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Ön söz

Bu Təlimatın ikinci nəşri BMF-nin Kiçik və Orta Müəssisələr Komitəsi (SMP) tərəfindən 1 saylı
“Maliyyə hesabatlarının auditini  və təhlilini aparan şirkətlərin işinin keyfiyyətinə nəzarət və digər təs-
diqləmə  və əlaqəli xidmətlər öhdəliyi” Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının davamlı olaraq tət-
biqini təşviq etmək məqsədilə işlənib hazırlanmışdır. 

Təlimat Kanadanın Sertifikatlı Baş Mühasiblər Assosiasiyası (CGA -- Canada)  tərəfindən hazırlansa
da, bu sənədə görə tam məsuliyyət BMF-nin Kiçik və Orta Müəssisələr Komitəsinin üzərinə düşür.
Beynəlxalq Audit və İnformasiyanın Düzgünlüyünün Təsdiqlənməsi Standartları Şurasının  (IAASB)
BMF-nin üzv qurumlarının struktur bölmələrindən ibarət şurası və beynəlxalq məsləhətçilər qrupu Təli-
matın nəzərdən keçirilməsinə öz yardımını göstərmişdir. 

Təlimat  1 saylı Beynəlxalq  Keyfiyyətə Nəzarət Standartının tətbiq edilməsi üçün qeyri-rəsmi təlimat
təqdim edir. Bu sənəd 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının   şərhində əvəzedici sənəd
rolunu oynamasa da, maliyyə hesabatlarının auditi və təhlili, eləcə də digər təsdiqləmə və əlaqəli xid-
mətlər üzrə keyfiyyətə nəzarət sisteminin yaradılması zamanı  mütəxəssis-praktiklərin  öz təşkilatları
daxilində həmin standartı dərk etməsi və davamlı olaraq həyata keçirməsində yardımçı rol oynayır.

Təlimat 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartına müvafiq olaraq, keyfiyyətə nəzarət üzrə
standartlara əməl etmək üçün zəruri olan  tələbləri izah etmək və daha dərindən dərk etmək üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Sənəd mütəxəssis-praktiklərə öz təşkilatlarının  keyfiyyətə nəzarət sistemini
inkişaf etdirərkən “necə etməli” praktikasından istifadə etməyi təklif edir. Bu Təlimatın tətbiqi  ilə
KOM-lar öz müştərilərinə yüksək keyfiyyətli xidmətləri təmin etmək və ictimai maraqlara daha yaxşı
xidmət etmək imkanı əldə edəcəklər. Güman edirik ki, Təlimat üzv qurumlar, şirkətlər və digərləri
tərəfindən peşəkar mühasiblərin və tələbələrin təhsili və təlimi məqsədilə istifadə ediləcəkdir.   

Üzv qurumlar və təşkilatlar bu Təlimatı olduğu kimi, yaxud öz ehtiyacları və qanunvericiliklərinə
uyğunlaşdırmaqla istifadə edə bilərlər. Bu sənəd üzv qurumlar və digərlərinin  təlim materialları,
yoxlama siyahıları və proqramları üçün əsas olacaq.   

BMF KOM Komitəsi oxucuları özünün Kiçik və Orta Müəssisələr üçün Beynəlxalq Mərkəzinə
(www.ifac.org/smp) dəvət edir, burada digər pulsuz nəşr və resurslar toplusu da vardır. 

Silviya FOGEL,
BMF KOM Komitəsinin sədri  
İyul  2010-cu il. 
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Şərhlər üçün müraciət

Bu, Təlimatın ikinci nəşridir. İndiki formasına görə bu Təlimatı  yüksək keyfiyyətli və səmərəli hesab
etsək də, digər ilk sənədlər kimi, o da yenilənməlidir. Bu baxımdan,  biz cari standartları əks etdirməsi
və mümkün qədər səmərəli olmasını təmin etmək üçün Təlimatın mütəmadi qaydada yenilənməsini
öhdəlik olaraq öz üzərimizə götürürük.

Biz milli standartları hazırlayan mütəxəssislərin, BMF üzv qurumlarının, mütəxəssis-praktiklərin və
digər şəxslərin şərhlərini qəbul etməyə hazırıq. Bu şərhlər Təlimatın səmərəliliyini qiymətləndirmək və
onu üçüncü nəşrdən əvvəl yeniləmək məqsədilə istifadə ediləcək. Biz xüsusilə də aşağıdakı suallarla
bağlı şərhləri qəbul etməkdə maraqlıyıq: 

1.    Təlimatdan necə istifadə edirsiniz? Misal üçün, bu sənədi təlim üçün əsas kimi, yaxud 
praktiki isnad mənbəyi və ya digər vasitə olaraq istifadə edirsinizmi? 

2.    Təlimat kiçik və orta müəssisələrin keyfiyyətə nəzarət üzrə tələblərinə cavab verirmi?  

3.    Təlimatdan istifadə etmək asandırmı? Əgər belə deyilsə, istifadənin yaxşılaşdırılması barədə 
hansı təkliflər verə bilərsiniz? 

4.    Təlimatdan istifadənin yaxşılaşdırılması üçün başqa hansı vasitələrdən yararlana bilərsiniz? 

5.    Təlimata əsasən işlənmiş təlim materialları, yoxlama vərəqələri və proqramları kimi törəmə 
məhsullar barədə məlumatınız varmı? Əgər varsa, bunları təfərrüatı ilə göstərin. 

