sübutları əldə etməlidir. (İst: Paraq. A25)
Nəzarət vasitələrinin test yoxlamalarını hazırlayıb həyata keçirərkən auditor:
(a)
Nəzarət vasitələrinin səmərəli fəaliyyətinə, o cümlədən 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
(ii)
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)
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Paraqraf #
330.15

330.18

330.19
330.20

330.21

330.22

330.24

500.6
500.7

500.10

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Əgər auditor əhəmiyyətli risk olmasını müəyyən etmiş olduğu bir riskə nəzarət
vasitələrinə etibar etməyi planlaşdırarsa, auditor həmin nəzarət vasitələrini cari dövrdə
test yoxlamasından keçirməlidir.
Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhrif risklərindən asılı olmayaraq, auditor hər bir
əhəmiyyətli sövdələşmə kateqoriyası, hesab qalıqları və açıqlama üçün mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurları hazırlayıb yerinə yetirməlidir. (İst: Paraq. A42-A47)
Auditor kənar təsdiqləmə prosedurlarının mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları kimi
yerinə yetirilməli olduğunu nəzərdən keçirməlidir. (İst: Paraq. A48-A51)
Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarına maliyyə hesabatının bağlanması prosesi ilə bağlı
aşağıdakı audit prosedurları daxildir:
(a)
Maliyyə hesabatlarının ilkin mühasibat uçotu qeydləri ilə razılaşdırılması və ya
tutuşdurulması; habelə
(b)
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması əsnasında yerinə yetirilmiş əhəmiyyətli
jurnal yazılışlarının və digər təshihlərin yoxlanılması. (İst: Paraq. A52)
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 müfəssəl test yoxlamalarının keçirilməsi daxil olmalıdır. (İst: Paraq.
A53)
Əgər mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları aralıq tarixdə yerinə yetirilmişdirsə, auditor
yerdə qalan dövrü aşağıdakıları yerinə yetirməklə əhatə etməlidir:
(a) yeni dövr üzrə nəzarət vasitələrinin test yoxlamaları 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)
Auditor maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının, o cümlədən əlaqəli açıqlamaların
tətbiq olunana əsas maliyyə hesabatı çərçivələrinə uyğunluğunu dəyərləndirmək üçün
audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir. (İst: Paraq. A59)
Auditor yetərli münasib audit sübutunun əldə edilməsi üçün münasib audit prosedurlarını
planlaşdırıb yerinə yetirməlidir. (İst: Paraq. A1-A25)
Audit prosedurlarını planlaşdırıb yerinə yetirərkən, auditor audit sübutu qismində istifadə
edilməli məlumatın uyğunluğunu və düzgünlüyünü nəzərdən keçirməlidir. (İst: Paraq.
A26-A33)
Nəzarət elementlərinin testlərini və təfərrüatlı testləri hazırlayarkən, auditor audit
prosedurunun məqsədləri üçün testləşdirmənin hansı seçmə mövqeləri üzrə səmərəli
olduğunu müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A52-A56)

16.1 İcmal
Riskə qarşı cavab tədbirləri mərhələsində məqsəd qiymətləndirilmiş risklər barəsində yetərli
münasib audit sübutu əldə etməkdir. Buna nail olmaq üçün maliyyə hesabatları və təsdiqləmələr
səviyyəsində qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər risklərinə qarşı müvafiq cavab tədbirləri
hazırlanır və yerinə yetirilir.
Auditor bu tapşırığı müxtəlif yollarla yanaşmalıdır, məsələn:
•

Növbə ilə hər qiymətləndirilmiş riski onun xarakterinə uyğun olaraq (məsələn,
iqtisadiyyatda böhran) əks etdirməklə və əlavə audit prosedurları şəklində audit
yoxlamasının nəticələri üzrə münasib cavab tədbirlərinin hazırlamaqla;
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•

Qiymətləndirilmiş riskləri maliyyə hesabatlarının təsirə məruz qalmış əhəmiyyətli sahəsi
yaxud açıqlaması üzrə əks etdirməklə. Onda auditor əlavə audit proseduraları şəklində
münasib cavab tədbirləri hazırlamalıdır; yaxud

•

Maliyyə hesabatlarının hər bir əhəmiyyətli sahəsi və təsdiqləmə üçün audit proseduralarının
standart siyahısını başlayıb, qiymətləndirilmiş risklərə qarşı müvafiq cavab tədbirləri hazırlamaq
üçün onu uyğunlaşdırmaqla (prosedurları əlavə etmək, dəyişmək və kənarlaşdırmaq).

Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab tədbirlərinin görülməsi hər təsdiqləməni əks etdirə bilən, lakin
yalnız konkret müəssisə üçün maliyyə hesabatlarının təsdiqləmə üzrə qiymətləndirilmiş riskə
uyğunlaşdırılmayan standart audit proqramını (“bir ölçü hamısına uyğundur”) nəzərdə tutmayır. Audit
proqramları adətən müəssisənin risk səviyyəsinə və onun konkret şəraitlərinə uyğunlaşdırılmalıdır
(zəruri dərəcədə).
16.2 Başlanğıc nöqtəsi
Audit yoxlamasının nəticələri üzrə effektiv cavab tədbirlərinin hazırlanması üçün başlanğıc nöqtəsi
audit yoxlamasının riski qiymətləndirmə mərhələsi başa çatdıqda qiymətləndirilmiş risklərin
siyahısının hazırlanmasıdır (bax 2-ci cild, 14-cü fəsil).
Risklər:
•

Maliyyə hesabatları səviyyəsində; habelə

•

Maliyyə hesabatlarının sahələri və açıqlamaları üçün təsdiqləmələr səviyyəsində

müəyyən edilib qiymətləndirilmişdir.
Maliyyə hesabatlarının nisbətən kiçik sahələrini birlikdə qruplaşdırmaq və audit yoxlamasının
nəticələri üzrə münasib cavab tədbirlərinin hazırlanması üçün bir böyük sahə kimi yanaşmaq olar.
1-ci cild, 9-cu fəsildə hər iki səviyyədə qiymətləndirilmiş risklərə qarşı mümkün cavab tədbirləri
əks etdirilir. Aşağıdakı əlavədə zəruri cavab tədbirlərinin bu iki növünün icmalı verilir.
Əlavə 16.2-1
Qiymətləndirilmiş risklər
Maliyyə hesabatları
səviyyəsində

Təsdiqləmələr
səviyyəsində

Auditorun cavab tədbirləri
Ümumi cavab
tədbirləri

Əlavə audit
prosedurları

Nümunələrə aşağıdakılar daxildir:
● Peşəkar inamsızlıq
● Təyin edilmiş işçi heyətinin səviyyəsi
● İşçi heyətə davamlı nəzarət
Uçot siyasətinin dəyərləndirilməsi
●
Planlaşdırılmış
prosedurlaırn
xarakteri/jəcmi/müddəti
və
qabaqcadan xəbər vermə imkanının
olmaması
● Digər əlavə prosedurlar

Mahiyyəti üzrə
prosedurlar

Təfərrüatların
sınaq yoxlamaları

Nəzarət vasitələrinin
sınaq yoxlamaları

Mahiyyəti üzrə
Analitik

Nəticə
Audit riskini məqbul dərəcədə aşağı səviyyəyədək
azaltmaq üçün yetərli münasib audit sübutları
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16.3 Ümumi cavab tədbirləri
Maliyyə hesabatları səviyyəsində nüfuzetmə riskləri (qeyri-qənaətbəxş nəzarət mühiti və/yaxud bir
çox təsdsiqləmələrə təsir edə bilən dələduzluq imkanı) aşağıdakı əlavədə əks etdirildiyi kimi, auditor
tərəfindən ümumi cavab tədbirlərinin hazırlanıb yerinə yetirilməsi ilə əks etdirilir. Nüfuzetmə risklər
barədə əlavə məlumat üçün 2-ci cild, 8-ci fəsilə istinad edin.
Ümumi cavab tədbirlərini hazırlayarkən auditorun əks etdirəcək sahələrə aşağıdakıların
müəyyən edilməsi daxildir:
•

Audit heyətinə peşəkar inamsızlıq barədə nə dərəcədə xatırlamaq tələb olunur;

•

Xüsusi bacarıqları olanlar da daxil olmaqla, hansı şəxsi heyəti təyin etmək yaxud
ekspertlərdən istifadə etmək;

•

Audit zamanı tələb edilən nəzarətin həcmi;

•

Yerinə yetiriləcək əlavə audit prosedurlarının seçiminə qabaqcadan xəbər
vermək imkanının olmamasının bəzi komponentlərini daxil etmək zərurəti;
habelə

•

Audit prosedurların xarakterində, müddətində və ya həcmində yaxud audit
prosedurlarının həcmində tələb edilən ümumi dəyişikliklər. Bura prosedurların
müddəti (aralıq yaxud dövrün sonu) və ya dələduzluq kimi xüsusi risk amillərini əks
etdirən yeni/genişləndirilmiş prosedurlar daxil ola bilər.

Əlavə 16.3-1
Riskin
Mümkün ümumi cavab tədbirləri
qiymətləndirilməsi
Effektiv nəzarət
Bu auditora daxili nəzarətdən və müəssisə daxilində yaranana audit sübutlarının
mühiti
etibarlılığından daha çox əmin olmağa imkan verir.
Ümumi cavab tədbirlərinə dövrün sonu əvəzinə aralıq tarixində yerinə yetirilən
bəzi audit prosedurları daxil ola bilər.
Nəticəsiz nəzarət
Bunun üçün auditordan bir az əlavə işin yerinə yetirilməsinin tələb ediləcəyi
mühiti
ehtimal olunur, məsələn:
(çatışmazlıqlar
•
Daha təcrübəli audit heyətinin təyin edilməsi.
mövcuddur)
•
Aralıq tarixi əvəzinə dövrün sonunda daha çox audit prosedurlarının
həyata keçirilməsi.
•
Mahiyyəti üzrə prosedurlardan daha geniş audit sübutlarının əldə
edilməsi.
•
Yerinə yetiriləcək audit prosedurlarının xarakterində, müddətində və ya
həcmində dəyişikliklərin edilməsi.

261

Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat 2-ci cild — Praktiki təlimat

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Mümkün olduğunda, planlaşdırma mərhələsində maliyyə hesabatları səviyyəsində
riskin ilkin qiymətləndirilməsini hazırlayın. Bu hansı işçi heyəti (o cümlədən xüsusi
bacarıqları olan şəxsləri) təyin etmək, zəruri nəzarət səviyyəsi və yerinə yetiriləcək
audit prosedurları kimi məsələləri əks etdirən ilkin ümumi cavab tədbirlərinin
hazırlanmasına imkan yaradacaq. Riskin bu cür ilkin qiymətləndirilməsi üçün audit
yoxlaması aparıldıqda onun təzələnməsi tələb edilir və ümumi cavab tədbirlərində
müvafiq dəyişikliklər edilməlidir.
Lakin analitik prosedurların yerinə yetirilməsi və əhəmiyyətli təhriflər risklərinin
müəyyən edilməsi/qiymətləndirilməsi üçün istifadə ediləcək aralıq yaxud aylıq
maliyyə məlumatları olmayan kiçik müəssisələrdə bu mümkün olmaya bilər. Audit
yoxlamasını planlaşdırmaq üçün məhdud analitik prosedurlar yerinə yetirilə
bilməyincə yaxud sorğu aparmaqla məlumatlar əldə edilə bilməyincə, müəssisənin
maliyyə hesabatlarının erkən layihəsi buraxılanadək gözləməli ola bilər.

16.4

Sınaq yoxlamasının hazırlanmasında təsdiqləmələrin istifadəsi

Maliyyə hesabatları və təsdiqləmələr səviyyələrində əhəmiyyətli təhriflər risklərinin
qiymətləndirilməsi tələb edilir. Audit yoxlamasının nəticələri üzrə münasib cavab tədbirlərinin
hazırlanmasının məqsədi hər bir münasib təsdiqləmə üçün hazırlanmış risklərin
qiymətləndirilməsini əks etdirən sübutları əldə etməkdir. Təsdiqləmələr barədə əlavə məlumat
üçün 1-ci cild, 6-cı fəsilə istinad edin.
Xüsusi əməliyyatlar axınına qarşı cavab tədbirləri hazırlayarkən, auditor fikir verməlidir ki,
təsdiqləmələr daxili nəzarətin sınaq yoxlaması ilə mahiyyəti üzrə proseduralar arasında ümumi əlaqə
təmin etsin. Bu, əhəmiyyətli təhriflər risklərini məqbul dərəcədə aşağı səviyyəyədək azaltmaq üçün
nəzarət vasitələrinin və mahiyyəti üzrə prosedurların sınaq yoxlamaları birləşmələrinin nə zaman
müvafiq olduğunu müəyyən etmək üçün vacibdir.
Məsələn, mal-material ehtiyatlarının “mövcudluğu” üzrə audit prosedurlarının diqqət mərkəzində
mal-material ehtiyatlarının qalığının tərkibində uçota alınmış elementlərin qanuniliyi və mal-material
ehtiyatlarının qalığında mövcud olmayan elementlərin olma riskini azaldan nəzarət vasitələrinin
sınaq yoxlamaları olur. Mal-material ehtiyatlarının “tamlığının” sınaq yoxlamasının diqqət
mərkəzində mal-material ehtiyatlarının qalığında daxil edilməyən, lakin çatışmayan elementlərin
mümkün sübutlarını təmin edən elementlərin sınaq yoxlamaları olmalıdır. Bura malların satınalma
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sifarişləri və mal-material ehtiyatlarının çatışmama riskimi azaldan sınaq vasitələrinin sınaq
yoxlamaları daxil ola bilər.

16.5 Sınaq yoxlamasının hazırlanmasında əhəmiyyətliliyin istifadəsi
Zəruri hesab edilən audit prosedurunun həcmini nəzərdən keçirən zaman həlledici amil fəaliyyət
göstəricilərinin təyin edilmiş əhəmiyyətliliyidir. Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi ümumilikdə
maliyyə hesabatları üçün təyin edilmiş əhəmiyyətliliyə əsaslanır, lakin elə dəyişdirilə bilər ki, hesab
qalığına, əməliyyatlar axınına və ya maliyyə hesabatının açıqlanmasına aid olan konkret riskləri əks
etdirsin.
Zəruri hesab edilmiş audit prosedurlarının həcmim fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi,
qiymətləndirilmiş risk və auditorun əldə edəcəyini planlaşdırmış əminlik dərəcəsini nəzərdən
keçirdikdən sonra müəyyən edilir. Ümumiyyətlə, əhəmiyyətli təhriflər riski artdıqca, audit
prosedurlarının həcmi (məsələn, təfərrüatların sınaq yoxlamaları üçün seçmənin ölçüsü və ya
mahiyyəti üzrə analitik prosedurlarda zəruri təfərrüatların səviyyəsi) artmalıdır. Lakin audit
prosedurunun həcminin artması yalnız audit prosedurunun özü xüsusi riskə aid olduğu halda effektiv
olur. Sınaq yoxlamasının hazırlanmasında əhəmiyyətliliyin istifadə edilməsinə dair əlavə məlumat
üçün 1-ci cild, 7-cü fəsilə və 2-cicild, 6-cı və 17-ci fəsillərə baxın.
16.6 Auditorun tədbirlər dəsti
Təfərrüatlı audit planını hazırlayarkən, auditor mümkün audit prosedurlarının müvafiq növlərini
seçmək üçün öz peşəkar mühakiməsini yürütməlidir. Əlavə audit prosedurlarının daha
təfərrüatlı təsviri üçün 1-ci cild, 10-cu və 15-ci fəsillərə istinad edin.
Effektiv audit proqramı audit riskini birlikdə məqbul dərəcədə aşağı səviyyəyədək azaldan müvafiq
prosedur qarışığına əsaslanır. Bu təlimatın məqsədləri üçün auditorun istifadəsində olan audit
prosedurların müxtəlif növləri aşağıdakı əlavədə əks olunduğu kimi kateqoriyalara bölünmüşdür.
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Əlavə 16.6-1

Təfərrüatların
mahiyyəti üzrə
sınaq yoxlamaları

Mahiyyəti
üzrə analitik
prosedurlar

Əlavə audit
procedurları

Nəzarət vasitələrinin
sınaq yoxlamaları

Əlavə 16.6-2
Prosedurun növü
Mahiyyəti üzrə
prosedurlar

Təsvir
330 saylı BAS-ın 18-ci paraqrafına əsasən qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli
təhriflər risklərindən (ƏTR) asılı olmayaraq, əməliyyatların hər əhəmiyyətli
kateqoriyası, hesab qalığı və açıqlama üçün mahiyyəti üzr prosedurlar
yerinə yetirilməlidir. Bu, aşağıdakı faktları əks etdirir:
•
Auditor tərəfindən riskin qiymətləndirilməsi subyektivdir və bu
səbəbdən bütün əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən etməyə bilər; habelə
•
Rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsi də daxil olmaqla, daxili
nəzarətdə tərkib məhdudiyyətlər ola bilər.
ƏTR çox aşağı olduğu hallarda mahiyyəti üzrə bəzi məhdud prosedurlar,
məsələn, təfərrüatların sınaq yoxlamaları yaxud analitik təhlil, konkret
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təsdiqləmə üçün yetərli və münasib sübut əldə etmək məqsədilə tələb edilən
yeganə şey ola bilər.
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Prosedurun növü
- Analitik
prosedurlar

- Təfərrüatların
sınaq
yoxlamaları
- Nəzarət
vasitələrinin
sınaq
yoxlamaları

Təsvir
Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar maliyyə məlumatları ilə qeyri-maliyyə
məlumatlar arasında həqiqətə uyğun münasibətləri təhlil etməklə, maliyyə
məlumatlarının dəyərləndirilmələrindən ibarətdir. Onlar üçün uçota alınmış
faktiki məbləğlərlə müqayisə edilən zaman təhrifi müəyyən etmək üçün yetərli
olan müəyyən məbləğlər (məsələn, satış) üçün dəqiq gözləntilərin işlənib
hazırlanması tələb edilir.
Analitik prosedurları aşağıdakı kimi kateqoriyalar üzrə bölmək olar:
•
Adətən mahiyyəti üzrə əsas prosedurlara daxil edilən məlumatların
sadə müqayisəsi. Bu cür proseduralar adətən təsdiqləmələr səviyyəsində
təfərrüatların digər sınaq yoxlamaları ilə birgə tətbiq edilir. Onlar özləri yetərli
audit sübutları təmin etməməlidir.
•
Özləri (və ya nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları yaxud mahiyyəti
üzrə digər prosedurlar ilə birlikdə) audit riskini məqbul dərəcədə aşağı
səviyyəyədək azaltmaq üçün yetərli olan proqnozlaşdırıcı modellər. Məsələn,
dövr ərzində müəssisədə sabit maşla işləyən altı əməkdaş olduğu halda, dövr
üçün ümumi əmək haqqını yüksək dərəcədə dəqiqliklə hesablamaq mümkün
ola bilər. Əməkdaşların sayının və əmək haqqının dəqiq olmasını güman
etdikdə, bu prosedur əmək haqqının hesablanması üçün bütün audit
sübutlarını təqdim edə bilər. Mahiyyəti üzrə digər prosedurların (əsas yaxud
genişləndirilmiş) yerinə yetirilməsinə ehtiyac olmaya bilər.
Əhəmiyyətli riski yalnız mahiyyəti üzrə prosedurlarla araşdırdıqda, həmin
mahiyyəti üzrə prosedurlara təfərrüatların sınaq yoxlamaları daxil olmalıdır.
Əhəmiyyətli risklərin və auditin nəticələri üzrə müvafiq cavab tədbirlərinin
daha təfərrüatlı təsviri üçün 2-ci cild, 10-cu fəsilə baxın.
Müəyyən təsdiqləmələri əks etdirmək üçün həlledici nəzarət vasitələri (effektiv
işləməsi güman edilən) istifadə edildiyi hallarda təsdiqləmə haqqında zəruri
sübut əldə etmək üçün nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarını yerinə
yetirmək olar. Riski məqbul dərəcədə aşağı səviyyəyədək azaltmaq üçün
yerinə yetirilən nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları (seçmənin daha böyük
olması tələb edilən) konkret təsdiqləmə üçün tələb edilən sübutların
əksəriyyətini təmin edə bilər. Alternativ olaraq, riski orta səviyyəyədək
azaltmaq üçün nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarını (seçmənin ölçüsünün
bir qədər kiçik olması tələb edilən) yerinə yetirmək olar. Bu ikinci halda zəruri
sübutları əldə etmək üçün auditor nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarına
həmin təsdiqləməni əks etdirən mahiyyəti üzrə prosedurları əlavə etməlidir.
Müəyyən meyar üzrə daxili nəzarət vasitələrini yalnız hər üç auditdən bir
yoxlamaq lazımdır. 1-ci cild, 10.5-ci fəsildəki nəzarət vasitələrinin sınaq
yoxlamalarına dair müzakirələrə istinad edin.
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16.7

Cavab tədbirləri üzrə audit planının hazırlanması

Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı müvafiq cavab tədbirləri üzrə audit planını hazırlamaq
üçün peşəkar mühakimə və sağlam düşüncə tələb edilir. Müvafiq planın hazırlanmasına
sərf edilən vaxt demək olar ki, mütləq daha effektiv və daha səmərəli audit və işçi heyətin
daha az vaxt sərf etməsi ilə nəticələnir.
Planın hazırlanmasında auditorun atacağı üç ümumi addım mövcuddur:
•

Maliyyə hesabatları səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab tədbirləri görmək
(ümumi cavab tədbirləri);

•

Maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli sahələri üçün tələb edilən hər hansı xüsusi
prosedurları müəyyən etmək; habelə

•

Zəruri audit prosedurlarını (tədbirlər dəstindən tədbirlər) və sınaq yoxlamalarını həcmini
müəyyən etmək.

1-ci addım — Maliyyə hesabatları səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab
tədbirlərini yerinə yetirmək
Birinci addım maliyyə hesabatları səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklərə qarşı münasib
ümumi cavab tədbirlərini hazırlamaqdır. Onların nüfuzetmə riskləri olduğuna görə riskin
orta yaxud yüksək qiymətləndirilmə səviyyəsi adətən demək olar ki, maliyyə hesabatının
hər sahəsi üçün əlavə işin tələb olunması ilə nəticələnir. 2-ci cild, 16.3-cü fəsildəki
ümumi cavab tədbirləri üzrə müzakirələrə istinad edin.
2-ci addım — maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli sahələri üçün xüsusi prosedurları
müəyyən etmək
Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı təfərrüatlı cavab tədbirləri hazırlamazdan əvvəl auditor
üçün aşağıdakı əlavədə əks etdirilən sualları nəzərdən keçirmək (maliyyə hesabatının hər
əhəmiyyətli sahəsi üçün) faydalı olar.
Əlavə 16.7-1
Maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli yaxud əhəmiyyətli olması ehtimal edilən hər
sahəsi üzrə
Audit
Yalnız mahiyyəti üzrə sınaq yoxlamaları ilə əks etdirilməsi mümkün olan təsdiqləmələr
yoxlamasının varmı? Əgər varsa, nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları tələb edilir.
nəticələri üzrə Bu aşağıdakı hallarda baş verə bilər:
•
Satışın tamlığı kimi təsdiqləmə barədə audit sübutunu təmin edən sənədlər
müvafiq
yoxdur;
yaxud
cavab
•
Müəssisə
təsərrüfat fəaliyyətində İT istifadə edir və İT sistemin vasitəsilə
tədbirlərini
hazırlayarkən sənədlərin yaradılması və saxlanmasından fərqli üsulla əməliyyatlar sənədləşdirilmir.
Əlaqəli əməliyyatlar ardıcıllıqlarına/proseslərə daxili nəzarət vasitələrinin
nəzərdən
etibarlı olması nəzərdə tutulurmu? Əgər nəzərdə tutularsa, əməliyyatların
keçiriləcək
sayının az olmasına görə mahiyyəti üzrə prosedurlarının hələ də daha
suallar
səmərəli olmadığı hallarda nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarını yerinə
yetirmək olar.
Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar (məsələn, əlaqəli əməliyyatlar ardıcıllıqları
üzrə) mövcuddurmu?
Qabaqcadan xəbər vermə imkanının olmaması tələb olunurmu (dələduzluq risklərini
və s. əks etdirmək üçün)?
Xüsusi diqqət tələb edən əks etdiriləcək “əhəmiyyətli risklər” (məs., dələduzluq. əlaqəli
tərəflər və s.) mövcuddurmu?
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3-cü addım — zəruri audit prosedurlarının xarakteri və həcmini müəyyən etmək
Üçüncü addım təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab tədbirlərini
yerinə yetirmək üçün tələb edilən müvafiq prosedurlar qarışığının və sınaq yoxlamalarının
həcminin seçilməsində peşəkar mühakiməni yürütməkdir.
Qiymətləndirilmiş risklərin aşağı, orta və yüksək səviyyələrində debitor borclarının mövcudluğunu
əks etdirəcək müvafiq prosedurlar qarışığını müəyyən etmək üçün mümkün olan bir yanaşma
aşağıda əks etdirilir.
Debitor borcları — qiymətləndirilmiş riskin aşağı səviyyəsi
Fəaliyyət göstəricilərin əhəmiyyətliliyi = 12,000Є
Audit yoxlamasının nəticələri üzrə planlaşdırılmış cavab tədbirləri
Mövcudluq təsdiqləməsi üzrə
qiymətləndirilmiş risk
Mahiyyəti üzrə prosedurlar

Aşağı


Şərhlər
Bu prosedurların qiymətləndirilmiş riski əks etdirmək
üçün özləri yetərli hesab edilməlidir. Onlar
təfərrüatların səciyyəvi sınaq yoxlamaları və/yaxud
faktiki olaraq, hər hansı debitor borclarının audit
yoxlamasında istifadə ediləcək sadə analitik
prosedurlardan ibarət olmalıdır. Belə prosedurlar çox
vaxt debitor borcları üçün standart audit proqramına
daxil olmalıdır.

Debitor borcları — qiymətləndirilmiş riskin orta səviyyəsi
Fəaliyyət göstəricilərin əhəmiyyətliliyi = 10,000Є
Audit yoxlamasının nəticələri üzrə planlaşdırılmış cavab tədbirləri
Mövcudluq təsdiqləməsi üzrə
qiymətləndirilmiş risk
Mahiyyəti üzrə prosedurlar

Orta


Şərhlər
Bu prosedurlar ümumiyyətlə riskin mövcudluğunu əks
etdirmək (məs., yuxarıda qeyd edilən aşağı risk üçün
olduğu kimi) və aşağıdakı məqsədlər üçün yerinə
yetirilməlidir:
Debitor borclarının mövcudluğu ilə bağlı müəyyən
•
edilmiş xüsusi riskləri (məsələn, dələduzluq riski)
əks etdirmək); habelə
Qiymətləndirilmiş riski məqbul dərəcədə aşağı
•
səviyyəyədək azaltmaq üçün təfərrüatların yetərli
sınaq yoxlamalarını yerinə yetirmək.

Əgər müəssisədə debitor borclarının mövcudluğunu əks etdirən daxili nəzarət (məsələn, satışlara)
vasitələri olmuşdursa, yalnız mahiyyəti üzrə prosedurların yerinə yetirilməsinin alternativi bu cür
nəzarət vasitələrinin fəaliyyətinin effektivliyinin sınaq yoxlaması olmalıdır.
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Debitor borcları — qiymətləndirilmiş riskin yüksək səviyyəsi
Fəaliyyət göstəricilərin əhəmiyyətliliyi = 10,000Є
Audit yoxlamasının nəticələri üzrə planlaşdırılmış cavab tədbirləri
Mövcudluq təsdiqləməsi üzrə
qiymətləndirilmiş risk
Mahiyyəti üzrə prosedurlar

Nəzarət vasitələrinin sınaq
yoxlamaları (fəaliyyətin
effektivliyi)

Yüksək




Şərhlər
Bu prosedurlar ümumiyyətlə riskin mövcudluğunu əks
etdirmək (məs., yuxarıda qeyd edilən aşağı risk üçün
olduğu kimi) və aşağıdakı məqsədlər üçün yerinə
yetirilməlidir:
Debitor borclarının mövcudluğu ilə bağlı müəyyən
•
edilmiş xüsusi riskləri (məsələn, dələduzluq riski)
əks etdirmək); habelə
Qiymətləndirilmiş riski məqbul dərəcədə aşağı
•
səviyyəyədək azaltmaq üçün təfərrüatların yetərli
sınaq yoxlamalarını yerinə yetirmək.
Riski aşağı səviyyəyədək azaltmış təfərrüatların sınaq
yoxlamaları üçün tələb edilən seçmənin ölçüsünü
azaltmaq məqsədilə riskin orta səviyyəyədək
azaldılması üçün mövcudluğu əks etdirən daxili
nəzarət vasitələri sınaq yoxlamasından keçirilməlidir.
Yuxarıda əks etdirilmiş təfərrüatların sınaq yoxlamaları
ilə birlikdə bu qiymətləndirilmiş riski məqbul dərəcədə
aşağı səviyyəyədək azaldır.

Yuxarıdakı nümunədə zəruri sübutların əksəriyyətini riski məqbul dərəcədə aşağı səviyyəyədək
azaldan nəzarət vasitələrinin sınağını yerinə yetirməklə əldə etmək olar. Bu mahiyyəti üzrə
prosedurların bir çoxunun zərurətini aradan qaldıra bilər.
Konkret hesab qalıqları yaxud əməliyyatlar üzrə audit strategiyasını hazırlayarkən, auditor həmişə
əməliyyatlar ardıcıllığının digər hissələri üzrə yerinə yetirilmiş işə nəzərə almalıdır.
Digər nümunə yaşayış binasının sahibi olan və obyektləri icarəyə verən müəssisə üçün satışın
tamlığıdır.
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Debitor borcları — qiymətləndirilmiş riskin orta səviyyəsi
Fəaliyyət göstəricilərin əhəmiyyətliliyi = 6,000Є
Audit yoxlamasının nəticələri üzrə planlaşdırılmış cavab tədbirləri
Mövcudluq təsdiqləməsi üzrə
qiymətləndirilmiş risk
Təfərrüatların mahiyyəti üzrə
sınaqları

Mahiyyəti üzrə analitik
prosedurlar

Orta
–



Şərhlər
Aşağıda əks etdirilmiş analitik prosedurlar baxımından
bu cür prosedurlar heç lazım olmaya bilər yaxud
istifadə edilmiş fərziyyələri əsaslandırmaq üçün
sübutların əldə edilməsi ilə məhdudlaşdırıla bilər.
İcarəyə verilən obyektlərin məlum sayı 64-dür, iki
yataq otağı olan 46 nömrənin aylıq icarə haqqı
1,000Є, bir yataq otağı olan 18 nömrənin aylıq icarə
haqqı isə 800Є-dur.
• İcarədən əldə edilən qabaqcadan proqnozlaşdırılmış
gəlir 724,800Є məbləğində hesablanıb.
• Mühasibat uçotu sənədlərində qeydə alınmış faktiki
gəlir 718,800Є olub, fərq 6,000Є təşkil edir.
Fərq yoxlanıldı və onun səbəbi iki yataq otağı olan altı
nömrənin il ərzində boş qalması kimi müəyyən edildi.
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Mümkün olduqda ümumi yaxud standart audit prosedurlarına qayıtmayın
Ən effektiv audit prosedurları qiymətləndirilmiş risklərin səbəblərini xüsusilə əks etdirənlərdir.
Çoxsaylı təsdiqləmələr
Mümkün olduqda çoxsaylı təsdiqləmələri əks etdirən audit prosedurlarını seçin. Bu təfərrüatların
digər sınaq yoxlamaların zərurətini azaldır.
Aşağı riskli sahələr
Aşağı riskli sahələrdə mahiyyəti üzrə prosedurların zərurətini azaltmaq üçün qiymətləndirilmiş
əhəmiyyətli təhriflər risklərindən əldə edilən məlumatı istifadə edin.
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarının istifadəsini nəzərdən keçirin
Fəaliyyətin effektivliyi yoxlanıla bilən həlledici nəzarət vasitələrini müəyyən etmək üçün daxili
nəzarət barədə əldə edilmiş məlumatı istifadə edin. Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları
(onlardan bəziləri hər üç ildən bir yoxlanılmalıdır) nəticəsində çox vaxt təfərrüatların geniş
sınaq yoxlamalarının yerinə yetirilməsindən daha az iş yerinə yetirilə bilər. Həmçinin bax 2-ci
cild, 17-ci fəsil.
İT nəzarət vasitələrinə qarşı etinasızlıq göstərməyin
Avtomatlaşdırılmış nəzarətin sınaq yoxlaması üçün seçmənin ölçüsü bir elementdən ibarət
olduğu qədər kiçik ola bilər, çünki avtomatlaşdırılmış nəzarətin hər dəfə eyni tərzdə fəaliyyət
göstərərək həmin elementi əsas məcmudakı bütün digər elementlərin xarakterik nümunəsi
etməsi ehtimal edilir. Lakin bu müəssisənin ümumi İT nəzarət vasitələrinin effektiv olması
fərziyyəsinə əsaslanır.
İkili təyinatlı sınaq yoxlamaları
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları eyni əməliyyatlar kateqoriyaları üzrə mahiyyəti üzrə sınaq
yoxlamaları kimi planlaşdırıldığı hallarda ikili təyinatlı sınaq yoxlamaların mümkünlüyün nəzərdən
keçirin. Bu hallarda nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları eyni əməliyyat üzrə təfərrüatların
sınaq yoxlaması ilə eyni zamanda yerinə yetirilir. Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlaması ilə
təfərrüatların sınaq yoxlamasının məqsədlərinin fərqli olmasına baxmayaraq, hər iki məqsədə
eyni vaxtda nail olmaq mümkündür. Məsələn, təsdiqlənib-təsdiqlənməməsini (nəzarətin sınaq
yoxlaması) və əməliyyatın mühasibat uçotu sənədlərində lazımi qaydada qeydə alınıbalınmamasını (təfərrüatların sınaq yoxlamaları) müəyyən etmək üçün hesab-faktura yoxlanıla
bilər.
Əməliyyatlar ardıcıllığının bütün hissələri üzrə yerinə yetirilmiş işi nəzərdən keçirin
Əməliyyatlar ardıcıllığının digər hissələri üzrə yerinə yetirilmiş işi özünüzə aid edin. Məsələn,
satışın tamlığına nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlaması debitor borclarının tamlığına görə
sübutları təmin etməlidir.
Audit strategiyasını və prosedurlarını planlaşdırma mərhələsində seçin
Mümkün olduqda, audit prosedurlarının xarakterini və həcmini audit yoxlamasının planlaşdırma
mərhələsində hazırlayın, bu vaxt heyət əməl ediləcək yanaşmaya dair razılıq əldə edə bilər. Bu
kiçik işçi heyətini audit prosedurlarının hazırlanmasından yaxud keçən ilki ilə eyni prosedurların
yerinə yetirilməsindən azad edir.
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ (davamı)
Analitik prosedurlardan istifadə etməyi unutmayın
Analitik prosedurlar audit yoxlamasının hər mərhələsində istifadə edilir.
•

Audit yoxlamasının əvvəlində analitik prosedurlar riski qiymətləndirmə proseduru kimi
istifadə edilir.

•

Audit yoxlaması aparılarkən analitik prosedurlar məlumatlarda dəyişiklikləri
təhlil etmək və müəyyən əməliyyatların ardıcıllıqlarını və hesab qalıqlarını
əsaslandırmaq üçün yerinə yetirilir.

•

Audit yoxlamasının axırına yaxın analitik prosedurlar maliyyə hesabatlarının
auditorun müəssisə haqqında təsəvvürünə uyğun olub-olmamasını müəyyən etmək
yaxud dələduzluq üzündən əvvəl tanınmamış əhəmiyyətli təhrif riskini göstərmək
üçün yerinə yetirilir.
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16.8

Dələduzluq riskinə qarşı cavab tədbirlərinin yerinə yetirilməsi

Dələduzluq riski (o cümlədən rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsi) əslində
istənilən müəssisədə mövcud ola bilər və audit planı hazırlanarkən əks etdirilməlidir.
Birinci addım dələduzluqdan irəli gələn risk ehtimalını qiymətləndirmək, sonra isə
müvafiq ümumi və təfərrüatlı cavab tədbirlərini hazırlamaqdır.
Qeyd: Auditor dələduzluq üzündən baş vermiş qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər risklərini
əhəmiyyətli risklər kimi nəzərə almalıdır.
Əhəmiyyətli risk üçün auditor aşağıdakıları etməlidir:
•

Müəssisənin əlaqəli nəzarət vasitələrinə, o cümlədən bu cür risklərə aid olan
nəzarət tədbirlərinə dair təsəvvür əldə etmək; habelə

•

Xüsusilə həmin riskə cavab verən mahiyyəti üzrə prosedurları yerinə yetirmək.

Əhəmiyyətli riskə yanaşma yalnız mahiyyəti üzrə prosedurlardan ibarət olduqda, belə
prosedurlara təfərrüatların sınaq yoxlamaları daxil olmalıdır.
Risk ehtimalını və dələduzluğa qarşı müvafiq cavab tədbirlərini qiymətləndirdikdə, auditor
aşağıdakıları nəzərdən keçirməlidir:
•

Maliyyə hesabatları səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklərə qarşı artıq hazırlanmış
ümumi cavab tədbirləri;

•

Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş digər risklərlə bağlı artıq hazırlanmış
xüsusi cavab tədbirləri;

•

Planlaşdırma üzrə müzakirələr zamanı hazırlanmış dələduzluq ssenariləri (əgər
hazırlanmışdırsa);

•

Riski qiymətləndirmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi nəticəsində müəyyən
edilmiş dələduzluq riskləri (imkanlar, stimullar və məntiqlilik);

•

Müəyyən maliyyə hesabatları qalıqlarının və əməliyyatlarının dələduzluğa meyilliliyi;

•

Keçmiş yaxud cari dövrdə məlum olan faktiki dələduzluq halları; habelə

•

Rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsinə aid olan risklər.

Aşağıdakı əlavədə yuxarıda müəyyən edilmiş risklərə qarşı bəzi mümkün cavab tədbirləri əks
etdirilir.
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Əlavə 16.8-1
Dələduzluğa qarşı ümumi cavab tədbirləri
Maliyyə
Aşağıdakılara olan tələbatı nəzərdən keçirin:
hesabatları
•
Müəyyən sənədləri yoxlayarkən yaxud rəhbərliyin əhəmiyyətli
səviyyəsində
təqdimatlarını əsaslandırarkən, güclü peşəkar inamsızlıq;
nüfuzetmə
•
İnformasiya texnologiyaları (İT) kimi xüsusi bacarıqlara/biliklərə malik
riskləri
şəxslər;
•
Dələduzluğun mövcudluğunu müəyyən edən xüsusi audit
prosedurlarının hazırlanması; habelə
•
İstifadə ediləcək audit prosedurlarının seçimində qabaqcadan xəbər
vermə imkanının olmaması komponenti. Müxtəlif seçmə üsullarından istifadə
edərək yaxud xəbər vermədən prosedurları yerinə yetirərkən müəyyən audit
prosedurlarının müddətinin uyğunlaşdırılmasını nəzərdən keçirin.
Dələduzluq risklərinin ehtimalına qarşı xüsusi cavab tədbirləri
Təsdiqləmələr
Nəzərdən keçirin:
səviyyəsində
•
Riskləri əks etdirmək üçün audit prosedurlarının xarakteri, müddəti və
xüsusi risklər
həcminin dəyişdirilməsi. Nümunələrə aşağıdakılar daxildir:
– Rəhbərliyin təsdiqləmələrini əsaslandıran daha etibarlı və münasib
audit sübutlarını yaxud əlavə əsaslandırıcı məlumatları əldə etmək,
– Müəyyən aktivlərə fiziki müşahidə yaxud baxış keçirmək,
– xəbər vermədən mal-material ehtiyatlarının hesablanmasını müşahidə
etmək, habelə
– Qeyri-adi elementləri, gözlənilməz məbləğləri və nəticələrin izlənilməsi
üzrə proseduraların digər elementlərini müəyyən etmək üçün malmaterial ehtiyatlarının uçotunun əlavə yoxlamasını yerinə yetirmək.
•
Rəhbərliyin qiymətləndirmələrinin yetərliliyini və əsaslandırıcı
mühakimələri və fərziyyələri dəyərləndirmək üçün əlavə işin yerinə yetirilməsi.
•
Seçmələrin ölçülərinin böyüdülməsi və ya analitik prosedurların daha
təfərrüatlı səviyyədə yerinə yetirilməsi.
•
Kompüterləşdirilmiş audit metodlarının (CAAT) istifadə edilməsi.
Məsələn,
– Əhəmiyyətli hesabatlarda yaxud elektron əməliyyatlar fayllarında olan
məlumat barədə daha çox sübut toplamaq,
– Elektron əməliyyatların və hesab fayllarının daha çox sınaq
yoxlamaların yerinə yetirmək,
– Həlledici elektron fayllardan nümunəvi əməliyyatları seçmək,
– Xüsusi xarakteristikalara malik əməliyyatları növlərə ayırmaq, habelə
– Seçmə əvəzinə bütün əsas məcmunu yoxlamaq.
•
Kənar mənbədən təsdiqləmələrdə əlavə məlumatların tələb. Məsələn,
debitor borclarının təsdiqlənməsi üzrə auditor satış sazişlərinin təfərrüatlarına,
o cümlədən sazişin tarixi, qaytarma hüquqları və çatdırılma şərtlərinə dair
təsdiqləmə tələb edə bilər. Lakin əlavə məlumatların tələb edilməsinin cavab
vermə vaxtını xeyli uzadıb-uzatmayacağını nəzərdən keçirin.
•
Mahiyyəti üzrə prosedurların müddətinin aralıq tarixindən dövrün
sonuna yaxın olan tarixə dəyişdirilməsi. Lakin qəsdlə edilən təhrif yaxud
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saxtakarlıq mövcud olduğu halda audit prosedurları audit qənaətlərinin aralıq
tarixindən dövrün sonuna keçirilməsi effektiv olmayacaq.
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Rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsi ilə bağlı risklər
Riskin mənbəyi
Nəzərə almaq
Jurnal yazılışları
Jurnal yazılışlarının və digər təshihlərin aşağıdakılara əsasən müəyyən
edilməsi, seçilməsi və sınaq yoxlaması:
•
Müəssisənin maliyyə hesabatlarının təqdim edilmə prosesinin və daxili
nəzarətin hazırlanmasının/yerinə yetirilməsinin öyrənilməsi.
•
Aşağıdakıların nəzərə alınması:
−
Saxta jurnal yazılışlarının və ya digər təshihlərin xüsusiyyətləri;
−
Jurnal yazılışlarının xüsusi kateqoriyalarına və digər təshihlərə
aid olan dələduzluq riski amilinin mövcudluğu; habelə
−
Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosesində iştirak edən
şəxslərin qeyri-münasib yaxud qeyri-adi fəaliyyət haqqında sorğu-sual
edilməsi.
Rəhbərliyin
Rəhbərlik tərəfindən mümkün qərəzliliyi müəyyən etmək üçün xüsusi
qiymətləndirmələri əməliyyatlar və qalıqlara aid olan dəyərləndirmələrin yoxlanılması. Əlavə
prosedurlar aşağıdakılardan ibarət ola bilər:
•
Ümumilikdə dəyərləndirmələrin təkrar nəzərdən keçirilməsi;
•
Əvvəlki dövrdə edilmiş əhəmiyyətli uçot qiymətləndirmələrinə aid olan
rəhbərliyin keçmiş mühakimələrinə və fərziyyələrinə baxışın yerinə yetirilməsi;
habelə
•
Rəhbərliyin qiymətləndirmələrindəki qərəzliyin birgə təsirinin maliyyə
hesabatlarındakı əhəmiyyətli təhrifin məbləğində olub-olmadığının müəyyən
edilməsi.
İri əməliyyatlar
Qeyri-adi yaxud adi fəaliyyətdən kənar olan iri əməliyyatlar üçün kommersiya
nöqteyi-nəzərindən əsaslandırılmasının öyrənilməsi. Bu aşağıdakıların
qiymətləndirilməsini özündə ehtiva edir:
•
Rəhbərlik tərəfindən əməliyyatın əsasını təşkil edən iqtisadi
aspektlərdən konkret uçot qaydasına olan ehtiyaca daha çox diqqətin
yetirilməsi;
•
Bu cür əməliyyatları əhatə edən tədbirlər həddən artıq mürəkkəb
görünür;
•
Rəhbərlik bu cür əməliyyatların xarakterini və uçotunu idarəetməyə
məsul şəxslərlə müzakirə edib;
•
Əməliyyatlarda əvvəl müəyyən edilməmiş əlaqəli tərəflər və ya auditi
aparılan müəssisənin köməyi olmadan əməliyyatı dəstəkləməyə mahiyyəti
yaxud maddi gücü olmayan tərəflər iştirak edir;
•
Birləşdirilməmiş əlaqəli tərəflərin, o cümlədən xüsusi təyinatlı
müəssisələrin iştirak etdiyi əməliyyatlar idarəetməyə məsul şəxslər tərəfindən
lazımi qaydada yoxlanılıb və təsdiqlənmişdir; habelə
•
Sənədləşdirmə tələblərə cavab verir.
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Rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsi ilə bağlı risklər
Əlaqəli tərəflərlə Əlaqəli tərəflərin bilavasitə yaxud dolayı yolla müəssisə ilə qurduğu işgüzar
əməliyyatlar
əlaqələrin aşağıdakıların vasitəsilə öyrənilməsi:
•
Rəhbərliklə və idarəetməyə məsul şəxslərlə sorğular və müzakirələr;
•
Əlaqəli tərəflə sorğular;
•
Əlaqəli tərəflə əhəmiyyətli müqavilələrə baxış; habelə
•
Müvafiq ilkin araşdırmalar, məsələn, internet yaxud xüsusi kənar
kommersiya xarakterli məlumat bazaları vasitəsilə.
Yuxarıdakı nəticələr əsasında:
•
Əlaqəli tərəflərlə münasibətlərlə bağlı əhəmiyyətli təhriflər risklərini
müəyyən etmək və qiymətləndirmək;
•
Müəssisənin normal fəaliyyətindən kənar əlaqəli tərəflərlə iri
əməliyyatların əhəmiyyətli risk yaradan əməliyyatlar kimi nəzərdə tutmaq;
habelə
•
Müəyyən edilmiş risklərə cavab verən mahiyyəti üzrə audit
prosedurlarına olan ehtiyacı müəyyən etmək.
Gəlirin
Mahiyyəti üzrə analitik prosedurların yerinə yetirilməsi. Qeyri-adi yaxud
tanınması
gözlənilməyən gəlir münasibətlərini və ya əməliyyatları müəyyən etmək üçün
kompüterləşdirilmiş audit metodlarını (CAAT) nəzərdən keçirmək.
Müştərilər ilə münasib müqavilə şərtlərinin (təhvil-təslim meyarları, çatdırılma
və ödəmə şərtləri) və əlavə razılaşmaların (məsələn, müştəriyə dərhal dövr
başa çatdıqdan sonra malları qaytarmaq hüququn verilməsi) olmamasının
təsdiqlənməsi.