Şərhlərinizi aşağıdakı əlaqə vasitələri ilə texniki məsələlər üzrə baş menecer Pol Tompsona təqdim edin:

E-mail: paulthompson@ifac.org
Faks: +1 212-286-9570
Poçt ünvanı:  Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası 
Kiçik və Orta Müəssisələr Komitəsi 
545, Beşinci Avenyu, 14-cü mərtəbə, 
Nyu York,  NY 10017, ABŞ
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Məsuliyyətdən imtina 

Təlimat BMF-nin Kiçik və Orta Müəssisələr Komitəsi tərəfindən 1 saylı  “Maliyyə hesabatlarının audi-
tini  və təhlilini aparan şirkətlərin işinin keyfiyyətinə nəzarət və digər təsdiqləmə  və əlaqəli xidmətlər
öhdəliyi” Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının  nəşrini həyata keçirən mütəxəssis-praktiklərə
yardım məqsədilə hazırlansa da, 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartını əvəz edə bilməz.
Bundan əlavə, mütəxəssis-praktiklər Təlimatdan öz peşəkar mülahizələrinə, çalışdıqları şirkətdəki fakt-
lara və hallara, hər bir xüsusi tapşırığa əsaslanmaqla istifadə edə bilərlər. BMF Təlimatdan istifadə və
onun tətbiqinin nəticəsi olaraq birbaşa və ya bilavasitə yaranan məsuliyyət və ya cavabdehlikdən imtina
edir.  
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Təlimatdan necə istifadə etməli

Təlimatın məqsədi keyfiyyətə nəzarət sisteminin həyata keçirilməsində  kiçik və orta müəssisələrə
(KOM) praktik təlimatlar verməkdir. Lakin Təlimatdakı materiallar aşağıdakıları əvəz edə bilməz: 

•   1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının oxunması 

Hesab edirik ki, mütəxəssis-praktiklərin 1 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditini  və təhlilini aparan
şirkətlərin işinin keyfiyyətinə nəzarət və digər təsdiqləmə  və əlaqəli xidmətlər öhdəliyi” Beynəlxalq
Keyfiyyətə Nəzarət Standartının nəşri barədə  məlumatı  vardır. Sonuncu dəfə “Clarity” (Açıqlama)
layihəsi  əsasında təkrar hazırlanmış bu standart BMF-nin onlayn kitab mağazası saytından -
http://www.ifac.org/store/  pulsuz olaraq yüklənə bilinən 2009-cu il üçün BMF-nin  “Beynəlxalq key-
fiyyətə nəzarət, audit, təhlil xarakterli yoxlamalar və digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə
bəyannamələr” Məlumat  kitabçasında əks olunmuşdur. 1 saylı BKNS  və açıqlanan digər bütün  stan-
dartları, habelə tez-tez yaranan suallara cavabları və digər yardımçı materialları aşağıdakı internet ün-
vanında Açıqlama Mərkəzindən əldə edə bilərsiniz: http://web.ifac.org/clarity-center/index.

•   Peşəkar mülahizədən istifadə  

Peşəkar mülahizə təşkilata aid xüsusi faktlar və hallar mövcud olduqda, habelə hər bir xüsusi tapşırıq
əsasında və xüsusi standartın təfsir olunmasına zərurət olduğu hallarda tələb edilir. 

Əsasən KOM-ların istifadəsi üçün nəzərdə tutulsa da, bu Təlimat maliyyə hesabatlarının auditi və təhlili,
təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə keyfiyyətə nəzarət tələblərinin həyata keçirilməsində digər mütəxəs-
sis-praktiklərə də kömək edə bilər. 

Təlimat aşağıdakı məqsədlərlə istifadə edilə bilər:

•    Təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminin işlənib hazırlanması;

•    Auditor yoxlaması, təhlil və əminliyi təmin edən digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər çərçivəsində  
keyfiyyətə nəzarət tələblərinin davamlı tətbiqini aşılamaq; və 

•    Təşkilat daxilində Təlimatın əsaslandığı mənbəni təqdim etmək. 

Təlimat əksər hallarda tapşırığın həyata keçirilməsinə birdən çox şəxsin cəlb edilməsinin nəzərdə tutul-
duğu tapşırıq qrupuna isnad edir. Lakin müstəsna hallarda həmin əsas prinsiplər bir nəfər (mütəxəssis-
praktik) tərəfindən həyata keçirilən tapşırıqlara da şamil edilir. 

Təlimatın yenidən təqdim edilməsi, tərcüməsi və praktikaya uyğunlaşdırılması 

BMF öz nəşrlərinin yenidən təqdim edilməsi, tərcüməsi və praktikaya uyğunlaşdırılması ilə məşğul olur
və həyata keçirir. Bu Təlimatı yenidən təqdim etmək, tərcümə etmək və praktikaya uyğunlaşdırmaqda
maraqlı olan tərəflər permission@ifac.org  ünvanı ilə əlaqə saxlamalıdırlar.
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Məzmunu və təşkili 

Məzmunu barədə xülasə

Aşağıdakı qrafikdə Təlimatın hər bir bölməsinin məzmunu barədə xülasə təqdim edilir. 
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Fəsil adı Məqsəd

1 Təşkilat daxilində keyfiyyətə
görə rəhbərliyin məsuliyyətləri 

Keyfiyyətə nəzarət məsələsi üzrə daxili mədəniyyətin
təşviq edilməsi üçün təşkilatın məsuliyyətlərini göstərmək 