16.9 Təqdimat və açıqlamalarda təhriflər riski
Qiymətləndirilmiş bəzi risklər tətbiq edilən maliyyə hesabatlarının əsas prinsiplərinə uyğun olaraq
maliyyə hesabatlarının təqdimatlarından və açıqlamalardan irəli gələ bilər. Nəticədə istifadə edilən
risklərə müvafiq qaydada cavab vermək üçün xüsusi prosedurların hazırlanması tələb edilə bilər.
Belə audit prosedurlarında aşağıdakılar əks etdirilməlidir:
•

Ayrı-ayrı maliyyə hesabatları müvafiq təsnifatı və maliyyə hesabatlarının təsvirini əks etdirən
tərzdə təqdim edilib-edilmədiyi;

•

Maliyyə hesabatlarının təqdimatına əhəmiyyətli məsələlərin və qeyri-müəyyənliklərin müvafiq
açıqlanmasının daxil olub-olmadığı. Bu maliyyə hesabatlarının və onlara əlavə edilən qeydlərin
(o cümlədən istifadə edilmiş terminologiya) forması, təşkili və məzmunundan, verilmiş
təfərrüatların miqdarından, hesabatlardakı elementərin təsnifatından və təyin edilmiş
məbləğlərin zəminlərindən ibarətdir; habelə

•

Rəhbərlik tərəfindən konkret məsələlər audit hesabatı imzalandığı vaxt auditora məlum
olan şəraitlər və faktlar baxımından açıqlanıb-açıqlanmadığı.
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16.10 Audit planının tamamlanıb-tamamlanmadığının müəyyən edilməsi
Audit yoxlamasının tamamlanmasına barədə qənaətə gəlməzdən əvvəl, auditor aşağıdakı amillərin
müvafiq qaydada əks etdirilib-etdirilmədiyini nəzərdən keçirməlidir.
Əlavə 16.10-1
Prosedurun növü
Maliyyə
hesabatlarının
bütün əhəmiyyətli
sahələri əks
etdirilmişdirmi?
Kənardan
təsdiqləmələrə
ehtiyac varmı?

Əvvəlki dövrlərdə
əldə edilmiş
sübutlardan
istifadə etmək
olarmı?
Auditorun
ekspertinə ehtiyac
varmı?
Maliyyə
hesabatlarının
hesabat dövrünün
bağlanma prosesi
əks
etdirilmişdirmi?
Əhəmiyyətli risklər
əks
etdirilmişdirmi?

Təsvir
Əməliyyatların bütün əhəmiyyətli kateqoriyaları, hesab qalıqları və
açıqlamalar üçün mahiyyəti üzrə prosedurlar hazırlanıb yerinə yetirilməlidir.
Bu qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər risklərindən asılı deyil.
Kənardan təsdiqləmə prosedurlarının mahiyyəti üzrə audit prosedurları kimi
yerinə yetirilməsinin tələb olunub-olunmadığını nəzərdən keçirin. Nümunələrə
aşağıdakılar daxil ola bilər:
•
Bank hesablarında qalıqlar;
•
Debitor borcları;
•
Üçüncü tərəflərin mal-material ehtiyatları və sərmayələri;
•
Borc verənlərə ödəniləcək məbləğlər;
•
Razılaşma şərtləri;
•
Müqavilələr; habelə
•
Müəssisə ilə digər tərəflər arasında əməliyyatlar.
Kənardan təsdiqləməni müəyyən şəraitlərin olmamasını əks etdirmək üçün də
istifadə etmək olar.
Məsələn, gəlirin müəyyən dövrdə yerləşdirilməsinə təsir edə bilən “satış üzrə
əlavə razılaşmalar” yoxdur.
Sübutların əhəmiyyətli riski əks etdirməməsini və digər müəyyən meyarların
tətbiq edilməsini (məsələn, nəzarət vasitələrində dəyişikliklərin olmaması və
nəzarətin fəaliyyətində əl ilə idarə edilən əhəmiyyətli komponentin
olmamasını) güman etdikdə, nəzarət vasitələrinin fəaliyyət effektivliyinin sınaq
yoxlamaları yalnız hər üç auditdən bir yerinə yetirilməlidir (əlavə məlumat
üçün bax 1-ci cild, 10.5-ci fəsil).
Mühasibat uçotu və ya audit olmayan sahə üzrə ekspert-mütəxəssis yetərli
münasib audit sübutları əldə etməlidirmi?
Maliyyə hesabatlarının uçot dövrünün bağlanması üzrə əməliyyatlarla bağlı
aşağıdakı mahiyyəti üzrə prosedurlar tələb edilir:
•
Maliyyə hesabatlarının əsaslandırıcı mühasibat uçotu sənədləri ilə
razılaşdırılması yaxud tutuşdurulması; habelə
•
Maliyyə hesabatları hazırlanan zaman edilən əhəmiyyətli jurnal
yazılışlarının və təshihlərin yoxlanılması.
Əhəmiyyətli kimi qiymətləndirilmiş hər risk üçün auditor mahiyyəti üzrə
prosedurlar (imkan daxilində nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları əlavə
edilsin) hazırlayıb yerinə yetirməlidir. Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar
ayrılıqda istifadə edilməməlidir və təfərrüatların sınaq yoxlamaları əlavə
edilməlidir. Əhəmiyyətli riskə daxili nəzarət vasitələrinə etibar edildiyi hallarda
auditor belə nəzarət vasitələrini cari dövrdə yoxlamalıdır.
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Prosedurun növü Təsvir
Aralıq dövrün
Qalan dövrü əhatə etməklə, aralıq dövrün mahiyyəti üzrə prosedurlarını
sınaq
təzələyin. Bu, aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:
yoxlamasından
• Yaxınlaşan dövr üzrə nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları ilə birlikdə
əldə edilmiş
mahiyyəti üzrə proseduralar; yaxud
sübutlar
• Audit nəticələrini yaxınlaşan tarixdən dövrün sonunadək uzatmaq üçün
təzələnmişdirmi? əsaslandırılmış zəmin təmin edən mahiyyəti üzrə əlavə prosedurlar.
Ehtimal edilən
Məsələn, güclü peşəkar inamsızlıq, audit prosedurlarının hazırlanmasında
dələduzluq
qabaqcadan xəbər vermək imkanın olmaması komponenti və s. (bax 2-ci cild,
riskləri əks
fəsil 16.8.)
etdirilmişdirmi?
16.11 Ümumi cavab tədbirlərinin və təfərrüatlı audit planlarının sənədləşdirilməsi
Ümumi cavab tədbirləri ayrı sənəd kimi yaxud, daha çox ümumi audit strategiyasının tərkib hissəsi
kimi sənədləşdirilə bilər.
Təfərrüatlı plan çox vaxt əks etdirilən prosedurların və təsdiqləmənin (təsdiqləmələrin) xarakterini və
həcmini ümumi təsvir edən audit proqramı formatında sənədləşdirilir. Onda hər addımı yerinə yetirən
şəxsə aid təfərrüatları və nəticələri qeydə almaq üçün boş yer buraxıla bilər.
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Müddət
Planlaşdırılmış bəzi əlavə audit prosedurlarının riski qiymətləndirmə prosedurları ilə eyni
vaxtda görülüb-görülə bilməyəcəyini nəzərdən keçirin.
Planda dəyişikliklər
Audit sübutları və ya digər məlumatların əldə edilməsi nəticəsində planlaşdırılmış
prosedurlarda dəyişikliklərin edilməsi tələb olunduğu halda ümumi strategiyanı və audit
planını təzələyin və dəyişikliklərin səbəblərini qeyd edin.
Yoxlama
Audit yoxlaması başa çatmazdan əvvəl audit prosedurlarının və əlaqəli işçi sənədlərinin
onları hazırlayan və yoxlayan şəxs tərəfindən imzalanıb tarix qoyulduğunu təmin edin
olun.
16.12 Audit planı barədə məlumatvermə
Ümumi audit strategiyası, ümumi cavab tədbirləri və audit planı bütövlükdə auditorun
məsuliyyətindədir. Lakin çox vaxt təfərrüatlı audit planının bəzi komponentlərini (məsələn, müddəti)
rəhbərliklə müzakirə etmək lazımdır. Bu cür müzakirələr nəticəsində çox vaxt müəyyən
prosedurların müddətini uzlaşdırmaq və yerinə yetirilməsini asanlaşdırmaq üçün planda kiçik
dəyişikliklər edilir.
Planlaşdırılmış prosedurların dəqiq xarakteri, müddəti və həcmi rəhbərliklər təfərrüatlı müzakirə
edilməməlidir, nə də rəhbərliyin tələbini təmin etmək üçün dəyişdirilməməlidir yaxud həcmi
azaldılmamalıdır. Bu cür tələblər auditin effektivliyinə mənfi təsir edə bilər, audit prosedurlarını
həddən artıq proqnozlaşdırılan edə bilər və həcmin məhdudlaşdırılmasını təşkil edə bilər.
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260 saylı BAS-da auditorun idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırılması tələb edilən bir sıra
məsələlər təyin edilir. (belə məsələlərin siyahısı üçün 2-ci cild, 5.3-cü fəsilə istinad edin). Belə
tələblər auditor, rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər arasında effektiv iki tərəfli məlumat
mübadiləsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulub.
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Auditorlar rəhbərliyə ilkin nəticələr barədə məlumat vermək, əlavə sənədləri tələb etmək,
zəruri yardım istəmək və/yaxud digər məsələləri müzakirə etmək üçün rəhbərliyə işlərin
vəziyyəti haqqında vaxtaşırı, mütəmadi təzələnən məlumatların təqdim edilməsini nəzərə
almalıdır.
Audit planında edilən hər hansı əhəmiyyətli dəyişikliklər barədə də rəhbərliyə və
idarəetməyə məsul şəxslərə xəbər verilməlidir.

16.13 Nümunəvi halların təhlili — cavab tədbirləri üzrə audit planı
Nümunəvi halların təhlilinin təfərrüatları üçün 2-ci cild, 2-ci fəsilə - “Nümunəvi halların təhlili” – istinad edin.
Nümunəvi halların təhlilinin aşağıda təqdim edilən nümunələrində kreditor borcları üzrə təfərrüatlı
audit planının hazırlanmasında istifadə edilə bilən mülahizələr və mümkün audit prosedurları əks
etdirilir. Gəlir/debitor borcları/qəbzlər dövrəsi üçün riski qiymətləndirmə mərhələsində müəyyən
edilmiş riskləri təhlil etmək vacibdir çünki audit planının məqsədi əhəmiyyətli təhriflər riskini
məqbul dərəcədə aşağı səviyyəyədək azaltmaqdır.
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Maliyyə hesabatları səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklər (Yüksək,
orta yaxud aşağı)
Təsdiqləmələr (Tamlıq, Mövcudluq, Dəqiqlik və Dəyərləndirmə)
Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklər (Yüksək, orta
yaxud aşağı)
Əvvəlki dövrdən sonra qiymətləndirilmiş risklərdə edilən dəyişikliklər.
Yoxdur

Aşağı
T

M

Dəq

Dəy

A

O

A

O

Nümunəvi halın təhlili A — “Dephta Furniture, Inc.”
2-ci cild, 14.6-cı fəsildəki - “Riskin qiymətləndirilmə mərhələsinin tamamlanması” - riskin
qiymətləndirilməsinə əsasən qiymətləndirilmiş risklər aşağıdakılar idi:
Debitor borcları üzrə audit planını hazırlayarkən nəzərə alınacaq suallar:
Mülahizələrin planlaşdırılması
Cavab tədbirləri
1.
Yalnız mahiyyəti üzrə sınaq yoxlamaları ilə Satışın tamlığı nəzarət vasitələrinin sınaq
yoxlamaları ilə analitik proseduraların birləşməsi
əks etdirilə bilməyən təsdiqləmələr
vasitəsilə əks etdirilir. Gələn il üçün qeydə alın mövcuddurmu?
əgər internet vasitəsilə satış artmağa davam
edərsə, kağız üzərində sübutların yox olmasına
görə nəzarət vasitələrinin əlavə sınaq
yoxlamaları tələb edilə bilər.
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları debitor
2.
Əlaqəli əməliyyatlar
borclarında mahiyyəti üzrə digər prosedurlardan
ardıcıllıqlarına/proseslərə daxili nəzarətin etibarlı
(təsdiqləmələr) tələb edilən riskin azalma
olacağı gözlənilirmi?
səviyyəsini azaltmaq üçün istifadə edilə bilər.
Əgər gözlənilirsə, nəzarət vasitələrini mahiyyəti
Lakin biz nəzarətin fəaliyyətinin etibarlılığından
üzrə digər prosedurları üçün tələbatı/həcmi
tam əmin deyilik, bu səbəbdən yalnız mahiyyəti
azaltmaq məqsədilə yoxlamaq olarmı?
üzrə prosedurlar istifadə edilir.
Xeyr.
3.
Digər audit prosedurları üçün
tələbatı/həcmi azaldan mahiyyəti üzrə analitik
prosedurlar mövcuddurmu?
Rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsi
4.
Xəbər vermə imkanının olmaması
üzrə müəyyən edilmiş riskləri əks etdirmək üçün
komponentini və ya əlavə audit prosedurlarını
genişləndirilmiş audit prosedurları yerinə yetirilir.
(məsələn, dələduzluğu, riski və s. əks etdirmək
üçün) əlavə etmək lazımdırmı?
5.
Xüsusi diqqət tələb edən əhəmiyyətli risklər Gəlirin tanınması ilə bağlı dələduzluq risklərinin
ehtimalı var (2-ci cild, 9-cu fəsil). Onlar müvafiq
mövcuddurmu?
qaydada uyğunlaşdırılmış təfərrüatların mahiyyəti
üzrə sınaq yoxlamaları əks etdirir.
Debitor borclarının dəyərləndirilməsi xüsusi
diqqət tələb edən xüsusi riskdir. Əlavə təhlil və
sonrakı ödənişlərin yoxlanılması yerinə yetirilir.
Audit zamanı əlaqəli tərəflərin adi fəaliyyətdən
kənar aşkar edilməmiş əməliyyatlar
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unudulmamalıdır.
Auditorun peşəkar mühakiməsinə əsasən məsələyə aid olan təsdiqləmələr üçün əhəmiyyətli
təhriflər risklərini (ƏTR) məqbul dərəcədə aşağı səviyyəyədək azaltmaq üçün müvafiq
prosedurların qarışığı tələb edilir (debitor borcları üzrə qalıqlara dair tətbiq edilir). Aşağıda debitor
borcları üçün qiymətləndirilmiş riskin səviyyəsinə qarşı audit yoxlamasının nəticələri üzrə cavab
tədbirlərinin nümunəsi əks etdirilir.

Audit yoxlamasının nəticələri üzrə təklif edilən cavab tədbirlərinin
icmalı
(TMDəqDəy altında müvafiq xanaları qeyd edin)
A. Təfərrüatların mahiyyəti üzrə sınaq yoxlamaları - əməliyyatların
bütün əhəmiyyətli kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlama
B. Təfərrüatların mahiyyəti üzrə sınaq yoxlamaları – xüsusi risklərə
uyğunlaşdırılmış (seçmə, dələduzluq, əhəmiyyətli risklər və s.)
C. Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar (məntiqliliyin yoxlanması və s.)
D. Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları (fəaliyyətin effektivliyi)
Peşəkar mühakimə əsasında yuxarıda əks etdirilən prosedurlar
qiymətləndirilmiş risklərin araşdırılması üçün yetərlidirmi? (Bəli/Xeyr)
Əgər yetərli deyilsə, aşağıda izah edin.
Şərhlər:

T

M

Dəq

Dəy

X

X

X

X
X

X
X

Bəli

Bəli

Bəli

Müəyyən edilmiş risklərə qarşı cavab tədbirlərini yerinə yetirən nümunəvi audit proqramı 2-ci cild,
17.7-ci fəsilə nümunəvi halların təhlili üzrə qeydlərdə əks etdirilir.
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Nümunəvi halın təhlili B — “Kumar & Co.”
2-ci cild, 14.6-cı fəsildəki - “Riskin qiymətləndirilmə mərhələsinin tamamlanması” - riskin
qiymətləndirilməsinə əsasən qiymətləndirilmiş risklər aşağıdakılar idi:
Maliyyə hesabatları səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklər
(Yüksək, orta yaxud aşağı)
Təsdiqləmələr (Tamlıq, Mövcudluq, Dəqiqlik və
Dəyərləndirmə)
T
Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiş risklər
(Yüksək, orta yaxud aşağı)
A
Əvvəlki dövrdən sonra qiymətləndirilmiş risklərdə edilən dəyişikliklər. Yoxdur

Orta

M

Dəq

Dəy

O

O

A

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlarla bağlı risklərin artması və Racın işdə olmamasından irəli gələn
dələduzluq ehtimalı.
Debitor borcları üzrə audit planın hazırlanmasında nəzərə alınacaq suallar:
Mülahizələrin planlaşdırılması
1.
Yalnız mahiyyəti üzrə sınaq yoxlamaları ilə
əks etdirilə bilməyən təsdiqləmələr
mövcuddurmu?
2.
Əlaqəli əməliyyatlar
ardıcıllıqlarına/proseslərə daxili nəzarətin etibarlı
olacağı gözlənilirmi?
Əgər gözlənilirsə, nəzarət vasitələrini mahiyyəti
üzrə digər prosedurları üçün tələbatı/həcmi
azaltmaq məqsədilə yoxlamaq olarmı?
3.
Digər audit prosedurları üçün
tələbatı/həcmi azaldan mahiyyəti üzrə analitik
prosedurlar mövcuddurmu?
4.
Xəbər vermə imkanının olmaması
komponentini və ya əlavə audit prosedurlarını
(məsələn, dələduzluğu, riski və s. əks etdirmək
üçün) əlavə etmək lazımdırmı?
5.
Xüsusi diqqət tələb edən əhəmiyyətli
risklər mövcuddurmu?

Cavab tədbirləri
Xeyr.
Şirkətin kiçik ölçülü olduğuna görə nəzarət
vasitələri məhduddur. Biz daxili nəzarət barədə
təsəvvür əldə etdik, lakin biz nəzarət vasitələrini
yoxlamırıq, nə də onlara etibar etmirik.
Satışın tamlığı mahiyyəti üzrə birgə analitik
yoxlama və təfərrüatların sınaq yoxlamaları ilə
əks etdirilir.
Zəruri hesab edilmir, çünki ilin sonunda debitor
borcları üzrə qalıq əsasən “Dephta” şirkətinə
aiddir.
Gəlirin ziddiyyətli tanınması yaxud dələduzluq
ehtimalı müvafiq qaydada uyğunlaşdırılmış
təfərrüatların mahiyyəti üzrə sınaq yoxlamaları
əks etdirir.
Audit zamanı əlaqəli tərəflərin adi fəaliyyətdən
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kənar aşkar edilməmiş əməliyyatlar
unudulmamalıdır.

Aşağıda debitor borcları üçün qiymətləndirilmiş riskin səviyyəsinə qarşı audit yoxlamasının
nəticələri üzrə cavab tədbirlərinin nümunəsi əks etdirilir.

Audit yoxlamasının nəticələri üzrə təklif edilən cavab tədbirlərinin
icmalı
(TMDəqDəy altında müvafiq xanaları qeyd edin)
A. Təfərrüatların mahiyyəti üzrə sınaq yoxlamaları - əməliyyatların bütün
əhəmiyyətli kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlama
B. Təfərrüatların mahiyyəti üzrə sınaq yoxlamaları – xüsusi risklərə
uyğunlaşdırılmış (seçmə, dələduzluq, əhəmiyyətli risklər və s.)
C. Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar (məntiqliliyin yoxlanması və s.)
D. Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları (fəaliyyətin effektivliyi)
Peşəkar mühakimə əsasında yuxarıda əks etdirilən prosedurlar
qiymətləndirilmiş risklərin araşdırılması üçün yetərlidirmi? (Bəli/Xeyr) Əgər
yetərli deyilsə, aşağıda izah edin.
Şərhlər:
Yoxdur.

T

M

Dəq

Dəy

X

X

X

X

X

X

X

X
X
Bəli

Bəli

Bəli

Müəyyən edilmiş risklərə qarşı cavab tədbirlərini yerinə yetirən nümunəvi audit proqramı 2-ci cild,
17.7-ci fəsilə nümunəvi halların təhlili üzrə qeydlərdə əks etdirilir.
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17. Sınaq yoxlamalarının həcminin
müəyyənləşdirilməsi
Müvafiq BAS-lar

Fəsilin məzmunu
Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər risklərinə qarşı cavab tədbirlərini
yerinə yetirmək üçün sınaq yoxlamalarının həcminin müəyyənləşdirilməsi
üzrə təlimat.

330, 500, 530

Əlavə 17.0-1

Qeydlər:
1. ƏTR = Əhəmiyyətli təhriflər riskləri

Paraqraf #

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar

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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Paraqraf #

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar

330.13

Əvvəlki auditlərdə nəzarət vasitələrinin səmərəli fəaliyyəti barədə əldə edilmiş audit
sübutlarından istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğunu 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 xarakter və həcmi və işçi heyət arasında nəzarətin tətbiqinə əhəmiyyətli
şəkildə təsir edən dəyişikliklərin baş vermiş olması;
(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 əsnasında
test yoxlamasından keçirməlidir.
(b) Əgər bu cür dəyişikliklər baş verməmişdirsə, nəzarət vasitələrini hər üçüncü
auditdə ən azı bir dəfə test yoxlamasından keçirmək lazımdır. Bəzi nəzarət
vasitələri hər audit dövründə test yoxlamasından keçirilməlidir ki, auditorun ayrıca
götürülmüş audit dövründə etibar etməyi nəzərdə tutduğu bütün nəzarət
vasitələrini test yoxlamasından keçirmək zərurəti yaranmasın. Bu zaman sonrakı
iki audit dövründə nəzarət vasitələri test yoxlamasından keçirilməyə bilər. (İst:
Paraq. A37-A39)
BAS-ın məqsədlərindən ötrü aşağıdakı terminlər bu mənaları ifadə edirlər:
(a) Audit seçməsi (seçmə) (Audit sampling (sampling)) – Audit prosedurlarının
icmaldakı audit elementlərinin 100%-dən az olan hissəsinə elə qaydada tətbiq
edilməsidir ki, bu zaman bütöv məcmu ilə bağlı nəticələri formalaşdırmaq üzrə
məntiqi əsasla auditoru təmin etmək üçün bütün elementlərin seçilmək imkanı
olsun.
(b) Əsas məcmu (Population) – Nümunənin götürüldüyü və barəsində auditorun
nəticələr çıxarmalı olduğu məlumatlar toplusudur.
(c) Seçmə riski (Sampling risk) – Seçmə əsasında auditor tərəfindən əldə edilmiş
nəticənin eyni audit prosedurunun qalan əsas məcmuya tətbiq olunması zamanı
əldə edilə biləcək nəticədən fərqlənə bilmə riskidir. Seçmə riskinin səhv nəticə
üzrə iki növü mövcuddur:
(i)
Nəzarətin testləşdirilməsində nəzarət vasitələrinin faktiki olduğundan daha
səmərəli olması və ya təfərrüatlı testlərdə əhəmiyyətli təhrifin əslində
olmasına baxmayaraq, mövcud olmaması. Auditor əsasən bu səhv
nəticələrə diqqət yetirir, çünki o, auditin səmərəliliyinə təsir göstərir və
böyük ehtimalla qeyri-müvafiq auditor rəyinin verilməsinə səbəb olur;
(ii)
Nəzarət testləşdirilməsində nəzarət vasitələrinin faktiki olduğundan daha
az səmərəli olması və ya təfərrüatlı testlərdə əhəmiyyətli təhriflər olmadığı
halda onun təhrif kimi nəzərə alınması riski. Bu cür səhv nəticə auditin
səmərəliliyinə təsir göstərir və adətən, ilkin nəticələrin düzgün olmadığına
görə əlavə işlərin həyata keçirilməsinə səbəb olur.
(d) Qeyri-seçmə riski (Non-sampling risk) – Seçmə ilə bağlı olmayan hər hansı
səbəbə görə auditorun yanlış nəticəyə gəlməsinə səbəb olan riskdir.
(İst:Paraq.A1)
(e) Qeyri-adi təhrif (Anomaly) - Yoxlanılan icmaldakı təhrif və ya kənarlaşmalara açıq-

530.5
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aşkar aid olmayan təhrif və ya kənarlaşma.
(f) Seçmə elementi (Sampling unit) – Əsas məcmunu təşkil edən ayrı-ayrı
komponentlər. (İst:Paraq.A2)
(g) Statistik seçmə (Statistical sampling) – Aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik seçmələrin
formalaşdırılması üsuludur:
(i) seçmə elementinin təsadüfi seçilməsi və
(ii) seçmə riskinin qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla, seçmə nəticələrinin
qiymətləndirilməsi üçün ehtimal nəzəriyyəsindən istifadə edilməsi.

(i) və (ii) xüsusiyyətlərinə malik olmayan seçmələr qeyri-statistik seçmə hesab edilir.
(h) Qruplara bölmə (Stratification) – Əsas məcmunun daha sadə xüsusiyyətlərə malik
olan yarımməcmulara bölünməsi prosesidir ki, bunlardan hər biri oxşar
xüsusiyyətlərə (əksər hallarda pul ifadəsində)malik seçmə elementləri qrupundan
ibarətdir.
(i) Yol verilən təhrif (Tolerable misstatement) – Auditor tərəfindən müəyyənləşdirilən
pul məbləğinin əsas məcmuda mövcud ola biləcək həqiqi təhrifdən artıq olmayan
müvafiq əminlik səviyyəsini əldə etmək üçün auditor tərəfindən müəyyənləşdirilən
pul məbləği. (İst: Paraq. A3)
(j) Yol verilən kənarlaşma dərəcəsi (Tolerable rate of deviation) – Auditor tərəfindən
müəyyənləşdirilən kənarlaşma dərəcəsinin əsas məcmuda mövcud ola biləcək
həqiqi kənarlaşma dərəcəsindən artıq olmayan müvafiq əminlik səviyyəsini əldə
etmək üçün müəyyənləşdirilən daxili nəzarət prosedurlarından kənarlaşma
dərəcəsi.

17.1 İcmal
Yetərli münasib audit sübutlarını aşağıdakıları seçib yoxlamaqla əldə etmək olar.
Əlavə 17.1-1
Seçmə və yoxlama
Bütün elementlər
Bu aşağıdakı hallarda münasibdir:
(100%
•
Əsas məcmu az sayda dəyəri böyük olan elementləri təşkil edir;
yoxlama)
•
Əhəmiyyətli risk mövcuddur, digər vasitələr isə yetərli münasib audit
sübutlarını təmin; habelə
•
Təkrarlanan hesablamanı yaxud digər prosesi elektron vasitələrlə
yoxlamaq üçün CAAT böyük əsas məcmuda istifadə edilə bilər.

Seçmə və yoxlama
Xüsusi elementlər

Əsas məcmudan
elementlərin
səciyyəvi nümunəsi

Bu aşağıdakılar üçün münasibdir:
• Ayrılıqda əhəmiyyətli təhrifin baş verməsi ilə nəticələnə bilən bahalı yaxud
həlledici elementlər;
• Qeyri-adi yaxud oğurlanmağa meyilli elementlər və ya maliyyə
hesabatlarının açıqlanması;
• Təhrif olunmağa yüksək dərəcədə meyilli elementlər;
• Müəssisənin xüsusiyyətləri, əməliyyatların xarakteri və daxili nəzarət kimi
məsələlər haqqında məlumatları təmin edən elementlər; habelə
• Müəyyən nəzarət tədbirlərinin fəaliyyətini yoxlayan elementlər.
Bu, əsas məcmuda elementlərin səciyyəvi nümunəsini seçib yoxlamaqla
bütöv məlumat dəsti (əsas məcmu) barədə qənaətə gəlmək üçün münasibdir.
Seçmə auditora verilmiş xüsusiyyətlər barədə audit sübutlarını əldə edib
dəyərləndirmək imkanını verir. Nümunənin ölçüsünü statistik yaxud qeyristatistik üsullarla müəyyən etmək mümkündür.
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Hansı yanaşmadan istifadə etməyə dair qərar şəraitlərdən asılı olur. Konkret şəraitlərdə
yuxarıdakı vasitələrin birinin yaxud bir neçəsinin birləşməsinin tətbiqi münasib ola bilər.
Seçmənin təsdiqləmə üçün zəruri riskin azaldılmasını əldə etməyin ən səmərəli üsulu kimi
seçilməsinin aşağıda əks etdirilən bir sıra üstünlükləri var.
Əlavə 17.1-2

Səciyyəvi
nümunələrin
istifadəsi

Üstünlüklər
Hüquqi qüvvəyə malik olan qənaətlər edilə bilər. Auditorun məqsədi
tam əminliyi deyil, riskin ağlabatan dərəcədə azaldılmasını əldə
etməkdir.
Nəticələr digər sınaq yoxlamaların nəticələri ilə birləşdirilə bilər.
Riskin daha çox azaldılması üçün bir mənbədən əldə edilən sübutları digər
mənbədən əldə edilən sübutlarla əsaslandırmaq olar.
Bütün məlumatların yoxlanılması tam əminliyi təmin etməməlidir.
Məsələn, uçota alınmamış əməliyyatlar heç vaxt aşkar edilmir.
Xərclərin azaldılması. Mühasibat uçotu sənədlərinə edilən hər
yazılışın və bütün əsaslandırıcı sübutların yoxlanma xərci
qənaətsiz olmalıdır.

1-ci cild, 10-cu fəsildə əlavə audit prosedurlarının xarakteri və istifadəsi əks etdirilir. Bu fəsildə
diqqət sınaq yoxlamalarının həcminə və seçmə üsullarının istifadəsinə yönəldilir.
Seçmə üsulları
Seçmənin audit proseduru kimi seçilməsi tələb edilmir, lakin istifadə edildiyi hallarda əsas
məcmudakı bütün seçmə elementləri (məsələn, satış əməliyyatları yaxud debitor borcları üzrə
qalıqlar) seçilə bilər. Bu auditorun bütün əsas məcmu barədə ağlabatan qənaətlərə gəlməyə imkan
vermək üçün lazımdır.
Əsas məcmunun 100%-dən az olan hər hansı nümunədə həmişə təhrifin müəyyən edilməmə və onun
təhrifin yaxud kənarlaşmanın yol verilən səviyyəsindən çox olma riski olur.
Bu seçmə riski adlanır. Seçmə riskini seçmənin ölçüsünü böyütməklə, qeyri-seçmə riskini isə
tapşırığı düzgün planlaşdırmaqla, yoxlamaqla və tapşırığa düzgün nəzarət etməklə azaltmaq olar.
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Auditdə geniş istifadə edilən iki seçmə növü aşağıda əks etdirilir.
Əlavə 17.1-3

Statistik seçmə

Qeyri-statistik
yaxud mühakimə
əsaslı seçmə

Seçmənin xüsusiyyətləri
Seçmə təsadüf əsasında seçilir. Bu o deməkdir ki, əsas məcmudakı hər bir
elementin məlum (statistika baxımından müvafiq olan) seçilmək şansı var.
Nəticələr riyazi baxımdan hesablana bilər. Seçmənin nəticələrini, o cümlədən
seçmə riskinin ölçülməsini dəyərləndirmək üçün ehtimal nəzəriyyəsi istifadə
edilə bilər.
Yuxarıda statistik seçmə üçün əks etdirilmiş xüsusiyyətlərə malik olmayan
seçmə yanaşması.

Seçmənin ölçüsünü müəyyən edərkən, auditor məqbul olan yol verilən kənarlaşma dərəcəsini
(istisnaları) müəyyən etməlidir.
•

Mahiyyəti üzrə prosedurlar
Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi (ümumi yaxud xüsusi element üçün) ümumi
əhəmiyyətliliyə (müvafiq olaraq, ümumi yaxud xüsusi element üçün) nisbətən təyin edilir. Yol
verilən təhrif səviyyəsi fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyinə (vəziyyətdən asılı olaraq,
ümumi yaxud xüsusi element üçün) nisbətən təyin edilir. Yol verilən təhrif səviyyəsi nə qədər
yüksək təyin edilərsə, seçmənin ölçüsü o qədər kiçik olur. Yol verilən təhrif səviyyəsi nə qədər
aşağı təyin edilərsə, seçmənin ölçüsü o qədər də böyük olar. Fikir verin ki, yol verilən təhrif
səviyyəsi çox vaxt fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliyi ilə eyni olur.

•

Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları üçün yol verilən kənarlaşma dərəcəsinin çox vaxt
kənarlaşmaya yol verməyərək yaxud yalnız birinə yol verərək, çox kiçik olması ehtimal edilir.
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları nəzarət vasitələrinin işləyib-işləməməsinə dair sübutlar
təmin edir. Nəticə etibarı ilə, onlar yalnız nəzarətin etibarlı şəkildə fəaliyyət göstərəcəyi
gözlənildiyi hallarda istifadə edilməlidir.

17.2 Seçmənin istifadəsi
Paraqraf #
530.6
530.7
530.8
530.9
530.10

530.11

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Audit seçməsini planlaşdıran zaman auditor audit prosedurunun məqsədini və seçmənin
götürüləcəyi ümumi icmalın xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. (İst: Paraq. A4-A9)
Auditor audit riskini qəbul edilə bilən aşağı səviyyəyə qədər azaltmaq üçün müvafiq seçmə
həcmini müəyyənləşdirməlidir. (İst: Paraq. A10-A11)
Auditor nümunə üçün elə elementləri seçməlidir ki, onların hər biri icmalda seçilmə
imkanına malik olsun. (İst: Paraq. A12-A13)
Auditor seçilmiş hər bir element üzrə konkret məqsədlərə müvafiq audit prosedurlarını
həyata keçirməlidir.
Əgər seçilmiş element audit prosedurlarının tətbiqi üzrə müvafiq hesab edilməzsə, bu
zaman auditor elementi dəyişdirməli və proseduru bu yeni elementə uyğun həyata
keçirməlidir. (İst: Paraq. A14)
Əgər auditor seçilmiş element üzrə planlaşdırılmış audit prosedurlarını və ya münasib
alternativ prosedurları tətbiq edə bilmirsə, bu zaman auditor həmin elementi nəzarət
testləri halında nəzərdə tutulan nəzarətdən kənarlaşma və ya təfərrüatlı testlər halında
təhrif kimi qəbul edir. (İst: Paraq. A15-A16)
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Paraqraf #
530.12

530.13

530.14
530.15

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor, aşkar edilmiş hər hansı kənarlaşma və təhrifin xüsusiyyətini və səbəbini
araşdırmalı, onların audit prosedurunun məqsədinə və auditin digər sahələrinə mümkün
təsirini qiymətləndirməlidir. (İst: Paraq. A17)
Müstəsna hallarda auditor seçmədə tapılan kənarlaşma və ya təhrifin ayrıca hadisə
nəticəsində meydana çıxdığını müəyyən edə bilər, bu zaman auditor həmin
kənarlaşmanın əsas məcmuda olmamasına yüksək dərəcədə əminlik əldə etməlidir.
Auditor bu əminliyi əlavə audit prosedurlarının həyata keçirilməsi ilə əldə edir ki, bu da
kənarlaşma və ya təhrifin ümumi məcmunun digər hissəsinə təsir göstərmədiyi halda
auditoru müvafiq əhəmiyyətə malik audit sübutu ilə təmin edir.
Təfərrüatlı testlər zamanı auditor əsas məcmudan seçmələrdə aşkar edilən təhrifləri
nəzərə almalıdır. (İst: Paraq. A18-A20)
Auditor aşağıdakıları qiymətləndirməlidir:
(a) seçmə nəticələrini və (İst: Paraq. A21-A22)
(b) yoxlanılan əsas məcmu haqda nəticə çıxarmaq üçün məntiqi əsası təmin etmiş
audit seçməsindən istifadə edilib-edilməməsini. (İst: Paraq. A23)

Təməlin qoyulması
Statistik yaxud qeyri-statistik seçmə üsulları nəzərdən keçirilən zaman auditor aşağıdakı məsələləri
araşdırmalı və sənədləşdirməlidir.
Əlavə 17.2-1
Nəzərə alınacaq
amillər
Sınaq yoxlamanın
məqsədi?
İlkin sübut
mənbəyi?
Əvvəlki təcrübə?

Hansı əsas
məcmu?

Hansı seçmə
elementini

Şərhlər
Sınaq yoxlaması üçün başlanğıc nöqtəsi sınaq yoxlamasının məqsədini və
əks etdiriləcək təqdimatları müəyyən etməkdir.
Əks etdiriləcək hər təsdiqləmə üçün əsas və ikinci dərəcəli sübut mənbələri
hansılardır? Bu cür bölgü audit işinin düzgün yerə istiqamətləndirilməsini
təmin etməyə kömək edir.
Əvvəlki dövrlərdə oxşar sınaq yoxlamalarının yerinə yetirilməsində hansı
təcrübə (əgər varsa) olub? Sınaq yoxlamasının effektivliyini və seçilmiş
nümunələrdə aşkar edilən kənarlaşmaların (səhvlərin) (əgər varsa)
mövcudluğunu və xarakterini nəzərdən keçirin.
Yoxlanılacaq elementlərdən ibarət olan əsas məcmunun sınaq yoxlamasının
məqsədlərinə nail olmaq üçün müvafiq olmasını təmin edin. Seçmə əsas
məcmuya hələ daxil edilməmiş elementləri müəyyən etmir, nə də yoxlamır.
Məsələn, debitor borclarının qalıqlarının seçməsi debitor borclarının
mövcudluğunu yoxlamaq üçün istifadə edilə bilər, lakin belə əsas məcmu
debitor borclarının tamlığını yoxlamaq üçün münasib deyil.
Həmçinin əsas məcmunun ölçüsünü də nəzərə alın. Bəzi hallarda
yoxlanılacaq əsas məcmu seçmə üçün çox kiçik olduqda, statistik qənaətə
gəlmək mümkün deyil.
Sınaq yoxlamasının məqsədini və əks etdirilən təsdiqləməni nəzərdən keçirin.
Bu qərar hansı elementlərin yoxlanılmaq üçün seçiləcəyini müəyyən edir.
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istifadə etmək?

Nümunələrə satış hesab-fakturaları, satış üçün sifarişlər və müştərilərin hesab
qalıqları aiddir.
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Nəzərə alınacaq
amillər
Statistik yoxsa
qeyri-statistik?

Kənarlaşmanın
tərifi

İstisna ediləcək
bahalı
elementlər
varmı?
CAAT-lərin
istifadəsi

Qruplara
bölünmə
mümkündürmü?

Zəruri dəqiqlik?

Şərhlər
Statistik qənaətləri statistik seçmələrdən əldə etmək olar. Peşəkar mühakimə
əsasında qənaətləri mühakimə əsaslı qeyri-statistik seçmələrdən əldə etmək
olar. Qeyri-statistik seçmələr çox vaxt eyni təsdiqləməni əks etdirən digər
audit prosedurları ilə birlikdə istifadə edilir.
Kənarlaşmanın lazımi qaydada müəyyən edilməməsi işçi heyətinin
kənarlaşmanı təşkil etməyə bilən ikinci dərəcəli istisnaların yoxlanılmasına
vaxtını sərf etməklə nəticələnir. Həmçinin audit heyəti aşkar edilən
kənarlaşmaların səbəb və təsirlərinin nəticələrini necə izləyəcəyini müəyyən
edin.
Əsas məcmuda ayrılıqda dəyərləndirmək imkanı olan iri əməliyyatlar yaxud
qalıqlar olduğu halda, bu əsas məcmuda qalan elementlərdən ibarət olan
seçmələrin ölçülərinin kiçik olması ilə nəticələnə bilər. Bəzi hallarda iri
əməliyyat yaxud qalıqların sınaq yoxlamalarından əldə edilən sübutlar birlikdə
seçmə zərurətini aradan qaldırmaq üçün yetərli ola bilər.
Kompüterləşdirilmiş audit üsulları (CAAT) daha yaxşı yaxud daha səmərəli
nəticə verə bilərmi? Bir çox sınaq yoxlamalarında əsas məcmunun 100 %
CAAT ilə yoxlamaq mümkündür (yalnız seçmədən fərqli olaraq) və izləmək
üçün qeyri-adi elementləri müəyyən edən fərdi hesabatlar hazırlana bilər.
Əsas məcmunu fərqləndirici xüsusiyyətlərə malik olan alt məcmulara
bölməklə, əsas məcmunun qruplara bölünmə imkanının olub-olmadığını
nəzərdən keçirin. Məsələn, əsas məcmuda yüksək dəyərli əməliyyatlar olduğu
halda, əsas məcmunu (təfərrüatların sınaq yoxlaması üçün) pul dəyərinə görə
qruplara bölmək olar. Bu daha çox audit işinin bahalı elementlərə
yönəldilməsinə imkan verir, çünki belə elementlərdə qiymətinin olduğundan
çox göstərilməsi baxımından təhrif olunma ehtimalı hamısından çoxdur.
Əsas məcmunu həmçinin daha yüksək təhrif riskinin əlaməti olan konkret
xüsusiyyətə uyğun olaraq qruplara bölmək olar. Şübhəli borclar üzrə
ehtiyatların müvafiqliyini yoxlayan zaman (debitor borclarının
dəyərləndirilməsi) debitor borcları üzrə qalıqlar müddətə görə qruplara bölünə
bilər.
Alt məcmular ayrılıqda yoxlanılan zaman hər qrupa görə təhriflər ayrılıqda
layihələndirilir. Sonra təhriflərin hesab qalığına yaxud əməliyyatları
kateqoriyasına mümkün təsirini nəzərə almaq üçün hər qrupa görə
layihələndirilmiş təhriflər birləşdirilə bilər.
Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi çox vaxt yol verilən təhrif üçün zəmin
kimi istifadə edilir. Bu həmçinin statistik sınaq yoxlamasının dəqiqliyini təşkil
edir. Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi cəm şəkildə əhəmiyyətli məbləğ
təşkil edən aşkarlanmamış və əhəmiyyətsiz təhriflərin mümkün
mövcudluğuna yol verən məbləğdə təyin edilməlidir.
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Nəzərə alınacaq
amillər
Zəruri əminlik
səviyyəsi?

Şərhlər
Əminlik sınaq yoxlamasının dəqiq nəticələr verməməsinin yol verilən
risk səviyyəsidir (aşkarlamama riski). Yüksək səviyyəli əminlik (iri
seçmə ilə nəticələnən) yaxud aşağı səviyyəli əminlik (kiçik seçmə ilə
nəticələnən) tələb edilir?
Konkret sınaq yoxlamasında tələb edilən əminlik səviyyəsi aşağıdakı kimi
amillərə əsaslanır:
•

•

Digər mənbələrdən, məsələn, analitik təhlil, mahiyyəti üzrə
digər prosedurlar və əlaqəli nəzarət vasitələrinin fəaliyyətinin
effektivliyinin yoxlamalarından əldə edilən sübutlar; habelə
Maliyyə hesabatlarının təsdiqləməsinin yaxud ümumi
əhəmiyyətliklə müqayisədə ayrı elementin vacibliyi.

Məsələn, 95% əminlik səviyyəsi onu bildirir ki, konkret sınaq
yoxlaması 100 dəfə yerinə yetirildiyi halda (səciyyəvi əməliyyatları
təsadüfi seçərək), nəticələr 100 sınaq yoxlamasından 95 dəfə dəqiq
olmalıdır (təhrif hüdudunda). 100 sınaq yoxlamasından 5-nin qeyridəqiq nəticə vermə riski var.
Statistik seçmə planlaşdırılan zaman yol verilən təhrif yaxud kənarlaşma dərəcəsi də əks
etdirilməlidir.
Əlavə 17.2-2
Nəzərə alınacaq
amillər
Yol verilən təhrif
yaxud
kənarlaşma
dərəcəsi nə
qədərdir?

Şərhlər
Yol verilən təhrif əhəmiyyətsiz təhriflərin məcmu halında yaxud
ayrılıqda maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olma
riskini araşdırmaq üçün və aşkarlanmamış təhriflər ehtimalının
hüdudunu təqdim etmək üçün seçmə testlərində istifadə edilir. Yol
verilən təhrif fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyinin konkret seçmə
proseduruna tətbiq edilməsidir. Yol verilən təhrif fəaliyyət
göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi məbləğində yaxud ondan az ola bilər.
Yol verilən kənarlaşma dərəcəsi auditor kənarlaşma dərəcəsini
münasib əminlik səviyyəsini əldə etmək üçün təyin edilmiş daxili
nəzarət prosedurlarından təyin etdiyi hallarda nəzarət vasitələrinin
sınaq yoxlamaları üçün istifadə edilir. Auditor əsas məcmudakı faktiki
kənarlaşma dərəcəsinin təyin edilmiş kənarlaşma dərəcəsindən çox
olmamasına dair münasib əminlik səviyyəsini əldə etməyə çalışır.
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17.3 Mahiyyəti üzrə prosedurların həcmi (Statistik seçmədən istifadə etməklə)
Əhəmiyyətli təhriflər riskləri nə qədər çox olarsa, mahiyyəti üzrə zəruri prosedurların həcmi o qədər
çox olur. Mahiyyəti üzrə prosedurların həcmini daxili nəzarətin fəaliyyətinin effektivliyini yoxlamaqla
azaltmaq olar. Lakin nəticələr qeyri-qənaətbəxş olduğu halda mahiyyəti üzrə prosedurların həcmi
həqiqətən də artırmaq zərurəti ola bilər.
Seçmələrin ölçülərinin müəyyən edilməsi — pul vahidi üzrə seçmə
Təfərrüatların sınaq yoxlamaları üçün ən geniş yayılmış seçmə üsulu pul vahidi üzrə seçmədir. Bu
üsul üzrə elementin (məsələn, debitor borcları üzrə qalıq) sınaq yoxlaması üçün seçilmə ehtimalı
elementin pul dəyərinə birbaşa. Beləliklə, debitor borcları üzrə 6,000Є məbləğində qalığın seçilmə
ehtimalı debitor borcları üzrə 2,000Є məbləğindəki qalıqdan üç dəfə çoxdur. Bu üsul üzrə fiziki
elementləri, məsələn, hər 50-ci hesab-fakturanı yaxud əməliyyatı seçmək qeyri-münasib olar.
Pul vahidi üzrə seçmənin auditorlar tərəfindən istifadə edilən ən geniş yayılmış seçmə növünün
olmasına baxmayaraq, müəyyən şəraitlərdə daha uyğun ola bilən bir sıra digər seçmə üsulları var.
Bu cür digər seçmə üsulları bu təlimatda müzakirə edilmir.
Əminlik amillərinin seçilməsi
Mahiyyəti üzrə sınaq yoxlamasını hazırlayan zaman auditora riskin üç azaltma səviyyəsini,
məsələ yüksək, orta və aşağı istifadə etmək lazım ola bilər. Səviyyələr arasındakı fərq seçmənin
yerinə yetirilməsində istifadə edilən əminlik əmsalına əsaslana bilər. Əminlik əmsalı nə qədər
yüksək olarsa, seçmənin ölçüsü və əldə edilmiş riskin azalma səviyyəsi o qədər yüksək olar. Bu
riskin yüksək, orta və aşağı azalma səviyyələrinə nail olmaq üçün səciyyəvi əminlik səviyyələrini
təqdim edən aşağıdakı əlavədə əks etdirilir.
Əlavə 17.3-1
Riskin
zəruri
azalması
Yüksək

Əminlik
səviyyəsi
95%

Əminlik
amili
3.0

Orta
Aşağı

80-90%
65-75%

1.6 – 2.3
1.1 – 1.4

Qiymətləndirilmiş risklərə və xüsusi təsdiqləmələrə cavab vermək üçün nəzərdə tutulmuş effektiv
audit prosedurları dəstində nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları ilə mahiyyəti üzrə prosedurların
qarışığı ola bilər.
Aşağıdakı cədvəldə müxtəlif əminlik səviyyələri üçün əminlik amillərinin qismən siyahısı təqdim edilir.
Məsələn, 90% əminlik səviyyəsi tələb olunduğu halda, istifadə ediləcək əminlik əmsalı 2.3 olmalıdır.
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Əlavə 17.3-2
Əminlik
səviyyəsi
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
98%
99%

Əminlik
amili
0.7
0.8
0.9
1.1
1.2
1.4
1.6
1.9
2.3
3.0
3.7
4.6
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Seçmənin yerinə yetirilməsi
Əlavə 17.3-3
Pul vahidi
Təsvir
Seçmənin yerinə Əsas məcmudan bahalı və həlledici elementləri çıxarın.
yetirilmə prosesi Seçmə intervalını hesablayın.
Birinci elementi seçmək üçün təsadüfi başlanğıc nöqtəsini seçin. Təsadüfi
başlanğıc nöqtəsinin diapazonu 1Є-dan seçmə intervalınadək ola bilər. Hər
növbəti seçmə əvvəlki seçmə üstəlik bir seçmə intervalı dəyərində edilir.
Qeyd: Seçmənin yerinə yetirilmə prosesinin, o cümlədən təsadüfi başlanğıc nöqtəsini seçmək

üçün (təsadüfi rəqəm generatorundan yaxud peşəkar mühakimə yürütməklə) əsasın
müvafiq qaydada sənədləşdirilməsini təmin edin.
1-ci addım — seçmə intervalını hesablayın
Düstur aşağıdakı kimidir.
Seçmə intervalı = Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi (Yol verilən təhrif) ÷ Əminlik əmsalı

Əgər seçmə intervalı 17,391Є olmuşdursa, seçiləcək birinci hesab tərkibində 10,000-ci Є olan
hesab kimi təsadüfi seçilə bilər. İkinci seçilən hesab tərkibində 27,391-ci Є-nun cəm məbləği
(başlanğıc nöqtəsi + seçmə intervalı = 10,000Є + 17,391Є) olan hesab olmalıdır. Üçüncü
seçilən hesab tərkibində 44,782-ci Є-nun cəm məbləği (27,391Є + 17,391Є) olan hesab
olmalıdır. Bu proses əsas məcmunun sonunadək davam etməlidir.
2-ci addım — Seçmənin ölçüsünü hesablayın
Səciyyəvi elementlərin pul vahidi üzrə seçmə üçün seçmələrin ölçüləri adətən aşağıdakı
düsturla hesablanır.
Seçmənin ölçüsü = Yoxlanılacaq əsas məcmu ÷ Seçmə intervalı

Yoxlanılacaq əsas məcmu ayrıca dəyərləndirmədən çıxarılmış xüsusi elementləri istisna etməlidir.
3-cü addım — seçməni yerinə yetirin
Bahalı və həlledici elementləri əsas məcmudan (ayrıca nəzərdən keçirmək üçün) çıxarın və
seçmə intervalını hesablayın (yuxarıda 1-ci addıma istinad edin). Sonra birinci elementi
seçmək üçün təsadüfi başlanğıc nöqtəsini seçin. Təsadüfi başlanğıc nöqtəsinin diapazonu 1Єdan seçmə intervalınadək ola bilər. Hər növbəti seçmə əvvəlki seçmə üstəlik bir seçmə
intervalı dəyərində edilir.
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Bu proses aşağıdakı üç nümunədə əks etdirilir.

Nümunə 1 — Debitor borcları üzrə qalıqların seçməsi
Əlavə 17.3-4
Sual
Sınaq yoxlamasının məqsədi
Müvafiq təsdiqləmələrdə əhəmiyyətli təhriflər
riskləri
Yoxlanılacaq əsas məcmu
Əsas məcmunun pul vahidi ilə dəyəri
Ayrıca dəyərləndirilən xüsusi elementlər
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarından
əldə edilən riskin azaldılması
Digər prosedurlardan, məsələn, riski
qiymətləndirmə prosedurlarından riskin
azaldılması
İstifadə ediləcək əminlik əmsalı (Digər
mənbələrdən əldə edilmiş riskin azaldılması
üçün azalma)
Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi
Seçmədə gözlənilən kənarlaşmalar

Cavab
Debitor borcları üzrə qalıqların seçməsini yerinə
yetirməklə və təsdiq məktubları göndərməklə,
debitor borclarının mövcudluğundan əmin olmaq
Mövcudluq = yüksək risk
Dövrün sonunda debitor borcları üzrə qalıqlar
177,203Є
38,340Є
Yoxdur
Məhdud
Başqa riskin azaltma mənbələri yoxdur, bu
səbəbdən 95% yaxud 3.0 istifadə edilir
15,000Є
Yoxdur

Seçmə intervalı =
15,000Є / 3.0 = 5,000Є
Seçmənin ölçüsü = (177,203Є - 38,340Є) / 5,000Є = 28
Bu nümunədə seçmə intervalı 5,000Є idi. Bu səbəbdən əgər təsadüfi seçilmiş birinci element 436Є
idisə, növbəti element tərkibində artan yekunla 5,436Є məbləği olan əməliyyatda yaxud qalıqda
olmalıdır. Üçüncü element tərkibində artan yekunla 10,436Є məbləği olan əməliyyatda yaxud qalıqda
olmalıdır və 28 element seçilənədək bu cür davam etməlidir.
Qeyd: Sınaq yoxlaması üçün bahalı elementlərin seçiləcəyi ehtimal edilir (aşağıda təqdim edilən
debitor borcları üzrə qalıqların əsas məcmusunun bir qisminə istinad edin).
Əlavə 17.3-5

Müştəri A
Müştəri B
Müştəri C
Müştəri D
Müştəri E
Müştəri F

Debitor borcları
üzrə qalıqlar
4,750
3,500
1,800
2,700
950
2,580

Artan yekunla
məbləğ
4,750
8,250
10,050
12,750
13,700
16,280
299

Seçmə
intervalı
436
5,436
10,436
10,436
15,436
15,436

Seçməyə daxil
etmək?
Bəli
Bəli
Xeyr
Bəli
Xeyr
Bəli
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Nümunə 2 — Debitor borcları üzrə qalıqların seçməsi
Əlavə 17.3-6
Sual
Sınaq yoxlamasının məqsədi
Müvafiq təsdiqləmələrdə əhəmiyyətli təhriflər
riskləri
Yoxlanılacaq əsas məcmu
Əsas məcmunun pul vahidi ilə dəyəri
Ayrıca dəyərləndirilən xüsusi elementlər
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarından
əldə edilən riskin azaldılması
Digər prosedurlardan riskin azaldılması
(məsələn, riski qiymətləndirmə
prosedurlarından)
İstifadə ediləcək əminlik əmsalı (digər
mənbələrdən əldə edilmiş riskin azaldılması
üçün azalma)
Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi
Seçmədə gözlənilən kənarlaşmalar
Seçmə intervalı =
Seçmənin ölçüsü =

Cavab
Debitor borcları üzrə qalıqların seçməsini yerinə
yetirməklə və təsdiq məktubları göndərməklə,
debitor borclarının mövcudluğundan əmin olmaq
Mövcudluq = yüksək risk
Dövrün sonunda debitor borcları üzrə qalıqlar
177,203Є
38,340Є
Əlaqəli nəzarət vasitələrinə aşağı səviyyəli
nəzarət riski təyin edilmişdir.
Məhdud
Digər sübut mənbələri baxımından 70% (1.2)
əminlik əmsalı istifadə edilir.
15,000Є
Yoxdur

15,000Є / 1.2 = 12,500Є
(177,203Є - 38,340Є) / 12,500Є = 12

Nümunə 3—Satınalma üzrə hesab-fakturaların seçməsi
Əlavə 17.3-7
Sual
Sınaq yoxlamasının məqsədi
Müvafiq təsdiqləmələrdə əhəmiyyətli təhriflər
riskləri
Yoxlanılacaq əsas məcmu
Əsas məcmunun pul vahidi ilə dəyəri
Ayrıca dəyərləndirilən xüsusi elementlər
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarından
əldə edilən riskin azaldılması
Digər prosedurlardan riskin azaldılması
(məsələn, riski qiymətləndirmə
prosedurlarından)
İstifadə ediləcək əminlik əmsalı (digər
mənbələrdən əldə edilmiş riskin azaldılması
üçün azalma)
Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi
Seçmədə gözlənilən kənarlaşmalar

Cavab
Satınalma üzrə hesab-fakturalarının nümunəsini
seçməklə, satınalmaların mövcudluğunu və
dəqiqliyini təmin etmək.
Mövcudluq = aşağı risk
Dəqiqlik = aşağı risk
Dövr üçün satınalmalar üzrə hesab-fakturalar
879,933Є
46,876Є
Yoxdur
Orta dərəcədə effektiv mahiyyəti üzrə analitik
prosedurlar
Digər sübut mənbələri baxımından 80% (1.6)
əminlik əmsalı istifadə edilir.
15,000Є
Yoxdur

Seçmə intervalı =
15,000Є / 1.6 = 9,375Є
Seçmənin ölçüsü =
(879,933Є – 46,876Є) / 9,375Є = 89
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Yuxarıda əks etdirildiyi kimi, əməliyyatlar ardıcıllıqlarını yoxlayan zaman mahiyyəti üzrə sınaqlar üçün
seçmələrin ölçüləri çox böyüyə bilər. Çox vaxt zəruri sübutları əldə etmək üçün daxili nəzarət
vasitələrinin yoxlamaq (seçmənin ölçüsü kiçik olduğu hallarda) yaxud audit prosedurlarının başqa
növlərini yerinə yetirmək daha səmərəlidir.
Təhriflərin layihələndirilməsi
Bu proses aşağıdakı əlavə təqdim edilir.
Əlavə 17.3-8
Təhriflərin həcmini layihələndirilməsində addımlar
1. Hər elementdə təhrifin faiz nisbətini hesablayın. Əgər məbləğin 60Є əvəzinə 50Є olduğu
aşkar edilərsə, təhrif ümumi məbləğdən 10Є yaxud 17% təşkil edir.
2.
Olduğundan aşağı və yuxarı göstərilən məbləğləri təmizləyərək, təhriflərin faiz
nisbətlərini yekunlaşdırın.
3.
Təhriflərin ümumi faiz nisbətlərini seçməyə götürülən bütün elementlərin sayına (təhrifli
və təhrifsiz) bölməklə, seçilən hər element üçün orta faiz nisbətinin təhrifini hesablayın.
4.
Orta faiz nisbətinin təhrifini səciyyəvi əsas məcmunun pul dəyərinə (bahalı və həlledici
elementləri istisna etməklə) vurun. Bu, seçmə üçün layihələndirilmiş təhrif ilə nəticələnir. Aydın
görünür ki, bu əvvəl seçmədən çıxarılmış bahalı və həlledici elementlərdə təhriflərin aşkar
edilməsini istisna edir.

Məsələn, 250,000Є məbləğində olan əsas məcmudan seçilmiş 50 elementdən ibarət olan
seçmənin tərkibində aşağıdakı üç təhrif var.
Əlavə 17.3-9
Düzgün dəyər

Auditi aparılmış
dəyər
Təhrif
500Є
400Є
100Є
350
200
150
600
750
(150)
Ümumi % səhvi (təhriflərin faiz nisbətlərinin yekun məbləği)
Təhriflərin orta %: 37.86% ÷ 50 (seçmənin ölçüsü) =
Layihələndirilmiş təhrif: 0.7572% × 250,000Є (əsas məcmu) =

Təhrif %

Layihələndirilmiş təhrif bəzən “ən çox ehtimal edilən səhv” (ƏÇES) adlanır.
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20.00%
42.86%
(25.00%)
37.86%
0.7572%
1,893Є
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Qeyri-adi təhriflər
Bəzi təhrifləri/kənarlaşmaları (seçmədə aşkarlanan) qeyri-adi təhrif (əsas məcmunun
səciyyəvi elementi deyil) hesab etmək və təhrifləri əsas məcmuda layihələndirən zaman
onları istisna etmək həvəsi yarana bilər. Lakin, təhrifin/kənarlaşmanın əsas məcmunun
səciyyəvi elementi olub-olmadığından asılı olmayaraq, əlavə iş tələb edilir:
•

Əgər kənarlaşma əsas məcmunun səciyyəvi elementi olarsa, auditor xarakteri ilə
səbəbini araşdırmalıdır və onların audit proseduruna və auditin digər sahələrinə
mümkün təsirini dəyərləndirməlidir.

•

Əgər kənarlaşma qeyri-adi təhrif hesab edilərsə, auditor bu cür təhrifin yaxud
kənarlaşmanın əsas məcmunun səciyyəvi elementi olmadığı barədə yüksək dərəcəli
əminlik əldə etməlidir. Bu təhrifin yaxud kənarlaşmanın əsas məcmunun qalan
hissəsinə təsir etmədiyi barədə yetərli münasib audit sübutları əldə etmək üçün
əlavə audit prosedurlarının yerinə yetirilməsini tələb edir.

Fikri verin ki, 530.13 saylı BAS-da qeyri-adi təhriflərin çox nadir hallarda baş verəcəyi bəyan edilir.

17.4 Mahiyyəti üzrə analitik prosedurların həcmi
Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar hesab qalığının ya əsas sınaq yoxlaması olur, yaxud həcmi
müvafiq qaydada azaldılmış təfərrüatların digər sınaq yoxlamaları ilə birlikdə istifadə edilir.
1-ci cild, 10-cu fəsildə mahiyyəti üzrə analitik prosedurların yerinə yetirilməsindən əldə edilə bilən
riskinin azalmasının iki səviyyəsi əks etdirilir. Bu cür riskin azalması yüksək dərəcədə effektiv (məs.,
əsas sınaq yoxlaması) və orta dərəcədə effektiv olur.
Sadə analitik prosedurlar (məs., keçən ilin nəticələrinin bu ilki nəticələr ilə müqayisə edilməsi)
izlənilməsi zəruri olan, lakin az əlavə audit sübutları təmin edən məsələni müəyyən etməyə kömək
edə bilər. Analitik prosedurun bu növü müəssisənin öyrənilməsində, riski qiymətləndirmə
prosedurlarının yerinə yetirilməsində və son maliyyə hesabatlarını yoxlanılmasında istifadə etmək
olar.
Mahiyyəti üzrə analitik prosedurları hazırlayan zaman auditor aşağıdakıları etməlidir:
•

Əlavə araşdırma aparılmadan qəbul edilə bilən gözləntidən fərqlənmə məbləğini hesablamaq.
Buna ilk növbədə əhəmiyyətlilik və istənilən riskin azalma səviyyəsinə uyğunluq təsir etməlidir;

•

Xüsusi hesab qalığında, əməliyyatlar kateqoriyasında yaxud açıqlamada təhriflər
birləşməsinin qəbul edilməz məbləğədək toplanmasının mümkünlüyünü nəzərə alın; habelə

•

Əhəmiyyətli təhriflər riskləri artdıqca, istənilən riskin azalma səviyyəsini artırın.
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Əlavə 17.4-1
Mahiyyəti üzrə analitik prosedurun nümunəsi
Suallar

Cavab

Yerinə yetiriləcək proseduru və gözlənilən Mənzillərdən əldə ediləcək gəliri proqnozlaşdırmaq üçün hər obyektə
nəticəni təsvir edin.
görə icarə xərclərini icarə obyektlərinin sayına vurun, sonra isə nəticəni
müəssisənin mühasibat uçotu sənədlərində uçota alınmış gəlirlə
müqayisə edin.
Uçota alınmış məbləğin yaxud nisbətin
dəyəri nədir?

278,000Є

Hansı təsdiqləmələr əks etdirilir?

Tamlıq, mövcudluq və dəqiqlik

Hansı fəaliyyət göstəricilərinin
əhəmiyyətliliyi istifadə edilir?

10,000Є

Hansı məbləğdə fərq (uçota alınmış
məbləğlər ilə gözlənilən dəyərlər
arasında) qəbul edilə bilər?

1%

Prosedur yerinə yetirildikdən sonra qalan Aşağı
əhəmiyyətli təhrif riski (məs., orta yaxud
aşağı).
Gözlənilən nəticənin (məs., maliyyə ilə Məlumatların istifadə edilmiş hər elementinin etibarlılığını
bağlı yaxud maliyyə ilə bağlı olmayan) dəyərləndirmək üçün yerinə yetirilmiş prosedurları təsvir edin
hesablanmasında istifadə edilən hər
(mənbəyi, müqayisə edilmə imkanını, xarakterini, münasibliyini
məlumatın təfərrüatlarını təsvir edin.
və hazırlanmasına nəzarət vasitələrini nəzərə alın).
1. İcarə obyektləri

Biz binanın mərtəbə planlarını yoxladıq və binada iri
dəyişikliklərin olub-olmamasına fiziki baxış keçirdik.

2. Hər obyektə görə icarə haqqı

Ödəniləcək icarə haqqını müəyyən etmək üçün biz icarə
müqaviləsinin nümunəsini yoxladıq.

3.
4.
Hesablamanın, gözlənilən nəticənin və uçota alınmış məbləğ yaxud nisbət ilə müqayisə nəticələrini təqdim
edin:
İcarə obyektlərinin sayı = 26 Hər obyektə görə icarə haqqı = ildə 12,000Є
Hesablama = 26 X 12,000 = 312,000Є. Uçota alınmış məbləğ ilə fərq 34,000Є
Fərq (uçota alınmış məbləğlər ilə gözlənilən dəyərlər arasında) yol verilən dəyərdən çox olduğu hallarda
hansı araşdırmanın aparılmasını və nəticələri (məs., rəhbərliyə sualların verilməsi, əlavə sübutların əldə
edilməsi və digər audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi).
Biz fərq barədə suallar verdik və təsdiqlədik ki, il ərzində hər ay orta hesabla 2 obyekt boş olmuşdur
(eyni obyekt deyil), bir obyekt isə icarəyə verilmirdi və yığıncaqlar məqsədilə və qonaqların vaxtaşırı
qalmaları üçün istifadə edilmişdir. Bu fərqin 36,000Є təşkil edir 2,000Є isə izah edilmir. Bu, aşağıda
304
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təsvir edilən yol verilən səviyyədən aşağıdır.
Qənaət:
Sınaq yoxlaması müvəffəqiyyətlə başa çatmışdır.
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NƏZƏRƏ ALNACAQ MƏSƏLƏ
Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlarda “qeyri-maddi” xarakterli məlumatların istifadəsi çox
vaxt nəticəni artıra bilər. Qeyri-maliyyə xarakterli məlumatlar ədədi hesab, pərakəndə
satış dükanı üçün sahə və ya xüsusi göndərilmiş məhsulların sayı kimi məlumatlardan
ibarət ola bilər.
Analitik prosedurları yerinə yetirərkən, mütləq gözləntilər (məs., əlaqəli qalıqlarla əlaqə,
əvvəlki dövrdən sonra baş vermiş dəyişikliklər və s.) təyin etmək, sonra isə bu gözləntiləri
maliyyə hesabatlarındakı məlumatlarla müqayisə etmək. Buna əks olan maliyyə xarakterli
məlumatlardan başlayıb, sonra isə müştəri və onun mühiti barədə biliklərdən istifadə
edərək fərqləri izah etməyə çalışmaqdan ibarət yanaşmadan istifadə etməyin. Analitik
prosedurlar müəssisə və onun mühiti haqqında təsəvvür əsasında olan gözləntilərlə
yaradıldıqda, daha çox güclü olur. Lakin mahiyyəti üzrə analitik prosedurda istifadə
edilməzdən əvvəl istifadə edilən hər hansı “qeyri-maliyyə xarakterli məlumatların”
etibarlılığı təyin edilməlidir.

17.5 Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları — fəaliyyətin effektivliyi
Nəzarət vasitələrini yoxlayan audit prosedurları aşağıda əks etdirilən dörd növün
birindən yaxud bir neçəsindən ibarətdir.
Əlavə 17.5-1
Fəaliyyətin səmərəliliyinə daxili nəzarətin sınaq yoxlamaları
Prosedurların
Müvafiq şəxsi heyət ilə sorğuların aparılması. (Lakin yadınızda
saxlayın ki, yalnız sorğu ayrılıqda nəzarət vasitələrinin fəaliyyət
növləri
səmərəliliyini yoxlamaq üçün yetərli deyil).
Münasib sənədlərin yoxlanması.
Müəssisənin fəaliyyətinin müşahidə edilməsi.
Nəzarətin tətbiqinin təkrar yerinə yetirilməsi.
Nüfuzetmə (müəssisə səviyyəli) nəzarət vasitələri
Paraqraf #
315.14

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor müəssisənin nəzarət mühiti haqqında anlayış əldə etməlidir. Bunun üçün, digərləri
ilə bərabər, auditor aşağıdakıları müəyyən etməlidir:
(a) İdarəetməyə məsul şəxslərin nəzarəti altında olmaqla, rəhbərliyin dürüstlük və etik
davranış mədəniyyəti yaratması və qoruyub saxlaması; habelə
(b) Nəzarət mühiti elementlərinin məcmusunun daxili nəzarətin digər elementləri üçün
müvafiq zəmin təmin etməsi və nəzarət mühitindəki çatışmazlıqların təsiri
üzündən həmin digər elementlərin səmərəsinin azalmaması. (İst: Paraq.A69-A78)

Müəssisə səviyyəsində mövcud olan nüfuzetmə nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları xüsusi
əməliyyat səviyyəli nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarından daha subyektiv olmağa (məsələn,
səriştəliyə sadiqliyin yaxud müəssisənin yol verilən davranışa dair siyasətinin öyrənilməsinin sınaq
yoxlamaları) meyillidir. Bununla belə, bu cür nəzarət vasitələri məcmu halında daxili nəzarətin digər
elementləri üçün müvafiq zəmin yaradır.
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Aşağıdakı əlavədə nüfuzetmə (müəssisə səviyyəli) nəzarət vasitələrinin sınaq
yoxlamaları üçün bəzi mümkün üsullar təyin edilir.
Əlavə 17.5-2
Nəzarət
mühiti
Məlumatvermə
və dürüstlük və
etik dəyərlərin
riayət
olunmasına
məcbur etmə
Səriştəliliyə
sadiqlik

Nəzarət vasitələrinin mümkün sınaq yoxlamaları
•
•
•



İdarəetməyə
məsul şəxslərin
iştirakı
Rəhbərliyin əsas
iş prinsipləri və
üslubu
Təşkilati struktur
Səlahiyyət və
məsuliyyətin
bölüşdürülməsi
İnsan resursları
ilə bağlı siyasət
və praktika

Müəssisənin internet səhifəsində hesabatı və hər hansı
“Nizam-intizam məcəlləsini” yaxud onun ekvivalentini oxuyun.
İşçi heyətinin nəzərinə çatdırılan məlumatları yoxlayın.
Seçmə işçi heyət ilə müsahibələr keçirin.
İşə qəbul və işdən azad etmə siyasətini yoxlayın.
Vəzifə təlimatlarını və seçilmiş əməkdaşların şəxsi işlərindəki
sənədləri yoxlayın.
• Hər hansı özünü qiymətləndirmələri yoxlayın.
• İdarə heyətinin üzvlərinin ixtisaslarını və yığıncaqların
protokollarını yoxlayın.
• Yığıncaqda müşahidəçi qismində iştirak edin.
• Hər hansı işə aid, mövcud olan sənədləri yoxlayın.
• Seçmə işçi heyət ilə müsahibələr keçirin.
• Müəssisənin fəaliyyətinin xarakteri üçün qabaqcıl təcrübələr
baxımından strukturu yoxlayın.
• Hər hansı sənədləri, məsələn, vəzifə təlimatlarını yoxlayın.




Siyasət və praktikaları və uyğunluğu yoxlayın.
İşçi heyətin qiymətləndirilmələri, iştirak etdikləri təlim proqramları və
s. üçün əməkdaşların şəxsi işlərini yoxlayın.

Nəzarət vasitələrinin oxşar sınaq yoxlamaları aşağıdakılar kimi digər nüfuzetmə (müəssisə səviyyəli)
nəzarət vasitələrini araşdırmaq üçün nəzərdə tutula bilər:
•

Riskin qiymətləndirilməsi;

•

İnformasiya sistemləri;

•

Monitorinq;

•

Dövrün sonuna reyestrlərin bağlanma prosesi; habelə

•

Dələduzluq əleyhinə nəzarət vasitələri.

Nüfuzetmə nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarının yerinə yetirilməsinin nəticələrini
səndələtdirmək təsərrüfat fəaliyyəti prosesi səviyyəsindəki daxili nəzarətdən (məsələn, sadə
bəli/xeyr cavabı ilə sənədləşdirilməsi mümkün olan, ödənişə icazənin verilib-verilmədiyinin
yoxlanılması) daha çətin ola bilər. Nəticə etibarı ilə nüfuzetmə (müəssisə səviyyəli və ümumi İT)
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nəzarət vasitələrinin dəyərləndirilməsi çox vaxt əsaslandırıcı sübutlarla birlikdə şəxsi işə əlavə
edilən memorandumla sənədləşdirilir.

Məsələn, rəhbərliyin dürüstlük və etik dəyərlərin zərurətini bütün şəxsi heyətin nəzərinə çatdırıbçatdırmamasını və onun siyasətinə riayət edilməyə məcbur edilib-edilməməsini yoxlamaq üçün
müsahibə üçün əməkdaşlar seçilə bilər. Məsələn, rəhbərliyin dürüstlük və etik dəyərlərin zərurətini
bütün şəxsi heyətin nəzərinə çatdırıb-çatdırmadığını və siyasətini həyata keçirib-keçirmədiyini
yoxlamaq məqsədilə müsahibə götürmək üçün əməkdaşlardan ibarət nümunə seçilə bilər.
Əməkdaşlara rəhbərlikdən aldıqları məlumatlar, hansı münasib siyasət və prosedurların mövcud
olduğu, rəhbərliyin gündəlik nümayiş etdirdiyi hansı dəyərlərin gördükləri və siyasətin həqiqətən də
həyata keçirilib-keçirilmədiyi barədə suallar verilə bilər. Əməkdaşlar arasında verilən cavabda ən
çox rəhbərliyin həqiqətən də dürüstlük və etik dəyərlərə zərurət barədə məlumatı çatdırdığı və
siyasətin həyata keçirildiyi halların olduğu göstərildiyi halda, sınaq yoxlaması uğurlu olmalıdır. O
zaman hər bir əməkdaş ilə aparılmış müsahibənin təfərrüatları və əsaslandırıcı sənədlər (məsələn,
müəssisənin siyasəti, məlumat mübadiləsi və həyata keçirilməyə nəzarət tədbirləri) əldə edilmiş
qənaətlərlə birlikdə arayışda qeydə alınmaqla işə tikilməlidir.
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Müddət
Nüfuzetmə (müəssisə səviyyəli) nəzarət vasitələrini audit prosesinin əvvəlində yoxlamaq daha
yaxşı olardı. Bu nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarının nəticələri digər planlaşdırılmış audit
prosedurlarının xarakterinə və həcminə təsir edə bilər. Məsələn, rəhbərliyin nəzarət vasitələrinə
münasibəti gözlənildiyi qədər yaxşı olmadığı aşkar edildiyi halda, hesab qalıqları və əməliyyatların
kateqoriyaları ilə bağlı əlavə audit prosedurları tələb edilir.
Planlaşdırılma
Nüfuzetmə (müəssisə səviyyəli) nəzarət vasitələrini yoxlamağın ən münasib üsulunu müəyyən
etməyək üçün vaxt ayırın. Sorğu, müşahidə, təkrar yerinə yetirilmə və müayinə yoxlamalarının
müvafiq birləşməsindən istifadə etməyi nəzərdən keçirin.
Açıq suallar verin
Bəli/xeyr cavablı suallar verməyin. Əvəzində sizin hələ bilmədiyiniz məlumatı ortaya çıxara bilən
suallar verin. Məsələn, soruşun: “Sizdən nə vaxtsa təyin edilmiş uçot siyasətindən kənara çıxmaq
yaxud sizi narahat edən bir şey görmək xahiş edilibmi?” Həmçinin şəxsin verdiyi cavaba diqqətlə
qulaq asmağı və cavab verdikdə narahatlığını yaxud həyacanlandığını bildirən mimikasına
baxmağı unutmayın.
Həll edilməmiş məsələləri izləyin
Əgər rəhbərlik və ya işçi heyətinin üzvü tələb edilmiş məlumatları təqdim etməkdən imtina edərsə
yaxud siz gözləmədiyiniz məlumatı əldə edərsinizsə, onun müvafiq qaydada izlənilməsini və ümumi
audit strategiyasında və planlaşdırılmış prosedurlarda zəruri halda dəyişikliklərin edilməsini təmin
edin.
İri müəssisələrdə monitorinq üzrə nəzarət vasitələri
Bəzi iri müəssisələrdə müəssisə səviyyəli nəzarət vasitələrinin fasiləsiz fəaliyyətini sübut edən
müəssisə səviyyəli monitorinq üzrə nəzarət vasitələri hazırlanmışdır. Bu baş verdiyi hallarda digər
zəruri sınaq yoxlamasının ümumi həcmini azaltmaq üçün belə nəzarət vasitələrinə etibar etməyin
mümkün olub-olmadığını nəzərdən keçirin.
Baxmayaraq ki, nüfuzetmə (müəssisə səviyyəli) və ümumi İT nəzarət vasitələrinin əksəriyyətini
peşəkar mühakimə yeritməklə və şəraitlərə obyektiv tətbiq etməklə yoxlamaq olar, bəzi hallarda
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nümunəvi seçmə tətbiq etmək olar. Nümunə kimi aylıq maliyyə hesabatlarının yoxlanılması və
müvafiq tədbirin görülməsinə dair sübutların mövcud olmasını göstərmək olar.

Əməliyyat səviyyəli nəzarət vasitələri — səciyyəvi seçmə
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları nəzarətin dəqiq müəyyən edilmiş müddət, məsələn bir il,
olan etibarlılıq müddətində effektiv işləməsinin sübutunu təqdim edir.
Əməliyyat səviyyəli nəzarət vasitələrinin effektiv yaxud nəticəsiz işləməsinə görə axırda etibarsız
çıxa bilən nəzarət vasitələrini yoxlamağa dəyməz. Etibarsız nəzarət vasitələri kənarlaşmanın aşkar
edilmə ehtimalı olan nəzarət vasitələridir. Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları üçün seçmələrin
ölçüləri çox vaxt kiçik olur, çünki onlar aşkarlanan istisnalara əsaslanmır. Əks halda zəruri
seçmələrin ölçüləri olduğundan daha çox böyük olmalıdır.
Nəzarət vasitələrinin etibarlılığını qiymətləndirərkən, nəzərə alınacaq amillərin bəziləri aşağıda əks
etdirilir.
Əlavə 17.5-3
Nəzarət vasitələrinin hazırlanmasının sınaq yoxlaması
Nəzərə alınacaq
Təyin edilmiş prosedurları rəhbərlik poza bilərmi (məs., rəhbərliyin daxili
amillər
nəzarətə məhəl verməməsi)?
Nəzarətdə səhvə meyilli ola bilən əl ilə idarə edilən əhəmiyyətli komponent
varmı?
Zəif nəzarət mühiti varmı?
Ümumi İT nəzarət vasitələri zəifdirmi?
Daxili nəzarətin daimi monitorinqi zəifdirmi?
Şəxsi heyətdə dövr ərzində nəzarətin tətbiqinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir
etmiş dəyişikliklər baş vermişdirmi?
Nəzarət fəaliyyətində iştirak edən işçi heyətin az sayda olmasına görə əsaslı
vəzifə bölgüsünü aparmaq qeyri-mümkündürmü?
Şəraitlərin dəyişməsi nəzarətin fəaliyyətində dəyişik etmə zərurətini
yaratmışdırmı?
Vasitəli daxili nəzarət vasitələrinə etibar etmə
Əhəmiyyətli vasitəli daxili nəzarət vasitələrinin effektiv işləməsini əsaslandıran audit sübutlarını əldə
etmək zərurətini nəzərdən keçirin. Bu, digər nəzarət vasitələrinin asılı olduğu nəzarət vasitələridir,
məsələn, ayrı prosesdə yaranan qeyri-maliyyə xarakterli məlumat, istisnaların araşdırılması və
rəhbərlik tərəfindən hesabatların vaxtaşırı yoxlanması. Əhəmiyyət kəsb etdiyi hallarda vasitəli daxili
nəzarət vasitələrinin effektiv işləməsinin sübutları tələb edilir. Yuxarıda əks etdirilən amillərdən hər
hansı biri əhəmiyyətli olduğu hallarda mahiyyəti üzrə prosedurların yerinə yetirilməsi daha effektiv
ola bilər.
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarını hazırlayarkən, auditor nəzarətin öz xarakteri əvəzində, əks
etdirilmiş münasib təsdiqləmələrlə (maliyyə hesabatlarında təhriflərin baş verə biləcəyi məqamlar)
bağlı əldə edilmiş sübutlarında diqqət yetirməlidir. Nəzarət vasitələri risklərin azaldılması və,
məsələn, satışın tamlığını təmin etmək üçün nəzərdə tutulur.
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Həmçinin ilk növbədə araşdırılacaq təsdiqləməyə diqqət yönəldən nəzarət vasitələrinin sınaq
yoxlamalarında bir sıra əməli üstünlüklər var. Məsələn:
•

Yoxlanılan nəzarət vasitələri birbaşa maliyyə hesabatlarındakı əhəmiyyətli təhriflər
riskləri ilə əlaqələndirilə bilər;

•

Sınağın məqsədinin xüsusi nəzarət vasitələrindən asılı olmadığına görə eyni riskləri (yaxud
nəzarətin məqsədlərini) əks etdirən digər nəzarət vasitələrini yoxlamaq olar. Bu sınaq
yoxlamalarında proqnozlaşdırmaq imkanının olmamasına yaxud dəyişikliyin edilməsinə imkan
verir; habelə

•

Müəssisədə təqdim edilən, eyni təsdiqləmələri əks etdirən yeni nəzarət vasitələrinin
dəyərləndirilməsini və yoxlanılmasını asanlaşdırır.

Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları çox vaxt yoxlanılan nəzarətin effektiv işləməsinə dair
aşağı yaxud orta səviyyəli nəzarət riskini (riskin yüksək yaxud orta azalma (əminlik) səviyyəsi)
təmin etmək üçün nəzərdə tutulur.
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarını hazırlayarkən, auditor nəzarət vasitələrindən iki əminlik
səviyyəsinin əldə edilməsini nəzərə almaqdan faydalana bilər:
•

Yüksək əminlik səviyyəsi (aşağı qalıq riski səviyyəsi). Bu, əsas sübutlar nəzarət
vasitələrinin sınaq yoxlamalarından əldə edildiyi hallara şamil olunur; habelə

•

Orta əminlik səviyyəsi (orta qalıq riski səviyyəsi). Bu, nəzarət vasitələrinin sınaq
yoxlamaları konkret təsdiqləməni əks etdirən mahiyyəti üzrə digər prosedurlarla birlikdə
istifadə edildiyi hallara şamil olunur.

Səciyyəvi seçmə çox vaxt nəzarət vasitələrini yoxlamaq üçün istifadə edilir. Bu üsullarda yol
verilən kənarlaşma dərəcəsindən çox olan kənarlaşma dərəcəsini aşkarlamaq üçün dəqiq
müəyyən edilmiş imkan verə bilən seçmənin ən kiçik ölçüsü istifadə edilir.
Əlavə 17.5-4

Səciyyəvi/Səhvlərin
aşkarlanması üzrə
seçmə

Üstünlük
Nəzarətin hazırlanması və yerinə yetirilməsini dəyərləndirən zaman
etibarlılığı yüksək qiymətləndirilmiş daxili nəzarət vasitələrinin
fəaliyyətinin effektivliyini yoxlamaq üçün ən yaxşıdır.
Nəzarətin yerinə yetirilməsində hər hansı kənarlaşma səviyyəsi
gözləndiyi halda, tövsiyə olunur ki, audit sübutlarının yığılmasına
alternativ yanaşmalar nəzərdən keçirilsin.
Bu cür nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamasında kənarlaşma aşkar
olunmadığı halda auditor təsdiq edə bilər ki, nəzarət effektiv işləyir.
Kənarlaşma aşkar edildiyi halda, adətən proseduru dayandırıb,
əvəzində mahiyyəti üzrə alternativ audit prosedurlarını yerinə yetirmək
daha səmərəli olur. Yalnız bir nəzarətin kənarlaşması yəqin ki,
qiymətləndirilmiş nəzarət riski səviyyəsinə düzəlişin edilməsinə səbəb
olar. Kənarlaşmanı aşkar etdikdən sonra sınaq yoxlamasını davam
etdirmək üçün seçmənin ölçüsünün əhəmiyyətli dərəcədə
genişləndirilməsi tələb edilir və əlavə kənarlaşmaların
aşkarlanmaması mümkündür.
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Seçmənin ölçüsünün müəyyən edilməsi
Seçmələrin ölçüləri aşağıda əks etdirildiyi kimi müəyyən edilir.
Seçmənin ölçüsü = Əminlik əmsalı ÷ Yol verilən kənarlaşma dərəcəsi

Yerinə yetirilmiş digər işə minimal dərəcədə etibar etməklə, nəzarət vasitələrinin fəaliyyətinin
effektivliyini yoxlamaq üçün çox vaxt 90% əminlik səviyyəsi (əlaqəli əminlik əmsalı = 2.3) istifadə edilir
(əminlik əmsalı cədvəli üçün bax Əlavə 17.3-2 ). Yol verilən maksimal kənarlaşma dərəcəsi 10% ola
bilər. Bu halda ən kiçik seçmə ölçüsü 23 olmalıdır və aşağıdakı kimi hesablanır.
Əminlik əmsalı (2.3) ÷ Yol verilən kənarlaşma dərəcəsi (0.1) = Seçmənin ölçüsü 23

Konkret təsdiqləmə üçün digər sübutlar (məsələn, mahiyyəti üzrə audit prosedurlarından əldə edilən
sübutlar) əldə edildiyi halda əminlik əmsalını elə azaltmaq olar ki, nəzarətin fəaliyyət effektivliyini
yoxlamaqla, yalnız riskin orta azalma səviyyəsi əldə edilsin. Belə halda 80 % əminlik səviyyəsini
(əlaqəli əminlik əmsalı = 1.61) istifadə edilə bilər, nəticədə riskin orta azalma səviyyəsi üçün ən kiçik
seçmə 10 elementdən, riskin yüksək azalma dərəcəsi üçün isə 30 elementdən ibarət olur.
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Seçmənin yerinə yetirilməsi
Seçmənin yerinə yetirilməsi aşağıda əks etdirilir.
Əlavə 17.5-5
Yerinə yetiriləcək addımlar

Seçmənin yerinə
yetirilməsi

Prosedurun məqsədini və onun yoxlanılacaq nəzarətin əlamətlərinin əsasını
təşkil edən təsdiqləmələrlə bağlı təqdim edəcəyi sübutları müəyyən edin.
Sınağın məqsədinə nail olmaq üçün elementlərdən ibarət olan müvafiq əsa
məcmunu seçin. Bu, əsasını təşkil edən əks etdirilən təsdiqləməyə əsasən
fərqlənə bilər. Məsələn, satışın mövcudluğunu yoxlamaq üçün hesab-fakturalar
seçilə bilər, lakin bu sənədlər satışın tamlığına dair sübut təmin etmir. Bu halda
daha yaxşı seçim hesab-fakturaya, sonra isə debitor borclarına sifarişin yaxud
göndərilmə sənədlərinin yazılışının izlənilməsi ola bilər.
Tələb edilən riskin azalma səviyyəsini təmin etmək üçün seçmənin ən kiçik
zəruri ölçüsünü müəyyən edin. Bu riskin orta yaxud yüksək azalma
səviyyələri ola bilər.
Yoxlanılacaq ayrı-ayrı elementləri seçmək üçün təsadüfi rəqəm
generatorundan yaxud başqa münasib üsuldan istifadə edin. Əsas
məcmudakı hər bir elementin seçilmə imkanı eyni olmalıdır.
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Gündəlik fəaliyyət göstərməyən nəzarət prosedurları
Nəzarətin hər gün fəaliyyət göstərmədiyi seçmələri yerinə yetirmək üçün aşağıdakı təlimatlar kömək
edə bilər.
Lakin istifadə edilən seçmələrin həqiqi ölçüləri həmişə peşəkar mühakiməyə əsaslanmalıdır.
Əlavə 17.5-6

Nəzarət fəaliyyət
göstərir
Həftəlik
Aylıq
Rüblük
İllik

Təklif edilən minimum
Seçmə
10
2-4
2
1

Sınaq yoxlamasının
əhatə etdiyi faiz nisbəti
19%
25%
50%
100%

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Daxili nəzarətin fəaliyyət effektivliyini yoxlamaq üçün statistik seçmə istifadə edilən
zaman əsas məcmunun ölçməsi artıqda, zəruri seçmə ölçüsü artmır. Kənarlaşma aşkar
edilməmiş 30 elementdən ibarət olduğu qədər kiçik təsadüfi seçmə nəzarət
vasitələrinin effektiv işləməsinə dair yüksək səviyyəli əminlik verə bilər.
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarını hazırlayarkan vaxt ayırıb müəyyən edin ki,
sınaq üçün səhvi yaxud istisnanı nə təşkil edir. Bu, sınaq yoxlaması yerinə yetirilən
yaxud nəticələr dəyərləndirilən zaman vaxta qənaət edir və nəzarətin kənarlaşmasının
nədə olduğunun müəyyən edilməsində şübhələri aradan qaldırır.
Nəzarətin fəaliyyət effektivliyində hər hansı kənarlaşma dərəcəsi gözlənildiyi halda
tövsiyə olunur ki, audit sübutlarının toplanmasında alternativ yanaşmalar nəzərdən
keçirilsin.
Səciyyəvi seçmə üçün istifadə edilə bilən sadə plan aşağıdakı kimidir:
95% əminlik dərəcəsinə (5% kənarlaşma dərəcəsi) əsasən aşağıdakılar təklif edilir:
•

Kənarlaşmalar olmayan 10 elementdən ibarət seçmə ortra səviyyəli azalma
riskini təmin edir. Kənarlaşma aşkar edildiyi halda riskin azaldılmasına nail
olmaq mümkün deyil;

•

Kənarlaşmalar olmayan 30 elementdən ibarət seçmə yüksək səviyyəli
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azalma riskini təmin edir. Bir kənarlaşma aşkar olunduğu halda yalnız orta
səviyyəli azalma riskini əldə etmək olar. Birdən çox kənarlaşma aşkar edildiyi
halda riskin azalmasını əldə etmək mümkün deyil; habelə
•

17.6

Birədək kənarlaşma olan və 60 elementdən ibarət seçmə yüksək səviyyəli
azalma riski təmin edir. İki kənarlaşma aşkar edildiyi halda, yalnız orta
səviyyəli azalma riski əldə etmək olar. İkidən artıq kənarlaşma aşkar edildiyi
halda nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamasından riskin azaldılmasını əldə
etmək mümkün deyil.

Kənarlaşmaların dəyərləndirilməsi

Kənarlaşmaların dəyərləndirilmə prosesi aşağıda əks etdirilir.
Əlavə 17.6-1
Yerinə yetiriləcək addımlar
Kənarlaşmaların Kənarlaşmaları müəyyən edin. Hər seçməni iki qrupdan birinə aid edin:
dəyərləndirilməsi “kənarlaşma” yaxud “kənarlaşma yoxdur”.
Hər kənarlaşmanın xarakteri və səbəbi diqqətlə nəzərdən keçirilməlidir.
Məsələn, rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsinin və ya
mümkün dələduzluğun əlaməti varmı və ya problem sadəcə məsul
şəxsin məzuniyyətdə olması nəticəsində yaranmışdır?
Seçmə riskini nəzərdən keçirin. Kənarlaşmalar aşkar olunduğu halda
nəzarətin effektivliyinə etibarlılığı azaltmaq, seçmənin ölçüsünü
genişləndirmək (aşağıda bax) yaxud alternativ prosedurların yerinə
yetirilmə zərurətinin olub-olmadığını nəzərdən keçirin.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, kənarlaşmaların aşkar edilmə ehtimalı olduğu halda, nəzarət
vasitələrinin sınaq yoxlamaları mənasızdır. Bunun səbəbi odur ki, zəruri əminliyi əldə
etməyin yeganə yolu seçmənin ölçüsünü genişləndirməkdir. Sonra, əgər daha bir
kənarlaşma aşkar olunarsa, seçmə yenə də genişləndirilməlidir və s. Alternativ
prosedurların yerinə yetirilməsi seçmənin ölçüsünü genişləndirmək daha yaxşıdır.
Mümkün olan istisna konkret kənarlaşma növünün səbəbini aydın şəkildə müəyyən etmək
və sınaq yoxlamasının hazırlanmasında nəzərə almaq mümkün olduğu hallarda edilir.
Məsələn, bəzi prosedurları yerinə yetirmək əvəzinə xüsusi müddət ərzində, misal üçün,
adətən nəzarət vasitəsini yerinə yetirən şəxs istirahətdə olduğu zaman, kənarlaşmaları əks
etdirmək olar.
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Seçmənin nəticələrini müqayisə etmək üçün yol verilən maksimal kənarlaşmanı yuxarı
kənarlaşma həddi adlanan hədd ilə müqayisə etmək olar. Yuxarı kənarlaşma həddi təxminən
aşağldakı düstürla müəyyən edilir.
Yuxarı kənarlaşma həddi = Uyğunlaşdırılmış əminlik əmsalı ÷ Seçmənin ölçüsü

Təshih edilmiş əminlik əmsalı aşağıdakı əlavədə əks etdirildiyi kimi aşkar edilmiş kənarlaşmaların
sayına uyğun ola bilər.