2 Müvafiq etik tələblər Peşə etikasını müəyyən edən fundamental prinsiplər barədə
təlimat vermək 

3
Müştərilərlə əlaqə, xüsusi
tapşırıqların qəbul edilməsi və
davam etdirilməsi

Müvafiq qəbul etmə və davam etdirmə siyasəti və prose-
durlarının yaradılması üzrə təlimatların verilməsi 

4 İnsan resursları 
Mövcud keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurlarının
insan resursları ilə bağlı komponentləri barədə təlimatların
verilməsi 

5 Tapşırığın icrası 

Tapşırığın icrası, tapşırıq tərəfdaşının funksiyasının
göstərilməsi, planlaşdırma, nəzarət və təhlil, məs-
ləhətləşmə, fikir ayrılıqlarının həlli və tapşırığın keyfiyyət-
inə nəzarət təhlilinin aparılmasına dair elementlər üzrə
təlimatların verilməsi 

6 Monitorinq 

Keyfiyyətə nəzarət sistemi ilə bağlı təşkilatın fəaliyyət
strategiyaları və prosedurlarının monitorinqi, o cümlədən
təşkilatın monitorinq proqramı, yoxlama prosedurları ilə
bağlı çatışmazlıqları əks etdirən, şikayət və iradlara cavab
verən təlimatların verilməsi  

7 Sənədləşmə
Tapşırıq (o cümlədən tapşırığın keyfiyyətinə nəzarətin
təhlili) və keyfiyyətə nəzarət sistemində təşkilatın
sənədləşdirməyə görə tələbləri üzrə təlimatlar vermək 
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Əlavələr

Təlimat aşağıdakı səkkiz əlavədən ibarətdir: 

•    Əlavə A - Tərəfdaş və işçi heyətin müstəqilliyi 

•    Əlavə B - Məxfilik bəyannaməsi 

•    Əlavə C - Müştərinin qəbul edilməsi (Təklif  olunan məsələlərə baxılmalıdır) 

•    Əlavə  D - Heyətə tapşırıqların verilməsi (Təklif edilən planlaşdırma  mərhələləri)   

•    Əlavə E - Məsləhətləşmə  

•    Əlavə  F  - Tapşırığın keyfiyyətinə nəzarət   yoxlaması (Təklif edilən prosedurlar) 

•    Əlavə G - Keyfiyyətə nəzarət sistemi üzrə monitorinq prosesi (Təklif edilən məsələlər)

•    Əlavə H - Monitorinq hesabatı (Təklif edilən məzmun)

Bu əlavələr onları qəbul edən təşkilatlara praktiki yardım məqsədilə təqdim edilir.Tətbiq edilən qanun-
vericiliyin hüquqi-normativ tələblərindən asılı olaraq, bu əlavələrə düzəlişlər edilə bilər və onlar təşki-
latın siyasət və prosedurlarına uyğun bilindikdə təşkilat üçün uyğunlaşdırıla bilər.  

Təşkil olunma qaydası barədə xülasə 

Təlimatın hər bir fəsli aşağıdakı formatda tərtib edilmişdir: 

•    Fəslin adı 

•    Fəslin məqsədi 

Burada fəslin məzmun və məqsədi açıqlanır. 

•    Əsaslandığı mənbələr

Hər bir fəslin başlanğıcında, qeyd edilən mənbələr dedikdə, 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət
Standartının həmin fəslin müzakirə mövzusuna aid olan paraqrafları nəzərdə tutulur. Bu zaman
aidiyyəti olmayan və ya nəzərə alınması lazım bilinməyən digər mənbələr başa düşülməməlidir.    

•    Ümumi baxış və fəslin materialları 

Ümumi baxış bölməsində aşağıdakılar təqdim edilir: 

o    1 saylı BKNS-nin tətbiq edilən tələblərinin mətni; və 

o    Fəsildə müzakirə edilən məsələ barədə xülasə.

Ümumi baxışda araşdırılan məsələnin və tələblərin necə həyata keçirilməsi barədə mərhələli təlimat və
metodologiyanın daha ətraflı müzakirəsi təqdim edilir. Buraya digər müvafiq materiallar, əsasən də 220
saylı “Tarixi maliyyə məlumatlarının auditinin keyfiyyətinə nəzarət” beynəlxalq audit  standartı daxildir. 
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Təlimatda istifadə edilən abreviaturlar

IAASB                                   Beynəlxalq Audit və İnformasiyanın Düzgünlüyünün Təsdiqlənməsi 
Standartları Şurası 

BTS                                        Beynəlxalq Təhsil Standartı 

BMF                                      Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası 

IESBA Məcəlləsi                   Mühasiblərin Etika Standartları üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin Peşəkar 
Mühasiblərin Etika Məcəlləsi 

BMF Məlumat kitabçası        BMF-nin “Beynəlxalq keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil xarakterli 
yoxlamalar və digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə  bəyannamələr”
Məlumat kitabçası 

MHBS                                    Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartı 

BAS Beynəlxalq audit standartı 

BİDTS Beynəlxalq İnformasiyanın Düzgünlüyünün Təsdiqlənməsi Standartı 

BKNS    Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət  Standartı 

BTTS   Beynəlxalq Tapşırığı Təhliletmə Standartı

ƏXBS   Əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standart 

KOİS   Kiçik və orta iqtisadi subyektlər

KOM  Kiçik və orta müəssisələr 

Məqsəd

Təlimatın məqsədi təşkilatın ümumi fəaliyyətinin keyfiyyətinin saxlanması və artırılmasıdır. Belə ki,
Təlimatda 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartını tam olaraq əhatə etmək məqsədilə
tələblərlə birlikdə tətbiqi materiallar da təqdim edilir.    

Mütəxəssis-praktiklər Təlimatdakı tövsiyələri həyata keçirərkən nail olmaq istədikləri məqsədlərindən
başqa, heyəti keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurları barədə ətraflı məlumatlandırmalıdırlar.  Onlar,
həmçinin, hər bir işçinin keyfiyyətə, eləcə də təşkilatın siyasət və prosedurlarına riayət etməyə görə mə-
suliyyət daşıdıqlarını nəzərə çatdırmalıdırlar.   

1 saylı BKNS  maliyyə hesabatlarının auditi və təhlili, eləcə də əminliyi təmin edən digər təsdiqləmə və
xidmətlər üçün keyfiyyətə nəzarət sisteminə görə təşkilatın məsuliyyətindən bəhs edir. 
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Təlimat nümunələrinin uyğunlaşdırılması 

Təşkilatlar təlimat nümunələrini özlərinin biznes praktikasına uyğunlaşdırmaq istəyində olacaqlar. Bunun
üçün də bu təlimatları təfərrüatları ilə oxumaq və təşkilatın daxili fəaliyyətinə uyğunlaşdırmaq tələb olunur.

Mətn, ən yaxşı praktika hesab edilən kursiv şriftlə tərtib edilmişdir. Təşkilatlar mətnin bu cür hissələrini
təlimat nümunəsindən çıxara bilərlər. 

Təlimatın təşkilat daxilində istifadəsini və ya tətbiqini uyğunlaşdırmaq üçün aşağıdakı sahələrin dəy-
işdirilməsi lazımdır:  

•     Tətbiq edilən sərt mövqelərin seçilməsi (təklif edilən sərt mövqelər vəsait nümunələrində təqdim
edilir. Keyfiyyətə nəzarət üzrə hər iki nümunə vəsaitinin beşinci səhifəsində təklif edilən sərt 
mövqelər təqdim edilir);   

•     Təşkilata aid bütün başlıca keyfiyyətə nəzarət funksiyalarına görə məsuliyyətin təyin edilməsi;  

•    Siyasətlər arasından seçim etmək (təqdim edilərsə), yaxud lazım gəldikdə siyasətlərə 
dəyişiklik edilməsi;    

•     Vəsaitdəki siyasətlərin əks etdirilməsini təmin etmək üçün tapşırığa dair şablonların yenilənməsi; 

•    Bütün tərəfdaşlarla razılığın əldə olunması (tərəfdaşlıq təsis edilərkən); 

•     Təlimatın əsasən seminarlar təşkil etməklə bütün tərəfdaşlar və işçi heyətə çatdırılması;

•     Təşkilatın adını və təlimatın tərtib edilmə tarixini göstərmək üçün başlıq və başlıqaltı yazıların 
dəyişdirilməsi (gələcəkdə yenilik edildikcə bu tarix dəyişdirilməlidir);   

•     Təşkilata qəbul olunan yeni işçilərin ixtisaslaşması prosesinin tərkib hissəsi olaraq, onlara 
dərsliklərin paylanması, həmin dərslikləri oxuyub dərk etmələrini izləmək üçün onlarla
müsahibələrin keçirilməsi;

•     Yeni standartlar və ya təşkilatın yeni siyasətləri qəbul edildiyi zaman təlimat vəsaitlərinin təhlili və
yenilənməsi (bu tapşırığın ən azı ildə bir dəfə həyata keçirilməsi tövsiyə olunur).

Təlimat nümunəsindən fərdi sahibkar istifadə etdiyi halda, “işçi ştatı” dedikdə, həmin fərdi sahibkara
dəstək məqsədilə texniki tapşırıqları həyata keçirən qeyri-peşəkar və texniki işçilər nəzərdə tutulmalıdır.
Buna təkcə texniki olmayan,  həm də inzibati tapşırıqları icra edən heyət daxil deyil. 

Giriş 

Təşkilatların işləyib hazırlayacaqları keyfiyyətə nəzarət siyasətləri və prosedurları təşkilatın xarakteris-
tikası, tərkibi və  fəaliyyət xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, dəyişdirilə bilər. Effektiv hazırlanan siyasət
və prosedurlar üçün çoxlu vaxt tələb olunmur və ya mürəkkəb deyildir. Kiçik təşkilatlarda keyfiyyətə
nəzarət sistemi üzrə vacib funksiyaları bir nəfər həyata keçirə bilər və yaxud təşkilat bu işi aparmaq
məqsədilə  kənardan ixtisaslı mütəxəssis cəlb edə bilər. 

Bu Təlimata təlim və müzakirə materialları üçün əsas kimi istifadə edilə bilən tematik tədqiqat da daxildir. 