Əlavə 17.6-2
Aşkar edilmiş kənarlaşmaların sayına görə təshih edilmiş əminlik əmsalı

Zəruri əminlik
səviyyəsi
95%

1

2

3

4

5

4.7

6.3

7.8

9.2

10.5

90%

3.9

5.3

6.7

8.0

9.3

80%

3.0

4.3

5.5

6.7

7.9

70%

2.4

3.6

4.7

5.8

7.0

Məsələn, güman edək ki, 30 elementdən ibarət olan seçmə (90% əminlik səviyyəsi və 10% yol
verilən maksimal kənarlaşma dərəcəsini istifadə edərək) və iki kənarlaşma aşkar olunmuşdur.
Yuxarı kənarlaşma həddi aşağıdakı kimi hesablanmalıdır.
Təshih edilmiş əminlik əmsalı (5.3) ÷ Seçmənin ölçüsü (30) = 17% Yuxarı kənarlaşma
həddi
17% nəticə 10% yol verilən maksimal kənarlaşmadan çoxdur, bu da o deməkdir ki, nəzarətin
effektivliyinə etibarı azaltmaq lazımdır. Lakin, seçmənin ölçüsünü böyütmək qərarı qəbul edildyi
halda, o, 60 elementədək genişləndirilməlidir və əlavə kənarlaşma aşkar edilməməlidir. Bu yuxarı
kənarlaşma həddini (yuxarıda hesablanmışdır) məqbul səviyyəyədək azaltmalıdır (yəni, ilkin 10%
həddə yaxın).
Təshih edilmiş əminlik əmsalı (5.3) ÷ Seçmənin ölçüsü (60) = 9% Yuxarı kənarlaşma
həddi
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Lakin əlavə kənarlaşma aşkar edildiyi halda istənilən nəticələri əldə etmək üçün daha bir
genişləndirilmə tələb edilir. Bu, yəqin ki, audit vaxtının səmərəli istifadəsi deyil, çünki asanlıqla
daha bir kənarlaşma aşkar edilə bilər.
Təshih edilmiş əminlik əmsalı (6.7) ÷ Seçmənin ölçüsü (75) = 9% Yuxarı kənarlaşma
həddi

17.7 Nümunəvi halların təhlili — sınaq yoxlamalarının həcmi
Nümunəvi halların təhlilinin təfərrüatları üçün 2-ci cild, 2-ci fəsilə - Nümunəvi halların təhlilinə giriş – istinad
edin.

Nümunəvi halın təhlili A — “Dephta Furniture, Inc.”
Sınaq yoxlamalarının həcminin müəyyən edilməsi
Əlavə prosedurların hazırlanması — debitor borcları
Aşağıda debitor borcları üçün audit proqramının xülasəsi təqdim edilir. Bu proqrama debitor
borclarının statistik seçməsi daxildir.
“Dephta Furniture, Inc.”
Debitor borcları — audit prosedurları
Müştəri:

“Dephta Furniture, Inc.”

İşi yerinə
yetirən
Əks etdirilən
şəxs:
təsdiqləmələr (inisiallar)
PROSEDURLAR
1. Analitik prosedurlar
Müəssisənin öyrənilməsindən əldə
edilən məlumatlara əsasən dövrün
sonuna olan debitor borcları üzrə
qalıqlar üçün gözləntiləri işləyib
hazırlayın.
Aşağıdakı sahələrdə əhəmiyyətli
dəyişiklikləri yaxud tendensiyaları
araşdırın:
•
Debitor borcları üzrə qalıqlar.
•
Müştəri üzrə debitor
borclarının müddətləri.
•
Debitor borclarında gündəlik
satışlar.

TMDəq
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MAG

İS
İst.
C.120

Şərhlər
Əvvəlki dövrən sonra debitor
borcları 60% artıb.
Debitor borclarında debitorların
günləri də 39 gündən 45
günədək artıb.
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•
Debitor borclarında kredit
qalıqları.
•
Digər gözlənilməyən
dəyişikliklər. İzah edin.
•
Digər (Ticarətlə bağlı olmayan
debitor borcları). Nəticələri
sənədləşdirin.
2. Siyahı
Dövrün sonunda debitor borclarının
təfərrüatlı (və köhnəlmiş) siyahısını
əldə edin:
a)
Riyazi dəqiqliyi yoxlayın və
baş kitaba uyğunlaşdırın.

M

MAG
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b) Adları və məbləğləri yardımçı registrlə
yoxlayın.
c)
Debitor borcları ilə işləyən işçi
heyətə aşağıdakı hallar barədə suallar
verin:
 Müştəriyə imtiyazlı rejim təqdim
edilmişdir,
 Satış şərtlərində dəyişiklik edilmişdir,
 Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar
aparılmışdır, yaxud
 Daxili kredit hədlərinə əhəmiyyətli
dərəcədə məhəl verilməmişdir.
3. Şübhəli hesablar üçün güzəştlər
Şübhəli hesablar üçün güzəştlərin
Şübhəli hesablar üçün güzəştlər xüsusi
hesablara aid və müvafiq olmasından
əmin olun:
a) Köhnəlmiş debitor borclarının qalıqdövriyyə cədvəlini yoxlayın və əvvəlki
dövrlərlə müqayisə edin.
b) Dövrün sonundan sonra alınmış
ödənişləri yoxlayın (mümkün olduqda,
dövrün başa çatma tarixinə sonrakı
inkassolar keçirilmiş köhnəlmiş qalıqdövriyyə cədvəlini əldə edin).
4. Dövrün bitməsi
Dövrün bitməsi üzrə prosedurları yerinə
yetirin və sənədləşdirin

MAHİYYƏTİ ÜZRƏ PROSEDURLAR—SEÇMƏ
S1. Təsdiqetmələr
Debitor borcları üzrə təsdiqləmələrin
yoxlama vərəqəsində əks etdirildiyi kimi
15 hesabın təsdiqlənməsini seçin.
Əsaslandırıcı sənədləri və sorğuları
yoxlamaqla, nəticələri yekunlaşdırın və
araşdırın.

Əks
etdirilən
təsdiqləm
ələr
M
Dəq

İşi
yerinə
yetirən
şəxs:
(inisiall
ar)
MAG
MAG

TDəy

MAG

DəqDəy

MAG

Dəq

MDəq

318

Şərhlər
İS
İst.
Arcan və Karla ilə müzakirəyə
əsasən satış şəraitləri
müştərilər arasında fərqlənir,
lakin Arcanın icazəsi
verilmişdir.

C.120

Müddəti 60 gündən çox olan
debitor borcları əvvəlki
dövrlərdəki satışların faiz
nisbəti kimi artmışdır.
Arcanla vaxtı keçmiş
hesabların siyahısını
yoxlayın və güzəştlərin
təfərrüatlarını əldə edin.

MAG

C.115

Dövrün bitməsinin bir hissəsi
kimi qaytarılan malların
siyahısını əldə edin. Keçən il
bir neçə böyük həcmdə mallar
qaytarılmışdır. Müqavilə əsaslı
satış üzrə malların qaytarılma
şərtləri satışı sınaq
yoxlamalarının tərkibində
yoxlanılmışdır. Bax İS 503.1.
Dövrün sonu ərəfəsindəki
bütün jurnal yazılışları İS 626da yoxlanmışdır.

MAG

C.200
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Əks
etdirilən
təsdiqlə
mələr

İşi yerinə
yetirən şəxs:
(inisiallar)

İS
İst.

NƏZARƏT VASİTƏLƏRİNİN SINAQ
YOXLAMALARI
ÜMUMİ PROSEDURLAR — müəyyən edilmiş dələduzluq riskləri üçün
E1. Debitor borclarının təsdiqlənməsi
MDəq
MAG
C.200
–
(dələduzluq riski)
a) Zəng etmək üçün seçilmiş
müştərilərin adlarından,
ünvanlarından və faks/telefon
nömrələrindən ibarət seçmələri
yaxud həqiqi təsərrüfat subyekti
olmasından əmin olmaq üçün
təsərrüfat subyektlərinin soraq
kitabçalarını yoxlamaq.
b) Hesab rekvizitlərini və satış şərtlərini
yoxlamaq üçün təsdiqləmə
göndərməkdən əlavə internet
səhifələrin və müştərilər haqqında
digər interaktiv məlumatların
yoxlanılmasını nəzərdən keçirin. Gizli
sövdələşmələr yaxud xüsusi şərtlər
haqqında soruşun.
c) Təsdiqləmələrin yalnız əslini
(imzalanmış nüsxələri) qəbul etməyi
nəzərə alın.
E2. Şübhəli hesablar üçün güzəştlər
a) Bank depozitlərinə edilən sonrakı 10
ödənişdən ibarət olan seçməni
yoxlayın.
b) Dövrün sonundan sonra verilmiş
bütün kredit arayışlarını yoxlayın.
Şəraitdən asılı olaraq, müştərilərin
şəxsi işlərinin yaxud əsaslandırıcı
sənədlərin yoxlanılmasını nəzərə
alın.
c) Əvvəlki dövrdə onların şübhəli
olmadığından əmin olmaq üçün
dövrün sonundan sonrakı debitor
borclarının bütün silinmələrini
yoxlayın.

Dəy

MAG

İS ist. = İşçi sənədinə istinad
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C.121

Şərhlər
Yoxdur

Seçilmiş təsdiqləmədən
5 ad, ünvan, faks
nömrəsi yoxlanıldı.
İstisna halları qeydə
alınmayıb.
Rekvizitləri və müqavilə
üzrə satışların müqavilə
şərtlərini yoxlayıb
təsdiqləmək üçün 2
müştəriyə zəng edildi.
İstisna halları qeydə
alınmayıb.

İstisna halları qeydə
alınmayıb.
Dövrün sonundan sonra
2 kredit arayışı verilib,
lakin onlar əhəmiyyətli
deyil. Əşyalar
çatdırıldıqda
zədələnmiş olduğuna
görə müştərilər onları
qaytarıb. Onların
nəqliyyat vasitəsində
zədələnibzədələnməməsi yaxud
fabrikdən artıq
zədələnmiş çıxıbçıxmaması aydın deyil.
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Mahiyyəti üzrə prosedurlar — seçmə
Aşağıda debitor borcları üzrə qalıqların mövcudluğunu və dəqiqliyini müəyyən etmək üçün statistik
seçmənin sınaq yoxlamasının hazırlanması əks etdirilir. Müəyyən pərakəndə satışların dövrün
sonuna faktiki qalıqları təsdiqləməyəcəklərini bildirdiyinə görə təsdiqlənmək məqsədilə seçilən
müştərilər üçün ilkin sənəd qismində hesab-fakturalar seçilmişdir.
Debitor borclarının mövcudluğunu və dəqiqliyini müəyyən etmək üçün statistik seçmə (pul
vahidi üzrə seçmə ilə) yerinə yetirilir.
Sual
Sınaq yoxlamasının
məqsədi

Cavab
Debitor borcları üzrə qalıqların seçməsini yerinə yetirməklə və
təsdiqləmə məktubları göndərməklə, debitor borclarının
mövcudluğundan və dəqiqliyindən əmin olmaq.
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Sual
Müvafiq təsdiqləmələrdə ƏTR
Yoxlanılacaq əsas məcmu
Əsas məcmunun pul vahidi ilə
dəyəri
Ayrıca dəyərləndirilən xüsusi
elementlər
Daxili nəzarətin fəaliyyət
effektivliyinin sınaq
yoxlamalarından əldə edilən riskin
azaldılması
Digər prosedurlardan, məsələn,
riski qiymətləndirmə
prosedurlarından riskin azaldılması
İstifadə ediləcək əminlik əmsalı
(digər mənbələrdən əldə edilmiş
riskin azaldılması üçün
azaldılmışdır)
Əhəmiyyətlilik
Seçmədə gözlənilən
kənarlaşmalar

Cavab
Mövcudluq = Orta risk
Dəqiqlik = Aşağı risk
Dövrün sonunda debitor borcları üzrə qalıqlar
177,203Є
38,340Є
Orta

Məhdud
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlaması gəlir/debitor borcları/qəbzlər
üçün planlaşdırılmışdır; bu səbəbdən 75% yaxud 1.4 əminlik
intervalı istifadə edilir
15,000Є
Yoxdur

Seçmənin ölçüsünün hesablanması
Xüsusi elementlər ayrıca yoxlanılır. “Kalyani Dephta” və “Vinjay Sharma” şirkətlərindən 28,340Є və
10,000Є məbləğində iki əlaqəli tərəfin debitor borcu var və onlar ayrılıqda təsdiqlənməlidir.
Ticarət fəaliyyəti ilə bağlı 138,863Є (177,203Є - 38,340Є) məbləğində debitor borcları üzrə qalığın
mövcudluğu və dəqiqliyi debitor borclarının təsdiqlənməsi ilə yoxlanmalıdır. Bəzi müştərilərin faktdan
sonra qalıqları təsdiqləyə bilmədiklərinə görə debitor borclarının təsdiqlənməsi hesab-fakturaların
təsdiqlənməsinə əsaslanır və:
•

Seçmə intervalı:
Dəqiqlik (əhəmiyyətlilik) ÷ əminlik əmsalı
15,000Є ÷ 1.4 (75%) = 10,714Є

•

Seçmənin ölçüsü:
Yoxlanılacaq əsas məcmu ÷ seçmə intervalı
Ayrıca dəyərləndirmək üçün çıxarılmış xüsusi elementləri istisna edin
138,340Є ÷ 10,714Є = 13

Belə əsas məcmuda seçmə komponentlərin hesab-fakturalar olduğuna görə seçmə təsdiqləmək
üçün seçiləcək 13 hesab-fakturadan üstəlik yuxarıda müəyyən edilmiş iki əlaqəli tərəflə
əməliyyatlar üzrə qalıqlardan ibarətdir.
Yoxlanılacaq hesab-fakturaların seçilməsi
Təsdiqləmək üçün hesab-fakturaları və müştəriləri seçmək üçün hesab-fakturalar pul vahidi üzrə
seçmə ilə seçilir. Ticarət fəaliyyəti ilə bağlı 138,340Є məbləğində debitor borcları üzrə qalıq üçün
913Є məbləğində başlanğıc nöqtəsi seçilmişdir. 10,714Є məbləğində seçmə intervalı ilə 13
hesab-faktura seçilmişdir.
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Nümunəvi halın təhlili B — “Kumar & Co.”
Sınaq yoxlamalarının həcminin müəyyən edilməsi
Əlavə prosedurların hazırlanması — debitor borcları
“Kumar” şirkətinin audit prosedurları üçün proqram :
Qalıq — debitor borcları (DB)
Əsas prosedurlar:

Prosedur
Analitik prosedurlar
Debitor borcları üzrə qalıqlar, müddətlər və
həlledici nisbətlərə dair analitik prosedurları
yerinə yetirin və tendensiyaları və nəticəni
əvvəlki dövr ilə müqayisə edin.

Təsdiqləmə
lər
TMDəq

Siyahı
DB-nın borcların ödəniş müddətlərinin
bölgüsü siyahısını əldə edin və riyazi dəqiqliyi
yoxlayın, baş kitaba uyğunlaşdırın və
siyahıda əlaqəli tərəflərin qalıqlarının olubolmadığını Rubi ilə yoxlayın.
Mühakimə
yürütməklə
5
hesab-faktura
seçib,
müddətlərin dəqiqliyini yoxlayın və borcların
ödəniş müddətlərinin bölgüsü cədvəlinin
dəqiq olmasından əmin olun.
Güzəşt
Racdan güzəştlərə dair təfərrüatları əldə edin
və borcların ödəniş müddətlərinin bölgüsünü
yoxlayın.
Müddəti 90 gendən çox olan hesabların
ödənilmə imkanlarını müzakirə edin. Bizim
sonrakı hadisələrin sınaq yoxlamaların
sonunadək sonrakı ödənişlərin siyahısını əldə
edin.

Dəq

Dövrün bitməsi
Əməliyyatların
düzgün
dövrdə
uçota
alınmasını təmin etmək üçün dövrün
sonundan əvvəl və sonra 10 hesabfakturadan ibarət olan seçməni yoxlayın və
dövrün bitməsi üzrə digər prosedurları

Dəq

İşi yerinə
yetirən
şəxs və İS
istinad:

C.110
LP

C.105
LP

C.105
LP
Dəy
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C.120
LP

C.122
LP

Şərhlər

DB-da gündəlik satışlar iki il
əvvəl 58 gündən 106
günədək çoxalıb.
Belə görünür ki, artmanın
əksər hissəsi “Dephta”
şirkətinin DB-nın artmasına
görədir.
Siyahı baş kitabla uyğundur
və borcların ödəniş
müddətlərinin bölgüsü
siyahısında və riyazi
yoxlamalarda heç bir səhv
aşkar edilməmişdir.
Sübutlar qeydə
alınmamışdır.
Siyahı Rac ilə yoxlanıldı.
Yalnız iki hesabın müddəti 90
gündən çoxdur. “Dephta”
şirkətindən müddəti 90
gündən çox olan hesabfakturaların ümumi məbləği
10,590Є idi. Racın sözlərinə
əsasən bu borcları yığmaq
mümkündür və onlar tezliklə
ödəniləcək. Hesabfakturaların bəziləri dövr başa
çatdıqdan sonra ödənilmişdir.
Burada və dövrün bitməsi ilə
bağlı gəlirin sınaq
yoxlamalarında səhvlər
qeydə alınmamışdır.
Dövrün sonu ərəfəsində
bütün jurnal yazılıları 626
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saylı işçi sənədində
yoxlanılmışdır.

səndələşdirin. Seçilmiş əməliyyatlar üzrə
malların dövrün sonunadək göndərilməsinin
sübutlarını yoxlayın.

Prosedur
Təsdiqləmələr
Əlaqəli tərəflərin bütün hesablarını
təsdiqləyin.
Mühakimə yürütməklə, 60% əhatə edilən
debitor borcları üzrə qalıqları (yuxarıda
qeyd edilən əlaqəli tərəflərin qalıqları
istisna
olmaqla)
seçin.
Şirkətin
məlumatlarının dəqiq olmasından əmin
olmaq üçün təsdiqləmə göndərməzdən
əvvəl adlardan və ünvanlardan ibarət olan
seçməni yoxlayın.
Təsdiqləmənin təfərrüatlarını yoxlamaq
üçün
bizə
faksla
qaytarılmış
təsdiqləmələrini telefon zəngi ilə izləyin.
Qaytarılmayan
təsdiqləmələr
üçün
alternativ prosedurları yerinə yetirin.

Təsdiqləməl
ər
MDəq

İşi yerinə
yetirən
şəxs və İS
istinad:

C.130
LP

Şərhlər

“Dephta” şirkətinin debitor
borcu təsdiqləndi,
həmçinin qalıq “Dephta”
şirkətinin işçi sənədləri
faylı ilə uyğunlaşdırıldı.
Debitor borclarının
təsdiqlənmələrinə yalnız
45% cavab alınıb, bu
səbəbdən alternativ
prosedurlar yerinə
yetirilib.

Mahiyyəti üzrə prosedurlar — seçmə
Təsdiqləmələrdən ibarət seçmə riskin orta səviyyəsinədək genişləndirilmişdir. Mahiyyəti üzrə
prosedurlara etibar edilmişdir.
Ümumi/Digər mahiyyəti üzrə prosedurlar
Rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsini nəzərə alaraq, göndərilmiş təsdiqləmələr seçməsində
adlar və ünvanlar yoxlanılmışdır. Faksla qaytarılmış təsdiqləmələrin dəqiqliyini təmin etmək üçün
təsdiqləmənin təfərrüatları telefon zəngi ilə təsdiqlənmişdir.
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18. Yerinə yetirilmiş işin sənədləşdirilməsi
Fəsilin məzmunu
Auditorun riskə qarşı cavab tədbirlərinin auditin işçi sənədləri faylında
düzgün və müvafiq qaydada sənədləşdirilməsi üzrə təlimat.

Müvafiq BAS-lar

230

Əlavə 18.0-1

Qeydlər:
1. ƏTR = Əhəmiyyətli təhriflər riskləri.

Paraqraf #
230.7
230.8

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor audit sənədlərini vaxtında hazırlamalıdır. (İst: Paraq. A1)
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 xarakteri, müddəti və həcmi: (İst: Paraq.A6-A7)
(b) Yerinə yetirilmiş audit prosedurlarının nəticələri və əldə edilmiş audit sübutları;
habelə
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Auditin gedişində ortaya çıxan mühüm məsələlər, onlarla bağlı əldə edilmiş nəticələr və
həmin nəticələri çıxararkən yürüdülmüş əhəmiyyətli peşəkar mühakimələr. (İst: Paraq.
A8-A11).

Paraqraf #
230.9

230.10

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Yerinə yetirilmiş audit prosedurlarının xarakteri, müddəti və həcmini sənədləşdirərkən,
auditor aşağıdakıları qeyd etməlidir:
(a) Sınaqdan keçirilmiş xüsusi və ya məsələlərin xüsusiyyətlərinin müəyyən
edilməsi; (İst: Paraq.A12)
(b) Audit işinin kim tərəfindən aparılması və bu cür işin tamamlandığı tarix; habelə
Yerinə yetirilmiş audit işinin təhlilinin kim tərəfindən aparılması və bu cür təhlilin tarixi və
həcmi. (İst: Paraq. A13)
Auditor mühüm məsələlərlə bağlı rəhbərliklə, idarəetməyə məsul şəxslərlə və digərləri ilə
apardığı müzakirələri, o cümlədən müzakirə edilmiş mühüm məsələlərin xarakterini və
müzakirələrin nə zaman və kiminlə baş verdiyini sənədləşdirməlidir. (İst: Paraq. A14)

18.1 İcmal
Faylın sənədləşdirilməsi audit yoxlamasının planlaşdırılmasında və aparılmasında həlledici rol
oynayır. Bu, işin həqiqətən də yerinə yetirilməsi barədə sənəd təqdim edir və audit hesabatının
əsasını təşkil edir. Bu həmçinin keyfiyyətə nəzarət yoxlamaları, BAS-lara və qüvvədə olan qanun və
qaydaların tələblərinə riayət edilmənin monitorinqi və ola bilər ki, üçüncü tərəflərin yoxlamaları üçün
istifadə edilir.
Audit sənədlərinə dair xüsusi tələbləri və onların xarakteri geniş şəkildə 1-ci cild, 16-cı fəsildə əks
etdirilmişdir və burada təkrarlanmır. Aşağıdakı əlavədə faylın tamamlanmasında əks etdirilməsi
tələb edilən məsələlərin bəzilərinin yoxlama vərəqəsi təqdim edilir.
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Əlavə 18.1-1
Sənədləşdirilmə ilə bağlı nəzərə alınacaq məqamlar
Bəli/Xeyr
Şirkətin keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimatında təyin edildiyi kimi şirkətin sənədləşdirilməyə
dair tələblərin riayət edilməsi sənədləşdirilmişdirmi?
Auditin sənədləşdirilməsi əhəmiyyətli məsələlər əks etdirildiyi yerlərə aydın keçidlər də
daxil olmaqla, yaxşı təşkil olunub və aparılırmı?
Faylın sənədləşdirilməsində aşağıdakılar göstərilirmi:
•
Audit yoxlamasını aparan şəxs və yoxlamanın tamamlanma tarixi?
•
Yerinə yetirilmiş audit yoxlamasını yoxlayan şəxs və belə yoxlamanın tarixi və
həcmi?
•
Müzakirə edilən əhəmiyyətli məsələlərin xarakteri və müzakirələrin nə vaxt və
kiminlə aparıldığı da daxil olmaqla, rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər ilə əhəmiyyətli
məsələlərin müzakirələrinin nəticələri?
Bu auditlə əvvəl heç bir əlaqəsi olmayan təcrübəli auditor aşağıdakıları başa düşə bilərmi:
•
Qüvvədə olan qanun, qayda və peşəkar mühakimələrin riayət olunması üçün
yerinə yetirilmiş audit prosedurların xarakteri, müddəti və həcmi?
•
Audit prosedurlarının və əldə edilmiş audit sübutlarının nəticələri?
•
Ortaya çıxan əhəmiyyətli məsələlərin, əldə edilən qənaətlərin və bu qənaətlərə
gəlmək üçün yürüdülən əhəmiyyətli peşəkar mühakimələrin xarakteri?
Faylda aşağıdakılar əks etdirilən sənədlər varmı:
•
Audit üzrə ilkin şərtlərin mövcud olması və müştəri ilə münasibətlərin qurulmasına
yaxud davam etdirilməsinə dair qərar?
•
Ümumi audit strategiyası?
•
Tapşırıq heyətinin üzvləri arasında müzakirə?
•
Əldə edilmiş məlumat mənbələri də daxil olmaqla, müəssisə və daxili nəzarətin
beş elementindən hər biri haqqında əldə edilmiş təsəvvürün həlledici komponentləri?
•
Riski qiymətləndirmə prosedurlarının yerinə yetirilməsinin nəticələri?
•
Maliyyə hesabatları səviyyəsində və təsdiqləmələr səviyyəsində müəyyən edilmiş
və qiymətləndirilimiş əhəmiyyətli təhriflər riskləri?
•
Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab tədbirləri üzrə təfərrüatlı audit planı?
•
Əldə edilmiş sübutların münasibliyi və etibarlılığı və aşkar edilmiş istisnalarla iş də
daxil olmaqla, audit prosedurlarının yerinə yetirilməsinin, o cümlədən qiymətləndirilmiş
risklərdə zəruri dəyişikliklər edilməsinin nəticələri?
•
Audit zamanı müəyyən edilmiş hər hansı əlamətləri əks etdirən məlumatlar və
yerinə yetirilmiş prosedurlar?
•
Yeni məlumatların əldə edilməsi nəticəsində əhəmiyyətlilikdə edilən dəyişikliklər?
•
Əgər nə vaxtsa lazım olmuşdursa, hər prosedurun təkrar yerinə yetirilməsi üçün
yetərli məlumat?
•
Audit tapşırığı zamanı ümumi audit strategiyasında yaxud audit planında edilən
əhəmiyyətli dəyişikliklər və bu cür dəyişikliklərin səbəbləri?
•
Əhəmiyyətli məsələlərin və onların həllinin, məsələn, əhəmiyyətli qeyrimüəyyənliklər, sonrakı hadisələr və fərqli auditor rəyi ilə nəticələnə bilən digər məsələlərin
təfərrüatları?
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Sənədləşdirilmə ilə bağlı nəzərə alınacaq məqamlar
Şirkət daxilində və auditorun və rəhbərliyin işə qəbul etdiyi ekspertlərlə konsultasiyalar
sənədləşdirilmişdirmi ?

Bəli/Xeyr

Ekspert işə cəlb olunduğu hallarda, ekspertin işinin münasibliyi audit sübutları qismində
sənədləşdirilmişdirmi?
Bölmə auditorları ilə məlumat mübadiləsi ilə bağlı 600 saylı BAS-ın tələblərinin riayət
edilməsi sənədləşdirilmişdirmi?
Hər münasib BAS-ın səndələşməyə dair bütün tələbləri əks etdirilmişdirmi?
(Sənədləşməyə dair xüsusi tələbləri olan BAS-ların siyahısına 1-ci cild, 16-ci fəsildə
baxın).
Faylın sahibi
Qanun yaxud qaydalarda başqa göstərişlər olmadığı halda, audit sənədləri audit şirkətinin
mülkiyyətidir.
Müəssisənin sənədlərinin surətləri
Müəssisənin sənədlərindən çıxarışlar yaxud onların surətləri (məs., əhəmiyyətli və xüsusi müqavilələr
və sazişlər) müvafiq hesab olunduğu halda audit sənədləşməsinin tərkibinə daxil edilə bilər. Lakin
müəssisənin mühasibat uçotu sənədlərinin surətləri müvafiq audit sənədlərini əvəz etmir.

NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Hazırlamanın vaxtı-vaxtında olması
Audit sənədlərinin vaxtı-vaxtında hazırlanması audit yoxlamasının keyfiyyətini artırmağa
kömək edir və audit hesabatı yekunlaşdırılmazdan əvvəl əldə edilmiş audit sübutlarının
və qənaətlərin effektiv yoxlanmasını və dəyərləndirilməsini asanlaşdırır. Audit yoxlaması
aparıldıqdan sonra hazırlanmış sənədlərin dəqiqliyi bu cür yoxlama aparılarkən
hazırlanmış sənədlərinkindən daha az ola bilər.
Audit faylı sərbəst ola bilərmi?
Mümkün olduğu hallarda audit sənədləri əlavə şifahi izaha ehtiyac olmadan aydın və başa
düşülən olmalıdır. Şifahi izahların özləri yerinə yetirilmiş iş yaxud əldə edilmiş qənaətləri
yetərli dəstək təşkil etmir. Lakin onlar audit sənədlərindəki məlumatları izah etmək yaxud
aydınlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər.
Uyğunsuzluqlar
Əldə edilmiş audit sübutları əhəmiyyətli məsələyə dair son qənaətə uyğun olmadığı halda,
auditorun uyğunsuzluğu necə əks etdirməsini izah edən sənədlərin fayla əlavə edilməsini
təmin edin. Bununla nəzərdə tutulmur ki, auditor yanlış yaxud əvəz edilmiş sənədləri
saxlamalıdır.
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19. Yazılı təqdimatlar
Fəsilin məzmunu
Rəhbərliyin təqdimatlarının yazılı təsdiqləmələrinin əldə
edilməsi üzrə təlimat.
Əlavə 19.0-1

Qeydlər:
1. ƏTR = Əhəmiyyətli təhriflər riskləri.
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Müvafiq BAS
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Paraqraf #
580.6

BAS-ın məqsəd(lər)i
Auditorun məqsədləri aşağıdakılardır:
(a) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və auditora tam həcmdə məlumatların
təqdim edilməsi üçün üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirdiklərinə əmin olduqları
barədə rəhbərlikdən və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul şəxslərdən yazılı
təqdimatların alınması;
(b) Əgər auditor zəruri hesab edərsə və ya digər BAS-larla tələb edilərsə, maliyyə
hesabatları ilə və ya onlardakı təsdiqləmələrlə bağlı digər audit sübutlarının
yazılı təqdimatlarla təsdiqlənməsi;
(c) Rəhbərliyin və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul şəxslərin yazılı təqdimatları
ilə bağlı və ya auditorun tələb etdiyi yazılı təqdimatların onlar tərəfindən təqdim
olunmaması halında zəruri tədbirlərin görülməsi.
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Paraqraf #
580.9

580.10

580.11

580.12
580.13

580.14

580.15

580.16

580.19

580.20

BAS-ın məqsəd(lər)i
Auditor maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün müvafiq məsuliyyət daşıyan və
auditoru maraqlandıran məsələlərə dair məlumatlı olan rəhbərlikdən yazılı təqdimatlar
tələb etməlidir. (İst: Paraq. A2-A6)
Auditor rəhbərlikdən maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə müvafiq olaraq
maliyyə hesabatlarının hazırlanması, eləcə də müvafiq hallarda, audit tapşırığının
şərtlərində müəyyənləşdirildiyi kimi, onun ədalətli təqdimatı üzrə öhdəliyini yerinə
yetirdiyini bildirən yazılı təqdimat tələb etməlidir. (İst: Paraq. A7-A9, A14, A22)
Auditor rəhbərlikdən aşağıdakılar barədə yazılı təqdimat tələb etməlidir:
(a) Audit tapşırığının şərtlərinə uyğun olaraq, rəhbərlik bütün mühüm məlumatları və
onlara zəruri girişi auditora təqdim etmişdir və
(b) Bütün əməliyyatlar uçota alınmış və maliyyə hesabatında əks etdirilmişdir. (İst:
Paraq. A7-A9, A14, A22)
Rəhbərliyin məsuliyyəti 10-cu və 11-ci paraqraflara əsasən, bu məsuliyyətlərin audit
tapşırığının şərlərində təsvir edildiyi qaydada yazılı təqdimatlarda təsvir edilməlidir.
Digər BAS-larda da auditorun yazılı təqdimatları tələb etməsi haqqında tələb vardır. əgər
həmin təqdimatlardan əlavə, auditor maliyyə hesabatlarına və ya maliyyə hesabatları
üzrə bir və ya bir neçə təsdiqləmələrə müvafiq olan digər audit sübutlarını dəstəkləmək
üçün bir və ya daha çox yazılı təqdimatların əldə edilməsinin zəruri olması qənaətinə
gəlirsə, bu zaman auditor həmin yazılı təqdimatları tələb etməlidir. (İst: Paraq. A10-A13,
A14, A22)
Yazılı təqdimatların tarixi maliyyə hesabatları üzrə auditor hesabatının tarixinə mümkün
qədər yaxın və sonrakı vaxta təsadüf etməyən tarix olmalıdır. Yazılı təqdimatlar bütün
maliyyə hesabatını və auditor hesabatında istinad edilən bütün dövrü (dövrləri) əhatə
etməlidir. (İst: Paraq. A15-A18)
Yazılı təqdimatlar auditora ünvanlanan məktub formasında tərtib olunmalıdır. əgər
rəhbərlik qanun və ya qaydalara əsasən özünün məsuliyyətləri haqqında yazılı
məlumatlar dərc etməlidirsə və auditor həmin məlumatların 10-cu və ya 11-ci
paraqraflarda tələb olunan bəzi və ya bütün təqdimatları əks etdirdiyini
müəyyənləşdirərsə, bu zaman həmin məlumatlarda qeyd olunan müvafiq məsələlər
auditora ünvanlanan məktuba daxil edilməyə bilər. (İst: Paraq. A19-A21)
Əgər rəhbərliyin səriştəsi, səmimiliyi, etik dəyərləri və ya düzgünlüyü, habelə göstərilən
keyfiyyətlərə və bunların həyata keçirilməsinə sədaqəti ilə əlaqədar auditorda şübhələr
yaranarsa, bu zaman auditor yazılı və ya şifahi təqdimatların və bütövlükdə audit
sübutlarının etibarlılığına həmin şübhələrin təsirini dəyərləndirməlidir. (İst: Paraq. A24A25)
Əgər rəhbərlik tələb edilən bir və ya bir neçə yazılı təqdimatı təqdim etməzsə, bu zaman
auditor:
(a) Bu məsələni rəhbərliklə müzakirə etməli;
(b) Rəhbərliyin səmimiliyini yenidən dəyərləndirməli və yazılı və ya şifahi
təqdimatların və bütövlükdə audit sübutlarının etibarlılığına bu yenidən
qiymətləndirmənin mümkün təsirini dəyərləndirməli; habelə
(c) Lazımi tədbirlə görməli, o cümlədən 705 saylı BAS-a müvafiq olaraq və bu BASın 20-ci paraqrafının tələblərini nəzərə alaraq, belə təqdim etməmənin auditor
hesabatındakı rəyə mümkün təsirini qiymətləndirməlidir.
Əgər aşağıdakı hallar müşahidə olunarsa, auditor 705 saylı BAS-a müvafiq olaraq,
maliyyə hesabatlarına dair rəy verilməsindən imtina etməlidir:
(a) auditor 10-cu və 11-ci paraqraflarda tələb edilən yazılı təqdimatların etibarlılığı
haqqında rəhbərliyin səmimiyyətinə şübhənin olduğunu müəyyən edərsə; yaxud
(b) rəhbərlik 10-cu və 11-ci paraqraflarda tələb olunan yazılı təqdimatları təqdim
etməzsə. (İst: Paraq. A26-A27).
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19.1 İcmal
Yazılı təqdimatları auditor maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul şəxslərdən (adətən
rəhbərlikdən, lakin müəssisə və işə aid olan hər hansı qanun yaxud qaydadan asılı olaraq,
idarəetməyə məsul şəxslərdən) tələb edir. Məktub-sazişi imzaladıqda (bax 2-ci cild, 4-cü fəsil)
rəhbərliyin vəzifələrindən biri auditlə bağlı edilən təqdimatlara aid olan yazılı təqdimatın əldə
edilməsi üzrə auditorun gözləntisini təsdiqləməkdir.
Audit aparılarkən, rəhbərlik auditora digər audit prosedurlarını tamamlamaq üçün istifadə edilə bilən
bir sıra şifahi təqdimatlar edir. Audit tapşırığının sonunda bu cür şifahi təqdimatlar rəhbərlikdən və
müvafiq olduğunda idarəetməyə məsul şəxslərdən ələdə edilən yazılı təqdimat məktubuna daxil
edilməlidir.
Qeyd: Bir sıra BAS-lara auditor tərəfindən yazılı təqdimatların tələb edilməsinə dair xüsusi tələblər
daxildir.

Yazılı təqdimat məktubuna aşağıdakılara dair zəruri xüsusi təqdimatlar və rəhbərliyin inamı daxil
olmalıdır:
•

O, maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün öz vəzifələrini yerinə yetirmişdir; habelə

•

Auditora təqdim edilmiş məlumatın tamlığı təmin edilmişdir.

Yazılı təqdimat məktubu maliyyə hesabatları üzrə audit hesabatının tarixindən sonra olmamaq
şərtilə, ona mümkün qədər yaxın bir vaxtda əldə edilməlidir. Yazılı təqdimatlar audit hesabatında
istinad edilən bütün maliyyə hesabatları və dövrü (dövrləri) əhatə etməlidir.
Rəhbərliyin yazılı təqdimatları aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edilməməlidir:
•

Digər audit prosedurlarının yerinə yetirilməsinin əvəzinə; yaxud

•

Əhəmiyyətli audit məsələləri üzrə yeganə sübut mənbəyi qismində.
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Məktubu kim imzalayır?
Yüksək risk təşkil etdiyi güman edilən audit tapşırıqları üçün təqdimat məktubunda birdən
çox imza əldə etməyi nəzərdən keçirin. Məsələn, təqdimat məktubu sahibkar-rəhbər və
rəhbər heyətinin digər həlledici üzvləri tərəfindən imzalana bilər.
Təqdimatlar sübut qismində
Yazılı təqdimatlar ayrılıqda əlaqəsi olduğu hər hansı məsələlər haqqında yetərli münasib
audit sübutu təmin etmir. Eyni zamanda rəhbərlik tərəfindən etibarlı yazılı təqdimatın
təqdim edilməsi auditorun rəhbərliyin vəzifələrinin yerinə yetirilməsi yaxud digər xüsusi
təsdiqləmələr haqqında əldə etdiyi digər audit sübutlarının xarakterinə və ya həcminə
təsir etmir.
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19.2 Yoxlama predmeti
Rəhbərliyin təqdimatları aşağıdakı kimi ola bilər:
•

Şifahi (tələb edilən yaxud tələb edilməyən)
Bu cür təqdimatlar adətən audit tapşırığı aparılarkən əldə edilir.

•

Yazılı
Tapşırığın sonunda auditor rəhbərlikdən aşağıdakı kimi müəyyən məsələləri təsdiqləyən yazılı
bəyanat tələb etməlidir:
– Yuxarıda göstərilən şifahi təqdimatlar,
– Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün öz məsuliyyətini tətbiq edilən
maliyyə hesabatlarının ümumi prinsiplərinə uyğun olaraq yerinə yetirmişdir,
– Bütün əməliyyatlar uçota alınmışdır və maliyyə hesabatlarında əks etdirilmişdir, habelə
–Əldə edilmiş audit sübutlarını əsaslandırmaq üçün zəruri olan digər təqdimatlar.

Əlavə 19.2-1

Rəhbərliyin
təqdimatlarının
formatları

Müzakirələrdə nəzərə çatdırılan məsələlər.
Elektron vasitələrlə, məsələn, elektron poçt, yazılmış telefon mesajları və ya
mətn mesajları vasitəsilə nəzərə çatdırılan məsələlər.
Müəssisə tərəfindən hazırlanan cədvəllər, təhlillər və hesabatlar, habelə
rəhbərliyin onlara etdiyi qeydləri və şərhləri.
Daxili və kənar memorandumlar yaxud yazışmalar.
İdarəetməyə məsul şəxslərin və müvazinətlər üzrə komitələrin yığıncaqlarının
protokolları.
Maliyyə hesabatlarının imzalanmış nüsxəsi.
Rəhbərlikdən təqdimat məktubu.
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19.3 Audit yoxlamasının aparılmasında mülahizələr
Rəhbərliyin təqdimatlarını dəyərləndirərkən aşağıdakı məsələlər nəzərə.
Əlavə 19.3-1
Rəhbərliyin təqdimatlarının dəyərləndirilməsi
Nəzərə alınacaq Təqdimatı edən şəxsin yoxlama predmetinə dair obyektiv və
məsələlər
məlumatlı olmasını güman etmək olarmı?
Təqdimat aşağıda göstərilən amillər baxımından əsaslıdırmı:
•
Auditorun müəssisə və onun mühiti haqqında təsəvvürü?
•

Əldə edilmiş digər sübutlar, o cümlədən rəhbərlikdən əldə
edilmiş digər təqdimatlar?
•
Digər audit məqsədlərinə nail olmaq üçün audit prosedurlarını
yerinə yetirməklə əldə edilmiş digər sübutlar?
Təqdimatların əsaslandırılması üçün hansı əlavə audit prosedurları tələb
edilir? Rəhbərliyin niyyətini əsaslandırmaq üçün sübut mənbələrini,
məsələn, şuranın yığıncaqlarının protokolları, investisiyalar üzrə
komitələrin protokolları, hüquqi sənədlər və ya daxili yazışmalar və
elektron məktubları nəzərdən keçirin. Məsələn, müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizlik ehtimalına dair auditorun mülahizəsinin bir qismi kimi
“əsaslandırıcı” sübut şuranın yığıncaqlarının protokollarının, hüquqi
sənədlərin və maliyyələşdirmə üzrə məlumatların olub-olmadığının
yoxlanılmasından ibarət olmalıdır.
Əsaslandırıcı sübutlar olmadığı hallarda auditin həcmi məhdudlaşdırılırmı?
Rəhbərliyin təqdimatları əldə edilmiş digər audit sübutlarına zidd olduğu
hallarda:
•
Rəhbərliyin dürüstlüyü və səmimiyyətini şübhə altına qoymağa
səbəb varmı? Əgər belə səbəb varsa, auditor məsələni
idarəetməyə məsul şəxslərlə müzakirə etməlidir və riskin
qiymətləndirilməsinə təsirini və əlavə audit prosedurlarının zərurətini
nəzərdən keçirməlidir.
•
Rəhbərliyin hər hansı digər təqdimatlarına etibar etməyin
davam etdirilməsi məqsədəuyğun və düzgündürmü?
Təqdimatın ən münasib sənədləşdirmə vasitələrini nəzərdən keçirin. Məsələn:
•
•
•

Auditorun tərtib etdiyi memorandum;
Müəssisənin rəhbərliyinin tərtib etdiyi yazılı memorandum; habelə
Rəhbərliyin təqdimat məktubuna daxil edilməsi.

19.4 Yazılı təqdimatlar
Yazılı təqdimatlar aşağıdakı səbəblərə görə audit sübutlarının vacib mənbəyidir:
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•

Rəhbərlik yazılı təqdimatında dəyişiklik etdiyi yaxud tələb edildiyi təqdimatı təqdim etmədiyi
halda bu auditora bir və ya daha çox vacib problemlərin mövcud olma ehtimalına işarə ola
bilər; habelə

•

Yazılı (şifahi əvəzinə) təqdimatların tələb edilməsi təqdimatların keyfiyyətini artıraraq,
rəhbərliyi bu cür məsələləri daha ciddi nəzərdən keçirməyə məcbur edə bilər.

Yazılı təqdimatlar maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsinə, habelə işə aidiyyəti
olan məsələlər haqqında biliklərə görə məsuliyyət daşıyan şəxslərdən tələb edilir. Çox vaxt bu,
müəssisənin baş direktoru və baş mühasibi yaxud onların ekvivalenti olan şəxslər, məsələn,
sahibkar-rəhbər ola bilər.
Auditor rəhbərlikdən aşağıdakılar barədə yazılı təqdimat tələb etməlidir:
•

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının tətbiq edilən maliyyə hesabatlarının əsas prinsiplərinə
uyğun olaraq hazırlanması üzrə məsuliyyətini yerinə yetirmişdir;

•

Audit tapşırığının şərtlərinə uyğun olaraq, rəhbərlik bütün müvafiq məlumatları və onlardan
istifadə etmək imkanını auditora təqdim etmişdir; habelə

•

Bütün əməliyyatlar uçota alınmışdır və maliyyə hesabatlarında əks etdirilmişdir.

Əgər rəhbərlik tələb edildiyi bu cür təqdimatları təqdim etməzsə və ya əgər auditor rəhbərliyin
dürüstlüyünə dair bu cür təqdimatların etibarlı olmadığı dərəcədə yetərincə şübhələrin olması barədə
qənaətə gələrsə, auditor maliyyə hesabatları haqqında rəy verməkdən imtina etməlidir.
Yazılı təqdimatlar həmçinin maliyyə hesabatlarına aid olan digər sübutları (məsələn, digər BAS-lara
əsasən tələb edilənlər) və ya maliyyə hesabatlarındakı bir yaxud daha çox xüsusi təsdiqləmələri
əsaslandırır.
Yazılı təqdimatları tələb edən digər konkret BAS-lar aşağıda əks etdirilir.
Əlavə 19.4-1
BAS
240

Adı
Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti

Paraqraf
39

250

Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması

16

450

Audit zamanı müəyyən edilmiş təhriflərin dəyərləndirilməsi

14

501

Audit sübutu — seçilmiş maddələr üzrə xüsusi mülahizələr

12

540

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

22

550

Əlaqəli tərəflər

26

560

Sonrakı hadisələr

9

570

Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı

710

Müqayisəli məlumatlar: müqayisəli göstəricilər və müqayisəli maliyyə
hesabatları
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Yazılı təqdimatlarda aşağıda verildiyi kimi məsələlər əks etdirilir.
Əlavə 19.4-2
Rəhbərlik:
Rəhbərliyin

•

məsuliyyəti

•

Tətbiq edilən maliyyə hesabatlarının ümumi prinsiplərinə uyğun
olaraq maliyyə hesabatlarının hazırlanması (o cümlədən, müvafiq
hallarda, audit tapşırığının şərtlərində müəyyənləşdirildiyi kimi,
onun ədalətli təqdimatı), eləcə də auditora təqdim edilmiş
məlumatların tamlığı üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmişdir; habelə
Bəzi hallarda (məsələn, audit tapşırığının şərtləri digər tərəflərlə
razılaşdırıldığı hallarda) rəhbərlikdən tələb oluna bilər ki, həmin
öhdəlikləri etiraf etməsini və anlamasını yazılı təqdimatlarda
təsdiq etsin.

Audit tapşırığının şərtlərinə uyğun olaraq, bütün müvafiq məlumatları
və istifadə etmək imkanını auditora təqdim etmişdir.
Bütün əməliyyatları mühasibat uçotu sənədlərində uçota almışdır və
onları maliyyə hesabatlarında əks etdirmişdir.