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat
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“M.M. and associates”

Ümumi məlumatlar

“M.M. and Associates” beş nəfər işçisi olan, Marsel Moneyə (Marcel Moone) məxsus olan fərdi
sahibkardır. Bu təşkilat çoxsaylı təhlil tapşırıqları (bunlardan bəzisi ailə üzvləri və yaxud yaxın
dostları adından həyata keçirilir), bir sıra kiçik auditor yoxlamaları və üç orta ölçülü auditor yoxla-
ması kimi xidmətləri həyata keçirir. Auditor yoxlaması aparılan nisbətən böyük müştərilər qocalar
evi, hökumət orqanları və şəhərdəki ən böyük motosiklet satışı firmasıdır. Son zamanlar rəhbər və-
zifəli şəxslərə qarşı qaldırılan korrupsiya ittihamları üzündən, yerli özünüidarəetmə orqanı barədə
mənfi rəy formalaşmışdır. Marsel uzun illərdir bu rəhbər şəxsləri tanıyır və həmin ittihamların
əsassız olması fikrindədir. Qocalar evi keçən ilki auditor yoxlamasına görə tələb edilən ödəmələri,
demək olar ki, bir ildir gecikdirir və bu təşkilat sahə işlərinin vaxt qrafikini qısa müddət ərzində
planlaşdırmalıdır. 

Marsel öz fəaliyyətinə  heç bir işçisi olmadan 1990-cı ildə başlamışdır. Təşkilat ötən müddət
ərzində tədricən inkişaf etmişdir, hazırda dinamik inkişaf yolundadır və öz vəzifələrini həvəslə hə-
yata keçirir. Təşkilat bazarda tanınmış yerlərdən birini tutur və öz işlərini reklam edir. Marsel biz-
nesdən yaxşı gəlir əldə edə bilir və öz fəaliyyətini dayandırmaq niyyətində deyil. “M.M.”-in işçi
heyəti  üçillik təcrübəyə malik olan və növbəti ildə ixtisaslaşmış peşəkar mühasib olmağa ümidli
olan Debora  D’Alessandro, mühasibat uçotu üzrə texnik Bob Morton və təşkilata yeni qəbul
edilən, son zamanlar peşəkar mühasibat təlimi proqramında iştirak edən iki tələbədən ibarətdir. Bob
birillik təcrübəyə malikdir və təşkilatda dörd aydır ki, çalışır. Enerjisi və ya işdəki əhval-ruhiyyəsi
təcrübəsinin az olmasını kompensasiya edir. Debora Bobu daim müştərilərlə münasibətləri yaxşı
saxlayan və sənədləşməni mükəmməl və dəqiq aparan bir işçi kimi tanıyır. Bob hərdən apardığı
sənədləşdirmələrdə bəzi məsələləri qeyd etməyi unudur, buna görə də Debora yenidən müştəri ilə
əlaqə saxlamalı və əlavə məlumat əldə etməli olur. 
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Tematik tədqiqata giriş 

Tematik tədqiqat keyfiyyətə nəzarət sistemi elementlərinin praktikada tətbiq edilmə qaydalarını təsvir etmək
məqsədilə bu Təlimata daxil edilmişdir. Bu bölmədə fərdi sahibkar olan “M.M. and Associates”in tarixçəsi
barədə məlumat verilir. Bu fəsildə praktiki tətbiq edilməli olan prinsipləri əks etdirən tematik tədqiqat
barədə şərhlər verilir. 

Oxucular bilməlidir ki, bu tematik tədqiqat sırf illüstrativ vasitədir. Buradakı məlumatlar, təhlillər və
şərhlər xüsusi hallar zamanı təşkilata lazım ola bilən bütün məsələ və şərtləri əhatə etmir. Həmişə
olduğu kimi, tərəfdaşlar və işçi heyət öz peşəkar mülahizələrindən istifadə etməlidir. 
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Bu sahə ilə məşğul olan bir çox digər fərdi sahibkarlar kimi, Marsel hətta aşağı reputasiyaya malik
yeni müştərilərdən də imtina etmir. Təşkilat bunu onunla əsaslandırır ki,  hamının peşəkar xid-
mətlərlə təmin olunma hüququ var. Son zamanlar Mark Spitser şirkəti auditor xidmətlərində
Marselin müştərisi olmuşdur. Mark şirkətinin  müxtəlif reputasiyalara malik müştəriləri olan yerli
restoranı var. Mark şirkətinin əvvəllər vergi orqanları ilə problemləri olub, bu orqanlar şirkətə
sanksiyalar tətbiq etmiş və bu cür halların birində isə ona həbs cəzası təyin olunmuşdur. Debora au-
ditor yoxlaması zamanı xidməti dəqiqliklə sona qədər aparır və iş tamamlanmayana qədər arxayın-
laşmır.

Marsel  kiçik təşkilat olsa da, ona qarşı indiyə qədər hər hansı bir şikayət və ya iddia qaldırıl-
mamışdır və müştərilərinin əksəriyyəti onun xidmətlərindən razıdır.

Təşkilatın planlaşdırma prosesi 

Təşkilatın planlaşdırma prosesi Marselin keçən ilki xərclərinin əks etdirilməsindən və sadə büd-
cənin hazırlanmasından ibarətdir. Büdcəyə, adətən, tanınmış müştərilərin ötən ilki gəlir və itkilərinə
görə dəyişiklik edilir. Burada, həmçinin, kapitala tələbat, işçi heyət üçün xərclər və ofis xərcləri də
əks olunur. Rəqibləri daha az auditor yoxlaması və təhlillər apardığı üçün Marsel əminliyi təmin
edən xidmətlər bazarındakı payını artırmaq şansından istifadə edir. O, müəyyən iqtisadi subyekt-
lərin auditor yoxlamasını apara bilmək üçün səlahiyyətli orqanda qeydiyyatdan keçməyi planlaşdır-
mışdır. Marsel gəlirlər barədə planını əsasən Debora ilə müzakirə edir və bundan əlavə, Debora ilə
birlikdə işçi heyət və digər resurslar, o cümlədən növbəti il üçün avadanlıq və buna olan tələbatın
müəyyən edilməsini planlaşdırır. 

İnsan resursları

İşəgötürmə prosesi formal xarakter daşıyır. İşçilərdən biri müəssisədən çıxmaq barədə ərizə
verdikdə, Marsel yerli qəzetlərin birində elan verə və yaxud iş üçün müraciət edənlərin ərizələrini
gözdən keçirə bilər. İşə götürmək üçün namizədi tapdıqdan sonra Marsel onunla müsahibə keçirir
və qərar qəbul edir. O, işə qəbul edilənə verilən rəyləri və ya onun ixtisas dərəcəsini yoxlasa da,
bəzi hallarda müştərilərlə görüşlər və tapşırıqların çoxluğu üzündən prosesi tamamlaya bilmir. Vaxt
problemi və  işçilər üçün boş iş yerlərinin tapılmasında Debora Marselə yardım göstərir.   

Gənc işçilər şirkətdə uzun müddət qalmaq niyyətində olmadıqları üçün Marsel onlara təlim
keçməyə vaxt və pul xərcləməyi planlaşdırmır. Bundan əlavə, Marsel “iş yerində təlim”in ən yaxşı
təlim olduğuna inanır. Həmçinin, Marsel işçilərin işinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsini aparır
və illik gəlir hesabatının hazırlanması məqsədilə tələb edilən şəxsi məlumatlar istisna olmaqla,
işçilərin şəxsi qovluqlarında bəzi məlumatları saxlayır. 

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat
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Peşə standartları 

Yeni müstəqillik qaydaları Marseli narahat edən məqamlardan biridir. O, bu qaydaların əminliyi
təmin edən bəzi tapşırıqların həyata keçirilməsinə mane olacağından qorxur. Misal üçün, Deboraya
auditor xidməti üzrə yeni müştərisi, “Maginificent Dollar Stores” şirkətinin  (Marselin baldızının
qismən sahibliyi altında olan müəssisənin) müstəqilliyi barədə müraciət edildikdə, o, belə cavab
verdi: “Mən həmin qadını tanıyıram. Heç bir problem yoxdur”.  

Marsel vaxtını xidmətlərin idarə edilməsi və müştərilərin cəlb edilməsi işlərinə sərf etdiyi üçün yeni
peşə standartlarına uyğun yenilikləri həyata keçirə bilməmişdir. O, belə bir qənaətdədir ki,  yeni
standartlar  daha mürəkkəbdir, mütəxəssis-praktiklərə və müştərilərinə onları aşılamaq üçün uzun
zaman lazımdır. Onun vaxtı təkcə vergi dəyişiklikləri ilə uyğunlaşmaq üçün yeniliklər etməyə çatır.
Marsel əmindir ki, Debora  tapşırıqların peşə standartlarına cavab verən dərəcədə yerinə yeti-
rilməsini təmin edə biləcək.  

Marsel yeni texnoloji avadanlıqların alınmasına az diqqət yetirsə də, bəzi təzyiqlərdən sonra son za-
manlar işlərini elektron proqramlaşdırma ilə həyata keçirmək istəyən Debora və Bob üçün noutbuk
almışdır. Marsel yeni standartlar barədə təlim kursları keçən yerli kiçik müəssisələr qrupunun üzvü
olmağı planlaşdırsa da, bu qrupla hələ əlaqə qura bilməmiş və birliyə qoşulmaqla əldə edəcəyi
üstünlükləri və ya meydana çıxacaq xərcləri dəqiqləşdirə bilməmişdir. 

İki il əvvəl aparılan son praktik təftiş zamanı əldə edilən şərhlərdən sonra “M.M.” müəyyən kitab-
xana resurs  materiallarını, o cümlədən şablon  standart nümunələrindən ibarət audit və təhlil dərs-
liklərini almaq üçün abunə olmuşdur.   

Planlaşdırma və faylların təhlili 

Marsel müştərilərini çox yaxşı tanıdığı üçün planlaşdırma üzrə yığıncaqların keçirilməsinə nadir
hallarda ehtiyac duyur. Təşkilat əsasən əvvəlki işlərini təhlil etməklə məşğuldur. O, öz fayllarının
təhlilini həyata keçirir.  Marsel tapşırığın icrasına cəlb edilmiş işçilərlə işə başlamazdan əvvəl qısa
görüş keçirir. Məktub-saziş prosesindən istifadə edilsə də mövcud müştərilərlə bu saziş, adətən,
tapşırıq tamamlandıqdan sonra həyata keçirilir. Əsasən şablon  standart formalarından istifadə edilir.
İşçilərdən faylları doldurmaq və bundan sonra təhlil üçün təqdim etmək tələb olunur. Debora
özünün, Bobun və tələbələrin işlərini Marselə təsdiq üçün təqdim etməzdən əvvəl yoxlayır. Marsel
faylları səbrlə təhlil etməkdə maraqlı deyil və qovluqda çoxlu sənəd gördükdə narahat olur.   Marsel
faylları diqqətlə təhlil etmək istəsə belə, bəzən işçilər o qədər çox sənəd təqdim edir ki, bunların
təhlili üçün vaxt qalmır.   