Əlavə 19.4-3

Xüsusi
təqdimatlar

Rəhbərlik ifadə edir ki,
Uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiqi əsaslıdır və tətbiq edilən
maliyyə hesabatlarının ümumi prinsiplərinə uyğundur.
Aşağıda sadalanan məsələlər tətbiq edilən maliyyə hesabatlarının
ümumi prinsipləri baxımından işə aid olduqda, həmin prinsiplərə uyğun
tanınmış, ölçülmüş, təqdim edilmiş yaxud açıqlanmışdır:
•
Aktivlərin və öhdəliklərin balans dəyərinə yaxud təsnifatına təsir
göstərə bilən planlar və ya niyyətlər;
•
Faktiki və şərti öhdəliklər;
•
Aktivlər üzərində mülkiyyət hüququ və ya nəzarət;
•
Girov və ya aktivlərin yüklənməsi və təminat qismində istifadə edilən
aktivlər; habelə
•
Qanunvericiliyin, normativ hüquqi aktların və müqavilə əsaslı
razılaşmaların maliyyə hesabatlarına, o cümlədən onlara riayət
edilməməsinə təsir göstərən aspektləri.
Daxili nəzarətdə rəhbərliyin xəbəri olduğu bütün məlum
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çatışmazlıqlar barədə məlumat vermişdir.
Müəssisənin konkret taktikanın seçilməsinə dair bütün səbəbləri
barədə məlumat verilmişdir.
Onun [məsələni qeyd edin] ilə bağlı niyyətləri aşağıdakı kimidir:
[müəssisənin planlarını yaxud niyyətlərini təsvir edin].

Digər mülahizələr
Əlavə 19.4-4
Şərhlər:
Bəzi hallarda rəhbərlik təqdimatlara elə təyinedici sözlər daxil edə bilər ki,
təqdimatlar onlarda olan məlumatlara görə və onların fikrinə uyğun olsun.
Fikirlərin bu cür ifadə olunmasını auditor o vaxt qəbul edə bilər ki, təqdimatların
müvafiq məsuliyyətləri və təqdimatlara daxil edilən məsələlər barədə
məlumatları olan şəxslər tərəfindən edilməsindən razı qalsın.

Təyinedici dil

Təhriflər haqqında təqdimatlar əldə edən zaman ayrı-ayrı təhriflərin ondan aşağı
olduğu halda əhəmiyyətsiz hesab edildiyi hədd təyin edilə bilər.

Əhəmiyyətsiz
təhriflər
Məktubun tarixi

Audit hesabatının tarixi yazıqlı təqdimatların tarixindən əvvəl olmamalıdır, çünki
təqdimatlar audit sübutlarının tərkib hissəsidir.

Məktubu auditora Zəruri yazılı təqdimatlar auditora ünvanlanan məktuba daxil edilməlidir.
ünvanlayın
260 saylı BAS-ın tələblərinə əsasən auditor rəhbərlikdən tələb etdiyi yazılı
İdarəetməyə
təqdimatları idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırmalıdır.
məsul şəxslərə
hesabat verin
Rəhbərliyin digər Rəhbərlikdə yazılı təqdimatlar üçün zəmin təşkil edən yetərli məlumatlar
şəxslərlə aparan olmadığı halda, o, maliyyə hesabatlarının və onlardakı təsdiqləmələrin
hazırlanmasında/təqdim edilməsində iştirak edən digər şəxslərlə sorğu keçirmək
sorğular
barədə qərar qəbul edə bilər. Bu cür şəxslərə xüsusi biliklərə malik olan fərdlər
aid edilməlidir.

Təqdim edilmiş yaxud təqdim edilməmiş təqdimatlar barədə şübhələr
Yazılı təqdimatların etibarlılığına dair şübhə olduğu və ya tələb edilmiş yazılı təqdimatlar təqdim
edilmədiyi halda auditor narahatçılığın səbəbini nəzərdən keçirməli və müvafiq şəkildə hərəkət
etməlidir.
Əlavə 19.4-5
Şübhələr
Tələb edilmiş
təqdimatların
təqdim
edilməməsi

Auditordan tələb edilən cavab tədbirləri
Bu məsələni rəhbərliklə müzakirə edin;
 Rəhbərliyin dürüstlüyünü yenidən dəyərləndirin və təqdimatların (yazılı yaxud
şifahi) və bütövlükdə audit sübutlarının etibarlılığına belə yenidən
dəyərləndirmənin mümkün təsirini qiymətləndirin; habelə
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 Lazımi tədbirlər görün, o cümlədən auditor hesabatındakı rəyə mümkün

təsirini qiymətləndirin.
Ziddiyyətlərin
aşkar edilməsi

Şübhələr
Rəhbərliyin
səriştəsizliyi;
dürüstlüyün
yaxud etik
dəyərlərin
olmaması




Bu məsələni həll etmək məqsədilə əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirin.
Əgər məsələ həll edilməmiş olaraq qalarsa, rəhbərliyin səriştəliliyi, dürüstlüyü,
etik dəyərləri və ya səylərini (aşağıdakı bəndə baxın) yaxud onları yerinə
yetirilməsinə sadiqliyinin yenidən qiymətləndirilməsini nəzərdən keçirin və bu
qiymətləndirmənin təqdimatların (şifahi yaxud yazılı) və bütövlükdə audit
sübutlarının etibarlılığına mümkün təsirini müəyyən edin.

Auditordan tələb edilən cavab tədbirləri
Bu cür narahatçılıqların təqdimatların (şifahi yaxud yazılı) və ümumilikdə audit
sübutlarının etibarlılığına mümkün təsirini müəyyən edin.
Auditor aşağıdakı hallarda maliyyə hesabatlarına dair rəy verməkdən imtina
etməlidir:



Auditor zəruri yazılı təqdimatların etibarlılığı haqqında rəhbərliyin
dürüstlüyünə şübhənin olduğu barədə qənaətə gələrsə; yaxud
Rəhbərlik zəruri yazılı təqdimatları təqdim etməzsə.

Əlavə təqdimatlar
Zəruri yazılı təqdimatlardan əlavə auditor aşağıdakıları tələb etməyi vacib hesab edə bilər:
Maliyyə hesabatları barədə əlavə təqdimatlar
Bu cür yazılı təqdimatlar 580.10 saylı BAS-a əsasən tələb olunan yazılı təqdimatları tamamlasa da,
onların tərkib hissəsini təşkil etmir. Nümunələrə aşağıdakılar aid ola bilər:
•

Uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiqinin əsaslı olub-olmaması; habelə

•

Aşağıda sadalandığı kimi məsələlərin həmin ümumi prinsiplərə uyğun tanınması, ölçülməsi,
təqdim edilməsi və ya açıqlanması:
–Aktivlərin və öhdəliklərin balans dəyərinə və ya təsnifatına təsir göstərə bilən planlar və ya niyyətlər,
–Faktiki və şərti öhdəliklər,
–Aktivlər üzərində mülkiyyət hüququ və ya nəzarət, girov və ya aktivlərin yüklənməsi, təminat
qismində istifadə edilən aktivlər, habelə
–Qanunvericiliyin, normativ hüquqi aktların və müqavilə əsaslı razılaşmaların maliyyə
hesabatlarına, o cümlədən onlara riayət edilməməsinə təsir göstərən aspektləri.
Əlavə yazılı təqdimatlar
580.11 saylı BAS-a əssən tələb edilən yazılı təqdimatlardan əlavə auditor aşağıdakı kimi yazılı
təqdimatları tələb etməyi zəruri hesab edə bilər:
•

Rəhbərlik tərəfindən daxili nəzarətdəki ona məlum olan bütün çatışmazlıqları barədə
məlumat verilməsinin təsdiqlənməsi; habelə

•

Xüsusi təsdiqləmələr.
Bəzi hallarda maliyyə hesabatlarında xüsusi təsdiqləmələr ilə bağlı səbəbləri, mühakimələri
yaxud niyyətləri təsdiqləyən yazılı təqdimatları rəhbərlikdən almadan, yetərli münasib audit
sübutlarını əldə etmək qeyri-mümkün ola bilər. Nəzərə alınacaq məsələlərə aşağıdakılar
daxildir:
– Müəssisənin əvvəlki dövrlərdə bəyan edilmiş niyyətlərinin həyata keçirilməsi,
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– Müəssisənin müəyyən fəaliyyət planı seçməsinin səbəbi,
– Müəssisənin müəyyən fəaliyyət planını həyata keçirmə qabiliyyəti, habelə
– Auditin aparılarkən əldə edilə bilən və rəhbərliyin mühakimə və niyyətlərinə uyğun gələ
bilməyən məlumatların mövcudluğu və ya olmaması.
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Tələb edilən təqdimatların xarakterini izah etmək və rəhbərliyin nəyə imza atacağından
tam xəbərdar olduğunu təmin etmək üçün rəhbərliklə görüşmək üçün vaxt ayırın.

19.5 Yazılı təqdimatların nümunəsi
Nümunəvi halların təhlili üzrə materiallara daxil edilən rəhbərliyin təqdimat məktubunun nümunəsi
580 saylı BAS-dakı formatına uyğundur.

19.6 Nümunəvi halların təhlili — rəhbərliyin təqdimatları
Bu cür nümunəvi halların təhlilinin təfərrüatları üçün 2-ci cildin 2-ci “Nümunəvi halların təhlili” fəsilinə
istinad edin.

Nümunəvi halın təhlili A — “Dephta Furniture, Inc.”
Rəhbərliyin təqdimatları
Aşağıda Surac tərəfindən təqdim edilmiş rəhbərliyin təqdimatlarının və tətbiq edilə bilən bəzi əlavə
audit prosedurlarının nümunələri əks etdirilir.
Rəhbərliyin təqdimatı
Yeni mexanizmlərlə əvəz edilən alətlər qiymətdən
düşmür. Bunun səbəbi mexanizmlərin sınmasıdır;
buna görə mexanizm təmir edildiyi halda köhnələr tələb
olunur.
İnventarizasiya zamanı aşkarlanan bir az zədələnmiş
mallar üçün əlavə müddəalar tələb edilmir.

Dəyərləndirmə
Yeni və ya köhnə alət və avadanlıqların hal-hazırda
istifadə edilib-edilməməsini və hələ də işlək
vəziyyətdə olub-olmamasını müəyyən etmək üçün
istehsalat menecerinə suallar verin. Bunu fiziki
müayinə keçirməklə və texniki qulluqla bağlı
sənədlər yoxlamaqla müəyyən etmək olar.
Zədələnmiş malların həqiqətən də dövr bitdikdən
sonra satılıb-satılmamasını yoxlayın. İstehsalat
menecerindən zədələnmiş malların olduğu kimi
yaxud təmir edilib (təmir edildiyi halda, hansı
qiymətə) satılması yaxud endirimli qiymətə satılıbsatılmaması barədə məlumat əldə edin.

Audit yoxlamasını tamamladıqdan sonra vacib təqdimatlar Surac Dephta və Cavad Kassab
tərəfindən imzalanacaq rəhbərliyin təqdimat məktubunda sənədləşdirilməlidir.
Bu cür təqdimatları məktuba aşağıdakı kimi daxil etmək olar.
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“Dephta Furniture, Inc.” şirkətinin məktub blankı
15 mart 20X3-cü il
Kimə: Camel, “Woodwind & Wing, LLP” MMC
55 Kingston St.
Cabetown, United Territories
123-50004
Hörmətli cənab Li,
Hazırkı təqdimat məktubu 31 dekabr 20X2-ci il tarixində başa çatmış il üzrə “Dephta
Furniture, Inc.” şirkətinin maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlərdən Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq ədalətli əks etdiribetdirməməsinə dair rəy bildirmək məqsədilə aparılmış maliyyə hesabatlarının auditi ilə
bağlı təqdim edilir.
Biz təsdiq edirik ki,
Maliyyə hesabatları
•

•
•

•

•

•

Biz 15 oktyabr 20X2-ci il tarixli audit tapşırığının şərtlərində təyin edilmiş
maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına
uyğun olaraq hazırlanması üzrə öz məsuliyyətimizi yerinə yetirmişik; o
cümlədən, maliyyə hesabatları onlara uyğun olaraq ədalətli təqdim edilmişdir.
Uçot qiymətləndirmələrində istifadə etdiyimiz, o cümlədən ədalətli dəyərlə ölçülən
əhəmiyyətli fərziyyələr əsaslandırılmışdır.
Əlaqəli tərəflərlə münasibətlər və əməliyyatlar Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına uyğun olaraq müvafiq qaydada hesabata daxil edilmişdir və
açıqlanmışdır.
Maliyyə hesabatlarının tarixindən sonra baş vermiş və Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq uyğunlaşdırılması yaxud açıqlanması tələb
edilən bütün sonrakı hadisələr uyğunlaşdırılmış yaxud açıqlanmışdır.
Təshih edilməmiş təhriflərin həm ayrılıqda, həm də məcmu halında ümumilikdə
maliyyə hesabatlarına təsiri əhəmiyyətsizdir. Təshih edilməmiş təhriflərin siyahısı
təqdimat məktubuna əlavə edilir.
Şirkət riayət edilmədiyi halda maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə
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•
•

•

biləcək müqavilə əsaslı razılaşmaların bütün aspektlərinə riayət etmişdir.
Riayət edilmədiyi halda maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə
biləcək tənzimləyici orqanların tələblərinə riayət edilməmə halları olmamışdır.
Şirkətin bütün aktivləri üzərində yetərincə mülkiyyət hüququ var və maliyyə
hesabatlarının X Qeydində açıqlananlar istisna olmaqla, şirkətin aktivləri
üzərində girov və ya aktivlərin yüklənməsi yoxdur.
Bizim istehsalat xətlərini ləğv etmək planı və ya mal-material ehtiyatlarının
dəyərinin olduğundan çox göstərilməsi yaxud köhnəlməsi ilə nəticələnən digər plan
yaxud niyyətlərimiz yoxdur və heç bir mal-material ehtiyatları təmiz satış dəyərindən
yuxarı məbləğdə göstərilməyib.

•

İmkanları yeni mexanizmlər ilə əvəz edilmiş əsas vəsaitlərin (alətlərin) təmiz satış
dəyəri aşağı düşməmişdir.

Təqdim edilən məlumatlar
•

Biz sizə aşağıdakıları təqdim etmişik:
−
Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına aidiyyəti olması barədə məlumatlı
olduğumuz uçot qeydləri, sənədlər və digər materiallardan istifadə etmək
imkanı;
−
Audit məqsədilə tələb etdiyiniz əlavə məlumatlar; habelə
−

•
•
•

•

•

•

Müəssisə daxilində audit sübutları əldə etmək üçün zəruri hesab etdiyiniz
şəxslərə qeyri-məhdud yanaşmaq imkanı.
Bütün əməliyyatlar mühasibat uçotu sənədlərində qeydə alınmış və maliyyə
hesabatlarında əks etdirilmişdir.
Biz sizə dələduzluq nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflər riskinin
qiymətləndirməsinin nəticələrini açıqlamışıq.
Biz sizə məlumatlı olduğumuz və müəssisəyə təsir göstərən dələduzluq və ya ehtimal
edilən dələduzluqla əlaqədar aşağıdakıların iştirakı ilə bütün məlumatları açıqlamışıq:
−
Rəhbərlik;
−
Daxili nəzarətdə əhəmiyyətli vəzifələri olan əməkdaşlar; yaxud
−
Dələduzluğun maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərə biləcəyi hallarda
digər şəxslər.
Biz sizə müəssisənin maliyyə hesabatlarına təsir göstərən, indiki və keçmiş
əməkdaşlar, analitiklər, tənzimləyici orqanlar və ya başqaları tərəfindən təqdim edilmiş
dələduzluq yaxud ehtimal edilən dələduzluqla bağlı bütün iddialar barədə məlumatları
açıqlamışıq.
Biz sizə maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən təsirləri nəzərə alınmalı olan qanun və
qaydalara faktiki və ya ehtimal edilən riayət etməmə halları haqqında bütün
məlumatları açıqlamışıq.
Biz sizə müəssisənin əlaqəli tərəflərin siyahısını və bizə məlum olan əlaqəli
tərəflərlə bütün münasibət və sövdələşmələr haqqında məlumatları
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açıqlamışıq.
Hörmətlə,
____________________
Surac Dephta

__________________
Cavad Kassab

Nümunəvi halın təhlili B — “Kumar & Co.”
Rəhbərliyin təqdimatları
Aşağıda Rac tərəfindən təqdim edilmiş rəhbərliyin təqdimatlarının və tətbiq edilə bilən bəzi əlavə audit
prosedurlarının nümunələri əks etdirilir.
Rəhbərliyin təqdimatı
Şübhəli borclar üzrə əlavə ehtiyat tələb edilmir.
“Dephta” şirkətinin borclarını tam almaq mümkündür,
digər debitor borcları isə kifayət qədər əhəmiyyətli
deyil ki, onlar üçün ehtiyat hesablansın.

“Dephta” şirkəti bizim onlara satdığımız malların
keyfiyyətindən razı qalmağa davam edir.
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Dəyərləndirmə
Debitor borclarının təsdiqlənməsini “Dephta”
şirkətinə göndərin.
Debitor borcları olan müştərilərin müxtəlif
hesablarını və onların ödəniş tarixçəsini və hər
hansı tendensiyaları öyrənmək üçün Rac və
Rubini sorğu-sual edin. Müştəri təklif etdiyi kimi,
debitor borclarının “Dephta” şirkətinə aid
olmayan hissəsinin əhəmiyyətsiz olduğunu
yoxlayıb təsdiqləyin. Borcu yığmaq imkanının
olmasını əsaslandırmaq üçün sonrakı ödənişləri
yoxlayın. “Dephta” şirkətinin audit yoxlamasından
əldə edilən münasib məlumatları nəzərə alın.
Satılan malların geri qaytarılmasının tarixçəsini
təhlil edin və yeni tendensiyalar axtarın. Debitor
borclarının “Dephta” şirkətinə göndərilən
təsdiqləmələrdə malların keyfiyyətinə yaxud
məbləğlərin yığmaq imkanının olmasına dair
şərhlərin olub-olmamasını yoxlayın. Mal-material
ehtiyatlarını müşahidə edin və köhnəlmiş
elementləri və hərəkətsiz mal-material ehtiyatlarını
axtarın. Malların keyfiyyəti və hal-hazıradək
aldıqları malların keyfiyyəti ilə bağlı “Dephta”
şirkətindən aldığı hər hansı məlumatlar barədə
Rubini sorğu-sual edin.
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Audit yoxlamasını tamamladıqdan sonra vacib təqdimatlar Rac Kumar tərəfindən imzalanacaq
rəhbərliyin təqdimat məktubunda sənədləşdirilməlidir.
Bu cür təqdimatları yuxarıda Nümunəvi halın təhlili A – “Dephta Furniture, Inc.” bəndində əks edildiyi kimi
məktuba daxil etmək olar.
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20. Hesabatvermə - icmal
Əlavə 20.0-1

Fəaliyyət

Məqsəd

Sənədləşdirilmə1

Audit tapşırığı üzrə
hazırlıq işlərini yerinə
yetirmək

Audit tapşırığının
qəbul edilibedilməməsinə dair
qərar qəbul etmək

Risk amillərinin siyahısı
Müstəqillik
Məktub-saziş

Ümumi audit
strategiyasını və audit
2
planını hazırlamaq

Əhəmiyyətlilik
Audit qrupunun
müzakirələri
Ümumi audit strategiyası

Müəssisəni
3
öyrənməklə ƏTR
müəyyən etmək/
qiymətləndirmək

Biznes və
dələduzluq riskləri, o
cümlədən əhəmiyyətli risklər

Riskə qarşı cavab
tədbirləri

Riskin qiymətləndirilməsi

Auditi
planlaşdırmaq

Riski
qiymətləndirmə
prosedurlarını
yerinə yetirmək

Münasib daxili nəzarət
vasitələrinin
hazırlanması/yerinə yetirilməsi
3

Qiymətləndirilmiş ƏTR :
• M/H səviyyəsində
• Təsdiqləmələr səviyyəsində

Ümumi cavab
tədbirlərini və əlavə
audit prosedurlarını
hazırlamaq

Qiymətləndirilmiş
3
ƏTR qarşı müvafiq
cavab tədbirlərini
hazırlamaq

Ümumi strategiyanın təzələnməsi
Ümumi cavab tədbirləri
3
ƏTR ilə əlavə audit
prosedurlarını
əlaqələndirən audit planı

Qiymətləndirilmiş
3
ƏTR qarşı cavab
tədbirlərini yerinə
yetirmək

Audit riskini məqbul
dərəcədə aşağı
səviyyəyədək
azaltmaq

Yerinə yetirilmiş iş
Auditin nəticələri
İşçilərə nəzarət
İşçi sənədlərinin yoxlanılması
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Hesabatvermə

Əldə edilmiş audit
sübutlarını
dəyərləndirmək

bəli

Zəruri əlavə audit
yoxlamasını (əgər
tələb olunursa)
müəyyən etmək

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

Əlavə
iş
tələb
olunur?
xeyr
Audit hesabatını
hazırlamaq

Audit yoxlamasının
nəticələri əsasında
rəy formalaşdırmaq

Qeydlər:
1.

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

2.
3.

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

ƏTR = əhəmiyyətli təhrif riskləri
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Paraqraf #

Müvafiq BAS-lardan çıxarışlar

200.11

Maliyyə hesabatlarının auditini apararkən auditor ümumi məqsədlər kimi aşağıdakılara
nail olmalıdır:
(a) Maliyyə hesabatlarının bir tam kimi, istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində yaranmış
əhəmiyyətli təhriflərdən azad olması barədə ağlabatan əminlik əldə etmək və bununla da
maliyyə hesabatlarının bütün maddi aspektlər baxımından, tətbiq olunan maliyyə hesabatı
çərçivələrinə uyğun hazırlandığına dair auditorun rəy verməsinə imkan yaratmaq; habelə
(b) Maliyyə hesabatlarına dair hesabat təqdim etmək və BAS-ların tələb etdiyi qaydada,
auditorun gəldiyi nəticələrə uyğun məlumat vermək.

200.12

Ağlabatan əminliyi əldə etmək mümkün olmadığı və auditorun hesabatındakı şərti
müsbət rəyin maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə hesabat verilməsi məqsədləri üzrə
vəziyyətlərə uyğun olmadığı bütün hallarda, BAS-ların tələbinə görə, auditor rəy
verməkdən imtina etməli və ya tətbiq olunan qanun və ya qaydalara uyğun olaraq,
tapşırığın yerinə yetirilməsindən imtina etməlidir.
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Audit yoxlamasının yekun mərhələsi aşağıdakılardan ibarətdir.
Əlavə 20.0-2

Hesabatvermə

Əldə edilmiş sübutları dəyərləndirmək
Bütün zəruri
faylların yoxlamasını
yerinə yetirmək

Müəyyən edilmiş
təhrifləri
həll etmək

Rəhbərliklə hər
hansı problemləri
nəzərdən keçirmək

Audit yoxlamasının
nəticələrini İMŞ-in*
nəzərinə çatdırmaq

Audit hesabatını hazırlamaq

Audit yoxlamasını
sənədləşdirmək

Əhəmiyyətli
qərarları
sənədləşdirmək

Rəy
formalaşdırmaq

Auditor
rəyini
vermək

*İMŞ = idarəetməyə məsul şəxslər

Hesabatvermə mərhələsində əks etdirilən əsas anlayışlar aşağıdakılardır.
Əlavə 20.0-3

Sonrakı hadisələr
Müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyi
Auditin sənədləşdirilməsi
Audit yoxlamasının nəticələri
barədə məlumatvermə
Audit hesabatı
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21. Audit sübutlarının dəyərləndirilməsi
Fəsilin məzmunu
Audit rəyi üçün zəmin yaradan ağlabatan qənaətlər etmək
məqsədilə audit sübutlarının yetərliliyi və müvafiqliyinin
dəyərləndirilməsi üzrə təlimat.

Müvafiq BAS-lar

220, 330,
450, 520, 540

Əlavə 21.0-1
Riskin
qiymətləndirilməsinə 2
qayıtmaq

Fəaliyyət

Əldə edilmiş audit
sübutlarını
dəyərləndirmək

Hesabatvermə

bəli

Məqsəd

Zəruri əlavə audit
yoxlamasını (əgər
tələb olunursa)
müəyyən etmək

Əlavə
iş
tələb
olunur?

Sənədləşdirilmə1
Yeni/redaktə edilmiş risk amilləri
və audit prosedurları
Əhəmiyyətlilikdə dəyişikliklər
Audit sübutları haqqında
Məlumatların verilməsi
Yerinə yetirilmiş audit
prosedurlarına dair nəticələr

xeyr
Audit hesabatını
hazırlamaq

Audit yoxlamasının
nəticələri əsasında
rəy formalaşdırmaq

Qeydlər:
1.

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

2.

Planlaşdırma (BAS 300) audit müddətində daimi və təkrarlanan prosesdir.
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Paraqraf #

Müvafiq BAS-lardan çıxarışlar

220.15

Tapşırıq üzrə tərəfdaş aşağıdakılara dair məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir:
(a) Audit tapşırığının peşə standartlarına və tətbiq olunan qanun və qaydaların
tələblərinə uyğun istiqamətləndirilməsi, nəzarət edilməsi və yerinə yetirilməsi; habelə
(İst: Paraq. A13-A15, A20)
(b) Audit tapşırığının şəraitlərinə uyğun gələn auditor hesabatının tərtib olunması.
Tapşırıq üzrə tərəfdaş təhlillərinin şirkətin təhlil strategiya və prosedurlarına uyğun yerinə
yetirilməsinə görə məsuliyyəti üzərinə götürməlidir. (İst: Paraq. A16-A17, A20)
Auditor hesabatının təqdim edildiyi tarixdə və ya ondan əvvəl, tapşırıq üzrə tərəfdaş audit
sənədlərini təhlil etməklə və tapşırıq qrupu ilə müzakirələr vasitəsilə, çıxarılmış nəticələri və
təqdim olunası auditor hesabatını dəstəkləyən yetərli münasib audit sübutlarının əldə
edilməsinə əmin olmalıdır. (İst: Paraq. A18-A20)
Tapşırıq üzrə tərəfdaş:
(a) Tapşırıq qrupunun çətin və ya mübahisəli məsələlərə dair məsləhətləşmələrə 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 apardıqlarına 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)
Listinq subyektlərinin 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 ekspertmüşahidəçinin 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;
(c) Tapşırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin təhlili bitməyənə qədər auditor
hesabatını təqdim etmək üçün tarix təyin etməməlidir. (İst: Paraq. A23-A25)
Tapşırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət təhlili üzrə müşahidəçi-ekspert
tapşırıq qrupunun yürütdüyü əhəmiyyətli mühakimələri və auditor hesabatının
formalaşdırılması zamanı çıxarılmış nəticələri obyektiv dəyərləndirməlidir. Bu
dəyərləndirmə aşağıdakıları ehtiva etməlidir:
(a) Mühüm məsələlərin tapşırıq üzrə tərəfdaşla müzakirə edilməsi;
(b) Maliyyə hesabatlarının və təklif edilən auditor hesabatının təhlili;
(c) Tapşırıq qrupunun yürütdüyü əhəmiyyətli mühakimələrə və gəldiyi nəticələrə dair
audit sənədlərinin seçmə yolu ilə təhlili; habelə
(d) Auditor hesabatında formalaşdırılmış nəticələrin dəyərləndirilməsi və təklif
edilmiş auditor hesabatının münasib olmasının nəzərdən keçirilməsi. (İst: Paraq.
A26-A27, A29-A31)

220.16
220.17

220.18

220.19

220.20
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21.1 İcmal
Planlaşdırılmış audit prosedurları yerinə yetirildikdən sonra nəticələr dəyərləndirilir. Bu, audit
sənədlərinin yoxlanmasından və tapşırıq heyəti ilə və yerinə yetirilmiş prosedurların nəticəsində audit
planlarında edilən dəyişikliklərin müzakirələrdən ibarət olmalıdır. Həlledici mülahizələrdən bəziləri
aşağıda əks etdirilir.
Əlavə 21.1-1
Keyfiyyətə
nəzarət

Faylların şirkətin təhlil strategiyası və prosedurlarına uyğun yoxlanılmasını və
auditor rəyinin münasib olmasını təmin etməyə görə məsuliyyət tapşırıq üzrə
tərəfdaşın üzərindədir.

Konsultasiya

Tapşırıq üzrə tərəfdaş aşağıdakıların təmin edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır:
•
Tapşırıq heyətinin çətin və ya mübahisəli məsələlərə dair müvafiq məsləhət
istəməsi (şirkət daxilində və kənarda üçüncü tərəflərdən); habelə
•
Bu cür konsultasiyaların nəticəsində çıxarılan nəticələrin sənədləşdirilməsi
və yerinə yetirilməsi.

Audit tapşırığının Şirkətin siyasətinə əsasən ATKN tələb edildiyi zaman tapşırıq üzrə tərəfdaş:
keyfiyyətinə
• Müvafiq ixtisaslı audit ATKN üzrə müşahidəçi-ekspertin təyin olunmasını təmin
nəzarət (ATKN)
etməlidir;
• Əhəmiyyətli audit məsələlərini ATKN üzrə müşahidəçi-ekspertlə müzakirə
etməlidir; habelə
• Audit hesabatında ATKN başa çatmayanadək tarix qoymamalıdır.
Məqsəd auditorun çıxarılmış nəticələri əsaslandıran yetərli münasib audit sübutlarının əldə
edilməsindən razı qalması və lazımi qaydada ifadə edilmiş audit hesabatının təqdim edilməsidir.
Əldə edilmiş audit sübutlarının dəyərləndirilməsində aşağıdakı məsələlər araşdırılmalıdır.
Əlavə 21.1-2
Əhəmiyyətlilik

Risk

Ümumi və fəaliyyət göstəriciləri üzrə əhəmiyyətlilik üçün təyin edilmiş
məbləğlər müəssisənin faktiki maliyyə nəticələri baxımından hələ də
müvafiqdirlər?
Əvvəl təyin edildiyindən aşağı ümumi əhəmiyyətlilik (ümumilikdə
maliyyə hesabatları üçün) uyğun olduğu halda auditor aşağıdakıları
müəyyən etməlidir:

Fəaliyyət göstəriciləri üzrə əhəmiyyətliliyə düzəliş etmək zərurətinin
olub-olmadığını; habelə

Əlavə audit prosedurlarının xarakteri, müddəti və həcminin uyğun
olaraq qalıb-qalmaması.
Audit yoxlamasının nəticələri baxımından təsdiqləmələr səviyyəsində
əhəmiyyətli təhriflər risklərinin qiymətləndirilməsi hələ də uyğundurmu? Əgər
uyğun deyilsə, risklərin qiymətləndirilməsinə düzəliş, planlaşdırılmış əlavə
audit prosedurları isə dəyişikliklər edilməlidir.
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Təhriflər

Dələduzluq

Sübutlar

Analitik
prosedurlar

Rəhbərlikdən təhrifləri təshih etmək xahiş olunduğu hallarda təhriflərin qalıbqalmadığını (əməliyyatların kateqoriyalarında, hesab qalıqlarında yaxud
açıqlamalarda) müəyyən etmək üçün əlavə audit prosedurları yerinə
yetirilmişdirmi?
Digər riski qiymətləndirmə prosedurlarından və əlaqəli tədbirlərdən əldə
edilmiş məlumatlar bir yaxud bir neçə risk amilinin mövcud olmasını bildirirmi?
Audit yoxlamasının sonuna yaxın yerinə yetirilmiş analitik prosedurlar
dələduzluq üzündən baş vermiş əvvəl tanınmayan əhəmiyyətli təhrif riskini
göstərdimi?
Müəyyən edilmiş təhriflərin dələduzluq əlaməti olub-olmadığını müəyyən
etmək üçün bu cür təhriflər dəyərləndirilmişdirmi?
Əgər dəyərləndirilmişdirsə, təhrifin audit yoxlamasının digər aspektləri,
xüsusilə də rəhbərliyin təqdimatlarının etibarlılığı ilə bağlı fərziyyələri
dəyərləndirin. Dələduzluq halının təcrid olunmuş hadisə olması inanılmazdır.
Rəhbərliyin dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli yaxud əhəmiyyətsiz təhriflərin
baş verməsində iştirak etməsini güman etmək üçün hər hansı səbəb varmı?
Əgər varsa, dələduzluq üzündən baş vermiş əhəmiyyətli təhriflər risklərinin
qiymətləndirilməsini və nəticədə onun qiymətləndirilmiş risklərə qarşı cavab
tədbirləri görmək üçün audit prosedurlarının xarakteri, müddəti və həcminə
təsirini təkrar dəyərləndirin. Həmçinin əvvəl əldə edilmiş sübutların
etibarlılığını yenidən nəzərdə keçirərkən, şəraitlərin və ya şərtlərin
əməkdaşların, rəhbərliyin və ya üçüncü tərəflərin iştirakı ilə gizli sözləşmənin
mümkün olmasını bildirib-bildirmədiyini nəzərdən keçirin.
Dələduzluq riskləri müəyyən edildiyi halda maliyyə hesabatlarının dələduzluq
nəticəsində əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olunmadığını təsdiqləmək
mümkündür. Mümkün olmadığı halda audit yoxlamasına göstərdiyi təsiri, o
cümlədən audit yoxlamasını davam etmək qabiliyyətimi şübhə altına qoyubqoymadığını müəyyən edin.
Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər risklərini məqbul dərəcədə aşağı
səviyyəyədək azaltmaq üçün yetərli münasib audit sübutları əldə
edilmişdirmi? Əlavə prosedurların yerinə yetirilməsinə ehtiyacın olubolmadığını nəzərdən keçirin.
Audit yoxlamasının yekun mərhələsində yerinə yetirilmiş analitik prosedurlar:

Audit yoxlamasının nəticələrini təsdiq etdimi; yaxud

Əvvəl tanınmamış əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən etdimi?
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21.2 Əhəmiyyətliliyin təkrar qiymətləndirilməsi
Paraqraf #
450.10

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Təshih edilməmiş təhriflərin təsirini dəyərləndirməzdən əvvəl auditor 320 saylı BAS-a
müvafiq olaraq müəyyən edilmiş əhəmiyyətliliyi, onun müəssisənin faktiki maliyyə
hesabatları kontekstində müvafiq qalmasını təsdiq etmək məqsədilə təkrar
qiymətləndirməlidir. (İst: Paraq. A11-A12)

Auditor prosedurların yerinə yetirilməsinin nəticələrini və bundan irəli gələn hər hansı təhrifləri
dəyərləndirməzdən əvvəlki ilk addım ümumi və fəaliyyət göstəriciləri üzrə əhəmiyyətlilik üçün təyin
edilmiş məbləğləri təkrar qiymətləndirməkdir. Bu ona görə vacibdir ki, əhəmiyyətliliyin ilkin müəyyən
edilməsi çox vaxt müəssisənin maliyyə nəticələrinə əsaslanır və faktiki nəticələr fərqli ola bilər.
Dəyişikliyə səbəb olan amillərə aşağıdakılar aiddir:
•

İlkin olaraq müəyyən edilmiş əhəmiyyətlilik müəssisənin fəaliyyətinin faktiki maliyyə nəticələri
kontekstində daha uyğun deyil;

•

Auditorun əvvəl fərqli məbləğ (yaxud məbləğlər) müəyyən etməyinə səbəb olmuş yeni
məlumatların (məsələn, istifadəçinin gözləntilərinin) ortaya çıxması; habelə

•

Konkret əməliyyatlar kateqoriyası, hesab qalığı və ya açıqlamanın əhəmiyyətlilik
məbləğindən kənara çıxmasına səbəb ola bilən gözlənilməz təhriflər.

Düzəlişin edilməsi lazım olduqda, auditor qiymətləndirilmiş risklərə və zəruri əlavə audit
prosedurlarının xarakteri, müddəti və həcminə edilən təsiri nəzərdən keçirib
sənədləşdirməlidir.
Ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün tələb edilən əhəmiyyətlilik aşağı olduğu halda, həmçinin
fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyinə düzəliş edilmənin tələb edilib-edilmədiyini də müəyyən
edin. Tələb edildiyi halda, əlavə audit prosedurların xarakteri, müddəti və həcminin uyğun qalıbqalmadığını müəyyən edin.
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Əhəmiyyətlilikdə düzəliş tələb edildiyi halda dəyişiklik etmək üçün audit yoxlamasının
sonunadək gözləməyin. Əhəmiyyətlilik aşağı salındığı halda riskin qiymətləndirilməsində
və əlavə audit prosedurlarının yerinə yetirilməsində dəyişikliklər tələb edilə bilər.

21.3 Risklərin qiymətləndirilməsində dəyişikliklər
Paraqraf #
330.25

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor auditi bitirməzdən əvvəl, yerinə yetirilmiş audit prosedurları və əldə edilmiş audit
sübutları əsasında, təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin
qiymətləndirilməsinin müvafiq xarakterinin qorunub saxlanmasını dəyərləndirməlidir. (İst:
Paraq. A60-A61)

Təsdiqləmələr səviyyəsində riskin qiymətləndirilməsi çox vaxt əlavə audit prosedurları yerinə
yetirilməzdən əvvəl mövcud audit sübutlarına əsaslanır. Bu prosedurlar yerinə yetirildiyi müddətdə
ilkin riskin qiymətləndirilməsinin dəyişdirilməsini tələb edən yeni məlumatlar əldə edilə bilər.
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Məsələn, mal-material ehtiyatlarının auditində daxili nəzarətin effektiv işləməsinə ümid edərək,
tamlıq təsdiqləməsi üzrə qiymətləndirilmiş riskin səviyyəsi aşağı ola bilər. Nəzarət vasitələrinin sınaq
yoxlaması daxili nəzarətin effektiv olmadığını aşkar etdiyi halda, riskin qiymətlədnrilməsini
dəyişmək, riski azaltmaq üçün yerinə yetirilən əlavə audit prosedurlarını isə məqbul dərəcədə aşağı
səviyyəyədək azaltmaq lazımdır. Bu, nəticələr gözləntilər ilə uyğun olmadığı hallarda yerinə
yetirilmiş hər hansı audit proseduruna aiddir.
Riskin ilkin qiymətləndirilməsinin dəyişib-dəyişmədiyinin müəyyən edilməsində nəzərə alınacaq
bəzi məqamlar aşağıdakı əlavədə əks etdirilir.
Əlavə 21.3-1
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamaları
•
Nəzarət vasitələrinin sınaq yoxlamalarının yerinə yetirilməsinin nəticələri
onların effektivliyi əsasında planlaşdırılmış riskin azaldılma səviyyəsini
əsaslandırırmı?
Rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsi
•
Mövcud daxili nəzarətə rəhbərliyin məhəl verməməsinin sübutları varmı?
Nəzarətdə çatışmazlıqlar
•
Ehtimal edilən təhrif(lər) dərhal rəhbərliyin diqqətinə çatdırılması tələb
edilən daxili nəzarətdə çatışmazlıqldan irəli gəlir?
Əldə edilmiş
Yeni risk amilləri
audit sübutlarının • Sübutlar yeni biznes risklərini, dələduzluq risklərini və ya rəhbərliyin daxili
xarakteri
nəzarətə məhəl verməməsini müəyyən edirmi?
Daxili nəzarət

Bir-birinə zidd sübutlar
• Əldə edilmiş sübutlar mövcud olan digər informasiya mənbələrini təkzib
edirmi?
Ziddiyyətli sübutlar
• Əldə edilmiş sübutlar müəssisə haqqında hal-hazırda mövcud olan təsəvvürə
ziddirmi?
Uçot siyasəti
•
Müəssisənin uçot siyasətinin həmişə ardıcıl olaraq tətbiq edilməməsinə
dair sübutlar varmı?
Proqnozlaşdırılmayan münasibətlər
•
Sübutlar maliyyə və qeyri-maliyyə əsaslı məlumatlar arasındakı
münasibətləri əsaslandırırmı?
Dələduzluq
•
Sınaq yoxlamalarının yerinə yetirilməsində dələduzluğun (o cümlədən
rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsinin) baş vermə ehtimalının
əlaməti ola bilən şablonlar, qeyri-adiliklər, istisnalar yaxud kənara
çıxmaların sübutları varmı?
Təqdimatların etibarlılığı
• Rəhbərlik yaxud idarəetməyə məsul şəxslər tərəfindən edilmiş təqdimatların
etibarlılığını şübhə altına qoyan sübutlar varmı?
Təhriflərin
xarakteri

Qiymətləndirmələrdə qərəzlilik
• Uçot qiymətləndirmələrində və ədalətli dəyərin ölçülməsində aşkar edilmiş
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təhriflər rəhbərliyin qərəzliliyinin mümkün modelinin əlaməti ola bilərmi?
Təhriflər
• Təhriflər ayrılıqda yaxud təshih edilməmiş bütün digər təhriflər ilə birlikdə
ümumilikdə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrif təşkil edirmi ?

Riskin ilkin qiymətləndirilməsi dəyişdiyi hallarda təfərrüatlar sənədləşdirilməli, düzəliş edilmiş
qiymətləndirmə isə müəyyən edilməlidir. Təfərrüatlı audit planının düzəliş edilmiş riskin
qiymətləndirilməsini əks etdirmək üçün necə dəyişilməsinin təfərrüatları da olmalıdır. Bu,
planlaşdırılmış digər audit prosedurlarının xarakteri, müddəti yaxud həcminə və ya əlavə audit
prosedurlarının fəaliyyət göstəricilərinə edilən dəyişiklik ola bilər.
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Yoxlama başa çatdıqdan dərhal sonra nəticələrini (qrup şəklində) müzakirə etmək üçün
audit tapşırığı heyəti üçün audit büdcəsində vaxt ayırın. Yuxarıdakı əlavədə əks
etdirilmiş məsələlər gündəlikdən götürülə bilər. Unutmayın ki, dələduzluğun
aşkarlanması çox vaxt kiçik və əhəmiyyətsiz görsənən məsələlər barədə məlumatların
bir yerə yığılmasından irəli gəlir.

21.4 Təhriflərin təsirinin dəyərləndirilməsi
Paraqraf #
450.3

BAS-ın məqsəd(lər)i
Auditorun məqsədi aşağıdakıları dəyərləndirməkdən ibarətdir:
(a) Müəyyən edilmiş təhriflərin auditə təsiri; habelə
(b) Təshih edilməmiş təhriflərin, əgər mövcud olarsa, maliyyə hesabatlarına təsiri.

Paraqraf #
450.5

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor açıq şəkildə trivial (əhəmiyyətsiz) olan təhriflərdən savayı, audit zamanı müəyyən
edilmiş təhrifləri toplamalıdır. (İst: Paraq. A2-A3)
Auditor, əgər aşağıdakı hallar mövcud olarsa, ümumi audit strategiyası və audit planının
yoxlanıb düzəliş edilməsinə zərurət olduğunu müəyyən etməlidir:
(a) Müəyyən edilmiş təhriflərin xarakteri və onların meydana gəlmə şəraitlərinin audit
əsnasında toplanmış təhriflərlə toplu halında ikən, əhəmiyyətli ola biləcək digər
təhriflərin mövcud ola bilməsinə dəlalət etməsi; yaxud (İst: Paraq. A4)
(b) Audit zamanı toplanmış təhriflərin toplusu müəyyən edilmiş əhəmiyyətliliyə 320
saylı BAS-a müvafiq şəkildə yanaşır. (İst: Paraq. A5)

450.6
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Paraqraf #
450.7

450.8

450.9

450.11

450.12

450.13

450.14

540.18

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Əgər, auditorun tələbi ilə, rəhbərlik sövdələşmələrin kateqoriyalarını, hesab qalıqları və ya
açıqlamaları yoxlamış və aşkara çıxarılmış təhrifləri təshih etmişdirsə, təhriflərin qaldığını
müəyyən etmək məqsədilə auditor əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir. (İst: Paraq.
A6)
Qanun və ya qaydalarla qadağan olunmazsa, auditor audit zamanı toplanmış bütün
təhrifləri müvafiq səviyyəli rəhbərliyə vaxtında xəbər verməlidir. Auditor həmin təhrifləri
təshih etməyi rəhbərlikdən tələb etməlidir. (İst: Paraq. A7-A9)
Əgər rəhbərlik auditorun xəbər verdiyi təhriflərin bəzisini və ya hamısını təshih etməkdən
imtina edərsə, auditor bu imtinanın səbəblərini aydınlaşdırmalı və maliyyə hesabatlarının
bütövlükdə əhəmiyyətli təhrifdən azad olunmasını dəyərləndirərkən, bunu nəzərə
almalıdır. (İst: Paraq. A10)
Auditor təshih edilməmiş təhriflərin əhəmiyyətli olmasını, istər fərdi, istərsə də toplu
halında müəyyən etməlidir. Bu cür müəyyənləşdirmə zamanı auditor aşağıdakı amilləri
nəzərdən keçirməlidir:
(a) Təhriflərin, həm sövdələşmələrin xüsusi kateqoriyalarının, hesab qalıqlarının və ya
açıqlamaların, həm də bütövlükdə maliyyə hesabatlarının ölçüsü və xarakteri, onların
baş verdiyi konkret şəraitlər; habelə (İst: Paraq. A13-A17, A19-A20)
(b) Əvvəlki dövrlərlə bağlı təshih edilməmiş təhriflərin sövdələşmələrin müvafiq
kateqoriyalarına, hesab qalıqlarına və ya açıqlamalara, bütövlükdə maliyyə
hesabatlarına təsiri. (İst: Paraq. A18)
Qanun və ya qaydalarla qadağan olunmazsa, auditor idarəetməyə məsul şəxslərə təshih
olunmamış təhrifləri və onların istər fərdi, istərsə də toplu şəkildə auditorun hesabatındakı
rəyə edə biləcəyi təsir barədə xəbər verməlidir. Auditorun xəbərdarlığında təshih
edilməmiş əhəmiyyətli təhriflərin hər biri ayrıca olaraq göstərilməlidir. Auditor təshih
edilməmiş təhriflərin təshih olunmasını tələb etməlidir. (İst: Paraq. A21-A23)
Auditor həmçinin, idarəetməyə məsul şəxslərə sövdələşmələrin müvafiq kateqoriyalarında,
hesab qalıqlarına və ya açıqlamalara, habelə bütövlükdə maliyyə hesabatlarına əvvəlki
dövrlərlə bağlı təshih edilməmiş təhriflərin təsiri barədə məlumat verməlidir.
Auditor rəhbərlikdən və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul şəxslərdən onların təshih
edilməmiş təhriflərin, istər fərdi, istərsə də toplu şəkildə, bütövlükdə maliyyə hesabatlarına
təsirinin qeyri-əhəmiyyətli olmasını hesab etmələri barədə yazılı təsdiqləmə tələb etməlidir.
Bu cür yazılı təsdiqləməyə və ya ona qoşmaya təshih edilməmiş təhriflərin siyahısı daxil
edilməlidir. (İst: Paraq. A24)
Mövcud audit sübutlarına əsaslanaraq, auditor maliyyə hesabatlarındakı uçot
qiymətləndirmələrinin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri kontekstində
müvafiqliyini və ya təhriflərdən ibarət olduğunu müəyyənləşdirməlidir. (İst: Paraq. A116A119)

Təhriflərin qiymətləndirilməsinin məqsədi onların audit yoxlamasına təsirini və əlavə audit
prosedurlarının yerinə yetirilməsinə ehtiyacın olub-olmadığını müəyyən etməkdir.
Aşağıdakı halda audit strategiyasında və təfərrüatlı audit planında düzəlişlərin edilməsi tələb oluna
bilər:
•

Müəyyən edilmiş təhriflərin xarakteri yaxud şəraitləri məlum təhriflərlə birlikdə toplu şəklində
olduqda fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyindən artıq ola bilən digər təhrif(lər)in mövcud
olmasına işarə edə bilər; yaxud

•

Müəyyən edilmiş və təshih edilməmiş təhriflər məcmusu fəaliyyət göstəricilərinin
əhəmiyyətliliyinə yaxın yaxud ondan artıqdır.
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Unutmayın ki, maliyyə hesabatlarında həmişə təhriflərin aşkarlanmama riski olur. Bunun
səbəbi bu təlimatın 1-ci cildin 4.1-ci fəsilində təsvir edilmiş audit yoxlamasının tərkib
məhdudiyyətləridir.