Marselə keyfiyyətə nəzarət üzrə yeni standartlar barədə məlumat daxil olduqda, o,  Deboradan on-
ları araşdırmaq və təşkilatın görəcəyi işlərə dair tövsiyələri ilə birlikdə hesabat verməyi tələb edir.
Təşkilatın əsas gətirdiyi səbəblərdən biri odur ki, uyğunlaşma üçün iş saatlarını bölmək tələb olun-
duğundan, dəyişiklikləri minimum həddə aparmaq lazımdır. 
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1 “Tərəfdaş” və “təşkilat” dedikdə, onların ictimai sektordakı ekvivalenti nəzərdə tutulur. 

Terminlərin izahlı lüğəti  

Bu Təlimatda təqdim edilən anlayışlar IESBA-in Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi, Terminlərin
izahlı lüğəti və 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartında (2010-cu il üçün BMF-nin
“Beynəlxalq keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil xarakterli yoxlamalar və digər təsdiqləmə və əlaqəli xid-
mətlər üzrə  bəyannamələr” Məlumat  kitabçasında) istifadə edilən anlayışlarla eynidir. Həm tərəfdaşlar,
həm də işçi heyət bu anlayışları bilməlidir. 

Əminliyi təmin edən tapşırıq 

Elə bir tapşırıqdır ki, bu zaman yoxlama aparan mütəxəssis müzakirə mövzusunun meyarlar üzrə
qiymətləndirilməsinin və ya ölçülməsinin nəticələri ilə bağlı, cavabdeh tərəfdən başqa, nəzərdə tutul-
muş digər istifadəçilərin etimad dərəcəsini artırmaq üçün hazırlanmış rəyi ifadə etmiş olur. Müzakirə
mövzusunun qiymətləndirilməsinin və ya ölçülməsinin nəticələri dedikdə, meyarların tətbiq edilməsi
zamanı yaranan məlumatlar başa düşülür.

Tapşırıq qrupu 

a) Tapşırıq qrupunun bütün üzvləri əminliyi təmin edən tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün hərəkət edir;

b) Əminliyi təmin edən tapşırığın nəticələrinə birbaşa təsir edən təşkilat daxilində bütün digər şəxslər, 
o cümlədən:

(i)     Əminliyi təmin edən tapşırığın icrası ilə əlaqədar tapşırıq qrupunun tərəfdaşı üçün 
kompensasiya tövsiyə edən və ya birbaşa nəzarət, idarəçilik və ya digər baxışın keçirilməsini 
təmin edənlər;

(ii)    Tapşırıq qrupu üçün texniki və ya xüsusi sənaye məsələləri, əməliyyat və tədbirlərlə 
bağlı məsləhət verənlər;

(iii)   Tapşırıq qrupu üçün keyfiyyətə nəzarəti təmin edənlər, o cümlədən tapşırıq qrupu üçün 
keyfiyyətə nəzarət tapşırığını icra edənlər. 

Audit eksperti 

Mühasibat uçotu və yaxud auditor yoxlamasından başqa, digər sahənin ekspertizası ilə məşğul olan,
müvafiq audit sübutunun əldə edilməsinə yardım etmək məqsədilə auditor tərəfindən müəyyən sahəyə
cəlb edilən fərdi şəxs və ya təşkilat1. Audit eksperti kənar ekspert (auditor tərəfindən xidmətə cəlb
edilən, amma rəsmən işə götürülməyən) və yaxud daxili ekspert ola bilər. 

Hesabat tarixi (keyfiyyətə nəzarətlə bağlı)

Hesabatın verilməsi üçün mütəxəssis-praktikin seçdiyi tarix.

Tapşırıq sənədləri 

Mütəxəssis tərəfindən görülmüş işlərin, əldə edilmiş nəticələrin və qənaətlərin qeydə alınması (bəzən
“işçi sənədlər” və ya “iş sənədləri” terminlərindən də istifadə olunur).

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat
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Tapşırıq üzrə tərəfdaş2

Auditor təşkilatında tapşırığa və onun yerinə yetirilməsinə, habelə təşkilat adından təqdim edilən hesabata
görə məsuliyyət daşıyan və zəruri hallarda peşəkar, hüquqi və ya səlahiyyətli təşkilatlar tərəfindən ve-
rilmiş müvafiq səlahiyyətə malik tərəfdaş və ya digər şəxs.

Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət

Tapşırıq qrupu tərəfindən hesabatın təqdim edilməsindən əvvəl qrup üzvlərinin irəli sürdüyü mühüm
mülahizələrin və auditor rəyinin formalaşdırılması zamanı əldə edilmiş nəticələrin obyektiv şəkildə
qiymətləndirilməsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulan proses. Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət
prosesi siyahıya alınmış iqtisadi subyektlərin maliyyə hesabatlarının auditi, eləcə də digər təşkilatın
audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarəti aparması tələb edilən digər tapşırıqlar üçün nəzərdə tutulur.   

Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert 

Tapşırıq qrupu tərəfindən hesabatın təqdim edilməsindən əvvəl qrup üzvlərinin irəli sürdüyü mühüm
mülahizələrin və auditor rəyinin formalaşdırılması zamanı əldə edilmiş nəticələri obyektiv şəkildə
qiymətləndirmək üçün kifayət qədər və müvafiq təcrübəyə və səlahiyyətlərə malik tərəfdaş, digər təşki-
lat üzvü, müvafiq səriştəyə malik kənar şəxs, yaxud belə fərdlərdən təşkil edilmiş qrup.