Təhriflər aşağıdakı əlavədə göstərilmiş sahələrdə yarana bilər.
Əlavə 21.4-1
Mənbə
Qeyri-dəqiqliklər
yaxud dələduzluq

Təsvir
Maliyyə hesabatları onların əsasında hazırlanan məlumatları toplayıb emal
edərkən müəssisənin şəxsi heyəti səhvlər buraxa bilər. Bura dövrün sonunda
dövrün bitməsində edilən səhvlər də aiddir. Xüsusi təhrifləri müəyyən
etməkdən əlavə, auditor aşağıdakıları da edə bilər:
•
Pul üzrə seçmə vasitəsilə konkret əsas məcmuda (məsələn, satışda)
səhvlərin miqdarını ölçün. Nümunəvi seçmə istifadə edildikdə ehtimal edilən
təhriflər məcmusu layihələndirilə bilər; habelə
•
Müəyyən edilmiş təhriflərin xarakterini nəzərdən keçirin. Konkret qalığa
yaxud təsərrüfat fəaliyyətinin məkanına təsir edən təhriflərin sayı çox olduğu
halda, bu dələduzluq üzündən baş vermiş əhəmiyyətli təhrif riskinin əlaməti ola
bilər.
Buraxılmalar yaxud
Bəzi əməliyyatlar səhvən yaxud qəsdlə uçota alınmaya bilər, ikincisi
dələduzluq
dələduzluq təşkil edir.
İri əməliyyatlar
İri əməliyyatlar (qeyri-adi yaxud adi təsərrüfat fəaliyyətindən kənar) üçün
kommersiya səbəbinin olmaması maliyyə hesabatlarını saxtalaşdırmaq və ya
aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsini gizlətmək üçün nəzərdə tutula bilər.
Jurnal yazılışları
Dövr ərzində yaxud dövrün donunda uyğun olmayan və ya icazəsiz jurnal
yazılışları baş verə bilər. Bu, maliyyə hesabatlarında məlumat verilmiş
məbləğlərin saxtalaşdırılması üçün istifadə edilə bilər.
Qiymətləndirmələrdə Rəhbərliyin qiymətləndirmələri yanlış hesablaya, bəzi faktları nəzərdən qaçıra
səhvlər
yaxud yanlış izah edə bilər, yanlış fərziyyələr istifadə edə bilər və ya
müəssisənin qiymətləndirilməsi yol verilən həddən kənara çıxdığı halda bu cür
qiymətləndirmədə qərəzlilik elementi ola bilər. Qiymətləndirmə həmçinin
maliyyə hesabatının nəticələrini saxtalaşdırmaq məqsədilə qəsdlə təhrif edilə
bilər.
Ədalətli dəyərdə
Müəyyən aktivlərin, öhdəliklərin ədalətli dəyəri ilə bağlı rəhbərliyin
səhvlər
mühakimələri və əsas maliyyə prinsiplərinə uyğun olaraq ədalətli dəyərlə
ölçülməsi yaxud açıqlanması tələb edilən kapitalın komponentləri ilə
uyğunsuzluq ola bilər.
Müəyyən mühasibat uçotu siyasətinin seçimi və istifadəsində rəhbərliklə fikir
Uçot siyasətinin
ayrılığı ola bilər.
seçilməsi və tətbiqi
İlkin kapitalda təshih Əvvəlki dövrlərdən sonra təshih edilməmiş təhriflər ilkin kapitalda əks etdirilə
edilməmiş təhriflər
bilər. Tənzimlənmədiyi halda, onlar cari dövrün maliyyə hesabatlarında da
təhriflərin baş verməsinə səbəb ola bilər.
Gəlirin tanınması
Gəlirin olduğundan artıq yaxud az göstərilməsi (məs., gəlirin vaxtdan əvvəl
tanınması, uydurma gəlirlərin uçota alınması və ya gəlirin yanlış olaraq
sonrakı dövrə keçirilməsi).
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Mənbə

Təsvir

Daxili nəzarətin
zəif tərəfləri

Təhriflər daxili nəzarətdə gözlənilməz çatışmazlıqlar nəticəsində baş verə bilər.
Onlar rəhbərliklə müzakirə edilməli yaxud rəhbərliyin nəzərinə çatdırılmalıdır və
mövcud ola bilən digər təhriflərin müəyyən edilməsi üçün əlavə işin yerinə
yetirilməsi nəzərdən keçirilməlidir.
Mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinə əsasən tələb edilən maliyyə
hesabatlarının müəyyən açıqlamaları buraxıla bilər, natamam yaxud qeyri-dəqiq
ola bilər.

Maliyyə
hesabatlarının
təqdimatları
yaxud
açıqlamaları

Müəyyən edilmiş təhriflərin birlikdə yiğılması
Aydın şəkildə əhəmiyyətsiz olduqlarından başqa audit zamanı müəyyən edilmiş təhriflər birlikdə
yığılmalıdır. Onlar həmçinin faktiki təhriflər, mühakimə edilən təhriflər və layihələndirilən təhriflərə
bölünə bilər.
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Sayıla bilən təhriflərin əksəriyyətini birlikdə elə yığmaq olar ki, maliyyə hesabatlarına ümumi
təsirini dəyərləndirmək mümkün olsun. Lakin bəzi təhrifləri (məsələn, maliyyə hesabatlarının
natamam yaxud qeyri-dəqiq açıqlamaları) və sayıla bilən nəticələri (məsələn, dələduzluğun
mümkün mövcudluğu) birlikdə yığmaq mümkün deyil. Bu cürə təhrifləri ayrılıqda sənədləşdirb
dəyərləndirmək lazımdır.

Təshih edilməmiş təhriflərin məcmu halında təsirinin dəyərləndirilməsinə imkan yaratmaq üçün onları
mərkəzləşdirilmiş şəkildə saxlanan işçi sənədində sənədləşdirmək olar. Bu müəyyən edilmiş
əhəmiyyətsiz olmayan təshih edilməmiş bütün təhriflərin icmalını təqdim edir.
Bir yerə yığma prosesində bir sıra mərhələlər var ki, hansılarda məcmu halında təhriflərin təsirini
aşağıdakı kimi nəzərə almaq olar.
Əlavə 21.4-2

Təshih
edilməmiş
təhriflərin
aşağıdakılara
təsirini nəzərdən
keçirin:

Məcmu halında təhriflərin təsiri
Konkret hesab qalığının yaxud əməliyyatlar kateqoriyasının hər birinə
Ümumi cari aktivlərə və cari öhdəliklərə
Ümumi aktiv və öhdəliklərə
Ümumi gəlir və xərclərə (vergi tutulmazdan əvvəl gəlir)
Xalis gəlirə

Təhriflərin birlikdə yığılmasına dair mümkün yanaşma aşağıdakı əlavədə əks etdirilir.
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Qeyd: Bu nümunə üçün 100Є-dək təhriflər əhəmiyyətsiz hesab edilmişdir və bu səbəbdən
toplanmır.

Əlavə 21.4-3
Müəyyən edilmiş təhriflərin icmalı

Baş vermə şəraitləri
Təsvir
İcarə haqqının ödənilməsi
üzrə öhdəliyin
toplanılmaması

İS
İst.

Faktiki—diqqətsizlik
nəticəsində

Uçota alınmamış satış

Nümunəvi seçmədən
proqnozlaşdırma

Kreditor borcları ilə
təmizlənmiş debitor
borcları

Faktiki — Təsnifat xətası

Əsas avadanlığın
hesabına yazılmış

Mühakimə — uçot
siyasətinin tətbiqində
səhvlər

Olduğundan artıq (az) göstərilən
məbləğ
Vergi
tutulma
zdan
Təshih
Aktivlə Öhdəliklə
əvvəl
edilmişdir
r
r
gəlir Kapital ?
(5,500)
5,500
4,125
Bəli

(12,500)

(5,500)

(12,500) (9,375)

(5,500)

(13,500)

Audit zamanı müəyyən edilmiş təhriflərin cəmi

Bəli

Bəli

(13,500) (10,125)

Bəli

(31,500) (11,000) (20,500) (15,375)

Rəhbərlik tərəfindən təshih edilmiş təhriflər
Təshih edilməmiş təhriflərin cəmi

31,500

11,000

20,500

15,375

0

0

0

0

Müəyyən edilmiş təhriflər onları təshih etmək tələbi ilə yanaşı rəhbərliklə müzakirə edilməlidir.
Təshihlər maliyyə hesabatlarının balansına təsir edə bilər yaxud maliyyə hesabatlarının qeyrimünasib açıqlamalarını düzəldə bilər. Müəyyən edilmiş təhriflərin əks etdirilməsinə aid addımlar
aşağıda təqdim edilir.
Əlavə 21.4-4
Müəyyən edilmiş təhriflərin əks etdirilməsi
Əhəmiyyətliliyi
Faktiki maliyyə nəticələrinə əsasən, təshih edilməmiş təhriflərin təsirini
qiymətləndirin
dəyərləndirməzdən əvvəl ümumi əhəmiyyətliliyə düzəliş etmək zərurətinin olubolmadığını nəzərdən keçirin.
Səbəbləri və
Audit zamanı müəyyən edilmiş təhriflərin səbəblərini nəzərdən keçirin. Bu,
audit planına
aşağıdakılardan ibarətdir:
təsiri nəzərdən

Dələduzluğun ehtimal edilən əlamətləri;
keçirin

Digər təhriflərin ehtimal mümkün mövcudluğu;

Müəyyən edilməmiş riskin mövcudluğu; yaxud

Daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatışmazlıq.
Yuxarıda qeyd edilən nəticələr baxımından ümumi audit strategiyasında və
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audit planında düzəliş etmək tələbatının olub-olmadığını müəyyənləşdirin. Bu,
aşağıdakı halda tələb olunur:

Audit zamanı toplanmış təhriflərlə məcmu halında olduğu zaman
əhəmiyyətli ola bilən digər təhriflər mövcud ola bilər; yaxud

Audit zamanı toplanmış təhriflərin məcmusu əhəmiyyətliliyə yaxındır.

Müəyyən edilmiş təhriflərin əks etdirilməsi
Rəhbərlikdən
Rəhbərlikdən açıq şəkildə əhəmiyyətsiz olduqlarından başqa müəyyən edilmiş
düzəlişlər
bütün təhrifləri təshih etməyi xahiş edin.
etməyini tələb
edin
Rəhbərlikdən
Əsas məcmuda (məsələn, audit seçməsində müəyyən edilmiş təhriflərin
proqnozlaşdırılmasında) təhrifin dəqiq məbləği məlum olmadığı halda
əlavə
rəhbərlikdən faktiki təhrifin məbləğini müəyyənləşdirmək üçün prosedurları
prosedurları
yerinə yetirməyi yerinə yetirməyi, sonra isə maliyyə hesabatlarına müvafiq düzəlişlər etməyi
xahiş edin. Bu baş verdiyi hallarda hər hansı təhriflərin qalıb-qalmadığını
xahiş edin
müəyyən etmək üçün auditor tərəfindən bəzi əlavə audit prosedurlarının yerinə
yetirilməsi tələb edilir.
Rəhbərlik bəzi
Rəhbərlik bəzi yaxud bütün təhrifləri təshih etməkdən imtina etdiyi halda:
yaxud bütün
• Rəhbərliyin təshih etməməyinin səbəblərini öyrənin və maliyyə
təhrifləri təshih
hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olunub-olunmadığını
etməkdən imtina dəyərləndirərkən, bunu nəzərə alın;
edir
• Təshih edilməmiş təhriflər, o cümlədən onların audit hesabatındakı rəyə təsiri
barədə idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verin (qanun yaxud qaydalarla
qadağan olunmadığı hallarda); habelə
• İdarəetməyə məsul şəxslərdən rəhbərliyin təshih etmədiyi təhrifləri təshih
etməyi tələb edin.
Təshih edilməmiş təhriflərin (ayrılıqda yaxud məcmu halında) ümumilikdə maliyyə hesabatlarının
əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olunmasına səbəb olub-olmadığına dair nəticə çıxardıqda, auditor
aşağıdakı əlavədə sadalanan amilləri nəzərdən keçirməlidir.
Əlavə 21.4-5
Nəzərə almaq
Əhəmiyyətli
təhrif varmı?

Təhriflərin aşağıdakılara istinadən ölçüsü və xarakteri:
•
Ümumilikdə maliyyə hesabatları;
•
Əməliyyatların konkret kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalar;
habelə
•

Onların konkret baş vermə şəraitləri.

Mühakimə əsaslı yaxud statistik sınaq yoxlamalarına məxsus
məhdudiyyətlər. Həmişə bəzi təhriflərin aşkarlanmamaya imkanı olur.
Təshih edilməmiş təhriflər məcmusunun ehtimal edilən səviyyəsi
əhəmiyyətlilik səviyyəsinə (səviyyələrinə) nə dərəcədə yaxındır? Ehtimal
edilən təhriflər məcmusu əhəmiyyətliyin son həddinə yaxınlaşdıqca,
əhəmiyyətli təhriflər riskləri artır.
Nisbətən kiçik məbləğdə olan təhriflər maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli
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dərəcədə təsir edə bilən hallarda kəmiyyət mülahizələri yaxud dələduzluğun
mümkünlüyü.
Təshih edilməmiş təhriflərin əvvəlki dövrlərə aid təsiri.
Əhəmiyyətli təhrifləri (o cümlədən uyğun olmayan açıqlamaları) təshih etmək üçün və hər
hansı digər zəruri tədbirləri görmək üçün maliyyə hesabatlarını uyğunlaşdırmaq rəhbərliyin
vəzifəsidir.

Kəmiyyət mülahizələri
Bəzi təhrifləri, hətta ümumi əhəmiyyətlilikdən aşağı olduqda belə, əhəmiyyətli (ayrılıqda və ya audit
zamanı toplanmış digər təhriflərlə birlikdə nəzərə alındıqda) kimi dəyərləndirmək olar.
Belə məsələlərin nümunələri aşağıda əks etdirilir.
Əlavə 21.4-6
Aşağıdakı şərtləri
yerinə yetirən
təhriflər:
Uyğunluğa təsir
edir
Dəyişiklikləri örtbasdır edən
Rəhbərliyin əmək
haqqını artırır
Digər tərəflərə təsir
göstərir
İstifadəçilərin
təsəvvürünə təsir
göstərir
İndi əhəmiyyətsiz,
lakin gələcəkdə
əhəmiyyətlidir
Şərti bank
öhdəçiləridir
Fəaliyyət
göstəricilərinin
əmsallarına təsir
edir

Təsvir
Qanunvericiliyin tələblərinin, borc üzrə şərti öhdəliklərin yaxud müqavilə üzrə
digər tələblərin riayət edilməməsi.
Məsələn, zəhmət haqlarında dəyişikliklər yaxud digər dəyişikliklərə meyillilik,
xüsusilə ümumi iqtisadi və sənaye şəraitləri baxımından.
Mükafat yaxud digər ödənişlərlə mükafatlandırma tələblərinin yerinə
yetirilməsini təmin edən təhrif.
Məsələn, kənar və əlaqəli tərəflər.
(Xüsusilə tələb edilməyən) lakin auditorun mühakiməsinə əsasən
istifadəçilərin müəssisənin maliyyə vəziyyətini, maliyyə göstəricilərini və ya
pul dövriyyəsini başa düşmələri üçün vacib olan məlumatların buraxılması.
Cari dövrün maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətsiz təsir edən, lakin sonrakı
dövrlərin maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcəyi ehtimal
edilən uçot siyasətinin yanlış seçilməsi yaxud tətbiqi.
Bank yaxud borc üzrə şərti öhdəliyinin pozulması ilə nəticələndiyi halda
nisbətən kiçik məbləğ yüksək dərəcədə əhəmiyyətli ola bilər.
Müəssisənin maliyyə vəziyyətini, əməliyyatların nəticələrini yaxud pul
dövriyyəsini dəyərləndirmək üçün istifadə edilən əmsallara təsir edir.

Yazılı təqdimatlar
Rəhbərliyin məsuliyyəti rəhbərlikdən yazılı təqdimatlar əldə etməklə sübut edilir. Bu cür təqdimatda
bəyan edilir ki, rəhbərliyin fikrincə, təshih edilməmiş heç bir təhrif (siyahısını əlavə edin yaxud daxil
edin) ayrılıqda və məcmu halında əhəmiyyətsizdir. Rəhbərlik təhriflərin qiymətləndirilməsi ilə
razılaşmadığı halda, yazılı təqdimatına, məsələn, aşağıdakı sözləri əlavə edə bilər:
“Biz [səbəblərin təsviri] səbəblərdən razı deyilik ki, …. və …. elementlər təhrif təşkil edir”.
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Qeyd: Auditor nəticələr barədə idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verdikdə, təshih edilməmiş
əhəmiyyətli təhrifləri ayrılıqda müəyyən etmək tələb olunur.
Rəhbərlik tərəfindən təshih edilməmiş təhriflər barədə idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat
verildiyi, düzəlişlər hələ də edilmədiyi hallarda auditor oxşar təqdimat əldə etməlidir. Bu cür
təqdimatda bəyan edilməlidir ki, təshih edilməmiş təhriflərin ümumilikdə maliyyə hesabatlarına təsiri
ayrılıqda yaxud məcmu halında əhəmiyyətsizdir. Bu cür elementlərin icmalını da yazılı təqdimata
daxil etmək yaxud əlavə etmək olar.

21.5 Yetərli münasib audit sübutları
Paraqraf #
330.26

330.27

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilib-edilməməsi barədə nəticə
çıxarmalıdır. Rəy formalaşdırarkən auditor bütün mühüm audit sübutlarını, maliyyə
hesabatlarındakı təsdiqləmələri təsdiqləməsi və ya onlara zidd olmasının aşkara
çıxmasından asılı olmayaraq, nəzərə almalıdır. (İst: Paraq. A62)
Əgər auditor maliyyə hesabatındakı hər hansı bir əhəmiyyətli təsdiqləmələrə dair yetərli
münasib audit sübutu əldə etməmişdirsə, onda əlavə audit sübutları əldə etməyə cəhd
göstərməlidir. Əgər auditor yetərli münasib audit sübutu əldə edə bilmirsə, onda maliyyə
hesabatlarına dair şərti müsbət rəy bildirməli və ya maliyyə hesabatlarına dair rəy
verməkdən imtina etməlidir.

Ümumi məqsəd maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər risklərini məqbul dərəcədə aşağı
səviyyəyədək azaltmaq üçün yetərli münasib audit sübutları əldə etməkdir.
Yetərli münasib audit sübutlarını nəyin təşkil etdiyi yalnız peşəkar mühakimədən asılıdır. Bu cür
mühakimə əsasən qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər risklərini əks etdirmək üçün nəzərdə tutulmuş
əlavə audit prosedurlarının qənaətbəxş şəkildə yerinə yetirilməsinə əsaslanır. Bu cür prosedurlar riskin
ilkin qiymətləndirilməsində müəyyən edilmiş dəyişiklikləri əks etdirmək üçün yerinə yetirilmiş əlavə
yaxud dəyişdirilmiş prosedurlardan ibarətdir. Audit sübutlarının yetərliliyinin və münasibliliyinin
dəyərləndirilməsində nəzərə alınacaq bəzi amillərə aşağıdakı əlavədə əks etdirilən amillər daxildir.
Əlavə 21.5-1
Audit sübutlarının yetərliliyinin və münasibliliyinin dəyərləndirilməsi
Nəzərə alınacaq
Təhriflərin əhəmiyyətliliyi
amillər
•
Əks etdirildiyi təsdiqləmədə təhrif nə dərəcədə əhəmiyyətlidir və maliyyə
hesabatlarına onun əhəmiyyətli təsir göstərmək (ayrılıqda yaxud ehtimal
edilən digər təhriflərlə birlikdə) ehtimalı nə dərəcədədir?
Rəhbərliyin cavab tədbirləri
•
Rəhbərlik audit yoxlamasının nəticələri üzrə cavab tədbirlərini nə
dərəcədə yerinə yetirir və daxili nəzarətin risk amillərini əks etdirməsi nə
dərəcədə effektivdir?
Əvvəlki təcrübə
•
Oxşar prosedurların yerinə yetirilməsi üzrə əvvəl hansı təcrübə olmuşdur
və təhriflər müəyyən edilmişdirmi?
Yerinə yetirilmiş audit prosedurlarının nəticələri
Yerinə yetirilmiş audit prosedurlarının nəticələri məqsədləri əsaslandırırmı və
dələduzluq yaxud səhvin əlaməti varmı?
Məlumatların keyfiyyəti
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•

Mövcud məlumatların mənbəyi və etibarlılığı audit qənaətlərinin
əsaslandırılması üçün müvafiqdirmi?
İnandırıcılıq
•
Audit sübutu nə dərəcədə inandırıcıdır?
Müəssisənin öyrənilməsi
•
Əldə edilmiş sübutlar riski qiymətləndirmə prosedurlarını (müəssisəni və
onun mühitini, o cümlədən daxili nəzarətini öyrənmək üçün yerinə
yetirilmiş) əsaslandırır yaxud onlara ziddir?
Yetərli münasib audit sübutları əldə etmək mümkün olmadığı halda auditor şərti müsbət rəy
verməlidir yaxud rəy verməkdən imtina etməlidir.

21.6 Yekun analitik prosedurlar
Paraqraf #
520.6

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor maliyyə hesabatlarının müəssisədəki işlərin vəziyyətinə dair auditorun
təsəvvürlərinə uyğun olub-olmamasını müəyyənləşdirməyə dair ümumi nəticənin
formalaşdırılmasına kömək edən auditin sonuna yaxın analitik prosedurları təyin etməli və
yerinə yetirməlidir. (İst: Paraq. A17-A19)

Analitik prosedurları riski qiymətləndirmək məqsədilə, sonradan isə mahiyyəti üzrə prosedur kimi
yerinə yetirməkdən əlavə, auditor ümumi nəticəni formalaşdırarkən auditin sonunda yaxud sonuna
yaxın analitik prosedurları tətbiq etməlidir (BAS 520).
Bu cür yekun analitik prosedurların həyata keçirilməsinin səbəbləri aşağıdakılardır:
•

Əvvəl tanınmamış əhəmiyyətli təhrif riskini müəyyən etmək;

•

Audit zamanı maliyyə hesabatlarının ayrı-ayrı elementləri yaxud komponentlərinə dair
formalaşdırılan nəticələrin əsaslandırılmasını təmin etmək; habelə

•

Maliyyə hesabatlarının əsaslılığına dair ümumi nəticəyə gəlməkdə kömək etmək.

Yeni risklər və ya məlumatlar arasında gözlənilməz münasibətlər müəyyən edildiyi halda auditora
planlaşdırılmış yaxud yerinə yetirilmiş audit prosedurlarını yenidən dəyərləndirmək lazım ola bilər.
21.7 Əhəmiyyətli nəticələr və məsələlər
Dəyərləndirmə prosesində son addım audit tapşırığının tamamlanması üzrə sənəddə bütün
əhəmiyyətli nəticələri yaxud məsələləri qeydə almaqdır. Bu sənədə aşağıdakılar daxil ola bilər:
•

Əhəmiyyətli nəticələri yaxud məsələləri baş düşmək üçün tələb edilən bütün məlumatlar; yaxud

•

Müvafiq hallarda mövcud olan digər əsaslandırıcı audit sənədlərinə edilən çarpaz istinadlar.

Bu sənədə həmçinin auditorun yekun nəticələrinə uyğun olmayan yaxud zidd olan əhəmiyyətli
məsələlərə aid olan, auditorun müəyyən etdiyi məlumatlar barədə nəticələr də daxil edilməlidir. Lakin
bu tələb düzgün olmayan yaxud yenisi ilə əvəz edilən sənədlərin, məsələn, natamam ola bilən
maliyyə hesabatlarının qaralama variantlarının saxlanmasına şamil edilmir.
21.8 Nümunəvi halların təhlili — audit sübutlarının dəyərləndirilməsi
Belə nümunəvi halların təhlili üçün 2-ci cildin 2-ci “Nümunəvi halların təhlilinə giriş” fəsilinə istinad edin.
367

Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat 2-ci cild — Praktiki təlimat

Planlaşdırılmış audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi nəticəsində aşağıdakı təshih edilməmiş təhrif
və məsələlər qeydə alınmışdır.
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Nümunəvi halın təhlili A — “Dephta Furniture, Inc.”
18 fevral 20x3-cü il
Mümkün düzəlişlərin icmalından çıxarış – “Dephta”

Təsvir
Mal-material
ehtiyatlarının
dəyərləndirilməsinin
hesablanmasında edilən
səhvlər.
“Dephta” vasitəsilə
ödənilmiş və səhmdarın
hesabına əlavə
edilməmiş şəxsi xərclər.

Olduğundan artıq (az) göstərilən
məbləğ
Vergi
tutulma
zdan
Təshih
İS Aktivlə Öhdəliklə
əvvəl
edilmişdir
İst.
r
r
gəlir Kapital ?
D.300 (19,000)
(19,000) (15,200)
Bəli

Baş vermə
şəraitləri
Yeni kargüzar səhvlər
etmişdir.

Xərclər yoxlanılarkən
aşkar edilmişdir. Bu,
oxşar elementləri aşkar
etmək üçün əlavə iş
görməyə təhrik etdi.

(4,800)

(3840)

Bəli

12,000

12,000

9,600

Bəli

Audit zamanı müəyyən edilmiş təhriflərin cəmi

(7,000)

(4,800) (11,800) (9.440)

Rəhbərlik tərəfindən təshih edilmiş təhriflər

(7,000)

(4,800) (11,800) (9,440)

90 gündən çox keçmiş və Ödəniş müddətlərinin və
sonrakı ödənişləri
sonrakı ödənişlərin
alınmayan müştəri
yoxlanılması.
hesabı.

Təshih edilməmiş təhriflərin cəmi

550.8

C.305

(4,800)

0

0

0

0

Yuxarıdakı siyahıda başqa oxşar təhriflərin mövcud olmamasını və ya təhriflərin daha ciddi
problemin, məsələn, rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl verməməsinin əlaməti olmadığını təmin etmək
üçün əlavə iş görüldüyü hallara çarpaz istinadlar da verilməlidir.
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Audit sübutlarının dəyərləndirilməsi ilə bağlı fayla əlavə edilən arayışdan çıxarış
Audit yoxlamasının nəticələri
Mal-material ehtiyatlarının bir neçə kargüzarlıq
səhvləri nəticəsində 19,000Є dəyərində malmaterial ehtiyatları olduğundan az məbləğdə
göstərilmişdir.
Xərclər yoxlanılarkən aşkar olunmuşdur ki,
4,800Є məbləğində avadanlıqların texniki qulluq
xərcləri Suracın şəxsi Mercedes-Benz SUV
avtomobilinin texniki qulluq xərclərinə aid
olmuşdur.
Debitor borclarını yoxlayarkən, biz fikir verdik ki,
bəzi hesabların müddəti 90 gündən çox idi və biz
debitor borclarını yoxlayan zaman bu hesablar
üzrə heç bir ödəniş edilməmişdir. Baxmayaraq ki,
Surac bizi bu hesabların yığılmasının mümkün
olduğunda (çünki müştəri qalığı təsdiqləmişdir)
əmin etdi, onların yığılma ehtimalı yoxdur.
Düzəliş edilməmiş səhv kimi qeydə alındı.
Mühasibat uçotu sənədlərindəki bəzi alət və
avadanlıqların daha istifadə edilmədiyi görünür.
Dəfələrlə az vaxt müddətində eyni işi görən
mexanizmlər alınmışdır. Rəhbərlik hələ də
aktivləri dəyərli olmasını düşünür, çünki
mexanizmlər sıradan çıxdığı halda, onlardan
istifadə edilməlidir.
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Planlaşdırılmış cavab tədbirləri
Daxili nəzarətdə zəif sahələri müəyyən etmək
üçün səhvlərin xarakteri yoxlanılmalıdır.
Bütün əhəmiyyətli səhvlərin aşkar olunmasını
təmin etmək üçün əlavə iş yerinə yetirilməlidir.
Rəhbərliyə məktuba şərhləri daxil edin.
Şəxsi istifadə ilə bağlı müəyyən edilməmiş hər
hansı digər əməliyyatları müəyyən etmək üçün
əlavə iş yerinə yetirilməlidir. Başqa əməliyyatlar
aşkar olunduğu halda, bunun rəhbərliyin
dürüstlüyünün pozulması yaxud mümkün
dələduzluğun əlamətinin olub-olmadığını
nəzərdən keçirin.
Sonrakı hadisələrə aid işin tarixinədək qəbzləri
yoxlamağa davam edin. Müştərilərin borclarının
keçmişdə yığılmasını yoxlayın və şirkətlər
haqqında daha çox məlumat əldə etməyə çalışın.

Alət və avadanlıqların keçən dövrdə həqiqətən də
istifadə edilib-edilmədiyi barədə sorğu-sual edin.
Alət və avadanlıqların kapital dəyərini və
silinməsinin tələb olub-olmadığını
müəyyənləşdirin.
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Nümunəvi halın təhlili B — “Kumar & Co.”
Mümkün düzəlişlərin icmalından çıxarış – “Dephta”
Mal-material ehtiyatları
İnventarizasiya nəticəsində hazırladığımız mal-material ehtiyatlarının siyahısının yekun siyahıya
aid deyildi — mal-material ehtiyatları olduğundan 1,800Є az, gəlir isə olduğundan 1,800Є ax
göstərilmişdir; bax İS D.108.
Audit yoxlamasının nəticələri üzrə cavab tədbirləri
Səhvi mal-material ehtiyatlarının yekun siyahısını istifadə etməyən Rubi buraxmışdı. Mahiyyət
üzrə prosedurlarımızı genişləndirdik ki, hesablama zamanı müzakirə edilmiş bütün düzəlişlər
yekun siyahıda əks etdirilsin.
Kreditor borcları üzrə dövrün bitməsi səhvi
Rubi tornaçı dəzgahının əsaslı təmiri və texniki qulluğunu toplamayıb. Sonrakı ödənişləri
yoxlayan zaman nəzərə çarpmışdır.
Bax İS CC.110. Öhdəliklərə və vergi tutulmazdan əvvəl 900Є təsir etmişdir.
Audit yoxlamasının nəticələri üzrə cavab tədbirləri
Dövrün bitməsinin yoxlama həcmini genişləndirməliyik, çünki güman edilir ki, 20X2-ci maliyyə
ilinə aid olan dövrün bitməsindən sonra çəkilmiş bütün xərcləri siyahıya salmaq üçün Rubi bu
dövrdə çox məşğul olub. Yoxlama həddi 400Є-dək salınmışdır.
Rəhbərlik bu təhrifləri təshih etməyə razılaşmışdır.
Hazırladı:
Yoxladı: LF

FC

Tarix: 24 fevral 20X3-cü il
Tarix: 5 mart 20X3-cü il
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22. İdarəetməyə məsul
şəxslərlə əlaqə
Fəsilin məzmunu
Auditorla idarəetməyə məsul şəxslər arasında ikitərəfli effektiv
əlaqənin necə inkişaf etdirilməsi və audit yoxlamasının hansı
nəticələri və digər məsələlər barədə məlumatın veriləcəyi üzrə
təlimat.

Müvafiq BAS-lar

260, 265, 450

Əlavə 22.0-1
Riskin
qiymətləndirilməsinə2
qayıtmaq

Fəaliyyət

Əldə edilmiş audit
sübutlarını
dəyərləndirmək

Hesabatvermə

bəli

Məqsəd

Zəruri əlavə audit
yoxlamasını (əgər
tələb olunursa)
müəyyən etmək

Əlavə
iş
tələb
olunur?

Sənədləşdirilmə2

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

xeyr
Audit hesabatını
hazırlamaq

Audit yoxlamasının
nəticələri əsasında
rəy formalaşdırmaq

Qeydlər:
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Əhəmiyyətli qərarlar
İmzalanmış auditor rəyi
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1.
2.

Tələb edilən sənədlərin tam siyahısı üçün 230 saylı BAS-a istinad edin.
Planlaşdırma (BAS 300) audit müddətində daimi və təkrarlanan prosesdir.
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Paraqraf #
260.9

BAS-ın məqsəd(lər)i
Auditorun məqsədləri aşağıdakılardır:
(a) Maliyyə hesabatlarının auditi, habelə auditin planlaşdırılmış həcmi və müddətinə
ümumi nəzarətlə bağlı auditorun məsuliyyəti barədə idarəetməyə məsul şəxslərin
nəzərinə aydın informasiya çatdırmaq;
(b) İdarəetməyə məsul şəxslərdən auditə aid informasiya əldə etmək;
(c) İdarəetməyə məsul şəxsləri auditdən irəli gələn mühüm olan və onların maliyyə
hesabatının verilməsi prosesinə nəzarət etməklə bağlı öhdəliyinə dair məlumatlarla
vaxtında təmin etmək; habelə
(d) Auditorla idarəetməyə məsul şəxslər arasında ikitərəfli səmərəli əlaqəyə yardım
göstərmək.

Paraqraf #
260.10

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
BAS-ın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənanı daşıyır:
(c) İdarəetməyə məsul şəxslər (Those charged with governance) – Müəssisənin
strateji istiqamətinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyan və müəssisənin
hesabatlılığı ilə, o cümlədən maliyyə hesabatının verilməsi prosesinə nəzarətlə
bağlı öhdəlikləri olan şəxs(lər) və ya təşkilat(lar) (məsələn, korporativ qəyyum).
Bir sıra yurisdiksiyalarda bəzi müəssisələr üçün idarəetməyə məsul şəxslərə
rəhbər vəzifələrdə çalışan işçilər, məsələn, özəl və ya ictimai sektora aid
müəssisənin İdarə Heyətinin icra komitəsinin üzvləri, yaxud sahibkar-menecer
daxil ola bilər. Idarəetmə strukturlarının müxtəlifliyi ilə bağlı müzakirə üçün bax:
A1-A8 paraqrafları.
(d) Rəhbərlik (Management) – Müəssisənin əməliyyatlarının yerinə yetirilməsinə
görə icraçı qismində məsuliyyət daşıyan şəxs və ya şəxslər. Müəyyən
yurisdiksiyalarda bəzi müəssisələrə gəlincə, rəhbərliyin tərkibinə idarəetməyə
məsul şəxslərin bəziləri və ya hamısı, məsələn, İdarə Heyətinin icra komitəsinin
üzvləri və ya sahibkar-rəhbər daxildir.
Auditor müəssisənin idarəetmə strukturu daxilində olan və əlaqə saxlanılmalı olduğu
müvafiq şəxs(lər)i müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A1-A4)
Əgər auditor idarəetməyə məsul şəxslərin altqrupu, məsələn, Audit komitəsi, yaxud hər
hansı bir ayrıca şəxslə əlaqə saxlayırsa, o, həmçinin, idarəetmə orqanı ilə əlaqə
saxlamaq zərurətini də müəyyən etməlidir. (İst: Paraq. A5-A7)
Bəzi hallarda idarəetməyə məsul şəxslərin hamısı müəssisənin, məsələn, müəssisənin
yeganə bir sahibkar tərəfindən idarə edildiyi və daha bir kimsənin idarəetmə rolu
daşımadığı kiçik müəssisənin idarə edilməsinə cəlb olunurlar. Bu hallarda əgər bu BASın tələb etdiyi məsələlər rəhbərliklə bağlı öhdəlikləri olan şəxs(lər)ə çatdırılarsa və həmin
şəxs(lər), həmçinin, idarəetmə öhdəliklərinə malik olurlarsa, həmin məsələləri eyni
şəxs(lər)ə onların öz idarəetmə rolunu yerinə yetirdiyi zaman bir daha çatdırmaq zəruri
deyildir. Bu məsələlər 16(c) paraqrafında qeyd olunur. Buna baxmayaraq, auditor əmin
olmalıdır ki, rəhbərlik məsuliyyətinə malik olan şəxs(lər)lə əlaqə auditorun başqa hallarda
əlaqə saxlayacağı şəxslərin hamısı ilə lazımi şəkildə əlaqə saxlamaq deməkdir. (İst:
Paraq. A8)
Auditor maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı öz öhdəliklərini, o cümlədən aşağıdakıları
idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırmalıdır:
(a) Auditor idarəetməyə məsul şəxslərin nəzarəti ilə rəhbərlik tərəfindən hazırlanmış
maliyyə hesabatına dair rəyin formalaşdırılması və ifadə edilməsinə görə
məsuliyyət daşıyır; habelə
(b) Maliyyə hesabatlarının auditi rəhbərliyi və ya idarəetməyə məsul şəxsləri öz
məsuliyyətindən azad etmir. (İst: Paraq. A9-A10)

260.11
260.12

260.13

260.14
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Paraqraf #
260.15
260.16

260.18
260.19

260.21
260.22

260.23

265.09

450.12

450.13

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Auditor auditin planlaşdırılmış həcmi və müddəti haqqında ümumi məlumatı idarəetməyə
məsul şəxslərin nəzərinə çatdırmalıdır. (İst: Paraq.A11-A15)
Auditor idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə aşağıdakı informasiyanı çatdırmalıdır:
(İst:Paraq.A16)
(a) Müəssisənin mühasibat uçotu praktikası, o cümlədən uçot siyasəti, uçot
qiymətləndirmələri və maliyyə hesabatında informasiyanın açıqlanmasının vacib
keyfiyyət aspektləri haqqında auditorun mülahizələri. Müvafiq olarsa, auditor
tətbiq olunan əsas maliyyə hesabatı prinsipləri çərçivəsində münasib olan
mühüm mühasibat uçotu metodunun müəssisənin xüsusi şəraitlərinə müvafiq
olmadığını hesab etməsinin səbəbini idarəetməyə məsul şəxslərə izah etməlidir;
(İst: Paraq. A17)
(b) Audit əsnasında təsadüf edilən mühüm çətinliklər; (İst: Paraq. A18)
(c) İdarəetməyə məsul şəxslərin hamısı müəssisənin rəhbərliyinə cəlb olunmazsa:
(i)
Audit zamanı ortaya çıxan və mövcud olarsa, rəhbərliklə müzakirə
edilmiş və ya onun nəzərinə çatdırılmış mühüm məsələlər: habelə (İst:
Paraq. A19)
(ii)
Auditorun tələb etdiyi yazılı təsdiqləmələr;
(d) Audit zamanı ortaya çıxan və mövcud olarsa, auditorun peşəkar mühakiməsinə
əsasən, maliyyə hesabatının verilməsi prosesinə nəzarət üçün əhəmiyyətli olan
digər məsələlər. (İst: Paraq.A20)
Auditor çatdırılmalı informasiyanın formasını, müddətini və güman edilən ümumi
məzmununu idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırmalıdır. (İst. Paraq. A28-A36)
Əgər auditorun peşəkar mühakiməsinə görə, şifahi xəbərdarlıq adekvat sayılmazsa,
auditor audit zamanı əldə edilmiş mühüm nəticələri idarəetməyə məsul şəxslərin
nəzərinə yazılı şəkildə çatdırmalıdır. Yazılı əlaqənin audit əsnasında ortaya çıxmış bütün
məsələləri əks etdirməsi vacib deyildir. (İst: Paraq. A37-A39)
Auditor idarəetmə səlahiyyətlərinə malik şəxslərə vaxtında məlumat verməlidir. (İst:
Paraq.A40-A41)
Auditor özü ilə idarəetməyə məsul şəxslər arasında ikitərəfli əlaqənin auditin məqsədinə
uyğun olub-olmamasını dəyərləndirməlidir. əgər uyğun deyildirsə, auditor əhəmiyyətli
təhriflər riskinin özü tərəfindən qiymətləndirilməsinə və yetərli münasib audit sübutları
əldə etmək imkanına təsirini dəyərləndirməli və müvafiq tədbirlər görməlidir. (İst: Paraq.
A42-A44)
Əgər bu BAS-da nəzərdə tutulmuş məsələlər üzrə şifahi xəbər verilərsə, auditor nə
zaman və kimə xəbər verildiyini audit sənədlərinə daxil etməlidir. əgər bu informasiya
yazılı şəkildə verilmişsə, onda auditor əlaqə sənədinin surətini audit sənədləşməsinin
tərkib hissəsi kimi saxlamalıdır. (İst: Paraq. A45)
Auditor audit əsnasında daxili nəzarətdə müəyyən edilmiş əhəmiyyətli çatışmazlıqları
idarəetməyə məsul şəxslərə vaxtında və yazılı şəkildə xəbər verməlidir. (İst: Paraq.A12A18, A27)
Qanun və ya qaydalarla qadağan olunmazsa, auditor idarəetməyə məsul şəxslərə təshih
olunmamış təhrifləri və onların istər fərdi, istərsə də toplu şəkildə auditorun
hesabatındakı rəyə edə biləcəyi təsir barədə xəbər verməlidir. Auditorun xəbərdarlığında
təshih edilməmiş əhəmiyyətli təhriflərin hər biri ayrıca olaraq göstərilməlidir. Auditor
təshih edilməmiş təhriflərin təshih olunmasını tələb etməlidir. (İst: Paraq. A21-A23)
Auditor həmçinin, idarəetməyə məsul şəxslərə sövdələşmələrin müvafiq
kateqoriyalarında, hesab qalıqlarına və ya açıqlamalara, habelə bütövlükdə maliyyə
hesabatlarına əvvəlki dövrlərlə bağlı təshih edilməmiş təhriflərin təsiri barədə məlumat
verməlidir.
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22.1 İcmal
Auditorla idarəetməyə məsul şəxslər arasında ikitərəfli effektiv əlaqə hər audit yoxlamasının vacib
komponentidir. O, aşağıdakılara imkan verir:
•

Auditora zəruri və digər məsələlər barədə məlumat vermək; habelə

•

İdarəetməyə məsul şəxslərə başqa cür istifadə etmək imkanı mümkün olmayan məlumatları
auditora təqdim etmək. Bu cür məlumatlar auditor üçün planlaşdırma və nəticələrin dəyərlən
dirilməsində faydalı ola bilər.

22.2 İdarəetmə
İdarəetmə strukturları müxtəlif mədəniyyət təcrübəsi və hüquqi baza, habelə ölçü və sahibkarlıq
xarakteristikaları kimi amillərin təsirini əks etdirərək, yurisdiksiyadan və müəssisədən asılı olaraq,
fərqlənir. Müəssisələrin əksəriyyətində idarəetmə direktorlar şurası, müşahidə şurası, tərəfdaşlar,
sahibkarlar, rəhbərlik komitəsi, idarə heyəti, qəyyumlar yaxud onların ekvivalenti olan şəxslər kimi
idarəetmə orqanının birgə məsuliyyətidir.
Kiçik müəssisələrdə idarəetmə bir şəxsə - başqa sahibkarlar olmadığı hallarda və ya bir qəyyuma
həvalə edilə bilər. Bu hallarda əgər məsələlərin rəhbərliyin nəzərinə çatdırılması tələb olunarsa,
onların idarəetmə vəzifəsini yerinə yetirən həmin şəxs(lər)in nəzərinə çatdırılmasına ehtiyac yoxdur.
Lakin müəssisənin idarə edilməsi birdən çox şəxsə (məsələn, digər ailə üzvlərinə) həvalə edildiyi
hallarda auditor hər bir şəxsin müvafiq qaydada məlumatlandırılmasını təmin etmək üçün zəruri
addımlar atmalıdır.
Digər müəssisələrdə idarəetmə birgə məsuliyyət olduğu hallarda auditor idarəetmə həvalə edilmiş
şəxslərin yarımqrupu, məsələn, audit komitəsi ilə əlaqə saxlaya bilər. Bu hallarda auditor bütün
idarəetmə orqan ilə əlaqə saxlamağa ehtiyacın olub-olmadığını müəyyənləşdirməlidir. Bu qərar
aşağıdakılara əsaslanmalıdır:
•

Yarımqrupun və idarəetmə orqanın münasib məsuliyyətləri;

•

Məlumat veriləcək məsələnin xarakteri;

•

Münasib qanun yaxud qaydaların tələbləri; habelə

•

Yarımqrupun xəbər verilmiş məlumatla bağlı tədbir görməyə səlahiyyətinin olub-olmadığı və
auditora lazım ola bilən əlavə məlumatları və izahatları təqdim edib-etməmək imkanı.

Əlaqə saxlanılası müvafiq şəxs(lər)i qüvvədə olan qanunvericilik bazası yaxud audit tapşırığının digər
şəraitlərindən aydın şəkildə müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda auditora əlaqə saxlanılacaq
münasib şəxs(lər)i audit tapşırığını verən tərəflə müzakirə edib razılaşdırmaq lazım ola bilər. Əlaqə
saxlanılacaq şəxs(lər)i müəyyən edərkən, müəssisənin idarəetmə strukturunun auditor tərəfindən
öyrənilməsi məqsədəuyğun olar. Əlaqə saxlanılacaq müvafiq şəxs(lər) də məlumat veriləcək
məsələdən asılı olaraq, dəyişə bilər.
Müəssisə qrupun tərkib hissəsi olduqda, bölmə auditorunun əlaqə saxladığı müvafiq şəxs(lər)
audit tapşırığının şəraitlərindən və nəzərə çatdırılacaq məsələdən asılıdır. Bəzi hallarda bir neçə
bölmə eyni daxili nəzarət sistemində eyni fəaliyyət ilə məşğul ola bilər və mühasibat uçotunun
eyni prinsiplərindən istifadə edə bilər. Bu cür bölmələrin idarəetməyə görə məsul şəxsləri eyni
olduğu hallarda (məsələn, ümumi direktorlar şurası) bu bölmələrlə eyni vaxtda əlaqə saxlamaqla,
təkrarlanmanın qarşısını almaq olar.
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22.3 Barəsində məlumat veriləcək məsələlər
Audit yoxlamasının nəticəsində əldə edilmiş idarəetmə baxımından maraq doğuran məsələlərə
aşağıdakılar daxildir:
•

Maliyyə hesabatının audit yoxlaması ilə bağlı auditorun məsuliyyəti;

•

Audit yoxlamasının planlaşdırılmış həcmi və müddəti; habelə

•

Audit yoxlamasından irəli gələn əhəmiyyətli nəticələr.

Ölkə səviyyəli xüsusi audit standartları yaxud qanunvericiliklə xüsusilə tələb olunmadığı
hallarda, auditordan idarəetmə baxımından maraq doğuran məsələləri müəyyən etmək
məqsədilə audit prosedurlarını hazırlamaq tələb olunmur.
Bəzi hallarda yerli tələblər, qanunlar yaxud qaydalar auditorun məlumat mübadiləsini
məhdudlaşdıran məxfilik öhdəlikləri təyin edə bilər. İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə saxlamazdan
əvvəl bu cür tələblərə istinad edilməlidir.
NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
İdarəetməyə məsul şəxslərlə əməli iş münasibətləri qurmaq üçün vaxt ayırın. Bu tərəflər
arasında məlumat mübadiləsinin effektivliyini təkmilləşdirməyə kömək edəcək.

Auditorun məsuliyyəti
İdarəetməyə məsul şəxslər maliyyə hesabatlarının təqdim edilmə prosesinə nəzarət etmə
vəzifələrinə aid olan əhəmiyyətli məsələlər haqqında məlumatlandırılmalıdır. Bura
aşağıdakılar barədə məlumatvermə daxildir:
•

Maliyyə hesabatlarının audit yoxlaması rəhbərliyi yaxud idarəetməyə məsul şəxsləri
məsuliyyətlərindən azad etmir; habelə

•

Auditorun məsuliyyətinə aşağıdakılar daxildir:
– İdarəetməyə məsul şəxslərin nəzarəti ilə rəhbərliyin hazırladığı maliyyə hesabatlarına
dair rəyin formalaşdırılması və ifadə edilməsi, and
–Maliyyə hesabatlarının audit yoxlaması nəticəsində yaranan əhəmiyyətli məsələlər haqqında
məlumatın verilməsi.

Çox vaxt bu tələbi yerinə yetirmək üçün idarəetməyə məsul şəxslərə audit yoxlamasına dair
məktub-sazişin nüsxəsi təqdim edilir. Orada idarəetməyə məsul şəxslərə aşağıda əks etdirilmiş
məsələlər barədə məlumat verilir.
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Əlavə 22.3-1
Məlumat mübadiləsinin xarakteri
Audit yoxlamasına
dair məktubsazişin nüsxəsini
təqdim edin

Auditorun audit yoxlamasını BAS-ın tələblərinə uyğun aparılması üzrə
məsuliyyəti.
BAS-ların auditdən irəli gələn, maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə
nəzarət edən idarəetməyə məsul şəxslərə aid tələbləri barədə məlumat
verilir.
BAS-lara əsasən auditordan idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat
veriləcək əlavə məsələləri müəyyən etmək məqsədilə prosedurları
hazırlamaq tələb olunmur.
Qanun yaxud qaydalara, müəssisə ilə razılaşmaya və ya audit tapşırığına
dair tətbiq edilə bilən əlavə tələblərə (məs., milli peşəkar mühasibat uçotu
orqanının standartları) əsasən konkret məsələlər barədə məlumatların
verilməsi üzrə auditorun məsuliyyəti (müvafiq olduğunda).

Audit yoxlamasının planlaşdırılmış həcmi və müddəti
Audit yoxlamasının planlaşdırılmasının müzakirə edilməsinin məqsədi auditorla idarəetməyə məsul
şəxslər arasında ikitərəfli əlaqəni təşviq etməkdir. Lakin audit yoxlamasının effektivliyini etibardan
sala bilən təfərrüatlı məlumatları (məsələn, xüsusi audit prosedurlarının xarakteri və müddəti)
verməmək üçün ehtiyatlı olmaq lazımdır. İdarəetməyə məsul şəxslərin bəziləri yaxud hamısı
müəssisənin idarə edilməsində iştirak etdiyi hallarda bu xüsusilə vacibdir.
Müzakirə ediləcək məsələlərə aşağıda əks etdirilmiş məsələlər daxil olmalıdır.
Əlavə 22.3-2

Audit planı

İdaəretməyə məsil
şəxslərdən
məlumat əldə ein
(Audit planlarına
təsir edə bilər)

Təsvir
Audit planının, həcminin və müddətinin ümumi təfərrüatları.
Əhəmiyyətlilik anlayışının auditdə tətbiqi.
Dələduzluq yaxud səhv üzündən baş vermiş əhəmiyyətli təhriflər risklərini
necə əks etdiriləcəyi.
Auditə aid daxili nəzarətə yanaşma.
Mühasibat uçotu standartlarında əhəmiyyətli dəyişikliklər və ehtimal edilən
təsiri.
Müəssisənin məqsədləri və strategiyaları, tənzimləyici orqanlarla əhəmiyyətli
əlaqələr və əhəmiyyətsiz təhriflərlə nəticələnə bilən əlaqəli biznes riskləri
barədə müzakirələr.
Aşağıdakılara nəzarətin təsviri:



Dələduzluq riskləri də daxil olmaqla, daxili nəzarətin münasibliyi;
Rəhbərliyin səriştəliliyi və dürüstlüyü; habelə
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Auditorla əvvəlki məlumat mübadilələri üzrə cavab tədbirləri.
Audit zamanı konkret diqqəti təmin edən məsələlər.
Auditordan əlavə prosedurları yerinə yetirmək tələbləri.
Maliyyə hesabatlarının auditinə təsir göstərə bilən digər məsələlər.

Audit yoxlamasının əhəmiyyətli nəticələri
Məsələ rəhbərliyin səriştəliliyi yaxud dürüstlüyünə aid olan hallar istisna olmaqla, auditor əvvəl
idarəetmə baxımından maraq doğuran məsələləri rəhbərliklə müzakirə etməlidir. Bu cür ilkin
müzakirələr faktları və problemləri aydınlaşdırmaq və rəhbərliyə əlavə məlumat vermək imkanının
verilməsi üçün nəzərdə tutulur.
260 saylı BAS-ın 1 saylı Əlavəsində (aşağıda verilir) idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə
çatdırılacaq xüsusi məsələlərin siyahısı təqdim edilir. Belə tələblər təlimatın digər hissələrində əks
etdirilmişdir.
Əlavə 22.3-3
BAS # Xüsusi məlumatverməyə dair tələblər
BKNS 1 Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli
xidmətlər üzrə tapşırıqları yerinə yetirən şirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət
BAS 240 Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun
məsuliyyəti
Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə
BAS 250 alınması
BAS 265 Daxili nəzarətlə bağlı çatışmazlıqların idarəetməyə məsul şəxslərə
və rəhbərliyə bildirilməsi
BAS 450 Audit zamanı müəyyən edilmiş təhriflərin dəyərləndirilməsi
BAS 505 Kənar mənbədən təsdiqləmələr
BAS 510 İlk Audit —ilkin qalıqlar
BAS 550 Əlaqəli tərəflər
BAS 560 Sonrakı hadisələr

Paraqraf
30(a)
21, 38(c)(i),
40-42
14, 19, 22-24
9
12-13
9
7

BAS 570 Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
BAS 600 Xüsusi mülahizələr — qrup maliyyə hesabatlarının auditi
(o cümlədən bölmə auditorlarının işi)
BAS 705 Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər
BAS 706 Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər paraqrafı
BAS 710 Müqayisəli məlumatlar: müqayisəli göstəricilər və müqayisəli maliyyə
hesabatları
BAS 720 Auditi aparılmış maliyyə hesabatlarını əks etdirən sənədlərdəki digər məlumatlar üzrə
auditorun məsuliyyəti
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27
7(b)-(c), 9,
10(a), 13(b),
14(a), 17
23
49
12, 14, 19(a),
28
9
18
10, 13, 16
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İdarəetmə baxımından maraq doğuran, haqqında məlumat verilə bilən (yazılı şəkildə daha yaxşı olar)
daha geniş yayılmış məsələlərin bəziləri aşağıdakı əlavədə əks etdirilmişdir.

Əlavə 22.3-4
Audit məsələləri
Uçot siyasəti

Əvvəlki dövrdə
məlumatvermə

Məlumatvermə ilə bağlı mülahizələr
Müəssisənin maliyyə hesabatlarına təsir göstərən yaxud göstərə bilən
əhəmiyyətli uçot siyasətlərinin və strategiyalarının seçilməsi (və ya uçot
siyasətində və strategiyasında dəyişikliklərin edilməsi).
Cari dövrün maliyyə hesabatlarına təsir göstərə bilən, əvvəl barəsində məlumat
verilmiş idarəetmə baxımından maraq doğuran məsələlər.

Əhəmiyyətli
təhriflər riskləri

Maliyyə hesabatlarında açıqlanması tələb edilən hər hansı əhəmiyyətli risklərin
(məsələn, hal-hazırda gedən məhkəmə çəkişməsi) maliyyə hesabatlarına
mümkün təsiri.

Əhəmiyyətli
qeyrimüəyyənliklər

Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizlik imkanını əhəmiyyətli dərəcədə şübhə altına
qoya bilən hadisə və şərtlərə aid əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliklər.

Narahatçılıqlar

Əhəmiyyətli təhriflər risklərinə təsir göstərə bilən müəssisə və onun biznes planı
ilə strategiyalarına təsir edən təsərrüfat fəaliyyətinin şəraitləri. Rəhbərliyin
mühasibat uçotu yaxud audit məsələləri üzrə digər mühasiblərlə konsultasiyaları
ilə bağlı narahatçılıqlar.

Rast gələn böyük Bu, aşağıdakılardan ibarət ola bilər:
çətinliklər
• Çətin mühasibat uçotu yaxud audit problemlərinin həlli;
• Audit yoxlaması üçün tələb edilən sənədlərdən istifadə etmək imkanın
olmaması;
• Şəxsi heyət suallara cavab verə bilmir;
• Həcmin məhdudlaşdırılması və bunun həll etmə yolları; habelə
• Ayrılıqda yaxud məcmu halında müəssisənin maliyyə hesabatları və ya audit
hesabatı üçün əhəmiyyətli ola bilən məsələlər barədə rəhbərliklə fikir ayrılığı.
Müəssisənin
rəhbərliyinə dair
şərhlər

Audit düzəlişləri

Rəhbərliyin səriştəliliyi ilə bağlı suallar:
•
•
•
•

Daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatışmazlıqlar;
Rəhbərliyin dürüstlüyü ilə bağlı suallar;
Əlaqəli tərəflərlə iri əməliyyatlar;
Qeyri-qanuni hərəkətlər; habelə

•
Rəhbərliyin iştirakı ilə baş vermiş dələduzluq.
Müəssisənin maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən yaxud
göstərə bilən təshih edilməmiş audit düzəlişləri.

Təshih edilməmiş Ayrılıqda yaxud məcmu halında ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün rəhbərlik
tərəfindən əhəmiyyətsiz kimi müəyyən edilən təshih edilməmiş təhriflər
təhriflər
(əhəmiyyətsiz məbləğlərdən başqa).
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Audit hesabatı

Audit hesabatında gözlənilən dəyişikliklər edilməsinin səbəblərini açıqlayın.

Razılaşdırılmış
məsələlər

Audit tapşırığının şərtlərində razılaşdırılmış digər məsələlər.

Digər məsələlər

Auditorun peşəkar mühakiməsinə əsasən maliyyə hesabatlarının təqdim etmə
prosesinə nəzarət üçün əhəmiyyətli olan, audit yoxlamasından irəli gələn digər
məsələlər (əgər varsa).
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NƏZƏRƏ ALINACAQ MƏSƏLƏ
Mümkün olduğu hallarda əhəmiyyətli məsələlər barədə yazılı şəkildə məlumat verin. Məktub
yaxud hesabat məlumat veriləcək məsələləri əks etdirən, hər iki tərəfin istifadə etdiyi sənəd
təqdim edir. Əgər zəruri məsələlər barədə şifahi məlumat verilərsə, məlumatvermənin baş
tutması barədə müvafiq sənəd təşkil edən, müəssisəyə təqdim edilə bilən yığıncağın
protokolunu yazın.

Sənədləşdirmə
BAS-ın tələblərinə əsasən məsələlər barədə şifahi şəkildə məlumatvermə tələb olunduğu hallarda
belə məsələlərin nə vaxt və kimin nəzərinə çatdırılmasını açıqlayan faylı üçün qeydlər hazırlayın.
Məsələlər barədə yazılı şəkildə məlumat verildiyi hallarda məlumatvermənin nüsxəsini audit
sənədləşməsinin bir hissəsi kimi saxlayın.
Vaxtı-vaxtında olma
Maraq doğuran audit məsələlər barədə vaxtında məlumatverməni təmin edin ki,
idarəetməyə məsul şəxslər müvafiq tədbir görə bilsin.

22.4 Nümunəvi halların təhlili — idarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə
Nümunəvi halların təhlilinə dair təfərrüatlar üçün 2-ci cildin 2-ci “Nümunəvi halların təhlilinə giriş”
fəsilinə istinad edin.
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Nümunəvi halın təhlili A — “Dephta Furniture, Inc.”
İdarəetmə baxımından maraq doğuran audit məsələləri
Aşağıda rəhbərliyə və idarəetməyə məsul şəxslərə göndərilmiş məktubdan çıxarış təqdim edilir.

Jamel, Woodwind & Wing LLP
55 Kingston St., Cabetown, United Territories 123-53004

15 mart 20X3-cü il
Cənab Surac Dephta, baş direktor
“Dephta Furniture”
2255 West Street
North Cabetown
United Territories
123-50214
Hörmətli cənab Dephta,
Hazırki hesabatda qeyd edilən məsələlər maliyyə hesabatının audit yoxlamasından irəli
gəlir və bizim fikrimizcə diqqətinizə çatdırılması tələb edilən məsələlərə aiddir.
Biz “Dephta Furniture” şirkətinin maliyyə hesabatlarının peşə standartlarımıza uyğun audit
yoxlamasını başa çatırmışıq. Biz 20 mart 20X3-cü il tarixli audit hesabatımızı imzalanmış
təqdimat məktubunu əldə edən kimi buraxmağı nəzərdə tutmuşuq.
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Audit yoxlamamız maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair ağlabatan
əminlik əldə etmək məqsədilə aparılmışdır. Əhəmiyyətli təhriflərin bəzilərinin qaçılmaz
aşkarlanmama riski ilə nəticələnən audit yoxlaması və daxili nəzarətin tərkib məhdudiyyətləri
üzündən mütləq əminlik mümkün deyil.
Audit yoxlamasını planlaşdırarkən, biz audit prosedurlarının xarakterini, həcmini və müddətini
müəyyən etmək üçün maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə daxili nəzarəti nəzərdən keçirdik.
Lakin maliyyə hesabatlarının auditi “Dephta Furniture” şirkətində daxili nəzarətin effektiv
fəaliyyətinə dair əminlik təmin etmir. Lakin, auditi apardığımız zaman müəyyən çatışmazlıqlar
diqqətimizi cəlb etdi və onlar barədə sizə məlumat veriləcək. Bu məktuba qoşulmuş A Əlavəsinə
istinad etməyinizi xahiş edirik (daxil edilməmişdir).
Dələduzluğun qəsdlə edildiyinə görə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin, dələduzluğun
və digər qeyri-qanuni hərəkətlərin mövcud olma və audit yoxlaması ilə aşkarlanmama riski həmişə
mövcuddur.
Aşağıda audit yoxlamasının nəticələrinin icmalı verilir.
1. Biz diqqətinizə çatdırılacaq heç bir əhəmiyyətli təhriflər (sizinlə artıq müzakirə edilib təshih
edilən müəyyən edilmiş təhriflərdən başqa) müəyyən etmədik.
2. Biz audit apararkən rəhbərlik və işçilər yaxşı əməkdaşlıq etdi. Bizdə olan məlumata əsasən,
bizə mühasibat uçotu sənədlərindən və auditin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan digər
sənədlərdən tam istifadə etmək imkanı verilmişdir. Rəhbərliklə bizim aramızda heç bir fikir
ayrılığı olmamışdır və biz audit, mühasibat uçotu və açıqlamalarla bağlı bütün məsələləri öz
tələblərimizə uyğun şəkildə həll etdik.
Biz həmçinin aşağıdakı məsələləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirik:
•
Dövr ərzində peşəkar tənzimləyici sənədlərdə dəyişikliklər edilməmişdir. Bax Əlavə B.
(daxil edilməmişdir)
•
Rəhbərlik üçün maraqlı ola bilən digər müəyyən edilmiş məsələlər. Bax Əlavə C. (daxil
edilməmişdir)
Zəhmət olmasa, fikir verin ki, beynəlxalq audit standartlarına əsasən idarəetməyə məsul şəxslərin
nəzərinə çatdırmaq üçün əlavə məsələləri müəyyən etmək məqsədilə bizdən prosedurların
hazırlanması tələb edilmir. Müvafiq olaraq, audit yoxlaması adətən bu cür bütün məsələləri
müəyyən etməməlidir.
Bu məlumat yalnız rəhbərliyin nəzərinə çatdırmaq mqəsədilə hazırlanmışdır və hər hansı digər
məqsəd üçün nəzərdə tutulmur. Biz, bu məlumatdan istifadə edən üçüncü tərəf qarşısında heç bir
məsuliyyət daşımırıq.
Hörmətlə,
____________________
Sanq Cun Li
“Jamel, Woodwind & Wing LLP”
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Nümunəvi halın təhlili B — “Kumar & Co.”
FAYLA ARAYIŞ: İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə
Audit yoxlamasının düzəlişləri və nəticələri
Biz mal-material ehtiyatlarının qalığına və kreditor borclarının hesabalanmasına düzəlişlərin
edilməsini Rac ilə müzakirə etdik. O qeyd etdi ki, ailə problemləri ilə bağlı bu dövrdə Rubiyə
nəzarət etməyə və əməliyyatların təsdiqlənməsinə çox vaxt ayırmamışdır, bu səbəbdən
nöqsanların olması onu təəccübləndirmir. O söz verdi ki, dövrün bitməsindən sonra ödənilən
borcları toplamaq məqsədilə Rubi tərəfindən növbəti dövrdə daha yaxşı izlənilməsini təmin
edəcək.
Biz qeyd etdik ki, aşkar edilmiş düzəlişlər istisna olmaqla, audit apararkən heç bir əhəmiyyətli
problem aşkar etmədik, Rubi isə bizə çox kömək etdi.
Digər tövsiyələr
İT nəzarəti müzakirə edərkən, bizə məlum oldu ki, Rubi mühasibat uçotunun proqramlar
paketinin ehtiyat nüsxəsinin yaradılmasını heç vaxt yoxlamamışdır və tövsiyə etdik ki, mühasibat
uçotu sənədlərinin ehtiyat nüsxəsinin yaradılmasının mümkün olmasından əmin olmaq üçün
Rac ehtiyat nüsxəsinin yaradılmasını yoxlasın. Kompüter sıradan çıxdığı halda, mühasibat uçotu
sənədlərinin itməsi bizim audit aparmaq imkanımıza əhəmiyyətli dərəcədə təsir edəcək.
Hazırladı: SL

Tarix: 16 mart 20X3-cü il
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23. Auditor hesabatına edilən dəyişikliklər
Müvafiq BAS

Fəsilin məzmunu
Zəruri odluqda maliyyə hesabatları barədə müvafiq fərqli rəyin
bildirilməsi üzrə təlimat.

705

Əlavə 23.0-1
Riskin
qiymətləndirilməsinə2
qayıtmaq

Fəaliyyət

Əldə edilmiş audit
sübutlarını
dəyərləndirmək

Hesabatvermə

bəli

Sənədləşdirilmə1

Məqsəd

Zəruri əlavə audit
yoxlamasını (əgər
tələb olunursa)
müəyyən etmək

Əlavə
iş
tələb
olunur?

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

xeyr
Audit hesabatını
hazırlamaq

Audit yoxlamasının
nəticələri əsasında
rəy formalaşdırmaq

Əhəmiyyətli qərarlar
İmzalanmış auditor rəyi

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

Paraqraf #
705.4

BAS-ın məqsəd(lər)i
Auditorun məqsədi aşağıdakı hallarda maliyyə hesabatları barədə aydın şəkildə lazımi fərqli rəy
bildirməkdən ibarətdir:
(a) Auditor əldə edilmiş audit sübutlarına əsaslanaraq, bu fikrə gəlir ki, maliyyə hesabatları
bütövlükdə əhəmiyyətli təhriflərdən azad deyildir; yaxud
(b) Auditor bütövlükdə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olmamasını təsdiqləyən
yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilmir.
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Paraqraf #
705.5

705.6

705.7

705.8

705.9

705.10

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
BAS-ın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənaları ifadə edir:
(a) Nüfuzetmə (Pervasive) – Təhriflər kontekstində istifadə edilən termin olub,
təhriflərin maliyyə hesabatlarına təsirini və ya yetərli münasib audit sübutlarının
əldə edilə bilməməsi üzündən aşkar edilə bilməyən təhriflərin maliyyə
hesabatlarına mümkün təsirini (əgər olarsa) təsvir edir. Maliyyə hesabatlarına
nüfuzedici təsirlər, auditorun mühakiməsinə görə, aşağıdakı şəkildə olur:
(i)
Maliyyə hesabatlarının ayrı-ayrı elementləri, hesabları və ya maddələri ilə
məhdudlaşmır;
(ii)
Əgər məhdudlaşarsa, maliyyə hesabatlarının xeyli hissəsini təmsil edir və
ya edə bilər; habelə
(iii)
Açıqlamalarla əlaqədar olaraq, istifadəçilərin maliyyə hesabatlarını başa
düşmələri üçün əsaslı əhəmiyyət daşıyır.
(b) Fərqli rəy (Modified opinion) – Şərti müsbət rəy, mənfi rəy və ya rəydən imtina.
Auditor aşağıdakı hallarda fərqli rəy bildirməlidir:
(a) Auditor əldə edilmiş audit sübutlarına əsaslanaraq, maliyyə hesabatlarının bütövlükdə
əhəmiyyətli təhriflərdən azad olmaması barədə qənaətə gəldikdə; yaxud
(İst:Paraq.A2-A7)
(b) Auditor maliyyə hesabatlarının bütövlükdə əhəmiyyətli təhriflərdən azad olunması
barədə nəticə çıxarmaq üçün yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilmədikdə.
(İst;Paraq.A8-A12)
Auditor aşağıdakı hallarda şərti müsbət rəy bildirməlidir:
(a) Yetərli münasib audit sübutları əldə etdikdən sonra auditor təhriflərin istər ayrılıqda,
istərsə də məcmu halında birlikdə maliyyə hesabatlarına təsirinin nüfuzedici deyil,
əhəmiyyətli xarakter daşıması qənaətinə gəlir; yaxud
(b) Auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilməsə
də, auditor, əgər olarsa, müəyyən edilməmiş təhriflərin maliyyə hesabatlarına
mümkün təsirinin nüfuzedici deyil, əhəmiyyətli xarakter daşıması barədə nəticə
çıxarır.
Auditor yetərli münasib audit sübutları əldə etdikdən sonra həmin təhriflərin istər ayrılıqda,
istərsə də məcmu halında birlikdə, maliyyə hesabatları üçün eyni vaxtda həm əhəmiyyətli,
həm də nüfuzedici xarakterdə olması qənaətinə gəldiyi zaman mənfi rəy bildirməlidir.
Öz rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilmədikdə və
müəyyən edilməmiş təhriflərin maliyyə hesabatlarına mümkün təsirinin həm əhəmiyyətli,
həm də nüfuzedici xarakterdə ola bilməsi barədə qənaətə gəldiyi zaman auditor rəy
verməkdən imtina etməlidir.
Auditor bir neçə qeyri-müəyyənlik amillərindən ibarət həddən artıq nadir hallarda, qeyrimüəyyənliklərin hər biri ilə bağlı yetərli münasib audit sübutları əldə etmiş olmasına
baxmayaraq, həmin qeyri-müəyyənliklərin potensial qarşılıqlı əlaqəsi və onların maliyyə
hesabatlarına mümkün kumulyativ təsiri üzündən maliyyə hesabatları barədə rəy
formalaşdırmağın qeyri-mümkün olması barədə qənaətə gəldiyi zaman rəy bildirməkdən
imtina etməlidir.
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Paraqraf #
705.11

705.12

705.13

705.14

705.15

705.16

705.17

705.18

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Əgər tapşırığı qəbul etdikdən sonra auditor auditin əhatə dairəsinə rəhbərliyin
məhdudiyyət qoymasından xəbər tutarsa və auditorun fikrincə, bu, maliyyə hesabatları
barədə şərti müsbət rəy ifadə etməyi və ya rəydən imtina etməyi zəruri edərsə, auditor
rəhbərlikdən bu məhdudiyyəti götürməsini tələb etməlidir.
Rəhbərlik 11-ci paraqrafda sözügedən məhdudiyyəti götürməkdən imtina etdikdə,
idarəetməyə məsul şəxslərin hamısı müəssisənin idarə edilməsinə cəlb olunmadığı halda,
auditor bu məsələni idarəetməyə məsul şəxslərə xəbər verməli və yetərli münasib audit
sübutları əldə etmək üçün alternativ prosedurları yerinə yetirməyin mümkünlüyünü
müəyyən etməlidir.
Əgər auditorun yetərli münasib audit sübutları əldə etmək imkanı yoxdursa, o, müvafiq
nəticələri aşağıdakı şəkildə qiymətləndirməlidir:
(a) Əgər auditor müəyyən edilməmiş təhriflərin, əgər olarsa, maliyyə hesabatlarına
mümkün təsirinin nüfuzedici olmasa da, əhəmiyyətli ola bilməsi qənaətinə gələrsə,
o zaman şərti müsbət rəy bildirməlidir; yaxud
(b) Əgər auditor müəyyən edilməmiş təhriflərin, əgər olarsa, maliyyə hesabatlarına
mümkün təsirinin həm əhəmiyyətli, həm də nüfuzedici ola bilməsi və nəticədə
rəyin dəyərləndirilməsinin bu vəziyyətin ciddiliyini xəbər vermək üçün adekvat
olmaması qənaətinə gələrsə, onda auditor:
(i)
tətbiq olunan qanun və qaydalarla qadağan edilməyibsə və
məqsədəuyğundursa, audit tapşırığından imtina etməlidir; yaxud
(İst:Paraq.A13-A14)
(ii)
auditor hesabatının hazırlanmasından əvvəl audit tapşırığından imtina
etmək məqsədəuyğun deyilsə və ya qadağan edilibsə, maliyyə
hesabatları barədə rəydən imtina etməlidir.
Əgər auditor 13(b)(i) paraqrafında nəzərdə tutulduğu kimi, audit tapşırığından imtina
edərsə, imtinadan əvvəl auditor idarəetməyə məsul şəxslərə audit əsnasında müəyyən
edilmiş və rəyin dəyişdirilməsinə səbəb ola biləcək təhriflərlə bağlı bütün məsələlər barədə
məlumat verməlidir. (İst: Paraq.A15)
Auditor maliyyə hesabatları haqqında fərqli rəy ifadə etməyi və ya rəydən imtina etməyi
zəruri hesab etdikdə, bu auditor hesabatına eyni maliyyə hesabatı çərçivəsi baxımından
ayrıca maliyyə hesabatına və ya onun bir və ya daha çox ayrıca elementlərinə,
hesablarına və ya maddələrinə dair müsbət rəy daxil edilməməlidir. Bu şəraitlərdə eyni
hesabata bu cür müsbət rəyin daxil edilməsi auditorun bütövlükdə maliyyə hesabatı
barədə mənfi rəyinə və ya rəydən imtina etməsinə zidd ola bilər. (İst:Paraq.A16)
Auditor maliyyə hesabatlarına dair fərqli rəy bildirdiyi zaman 700 saylı BAS-ın tələb etdiyi
konkret elementlərə əlavə olaraq, auditor hesabatına fərqli rəy bildirilməsinə səbəb olan
məsələnin təsvirini əks etdirən paraqrafı daxil etməlidir. Auditor bu paraqrafı auditor
hesabatındakı “Rəy” paraqrafından əvvəldə yerləşdirməli və müvafiq olaraq, “Şərti müsbət
rəy üçün əsaslar”, “Mənfi rəy üçün əsaslar” və ya “Rəydən imtina üçün əsaslar”
başlıqlarından istifadə etməlidir. (İst:Paraq.A17)
Əgər maliyyə hesabatlarında, onlardakı konkret məbləğlərlə (o cümlədən miqdar
açıqlamaları ilə) bağlı əhəmiyyətli təhriflər mövcud olarsa, auditor fərqli rəy üçün əsaslar
paraqrafına təhriflərin maliyyə təsirinin təsvirini və praktik cəhətdən mümkün olduqda,
nəticələrinin miqdar təhlilini daxil etməlidir. Əgər maliyyə göstəriciləri üçün təhriflərin
nəticələrinin miqdar təyini mümkün deyilsə, onda auditor bu haqda fərqli rəy üçün əsaslar
paraqrafında məlumat verməlidir. (İst:Paraq.A18)
Əgər maliyyə hesabatlarında təqdim olunan məlumatların təsviri ilə bağlı əhəmiyyətli
təhriflər mövcud olarsa, auditor fərqli rəy üçün əsaslar paraqrafında məlumatların necə
təhrif olunmasını izah etməlidir.
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Paraqraf #
705.19

705.20

705.21

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
Əgər maliyyə hesabatlarında təqdim olunmalı məlumatın açıqlanmaması ilə bağlı hər
hansı əhəmiyyətli təhriflər mövcud olarsa, auditor:
(a) Bu açıqlanmamış informasiyanı idarəetməyə məsul şəxslərlə müzakirə etməlidir;
(b) Fərqli rəy üçün əsaslar paraqrafında buraxılmış məlumatın xarakterini təsvir
etməlidir; habelə
(c) Qanun və ya qaydalarla qadağan olunmayıbsa, buraxılmış açıqlamaları maliyyə
hesabatlarına daxil etməlidir, bir şərtlə ki, belə etmək praktik baxımdan mümkün
olsun və auditor buraxılmış məlumat barədə yetərli münasib audit sübutları əldə
etsin. (İst:Paraq.A19)
Əgər fərqli rəy yetərli münasib audit sübutunun əldə edilməsinin mümkün olmaması ilə
əlaqədardırsa, auditor fərqli rəy üçün əsaslar paraqrafında bu mümkümsüzlüyün
səbəblərini izah etməlidir.
Hətta əgər auditor maliyyə hesabatlarına dair mənfi rəy bildirmişdirsə və ya rəy verməkdən
imtina etmişdirsə, o, fərqli rəy üçün əsaslar paraqrafında özünə məlum olan və fərqli rəy
bildirilməsinə gətirib çıxara bilən bütün digər məsələlərin səbəblərini və onların təsirini
təsvir etməlidir. (İst:Paraq.A20)

23.1 İcmal
Auditordan tələb olunur ki, aşağıda əks etdirildiyi kimi vəziyyətlərdə maliyyə hesabatları
barədə aydın şəkildə müvafiq fərqli rəy bildirsin.
Əlavə 23.1-1

Zəruri fərqli
hesabat (Şərti
müsbət, mənfi
rəy yaxud rəy
bildirməkdən
imtina)

Vəziyyətlər
Maliyyə hesabatları əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olunub
Əldə edilmiş audit sübutlarına əsasən ümumilikdə maliyyə hesabatları
əhəmiyyətli təhriflərdən azad deyil. Bura əhəmiyyətli olan təshih
edilməmiş təhriflər, mühasibat uçotu prinsiplərinin müvafiqliyi və
əhəmiyyətli təhrifin baş verməsi ilə nəticələnən məlumatların
açıqlanmaması aiddir.
Yetərli münasib audit sübutlarının əldə etmək imkanının olmaması
Ümumilikdə maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflərdən azad olması
barədə qənaətə gəlmək üçün yetərli audit sübutların əldə etmək qeyrimümkündür. Bura aşağıdakıları aid etmək olar:
•
Müəssisədən asılı olmayan, məsələn, mühasibat uçotu
sənədlərinə zərər vurmuş yanğın;
•
Auditorun işinin xarakteri və müddətinə aid olan şəraitlər, məsələn,
inventarizasiyada iştirak etmək imkanının olmaması; yaxud
•
Rəhbərliyin qoyduğu məhdudiyyətlər, məsələn, rəhbərliyin
auditorun müəyyən debitor borclarının kənar mənbədən
təsdiqlənməsini əldə etməyə icazənin verməməsi.

23.2 Audit rəyinə edilən dəyişikliklər
Auditor aşağıdakılar barədə qənaətə gəldiyi hallarda fərqli auditor rəyi tələb olunur:
•

Əldə edilmiş audit sübutlarına əsasən ümumilikdə maliyyə hesabatları əhəmiyyətli
təhriflərdən azad deyil; yaxud
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•

Ümumilikdə maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflərdən azad olması barədə müvafiq audit
sübutları əldə etmək mümkün deyil.

Üç növ fərqli rəy mövcuddur. Bu şərti müsbət, mənfi rəy və rəy bildirməkdən imtinadır.
Aşağıdakı əlavədə (705.A1 saylı BAS-dan çıxarılıb) ifadə ediləcək rəyin növünə auditorun
aşağıdakılar barədə mühakiməsinin necə təsir göstərməsi əks etdirilir:
•

Dəyişikliyə səbəb olan məsələnin xarakteri; habelə

•

Onun maliyyə hesabatlarına təsirinin və ya mümkün təsirinin nüfuzetmə imkanı.

Əlavə 23.2-1
Maliyyə hesabatlarına təsirin və ya mümkün təsirin
nüfuzetmə imkanı barədə auditorun mühakiməsi
Dəyişikliyə səbəb olan məsələnin
Əhəmiyyətli, lakin
xarakteri
nüfuzedici DEYİL
Maliyyə hesabatları əhəmiyyətli
Şərti müsbət rəy
dərəcədə təhrif edilmişdir

Əhəmiyyətli VƏ
nüfuzedici
Mənfi rəy

Yetərli münasib audit sübutlarını
əldə etmək imkanının olmaması

Rəy bildirməkdən imtina

Şərti müsbət rəy

Dəyişikliklərin üç növünün müvafiq qaydada istifadəsi aşağıdakı əlavədə təsvir edilir.
Əlavə 23.2-2
Növ
Şərti müsbət rəy

Tətbiq etmə imkanı
Təsir mənfi rəy yaxud rəy bildirməkdən imtina üçün yetərincə əhəmiyyətli yaxud
nüfuzetmə olmadıqda. Bu, aşağıdakı hallarda tətbiq edilir:
• Yetərli münasib audit sübutları əldə edilmişdir, lakin auditor maliyyə hesabatları
üçün əhəmiyyətli olan, lakin nüfuzedici olmayan ayrı yaxud məcmu halında
təhriflərin mövcud olması barədə qənaətə gəlir; yaxud
• Auditor rəyi əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilmir.
Auditor, əgər olarsa, aşkar edilməmiş təhriflərin maliyyə hesabatlarına mümkün
təsirinin nüfuzedici deyil, əhəmiyyətli olması barədə qənaətə gələ bilər.

Belə ifadə edilir:

“Şərti müsbət rəy üçün əsaslar paraqrafında əks etdirilmiş məsələnin təsiri
(yaxud mümkün təsiri) istisna olmaqla …”

Mənfi rəy

Təhriflərin təsiri həm əhəmiyyətli, həm də nüfuzedici olduqda. Bu, yetərli
münasib audit sübutları əldə edildiyi, lakin auditor təhriflərin ayrılıqda yaxud
məcmu halında maliyyə hesabatları üçün həm əhəmiyyətli, həm də nüfuzedici
olması barədə qənaətə gəldiyi hallarda tətbiq edilir.

Belə ifadə edilir:

“Bizim fikrimizcə, Mənfi təsir üçün əsaslar paraqrafında müzakirə edildiyi
məsələnin əhəmiyyətliliyinə görə… maliyyə hesabatlarında …… ədalətli şəkildə
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təqdim edilmir”.
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Növ
Tətbiq etmə imkanı
Rəy bildirməkdən Aşkar edilməmiş təhriflərin, əgər varsa, mümkün təsiri həm əhəmiyyətli, həm də
imtina
nüfuzedici ola bildiyi zaman. Bu, auditor rəyi əsaslandırmaq üçün yetərli
münasib audit sübutları əldə edə bilmədiyi və aşkar edilməmiş təhriflərin, əgər
varsa, mümkün təsirinin həm əhəmiyyətli, həm də nüfuzedici ola bilməsi barədə
qənaətə gəldiyi hallarda tətbiq edilir.
Bu, həmçinin çoxsaylı qeyri-müəyyənliklərin mümkün qarşılıqlı əlaqəsinə və
onların maliyyə hesabatlarına mümkün ümumi təsirinə görə rəyin
formalaşdırılması mümkün olmadığı çox nadir hallara tətbiq edilir. Bu, hətta
auditor ayrı-ayrı qeyri-müəyyənliklərin hər biri ilə bağlı yetərli münasib audit
sübutları əldə etdiyi hallarda da tətbiq edilir.
Belə ifadə edilir: “Rəy bildirməkdən imtina üçün əsaslar paraqrafında təsvir edilmiş məsələnin
əhəmiyyətliliyinə görə biz, audit rəyi üçün əsas təqdim etmək məqsədilə yetərli
münasib audit sübutları əldə edə bilmədik”.
Mənfi rəyin və ya rəy bildirməkdən imtinanın verilməsinin yeganə alternativi audit
yoxlamasından tamamilə çıxmaq (icazə verildiyi hallarda) və rəy verməməkdir.
Dəyişiklik etmək tələb olunduqda, aşağıda verildiyi kimi “dəyişiklik üçün əsaslar” paraqrafında
təfərrüatlar təqdim edilməlidir.
Əlavə 23.2-3
Dəyişiklik
paraqrafı üçün
əsaslar

Maliyyə
hesabatlarına

Məqsəd
Dəyişikliyin təfərrüatlarını maliyyə hesabatları barədə rəydən yaxud rəy
bildirməkdən imtinadan əvvəl gələn ayrı paraqrafda (mümkün dərəcədə vahid
şəkildə ifadə edilmiş) təyin edir. Paraqrafın başlığı “Şərti müsbət rəy üçün
əsaslar”, “Mənfi rəy üçün əsaslar” yaxud “Rəy bildirməkdən imtina üçün
əsaslar” olmalıdır.
İfadə etmə
Paraqrafa aşağıdakılar daxil olmalıdır:
•
Dəyərləndirmənin mahiyyəti üzrə səbəbləri;
•
Həyata keçirilməsi qeyri-mümkün olmadıqda, maliyyə hesabatlarında
xüsusi məbləğlər olan (o cümlədən kəmiyyət açıqlamaları) dəyişikliklərin
maliyyə hesabatlarına təsir(lər)inin kəmiyyətlə ifadə olunması. Bura təsirə
məruz qalmış hesab qalıqlarına, əməliyyatların kateqoriyalarına və
açıqlamalara təsirin, üstəlik vergi tutulmazdan əvvəl gəlirə, xalis gəlirə və
kapitala təsirin kəmiyyətlə ifadə edilməsi daxil olmalıdır;
•
Müvafiq hallarda maliyyə nəticələrinin kəmiyyətlə ifadə edilməsinin
praktiki baxımdan qeyri-mümkün olmasının bəyan edilməsi;
•
Əhəmiyyətli təhriflər təsviri açıqlamalar aid olduğu hallarda açıqlamaların
necə təhrif olunduğunin izah edilməsi;
•
Açıqlamaları asanlıqla əldə etmək mümkün olmadığı, açıqlamalar
rəhbərlik tərəfindən hazırlanmadığı yaxud onların həcmi hesabatda hədsiz
böyük olduğu hallarda buraxılmış məlumatların xarakteri; habelə
•
Auditor rəyinin dəyişdirilməsini tələb edən bütün müəyyən edilmiş
məsələlərin təsviri. Xüsusi bir məsələyə aid olan mənfi rəy yaxud rəy
bildirməkdən imtina fərqli auditor hesabatının tərtib edilməsini tələb edən digər
məsələlərin buraxılmasına bəraət qazandırmır.
Audit hesabatında maliyyə hesabatlarına qeydlərdə daha geniş müzakirəyə
istinad edilə bilər.
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qeydlər
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23.3 Maliyyə hesabatları əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olunub
Paraqraf #
450.4

BAS-dan müvafiq çıxarışlar
BAS-da qoyulmuş məqsədlərlə bağlı aşağıdakı terminlər bu mənalara malikdir:
(a)
Təhrif (Misstatement) — maliyyə hesabatı maddəsində əks etdirilmiş məbləğ,
təsnifat, təqdimat və ya açıqlanma ilə tətbiq olunan maliyyə hesabatı çərçivələrinə müvafiq
olması tələb olunan maddənin məbləği, təsnifatı, təqdimatı və ya açıqlanması arasındakı
fərqdir. Təhrif dələduzluq və ya səhv nəticəsində yarana bilər. (İst: Paraq. A1)
Auditor maliyyə hesabatının bütün mühüm aspektlər baxımından ədalətli təqdim
olunması və ya dürüst və ədalətli təsəvvür yaradıb-yaratmaması haqqında rəy verdiyi
zaman bu məbləğ, təsnifat, təqdimat və ya açıqlamalara auditorun mühakiməsinə görə,
maliyyə hesabatlarının bütün mühüm aspektlər baxımından ədalətli təqdim olunması və ya
dürüst və ədalətli təsəvvür yaratması üçün zəruri olaraq düzəlişlərin edilməsi də bu
təhriflərə daxildir.
(b)
Təshih edilməmiş təhriflər (Uncorrected misstatements) — Auditorun audit zamanı
topladığı və təshih olunmamış təhriflər.

Bu, yetərli münasib audit sübutları əldə edildiyi, lakin auditorun təhriflərin ayrılıqda və ya məcmu
halında maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli (şərti müsbət rəy tələb edilir) yaxud həm əhəmiyyətli,
həm də nüfuzedici (mənfi rəy tələb edilir) olması barədə qənaətə gəldiyi hallarda tətbiq edilir.
Bu aşağıdakıların nəticəsində yarana bilər:
•

Təshih edilməmiş təhriflərin auditor tərəfindən dəyərləndirilməsi;

•

Seçilmiş uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğu;

•

Seçilmiş uçot siyasətinin tətbiqi; yaxud

•

Maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiş açıqlamaların məqsədəuyğunluğu yaxud yetərliliyi.
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Əhəmiyyətli təhriflərin nümunələri aşağıda təqdim edilir.
Əlavə 23.3-1
Uçot siyasətinin düzgün seçilməməsi
Dəyərləndirmə = Əhəmiyyətli, lakin nüfuzedici deyil
Cavab tədbiri = Şərti müsbət rəy
Əsas prinsiplər = Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları
MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
[Hesabatın ünvanlandığı şəxs]
Biz … auditini apardıq.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə rəhbərliyin məsuliyyəti
Rəhbərlik …. görə məsuliyyət daşıyır.
Auditorun məsuliyyəti
Bizim vəzifəmiz … .
Şərti müsbət rəy üçün əsaslar
Maliyyə hesabatlarına X qeydində müzakirə edildiyi kimi, maliyyə hesabatlarında
amortizasiya göstərilməmişdir, bu təcrübədə bizim fikrimizcə Maliyyə hesabatlarının
beynəlxalq standartlara uyğun deyil. 31 dekabr 20X1-ci il tarixində bitən dövr üçün
ayrılmış məbləğ amortizasiyanın müntəzəm hesablanma üsulu əsasında tikililər üçün
5%, avadanlıq üçün isə 20% illik faiz dərəcəsi istifadə etməklə xxx olmalıdır. Müvafiq
olaraq, əsas vəsaitlər xxx yığılmış amortizasiya məbləğində azaldılmalıdır, dövr üzrə
itki və yığılmış əskiklik isə müvafiq olaraq xxx və xxx məbləğində artırılmalıdır.
Şərti müsbət rəy
Bizim fikrimizcə, Şərti müsbət rəy üçün əsaslar paraqrafında təsvir edilmiş məsələnin
təsiri istisna olmaqla, maliyyə hesabatları 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə ABC şirkətinin
maliyyə vəziyyətini, habelə onun maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan
dövr üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına uyğun olaraq, bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir (və ya
31 dekabr 20X1-ci il tarixinə ABC şirkətinin maliyyə vəziyyəti, habelə onun maliyyə
nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
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Əlavə 23.3-2
Maliyyə alətinin yetərli olmayan açıqlanması
Dəyərləndirmə = Əhəmiyyətli, lakin nüfuzedici deyil
Cavab tədbiri = Şərti müsbət rəy
Əsas prinsiplər = Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları
MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
[Hesabatın ünvanlandığı şəxs]
Biz … auditini apardıq.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə rəhbərliyin məsuliyyəti
Rəhbərlik …. görə məsuliyyət daşıyır.
Auditorun məsuliyyəti
Bizim vəzifəmiz … .
Şərti müsbət rəy üçün əsaslar
15 yanvar 20XX tarixində Şirkət müəssisənin genişləndirilməsini maliyyələşdirmək
məqsədilə xxx məbləğində borc iltizamları buraxmışdır. Borc iltizamları üzrə saziş 31
dekabr 20XX tarixindən sonra qazanca pul vəsaitlərinin gələcək dividendlərinin
ödənilməsini məhdudlaşdırır. Bizim fikrimizcə, belə məlumatın açıqlanması … ilə tələb
edilir.
Şərti müsbət rəy
Bizim fikrimizcə, Şərti müsbət rəy üçün əsaslar paraqrafında təsvir edilmiş məsələnin
təsiri istisna olmaqla, maliyyə hesabatları … tarixinə ABC şirkətinin maliyyə vəziyyətini
bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir (və ya … tarixə ABC şirkətinin
maliyyə vəziyyəti haqqında düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
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Əlavə 23.3-3
Törəmə şirkətin konsolidə edilməməsi
Dəyərləndirmə = Əhəmiyyətli və nüfuzedici
Cavab tədbiri = Mənfi rəy
Əsas prinsiplər = Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları
MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
[Hesabatın ünvanlandığı şəxs]
Biz … auditini apardıq.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə rəhbərliyin məsuliyyəti
Rəhbərlik …. görə məsuliyyət daşıyır.
Auditorun məsuliyyəti
Bizim vəzifəmiz … .
Mənfi rəy üçün əsaslar
X qeydində izah edildiyi kimi, şirkət 20X1-ci ildə əldə edilmiş XYZ törəmə müəssisəsinin
maliyyə hesabatlarını birləşdirməmişdir, çünki onun hələ alınma tarixinə törəmə
müəssisəsinin müəyyən material aktivlərinin və öhdəliklərinin ədalətli dəyərini müəyyən
etmək imkanı olmamışdır. Buna görə həmin investisiyalara dəyər üzrə uçot metodu tətbiq
olunmuşdur. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən, törəmə müəssisə
konsolidə olunmalı (birləşdirilməli) idi, çünki ona şirkət tərəfindən nəzarət olunur. XYZ-in
konsolidasiyası (birləşdirilməsi) əlavə edilən maliyyə hesabatının bir çox elementinə
əhəmiyyətli təsir göstərəcəkdi. Konsolidə olunmuş (birləşdirilmiş) maliyyə hesabatına
konsolidasiyanın (birləşdirmənin) olmamasının təsiri müəyyən edilməmişdir.
Mənfi rəy
Bizim fikrimizcə, Mənfi rəy üçün əsaslar paraqrafında təsvir edilmiş məsələnin
vacibliyini nəzərə alaraq, konsolidə olunmuş (birləşdirilmiş) maliyyə hesabatları ABC
şirkətinin və onun törəmə müəssisələrinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə maliyyə
vəziyyətini, habelə onların maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan dövr
üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına
uyğun olaraq, ədalətli şəkildə əks etdirmir (və ya ABC şirkətinin və onun törəmə
müəssisələrinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti, habelə onların maliyyə
nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında düzgün və ədalətli təsəvvür yaratmır).
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Əlavə 23.3-4
Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin yetərli olmayan açıqlanması
Dəyərləndirmə = Əhəmiyyətli və nüfuzedici
Cavab tədbiri = Mənfi rəy
Əsas prinsiplər = Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları
MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
[Hesabatın ünvanlandığı şəxs]
Biz … auditini apardıq.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə rəhbərliyin məsuliyyəti
Rəhbərlik …. görə məsuliyyət daşıyır.
Auditorun məsuliyyəti
Bizim vəzifəmiz …
Mənfi rəy üçün əsaslar
Şirkətin maliyyələşdirməyə dair saziş qüvvədən düşüb, borc məbləği isə 31 dekabr 20X1-ci il
tarixində ödənilməli idi. Şirkət maliyyələşdirməni yenidən razılaşdıra yaxud əvəz edici
maliyyələşdirmə əldə edə bilməmişdir və müflisləşməyini bəyan etməyi nəzərdən keçirir. Bu
hadisələr Şirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək imkanını əhəmiyyətli dərəcədə şübhə
altına qoyan əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin olmasını bildirir və bu səbəbdən Şirkətin adi təsərrüfat
fəaliyyətində öz aktivlərini satmaq və öhdəliklərini yerinə yetirmək imkanı olmaya bilər. Maliyyə
hesabatlarında (və onlara edilən qeydlərdə) bu fakt açıqlanmır.
Mənfi rəy
Bizim fikrimizcə, Mənfi rəy üçün əsaslar paraqrafında qeyd edilmiş məlumatların buraxılmasına görə
maliyyə hesabatları Şirkətin 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə göstərilən
tarixdə başa çatan dövr üçün maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini … uyğun olaraq,
ədalətli şəkildə əks etdirmir (və ya şirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti, habelə
onun maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında düzgün və ədalətli təsəvvür yaratmır).

23.4 Yetərli münasib audit sübutları əldə edilməsinin mümkün olmaması
Bu, auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit sübutlarını əldə edə bilmədikdə və
aşkar edilməmiş təhriflərin, əgər varsa, maliyyə hesabatlarına mümkün təsiri əhəmiyyətli (şərti
müsbət rəy) və ya əhəmiyyətli və nüfuzedici (rəy bildirməkdən imtina) ola biləcəyi barədə qənaətə
gəldikdə tətbiq edilir.
Auditorun yetərli münasib audit sübutlarını (həmçinin audit yoxlamasının həcminin
məhdudlaşdırılması da adlandırılır) əldə edə bilməməsi aşağıdakı səbəblərdən irəli gələ bilər:


Müəssisədən asılı olmayan hallar, məsələn, müəssisinin mühasibat uçot sənədlərinə ziyan
vurulduqda (məsələn, yanğın, su, oğurluq ilə yaxud kompüterdə məlumatların itirilməsi
nəticəsində) yaxud bu cür sənədləri səlahiyyətli dövlət orqanı müsadirə etdikdə;
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Audit yoxlamasının xarakteri və ya yerinə yetirilmə müddəti ilə əlaqədar hallar. Bu, auditorun elə
təyin olunduğu hallarda baş verə bilər ki, o, fiziki inventarizasiyanı müşahidə edə bilməsin, audit
yoxlamasının vaxtında mühasibat uçotu sənədləri tamamlanmasın yaxud auditor yalnız mahiyyəti
üzrə prosedurların yerinə yetirilməsinin yetərli olmadığını, lakin müəssisənin nəzarət vasitələrinin
effektiv olmadığını müəyyən etsin; yaxud



Rəhbərlik tərəfindən qoyulan məhdudiyyətlər, məsələn, müəyyən debitor borclarının kənar
mənbələrdən təsdiqlənməsinə yol verməmə və ya həlledici vəzifələri tutan şəxsi heyətə
yanaşmanın, mühasibat uçotu sənədlərindən istifadənin yaxud əməliyyatlar aparılan məkanlara
girişin məhdudlaşdırılması. Bu baş verdiyi hallarda audit yoxlamasının digər nəticələri, məsələn,
dələduzluq risklərinin və müştəri ilə münasibətlərin davam etdirib-etdirilməməsinin
qiymətləndirilməsi ola bilər. Məhdudiyyət müştəri ilə münasibətlə qurulduqdan əvvəl məlum olarsa,
auditor bir qayda olaraq, bu cür məhdudlaşdırılmış münasibətləri qurmamalıdır.
Fərqli rəyin zəruri olduğu barədə qənaətə gəlməzdən əvvəl auditor:



Alternativ prosedurları yerinə yetirməklə, yetərli münasib audit sübutları əldə etməyə çalışmalıdır;
habelə



Problemin həll edilməsinin mümkün olub-olmadığını müəyyən etmək üçün məsələni rəhbərlik və
idarəetməyə məsul şəxslərlə müzakirə etməlidir. Məsələni həll etmək mümkün olmadığı halda
auditor audit rəyini və təklif edilmiş ifadəni dəyişmək niyyəti barədə məlumat verməlidir.
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Əlavə 23.4-1
Həcmin məhdudlaşdırılması, inventarizasiyanı müşahidə etməyin qeyri-mümkünlüyü
Dəyərləndirmə = Nüfuzedici deyil, lakin əhəmiyyətli
Cavab tədbiri = Şərti müsbət rəy
Əsas prinsiplər = Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları
MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
[Hesabatın ünvanlandığı şəxs]
Biz … auditini apardıq.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə rəhbərliyin məsuliyyəti
Rəhbərlik …. görə məsuliyyət daşıyır.
Auditorun məsuliyyəti
Bizim vəzifəmiz …
Şərti müsbət rəy üçün əsaslar
Biz 31 dekabr 20XX-ci il tarixinə fiziki inventarizasiyanı müşahidə etmədik, çünki həmin
tarix bizim ilkin olaraq Şirkətə auditor təyin olunduğumuzdan əvvəl idi. Şirkətin
sənədlərinin xarakterinə görə biz digər audit prosedurlarının köməyi ilə bizi qane edə
bilən məlumat əldə edə bilmədik. Müvafiq olaraq, biz mal-material ehtiyatlarının, gəlir
hesabatının, kapitalda dəyişikliklər hesabatının, habelə pul vəsaitlərinin hərəkəti
hesabatının qalıqlarında hansısa düzəlişlərin tələb olunub-olunmadığını müəyyən
etməyə imkanımız olmamışdır.
Şərti müsbət rəy
Bizim fikrimizcə, Şərti müsbət rəy üçün əsaslar paraqrafında təsvir edilmiş məsələnin
təsiri istisna olmaqla, maliyyə hesabatları … tarixinə bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ABC
şirkətinin maliyyə vəziyyətini ədalətli şəkildə əks etdirir (və ya … tarixinə ABC şirkətinin
maliyyə vəziyyəti haqqında düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
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Əlavə 23.4-2
Həcmin məhdudlaşdırılması, rəhbərlik tərəfindən audit yoxlamasının həcminə
məhdudiyyətlərin qoyulması
Dəyərləndirmə = Əhəmiyyətli və nüfuzedici
Cavab tədbiri = Rəy bildirməkdən imtina
Əsas prinsiplər = Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları
MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
[Hesabatın ünvanlandığı şəxs]
Biz … auditini apardıq.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə rəhbərliyin məsuliyyəti
Rəhbərlik …. görə məsuliyyət daşıyır.
Auditorun məsuliyyəti
Bizim vəzifəmiz beynəlxalq audit standartlarına uyğun apardığımız auditin əsasında bu
maliyyə hesabatı üzrə rəy hazırlamaqdır. Lakin rəy bildirməkdən imtina üçün əsaslar
paraqrafında təsvir edilmiş problem üzündən auditor rəyini əsaslandırmaq üçün bizim
yetərli münasib audit sübutları əldə etməyə imkanımız olmamışdır.
Rəy verməkdən imtina üçün əsaslar
Şirkət tərəfindən işimizin həcminə məhdudiyyətlər qoyulduğu üzündən bizim bütün fiziki
mal-material ehtiyatlarını müşahidə etməyə və debitor borclarını təsdiqləməyə
imkanımız olmamışdır. Biz maliyyə vəziyyətinin hesabatında, müvafiq olaraq, xxx və xxx
həcmində göstərilən ehtiyatların 31 dekabr 20XX-ci il tarixinə olan sayı haqqında
alternativ prosedurların köməyi ilə bizi qane edə bilən məlumat əldə edə bilmədik. Bu
məsələlərin nəticəsində uçota alınmış və ya uçota alınmamış mal-material ehtiyatları və
debitor borcları, habelə gəlir hesabatı, kapitalda dəyişikliklər hesabatı və pul vəsaitlərinin
hərəkəti hesabatının komponentləri ilə əlaqədar hansısa düzəlişlərin tələb olunubolunmadığını müəyyən etməyə imkanımız olmamışdır.
Rəy bildirməkdən imtina
Rəy bildirməkdən imtina paraqrafında təsvir edilmiş məsələlərin vacibliyi üzündən
auditor rəyini əsaslandırmaq üçün bizim yetərli münasib audit sübutları əldə etmək
imkanımız olmamışdır. Müvafiq olaraq, biz maliyyə hesabatları üzrə rəy bildirməkdən
imtina edirik.
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24. İzahedici paraqraf və
digər məsələlər
paraqrafı
Fəsilin məzmunu
Maliyyə hesabatları istifadəçilərinin diqqətini müəyyən məsələlər
cəlb etmək üçün auditor hesabatındakı əlavə məlumat
mübadiləsi üzrə təlimat.

Müvafiq BAS

706

Əlavə 24.0-1
Riskin
qiymətləndirilməsinə2
qayıtmaq

Fəaliyyət

Əldə edilmiş audit
sübutlarını
dəyərləndirmək

Hesabatvermə

bəli

Məqsəd

Zəruri əlavə audit
yoxlamasını (əgər
tələb olunursa)
müəyyən etmək

Əlavə
iş
tələb
olunur?

Sənədləşdirilmə1

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

xeyr
Audit hesabatını
hazırlamaq

Audit yoxlamasının
nəticələri əsasında
rəy formalaşdırmaq

Qeydlər:
1. Tələb edilən sənədlərin tam siyahısı üçün 230 saylı BAS-a istinad edin.
2. Planlaşdırma (BAS 300) audit müddətində daimi və təkrarlanan prosesdir
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Paraqraf #
706.4

BAS-ın məqsəd(lər)i
Auditorun məqsədi maliyyə hesabatına dair rəy formalaşdıraraq, auditor hesabatına
dəqiq əlavə informasiya daxil etmək yolu ilə istifadəçilərin diqqətinə, auditorun fikrincə,
əgər zəruridirsə, aşağıdakıları çatdırmaqdır:
(a) Maliyyə hesabatlarında lazımi şəkildə təqdim edilmiş və ya açıqlanmış, istifadəçilərin
maliyyə hesabatını başa düşmələri üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən hər hansı bir
vacib məsələ; yaxud
(b) İstifadəçilərin audit prosedurunu, auditorun vəzifələrini və ya auditor hesabatını başa
düşmələri üçün əhəmiyyətli olan hər hansı digər məsələ.

Paraqraf #
706.5

BAS-lardan müvafiq çıxarışlar
BAS-ın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənaları ifadə edir:
(a) İzahedici paraqraf (Emphasis of Matter paragraph) – Auditor hesabatına daxil
edilən, maliyyə hesabatında lazımi şəkildə təqdim edilən və ya açıqlanan,
istifadəçilərin maliyyə hesabatını başa düşməsi üçün auditorun fikrincə, böyük
əhəmiyyət kəsb edən məsələyə istinad edən paraqraf.
(b) Digər məsələlər paraqrafı (Other Matter paragraph) – Auditor hesabatına daxil
edilən, maliyyə hesabatlarında lazımi şəkildə təqdim edilən və ya açıqlanan
məsələlərdən fərqli, auditorun fikrincə, istifadəçilərin audit prosedurunu, auditorun
məsuliyyətini və ya auditor hesabatını başa düşmələri üçün zəruri olan məsələlərə
istinad edən paraqraf.
Auditor istifadəçilərin diqqətini maliyyə hesabatında təqdim edilən və ya açıqlanan,
istifadəçilərin maliyyə hesabatını başa düşmələri üçün özünün fikrincə, ən əhəmiyyətli hər
hansı məsələyə çəkməyi zəruri hesab edərsə, auditor hesabatına izahedici paraqraf daxil
etməlidir, bir şərtlə ki, maliyyə hesabatında həmin məsələnin əhəmiyyətli təhriflərə yol
verilmədən ifadə olunduğuna dair yetərli münasib audit sübutları əldə etmiş olsun. Belə
paraqrafda yalnız maliyyə hesabatında təqdim edilən və ya açıqlanan informasiyaya
istinad edilməlidir. (İst: Paraq. A1-A2)
Auditor hesabatına izahedici paraqraf daxil etdikdə, auditor:
(a) Onu rəy paraqrafından dərhal sonra əlavə etməlidir;
(b) İzahedici paraqraf sərlövhəsindən və ya digər müvafiq sərlövhədən istifadə
etməlidir;
(c) Həmin paraqrafda hansı məsələnin izah edildiyini və maliyyə hesabatında həmin
məsələnin tam şəkildə təsvirini haradan tapmaq mümkün ola biləcəyini aydın
göstərməlidir;
(d) Auditorun rəyinin izah edilən məsələ ilə əlaqədar dəyişdirilmədiyini göstərməlidir.
(İst: Paraq. A3-A4)
Auditor öz qərarında maliyyə hesabatında təqdim olunan və ya açıqlanan məsələlərlə
yanaşı, istifadəçilərin audit prosedurunu, auditorun məsuliyyətini və ya auditor hesabatını
başa düşmələri üçün əhəmiyyətli olan hər hansı bir məsələyə dair məlumat verməyin
zəruri olduğunu hesab edərsə və bu, qanun və qaydalarla qadağan edilməyibsə, bu
məlumatı auditor hesabatında digər məsələlər paraqrafında və ya digər münasib sərlövhə
altında təqdim etməlidir. Göstərilən paraqrafı rəy paraqrafından və izahedici paraqrafdan
dərhal sonra və ya digər məsələlər paraqrafının məzmunu auditorun digər məsələlərə dair
fikir bildirmək vəzifəsi paraqrafı ilə əlaqəli olduqda, auditor hesabatının digər bir yerində
yerləşdirmək lazımdır. (İst:Paraq.A5-A11).
Auditor izahedici paraqrafı və ya digər məsələlər paraqrafını auditor hesabatına daxil
etmək niyyətindədirsə, o, özünün niyyəti və belə paraqrafın nəzərdə tutulan ifadə forması
barədə idarəetməyə məsul şəxslərə məlumat verməlidir. (İst:Paraq.A12)

706.6

706.7

706.8

706.9
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24.1 İcmal
Müəyyən hallarda auditor istifadəçilərin diqqətini istifadəçilərin maliyyə hesabatlarını başa düşmələri
üçün əhəmiyyətli olan müəyyən məsələlərə və ya auditin özünə və auditorun məsuliyyətinə cəlb
etmək istəyə bilər. Buna nail olmaq üçün auditor hesabatına əlavə paraqraf daxil etmək olar.
Əlavə edilə bilən iki paraqraf növü aşağıda əks etdirilir.
Əlavə 24.1-1
Paraqraf
İzahedici
paraqraf
Nümunələr

Digər məsələlər

Nümunələr

Yararlılıq
Diqqət maliyyə hesabatlarında açıqlanmış maliyyə hesabatlarına aid vacib
məsələlərə cəlb edilir.
Maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiş/açıqlanmış, istifadəçilərin maliyyə
hesabatlarını başa düşmələri üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələ(lər).
Müstəsna məhkəmə çəkişməsi və ya tənzimləyici orqanlarının tədbirləri,
sonrakı hadisələr, böyük fəlakət, digər əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliklər və
uyğunsuzluqlar, habelə yeni audit standartının vaxtından əvvəl tətbiqi (icazə
verildiyi hallarda) ilə bağlı qeyri-müəyyənlik.
İstifadəçilərin audit funksiyasını başa düşməsinə aid, lakin maliyyə
hesabatlarında açıqlanmayan məsələlər
İstifadəçilərin (maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiş və ya açıqlanmış hər
hansı məsələ(lər)dən fərqli olan) audit yoxlamasını, auditorun məsuliyyətini
və/və ya auditor hesabatını başa düşmələri ilə bağlı hər hansı məsələ(lər).
Auditorun tapşırığı yerinə yetirməkdən imtina edə bilməməsi, auditorun əlavə
vəzifələri və auditor hesabatının paylanmasına qoyulan məhdudiyyətlər.

İzahedici paraqraf aşağıdakıları əvəz etmir:
•

Zəruri olduqda audit rəyinin dəyişdirilməsi; yaxud

•

Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarında zəruri açıqlamaların etməsi.

Auditor izahedici paraqrafı və ya digər məsələlər paraqrafını daxil etməyi nəzərdə tutduqda, auditor
aşağıdakıları rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin nəzərinə çatdırmalıdır:
•

Paraqrafın zərurəti; habelə

•

Təklif edilən ifadə edilmə.
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24.2 İzahedici paraqraf
İzahedici paraqraf istifadəçilərin maliyyə hesabatlarını daha yaxşı başa düşməsini təmin
edəcək (maliyyə hesabatlarında açıqlanmış) vacib məsələləri vurğulamaq üçün nəzərdə
tutulur.
İzahedici paraqrafın istifadə edilməsinə dair həlledici tələblər aşağıda əks etdirilir.
Əlavə 24.2-1
Şərtlər
Məsələ maliyyə
hesabatlarında
tam açıqlanmışdır

Şərhlər
İzahedici paraqraf maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiş və ya açıqlanmış və
bu cür açıqlamanı əvəz etməyən məsələlərə aiddir. Bu paraqrafa maliyyə
hesabatlarında təqdim edildiyindən çox təfərrüatlar daxil edilməməlidir.

Əhəmiyyətli
təhriflər mövcud
deyil

Auditor məsələnin maliyyə hesabatında əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməməsi
barədə yetərli münasib audit sübutları əldə etməlidir.

Bilavasitə auditor
rəyindən sonra
yerləşdirilir

Bu paraqraf auditor rəyi paraqrafından sonra, lakin hesabatvermə ilə bağlı hər
hansı məsuliyyətə dair bölmədən əvvəl gəlir. Paraqrafın başlığı “İzahedici
paraqraf” yaxud başqa başlıq olmalıdır.

Fərqli rəy deyil

Bu paraqrafda auditor rəyinin vurğulandığı məsələ ilə bağlı dəyişdirilməməsini
bildirilir.

Aşağıdakı BAS-ların tələblərinə əsasən auditor xüsusi şəraitlərdə izahedici paraqrafı auditor
hesabatına daxil etməlidir.
Əlavə 24.2-2
BAS
210

Adı
Audit tapşırığı şərtlərinin razılaşdırılması

560
570
800

Sonrakı hadisələr
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı
Xüsusi mülahizələr — xüsusi təyinatlı çərçivələrdə hazırlanmış maliyyə
hesabatlarının auditi
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19(b)
12(b), 16
19
14
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İfadə edilmənin nümunəsi aşağıda təqdim edilir.
Əlavə 24.2-3
Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik — müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı
Maliyyə hesabatlarında qeydlərdə açıqlamanın yetərli olmasını nəzərdə tutaraq, paraqraf
aşağıdakı kimi ifadə edilməlidir:
İzahedici paraqraf
Rəyimizə heç bir qeyd-şərt əlavə etmədən biz diqqəti Şirkətin 31 dekabr 20X6-cı il tarixində
başa çatan dövr ərzində ZZZ dəyərində xalis itki və həmin tarixə Şirkətin cari öhdəliklərinin
ümumi aktivlərindən YYY qədər artıq olduğunu göstərən maliyyə hesabatlarına X Qeydinə
yönəldirik. Bu şərtlər X Qeydində ifadə edilən digər məsələlərlə birlikdə, Şirkətin fəaliyyətinin
fasiləsizlik ehtimalını davam etdirmək qabiliyyətini ciddi şəkildə şübhə altına alacaq əhəmiyyətli
qeyri-müəyyənliyin mövcudluğunu göstərir.
Digər əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliklər — məhkəmə çəkişməsi
Maliyyə hesabatlarında qeydlərdə açıqlamanın yetərli olmasını nəzərdə tutaraq, paraqraf
aşağıdakı kimi ifadə edilməlidir:
İzahedici paraqraf
Rəyimizə heç bir qeyd-şərt əlavə etmədən biz diqqəti maliyyə hesabatlarına X Qeydinə
yönəldirik. Şirkət müəyyən patent hüquqlarının pozulmasına dair ittiham qaldırılan və müəlliflik
qonorarının və cərimənin ödənilməsi iddia edilən məhkəmə çəkişməsində cavabdeh tərəfdir.
Şirkət qarşılıqlı iddia qaldırmışdır və hər iki iddia üzrə ilkin baxılma və ixtira üçün ərizənin
baxılması davam edir. Məsələnin nəticəsini hal-hazırda müəyyən etmək mümkün deyil və
maliyyə hesabatlarında yarana bilən hər hansı öhdəliyik nəzərdə tutulmamışdır.

407

Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat 2-ci cild — Praktiki təlimat

24.3 Digər məsələlər paraqrafı
Digər məsələlər paraqrafı istifadəçilərin audit prosedurunu, auditorun məsuliyyətini və/və ya auditor
hesabatını başa düşmələri ilə bağlı maliyyə hesabatlarında açıqlanmamış məsələləri vurğulamaq
üçün lazım ola bilər.
Digər məsələlər paraqrafları aşağıdakı kimi məsələləri vurğulamaq üçün istifadə edilə bilər:
•

Auditor hesabatının paylanmasının məhdudlaşdırılması — Maliyyə hesabatlarının (ümumim
təyinatlı əsas prinsiplərdən istifadə edərək) bəzi hallarda xüsusi məqsəd üçün hazırlandığına
görə Digər məsələlər paraqrafında göstərilə bilər ki, auditorun hesabatı yalnız məqsədli
istifadəçilər üçün nəzərdə tutulur və digər şəxslərə verilməməlidir, nə də onların istifadəsi üçün
nəzərdə tutulmamalıdır;

•

Əlavə məsuliyyətin vurğulanması — Yurisdiksiyadakı xüsusi qanun, qayda və ya geniş
yayılmış təcrübəyə əsasən auditordan tələb edilə bilər və ya auditora icazə verilə bilər ki,
auditorun məsuliyyətini diqqətlə hazırlasın; habelə

•

Tapşırığı yerinə yetriməkdən imtina etməyin mümkün olmaması — Auditorun tapşırığı yerinə
yetirməkdən imtina etməsi və ya istefaya çıxması mümkün olmadığı halda, Digər məsələlər
paraqrafında bunun nə üçün mümkün olmaması izah edilə bilər.
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Digər məsələlər paraqrafı istifadə edildikdə, aşağıdakı şərtlər tətbiq edilir.
Əlavə 24.3-1
Şərtlər
Məsələ maliyyə
hesabatlarında
tam
açıqlanmamışdır

Şərhlər
Maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiş və ya açıqlanmış olmayan məsələlərə
aiddir. Bundan əlavə Digər məsələlər paraqrafına rəhbərlik tərəfindən təqdim
edilməsi tələb edilən məsələlər daxil edilməməlidir.

Açıqlanma
qadağan
edilməmişdir
İstifadəçilərə aid
açıqlama

Açıqlanma qanun, qayda və ya digər peşə standartları, məsələn, məlumatların
məxfiliyinə aid olan standartlar ilə qadağan edilməməlidir.

Heç bir
məhdudiyyət
yoxdur

Təqdim edilmiş məlumatlar rəyə və ya maliyyə hesabatlarında açıqlanmış yaxud
təqdim edilmiş maddələrə zidd olmamalıdır. Digər məsələlər paraqrafı auditorun
rəyinə təsir göstərmir.

Açıqlama maliyyə hesabatları istifadəçilərinin audit prosedurunu, auditorun
məsuliyyətini və ya auditor hesabatını başa düşmələrinə aiddir.

Bilavasitə auditor Bu paraqraf bilavasitə Rəy paraqrafından və hər hansı İzahedici paraqrafdan
sonra və ya Digər məsələlər paraqrafının məzmunu Digər hesabatvermə
rəyindən sonra
yerləşdirilmişdir vəzifələri bölməsi ilə əlaqəli olduqda, auditor hesabatının digər bir yerində
yerləşdirilməlidir.
Bu cür
açıqlamanın tələ
edilmədiyi
bildirilir

Digər məsələlər paraqrafında göstərilməlidir ki, maliyyə hesabatlarında bu
məsələnin təqdim edilməsi və açıqlanması tələb olunmur.

Aşağıdakı BAS-lar Digər məsələlər paraqrafının daxil edilməsi mümkün olduğu hallara aiddir.
Əlavə 24.3-2
BAS
560
710

Adı
Sonrakı hadisələr

720

Auditi aparılmış maliyyə hesabatlarını əks etdirən sənədlərdəki digər
məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti

Müqayisəli məlumatlar: müqayisəli göstəricilər və müqayisəli maliyyə
hesabatları
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12(b), 16
13-14, 16-17,
19
10(a)
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25. Müqayisəli məlumat
Fəsilin məzmunu
Müqayisəli məlumat barədə yetərli münasib audit sübutlarının
əldə edilməsi və auditorun hesabatvermə məsuliyyəti üzrə
təlimat.

Müvafiq BAS

710

Əlavə 25.0-1
Riskin
qiymətləndirilməsinə2
qayıtmaq

Fəaliyyət

Əldə edilmiş audit
sübutlarını
dəyərləndirmək

Hesabatvermə

bəli

Qeydlər:
1.
2.

Məqsəd

Zəruri əlavə audit
yoxlamasını (əgər
tələb olunursa)
müəyyən etmək

Əlavə
iş
tələb
olunur?

Sənədləşdirilmə1

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

xeyr
Audit hesabatını
hazırlamaq

Audit yoxlamasının
nəticələri əsasında
rəy formalaşdırmaq

Tələb edilən sənədlərin tam siyahısı üçün 230 saylı BAS-a istinad edin.
Planlaşdırma (BAS 300) audit müddətində daimi və təkrarlanan prosesdir
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İmzalanmış auditor rəyi
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Paraqraf #
710.5

BAS-ın məqsəd(lər)i
Auditorun məqsədləri aşağıdakılardır:
(a) Maliyyə hesabatlarına daxil edilmiş müqayisəli məlumatların bütün əhəmiyyətli
cəhətlərdən maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində müqayisəli
məlumatlarla bağlı tələblərə uyğun olaraq hazırlandığına dair yetərli münasib audit
sübutları əldə etmək;
(b) Qoyulmuş tələblərə uyğun şəkildə hesabat vermək.

Paraqraf #
710.6

Müvafiq BAS-lardan çıxarışlar
BAS-ın məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər bu mənaları ifadə edir:
(a) Müqayisəli məlumatlar (Comparative information) – Maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinə uyğun olaraq bir və ya bir neçə əvvəlki dövrlə əlaqədar
maliyyə hesabatlarına daxil edilmiş məbləğlər və digər məlumatlar.
(b) Müqayisəli göstəricilər (Corresponding figures) – Əvvəlki dövr üçün məbləğlərin
və digər açıqlamaların ayrılmaz tərkib hissəsi kimi cari dövrün maliyyə
hesabatlarına daxil edildiyi hallarda və yalnız cari dövrlə əlaqədar məbləğlər və
digər açıqlamalarla (“cari dövrün göstəriciləri” adlandırılır) əlaqəli şəkildə
oxunması nəzərdə tutulan müqayisəli məlumatlar. Müqayisəli göstəricilərin və
digər açıqlamaların detallaşdırılma dərəcəsi, hər şeydən əvvəl, onların gələcək
dövrün göstəriciləri üçün mühümlüyü ilə müəyyən edilir.
(c) Müqayisəli maliyyə hesabatları (Comparative financial statements) – Məbləğlər və
digər açıqlamalar artıq auditor tərəfindən yoxlanılmışsa, cari dövrün maliyyə
hesabatları ilə müqayisə olunmaq üçün müqayisəli məlumatlara daxil edildikdə,
onlar auditor rəyində əhatə edilir. Belə müqayisəli maliyyə hesabatlarına daxil
edilmiş məlumatların açıqlanma səviyyəsi cari dövrün maliyyə hesabatlarına daxil
edilmiş məlumatlarla müqayisə edilə bilər.

710.7

710.8

710.9

Bu BAS-ın məqsədləri üçün müqayisəli məlumatlara bir neçə dövr üçün məbləğlər və
açıqlamalar daxil olduqda, “əvvəlki dövr” termini “əvvəlki dövrlər” kimi oxunmalıdır.
Auditor maliyyə hesabatına maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələb etdiyi
müqayisəli məlumatların daxil edildiyini və düzgün təsnifləşdirildiyini müəyyənləşdirməlidir.
Bu məqsədlə auditor aşağıdakıları qiymətləndirməlidir:
(a) Müqayisəli məlumatların əvvəlki dövrdə təqdim edilmiş məbləğlərlə və digər
açıqlamalarla uzlaşıb-uzlaşmadığını və ya zərurət olduğu halda təkrar sayılıbsayılmadığını;
(b) Müqayisəli məlumatlarda əks olunmuş uçot siyasəti prinsiplərinin cari dövrdə
tətbiq olunmuş siyasətə uyğun olub-olmadığını, yaxud hər hansı bir uçot
siyasətinə dəyişikliklər edildiyi halda, həmin dəyişikliklərin lazımi şəkildə nəzərə
alındığını, düzgün təqdim edildiyini və açıqlandığını.
Auditor cari dövrün auditi zamanı müqayisəli məlumatlarda mümkün əhəmiyyətli
təhriflərdən xəbərdar olarsa, belə əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olub-olmaması haqqında
yetərli münasib audit sübutları əldə etmək üçün həmin şəraitdə lazım olan bu cür əlavə
audit prosedurlarını həyata keçirməlidir. Auditor əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının
auditini keçirmişdirsə, o, həmçinin, 560 saylı BAS-ın müvafiq tələblərini yerinə yetirməlidir.
Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına əlavə və dəyişikliklər edilmişdirsə, auditor
müqayisəli məlumatların əlavə və dəyişiklik edilmiş maliyyə hesabatlarına uyğun olduğuna
əminlik əldə etməlidir.
580 saylı BAS-da tələb edildiyi kimi, auditor öz rəyində istinad etdiyi bütün dövrlər üçün
yazılı təqdimatlar tələb etməlidir. Auditor, həmçinin, əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarında
müqayisəli məlumatlara təsir edən əhəmiyyətli təhrifləri düzəltmək məqsədilə məlumatlara
edilmiş hər hansı düzəlişlə əlaqədar konkret yazılı təqdimat almalıdır. (İst: Paraq.A1)
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Paraqraf #
710.10
710.11

710.12

710.13

710.14

710.15
710.16

Müvafiq BAS-lardan çıxarışlar
Müqayisəli göstəricilər maliyyə hesabatında təqdim edildikdə, auditor rəyində 11-ci, 12-ci
və 14-cü paraqraflarda göstərilmiş hallar istisna olmaqla, həmin müqayisəli göstəricilərə
istinad edilməməlidir. (İst: Paraq. A2)
Auditorun əvvəlki dövrə dair hesabata şərti müsbət rəy, rəy verilməsindən imtina, yaxud
mənfi rəy bildirilmişsə və fərqli rəy bildirilməsi zərurətini ortaya çıxarmış məsələ həll
olunmamışsa, auditor cari dövrün maliyyə hesabatına dair fərqli rəy bildirməlidir. Auditor
öz hesabatındakı fərqli rəy üçün əsaslar paraqrafı üçün aşağıdakıları etməlidir:
(a) Fərqli rəy bildirilməsinə səbəb olmuş məsələnin təsvirində -- əgər həmin məsələ
cari dövrün göstəricilərinə əhəmiyyətli təsir göstərirsə və ya əhəmiyyətli təsir
göstərməyə qadirdirsə, cari dövrün göstəricilərinə və müqayisəli göstəricilərə
istinad etməlidir; yaxud
(b) Digər hallarda, öz rəyində həll olunmamış həmin məsələnin cari dövrün
göstəricilərinin və müqayisəli göstəricilərin müqayisəliliyinə təsir etməsi və ya təsir
edə bilməsi səbəbindən fərqli rəy bildirilməsini izah etməlidir. (İst: Paraq. A3-A5)
Əgər əldə edilmiş audit sübutları əvvəlki dövrlərdə barəsində müsbət rəy verilmiş,
müqayisəli göstəriciləri təkrar olaraq sayılmamış və ya zəruri məlumatlar təqdim edilməmiş
maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcudluğuna dəlalət edərsə, auditor cari
dövrün maliyyə hesabatlarına daxil edilmiş müqayisəli göstəricilərlə əlaqədar şərti müsbət
rəy və ya mənfi rəy verməlidir. (İst:Paraq.A6)
Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditi əvvəlki auditor tərəfindən aparılmışdırsa və
auditor, qanun və ya qaydalar qadağan etmədiyi halda, əvvəlki auditorun müqayisəli
göstəricilərə dair hesabatına istinad etməyi nəzərdə tutursa, onda auditor hesabatındakı
digər məsələlər paraqrafında aşağıdakıları göstərməlidir:
(a) Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditinin əvvəlki auditor tərəfindən
aparıldığını;
(b) Əvvəlki auditorun verdiyi rəyin növünü, həmin rəy fərqli rəy olduğu halda isə
bunun səbəblərini;
(c) Göstərilən hesabatın tarixini. (İst:Paraq.A7)
Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditi aparılmamışdırsa, auditor hesabatının digər
məsələlər paraqrafında auditor göstərməlidir ki, müqayisəli göstəricilərin auditi
aparılmamışdır. Lakin belə bir bəyanat auditoru ilkin qalıqlarda cari dövrün maliyyə
hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərən təhriflərin olmaması ilə bağlı yetərli münasib audit
sübutları əldə etmək zərurətindən azad etmir.
Müqayisəli maliyyə hesabatları təqdim edildikdə, auditor rəyində təqdim edilən və
barəsində auditor rəyi verilən maliyyə hesabatları üzrə hər bir dövrə istinad edilməlidir. (İst:
Paraq. A8-A9)
Cari dövrün auditi ilə əlaqədar auditor əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına dair hesabat
verməli olduqda və auditor rəyi əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına dair auditorun əvvəl
verdiyi rəydən fərqlənərsə, onda auditor 706 saylı BAS-a əsasən, digər məsələlər
paraqrafında fərqli rəyin əsas səbəblərini açıqlamalıdır. (İst: Paraq. A10)
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Paraqraf #
710.17

710.18

710.19

Müvafiq BAS-lardan çıxarışlar
Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditi əvvəlki auditor tərəfindən aparılmışsa, auditor
cari dövrün maliyyə hesabatlarına dair rəy verməklə yanaşı, digər məsələlər paraqrafında
aşağıdakıları göstərməlidir:
(a) əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditinin əvvəlki auditor tərəfindən
aparıldığını;
(b) əvvəlki auditorun verdiyi rəyin növü və əgər fərqli rəy verilmişdirsə, bunun
səbəbini;
(c) həmin hesabatın tarixini
(d) (əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına dair əvvəlki auditorun hesabatı həmin
maliyyə hesabatları ilə birlikdə təkrar dərc olunduqda).
Auditor əvvəlki auditorun barəsində müsbət rəy verdiyi əvvəlki dövrün maliyyə
hesabatlarına təsir göstərən əhəmiyyətli təhriflərin olması qənaətinə gələrsə, həmin
təhriflər barədə müvafiq səviyyəli rəhbərliyə və idarəetməyə məsul şəxslərin hamısının
müəssisənin idarə edilməsinə cəlb edilmədiyi halda həmin şəxslərə məlumat verməli və
əvvəlki auditorun bu barədə məlumatlandırılmasını tələb etməlidir. Əvvəlki dövrün maliyyə
hesabatlarına əlavə və dəyişikliklər edildikdə və əvvəlki auditor əvvəlki dövrün əlavə və
dəyişiklik edilmiş həmin maliyyə hesabatlarına dair yeni auditor hesabatı hazırlamağa
razılıq verdikdə, auditor yalnız cari dövrə dair hesabat verməlidir. (İst: Paraq. A11)
Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditi aparılmadıqda, auditor digər məsələlər
paraqrafında göstərməlidir ki, müqayisəli maliyyə hesabatlarının auditi aparılmamışdır.
Lakin belə bir bəyanat auditoru ilkin qalıqlarda cari dövrün maliyyə hesabatlarına
əhəmiyyətli təsir göstərən təhriflərin olmaması ilə bağlı yetərli münasib audit sübutları əldə
etmək zərurətindən azad etmir.

25.1 İcmal
Müəssisənin maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiş müqayisəli məlumatların xarakteri tətbiq
edilən maliyyə hesabatlarının əsas prinsiplərinin tələblərindən asılıdır. Auditorun hesabatvermə
vəzifələri qanun, qaydalar və audit tapşırığının şərtləri ilə təyin edilmiş, müqayisəli məlumatlara
qəbul edilmiş yanaşmaya əsaslanır.
Müqayisəli məlumatlarla bağlı qəbul edilmiş iki geniş yanaşma mövcuddur. Bu yanaşmalar
aşağıda əks etdirilir.
Əlavə 25.1-1
Yanaşma
Müqayisəli
göstəricilər

Şərhlər
Əvvəlki dövr üçün məbləğlər və digər açıqlamalar cari dövr üzrə maliyyə
hesabatlarının tərkibinə daxil edilir və yalnız cari dövrlə əlaqədar məbləğlər və
digər açıqlamalarla əlaqəli şəkildə oxunması nəzərdə tutulur. Auditor rəyi yalnız
cari dövrə aid olmalıdır.
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Yanaşma

Şərhlər

Müqayisəli
maliyyə
hesabatları

Əvvəlki dövr üçün məbləğlər və açıqlamalar cari dövrün maliyyə hesabatları ilə
müqayisə üçün daxil edilir, lakin əgər auditi aparılarsa, onlara auditor rəyində
ayrıca istinad edilir. Müqayisəli maliyyə hesabatlarına daxil edilmiş məlumatların
səviyyəsi cari dövrün maliyyə hesabatlarındakı ilə müqayisə edilə bilər. Auditor
rəyində maliyyə hesabatlarının təqdim edildiyi hər dövrə istinad edilməlidir.

25.2 Audit prosedurları
Əlavə 25.2-1
Tapşırıq
Zəruri audit
sübutları əldə
etmək

Prosedurlar
Müqayisəli məlumatların tətbiq olunan maliyyə hesabatlarının əsas prinsiplərinin
tələblərinə cavab verməsi və bu cür məlumatların düzgün təsnifləşdirilibtəsnifləşdirilmədiyi barədə yetərli münasib audit sübutları əldə edin. Bu
aşağıdakıların qiymətləndirilməsindən ibarətdir:
• Müqayisəli məlumatlarda əks olunmuş uçot siyasəti prinsiplərinin cari dövrdə
tətbiq olunmuş siyasətə uyğun olmasını yaxud uçot siyasətinə dəyişikliklər
edildiyi halda, həmin dəyişikliklərin lazımi şəkildə nəzərə alınıb-alınmadığını və
düzgün təqdim edilib-edilmədiyini; habelə
• Müqayisəli məlumatların əvvəlki dövrdə təqdim edilmiş məbləğlərlə və digər
açıqlamalarla uzlaşıb-uzlaşmadığını və ya zərurət olduqda təkrar sayılıbsayılmadığını.

Mümkün təhrifləri
müəyyən etmək

Mümkün olduğu halda cari dövrün audit yoxlaması aparılarkən müqayisəli
məlumatlarda əhəmiyyətli təhrif müəyyən edilir və auditor:
• Həmin şəraitdə əhəmiyyətli təhrifin mövcud olub-olmadığını müəyyən etmək
üçün lazım olan əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir; habelə
• Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarında əlavə və dəyişikliklər edildiyi hallarda
müqayisəli məlumatların əlavə və dəyişikliklər edilmiş maliyyə hesabatlarına
uyğun olub-olmadığını müəyyənləşdirməlidir. Əgər auditor əvvəlki dövrün
maliyyə hesabatlarının auditini aparmışdırsa, o, həmçinin 560 saylı BAS-ın
sonrakı hadisələrə dair müvafiq tələblərini araşdırmalıdır. Bu məsələlər 1-ci
cildin 13-cü fəsilində müzakirə edilir.
Auditor rəyində istinad edilmiş bütün dövrlər üzrə yazılı təqdimatları tələb edin.
Bu əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrifi düzəltmək
məqsədilə edilmiş hər hansı düzəlişlə əlaqədar xüsusi yazılı təqdimata aid
edilməlidir.

Yazılı təqdimatlar
əldə etmək
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25.3 Müqayisəli göstəricilər
Hesabatvermə vəzifələri aşağıda əks etdirilmişdir.
Əlavə 25.3-1

Auditor rəyində
müqayisəli
göstəricilərə
istinad edilmir

Düzəliş tələb
edilirmi?

Əvvəlki dövrün
göstəricilərinin
auditini başqa
şirkət aparmışdır

Əvvəlki dövrün
göstəricilərinin
auditi
aparılmamışdır

Prosedurlar
Əvvəlki dövr üzrə auditorun hesabatına fərqli rəyin bildirilməsi ilə əlaqədar
səbəb aradan qaldırılmadığı hal istisna olmaqla, auditor rəyində müqayisəli
göstəricilərə istinad edilməməlidir. Auditor cari dövr üzrə fərqli rəy vermək
üçün aşağıdakıları etməlidir:
• Məsələnin cari dövrün göstəricilərinə əhəmiyyətli təsir göstərirsə və ya
əhəmiyyətli təsir göstərə bilərsə, cari dövrün göstəricilərinə və müqayisəli
göstəricilərə istinad etməlidir; yaxud
• Öz rəyində həll olunmamış həmin məsələnin cari dövrün göstəriciləri ilə
müqayisəli göstəricilərin müqayisəliliyinə təsir etməsi və təsir edə bilməsi
səbəbindən fərqli rəy bildirməsini izah etməlidir.
Cari dövrün maliyyə hesabatlarına dair şərti müsbət və ya mənfi rəy əvvəlki
dövrün aşağıdakı kimi maliyyə heabatlarında əhəmiyyətli təhriflər mövcud
olduğu hallarda tələb olunur:
•
Əvvəl barəsində müsbət rəy verilmiş; habelə
•
Müqayisəli göstəricilər təkrar olaraq sayılmamış və ya müvafiq
açıqlamalar edilməmiş.
Auditor, qanun/qaydalar qadağan etmədiyi halda, əvvəlki auditorun
hesabatına istinad etmək qərarına gələrsə, onda auditor hesabatındakı Digər
məsələlər paraqrafında aşağıdakıları göstərməlidir:
•
(a)
Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditinin əvvəlki auditor
tərəfindən aparıldığını;
•
(b)
Əvvəlki auditorun verdiyi rəyin növünü, həmin rəy fərqli rəy
olduğu halda isə bunun səbəblərini; habelə
•
Göstərilən hesabatın tarixini.
Auditor hesabatının Digər məsələlər paraqrafında göstərin ki, müqayisəli
göstəricilərin auditi aparılmamışdır.
Lakin belə bir bəyanat auditoru ilkin qalıqlarda cari dövrün maliyyə
hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərən təhriflərin olmaması ilə bağlı yetərli
münasib audit sübutları əldə etmək zərurətindən azad etmir. Əhəmiyyətli
təhrif müəyyən edildiyi halda müqayisəli göstəricilər yenidən sayılmalı və
müvafiq açıqlamalar edilməlidir.
Bu cür təkrar sayılma və ya açıqlama mümkün olmadığı halda, auditor rəyi
daxil edilmiş müqayisəli göstəricilər ilə bağlı dəyişdirilməlidir.
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25.4 Müqayisəli maliyyə hesabatları
Hesabatvermə vəzifələri aşağıda əks etdirilmişdir.
Əlavə 25.4-1

Təqdim edilmiş
hər dövrə istinad
etmək
Təqdim edilmiş
əvvəlki dövrdə
tələb edilən
dəyişikliklər
Əvvəlki dövrün
göstəricilərinin
auditi başqa
şirkət tərəfindən
aparılmışdır

Əvvəlki dövrün
göstəricilərinin
auditi
aparılmamışdır

Prosedurlar
Auditor rəyində təqdim edilən və barəsində auditor rəyi verilən maliyyə
hesabatları üzrə hər bir dövrə istinad edilməlidir.
Auditor rəyi əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına dair auditorun əvvəl verdiyi
rəydən fərqləndiyi halda digər məsələlər paraqrafında fərqli rəyin əsas
səbəblərini açıqlayın.
Cari dövrün maliyyə hesabatlarına dair rəy verməklə yanaşı, digər məsələlər
paraqrafında aşağıdakıları göstərin:

Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditinin əvvəlki auditor
tərəfindən aparıldığını;

Əvvəlki auditorun verdiyi rəyin növü və əgər fərqli rəy verilmişdirsə,
bunun səbəbini; habelə

Həmin hesabatın tarixini
Əvvəlki auditorun barəsində müsbət rəy verdiyi əvvəlki dövrün maliyyə
hesabatlarına təsir göstərən əhəmiyyətli təhrif olduğu halda:
•
Həmin təhrif barədə müvafiq səviyyəli rəhbərliyə və idarəetməyə məsul
şəxslərə məlumat verin; habelə
•
Əvvəlki auditorun bu barədə məlumatlandırılmasını tələb edin.
Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına əlavə və dəyişikliklər edildikdə və
əvvəlki auditor əvvəlki dövrün əlavə və dəyişiklik edilmiş həmin maliyyə
hesabatlarına dair yeni auditor hesabatı hazırlamağa razılıq verdikdə, auditor
yalnız cari dövrə dair hesabat verməlidir
Audit hesabatının Digər məsələlər paraqrafında göstərin ki, müqayisəli
göstəricilərin auditi aparılmamışdır.
Lakin belə bir bəyanat auditoru ilkin qalıqlarda cari dövrün maliyyə
hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərən təhriflərin olmaması ilə bağlı yetərli
münasib audit sübutları əldə etmək zərurətindən azad etmir. Əhəmiyyətli
təhrif müəyyən edildiyi halda müqayisəli göstəricilər yenidən sayılmalı və
müvafiq açıqlamalar edilməlidir.
Bu cür təkrar sayılma və ya açıqlama mümkün olmadığı halda, auditor rəyi
daxil edilmiş müqayisəli göstəricilər ilə bağlı dəyişdirilməlidir.
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