Tapşırıq qrupu 

Tapşırığı həyata keçirən tərəfdaşlar və işçi heyət, tapşırıqla bağlı prosedurları həyata keçirən təşkilat və
ya şəbəkəyə daxil olan təşkilatın cəlb etdiyi şəxslər. Buraya təşkilat və ya şəbəkəyə daxil olan təşkilatın
cəlb etdiyi kənar ekspertlər aid edilmir.

Maliyyə hesabatları3

Bir qayda olaraq, mühasibat sənədlərindən çıxarılmış və maliyyə hesabatlarının əsas prinsiplərinə
uyğun olaraq, müəyyən bir zaman kəsiyində müəssisənin iqtisadi ehtiyatları və ya öhdəlikləri barədə
məlumatları və ya müəyyən bir dövr üçün əlaqədar dəyişiklikləri özündə əks etdirən qoşma fakturalar-
dan ibarətdir.

Adətən, vacib əhəmiyyətli mühasibat uçotu siyasətləri və digər izahedici məlumatlar bu sıraya aid
edilir.  Bu termin maliyyə hesabatlarının tam dəstinə aid edilə bilər, lakin o, həmçinin, ayrıca maliyyə
hesabatına, məsələn, balans cədvəlinə və ya gəlir və xərclər haqqında hesabata və müvafiq izahedici
qeydlərə də aid edilə bilər.

2 “Tapşırıq üzrə tərəfdaş”, “tərəfdaş” və “təşkilat” dedikdə, onların ictimai sektordakı ekvivalenti nəzərdə tutulur.  
3  Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin açıqlamasına görə: Müəssisənin iqtisadi resurs və öhdəliklərinin vaxtında və ya dəyişikliklərlə maliyyə

hesabatı çərçivəsində çatdırılması üçün nəzərdə tutulan tarixi maliyyə məlumatlarının, o cümlədən müvafiq qeydlərin struktur şəklində təqdimatı.
Müvafiq qeydlər, adətən, mühüm mühasibat siyasətlərinin və digər izahedici məlumatların xülasəsindən ibarətdir. Termin bütün maliyyə hesabatları
sisteminə şamil edilə bilər, lakin o, həmçinin, tək maliyyə hesabatına, məsələn, balans cədvəli  və ya gəlirlər və xərclər haqqında hesabata və müvafiq
izahedici qeydlərə aid edilə bilər.  
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Təşkilat

Peşəkar mühasibatlıqla məşğul olan fərdi sahibkar, tərəfdaş, korporasiya və ya digər iqtisadi subyekt.

Müstəqillik 

(a)   Düşüncə sərbəstliyi - peşəkar mühakimələri nüfuzdan salan təsirlərə məruz qalmadan fikir və ya 
rəy formalaşdırmağa və səmimi hərəkət etməyə, habelə qərəzsizlik və peşəkar inamsızlıq 
nümayiş etdirməyə imkan verən əhval-ruhiyyə.

(b)   Hərəkət müstəqilliyi – kifayət qədər əhəmiyyətli faktların və halların qarşısının alınmasından 
ibarətdir ki, bu zaman şüurlu və məlumatlı üçüncü tərəf bütün aidiyyəti məlumatlardan, 
o cümlədən tətbiq edilmiş hər hansı ehtiyat tədbirlərindən xəbərdar olaraq təşkilatın və ya qrup 
üzvünün səmimiliyinin, obyektivliyinin və ya peşəkar inamsızlığının etibardan düşməsi 
qənaətinə gəlmiş olur.

Təftiş (keyfiyyətə nəzarətlə bağlı) 

Tapşırıq qrupları tərəfindən auditor təşkilatının keyfiyyətə nəzarət prinsiplərinə və prosedurlarına riayət
edilməsinə dair sübutların təqdim edilməsi üçün işlənib hazırlanmış prosedurlar.

Nəzərdə tutulmuş istifadəçilər 

Mütəxəssis tərəfindən hazırlanan hesabatların ünvanlandığı şəxs, şəxslər və ya şəxslər kateqoriyası.
Cavabdehliyi  nəzərdə tutulan istifadəçilərdən biri daşıya bilsə də, məsuliyyət yalnız bir nəfərin üzərinə
düşməməlidir.   

Əsas audit tərəfdaşı

Əsas audit tərəfdaşı tapşırıq üzrə tərəfdaş, tapşırığın keyfiyyətinə nəzarət üzrə fərdi məsul şəxs və təşki-
latın rəy verəcəyi maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı mühüm məsələlərdə qərar verən və ya
mühakimələr yürüdən tapşırıq qrupunda digər audit tərəfdaşlarıdır. Vəziyyətdən və audit üzrə fərdi
şəxslərin vəzifələrindən asılı olaraq, “digər audit tərəfdaşları” dedikdə, məsələn, mühüm törəmə və ya
bölmələr üzrə məsul olan audit tərəfdaşları nəzərdə tutula bilər. 

Listinq subyekti 

Səhmləri, qiymətli kağızları və ya borc öhdəlikləri tanınmış fond birjasında qiymətləndirilən və ya
qeydə  alınan, eləcə də tanınmış fond birjası və ya ona ekvivalent olan qurumun qaydaları əsasında
satışa çıxarılan iqtisadi subyekt. 



Monitorinq (keyfiyyətə nəzarətlə bağlı) 

Təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminin fasiləsiz təhlilindən və qiymətləndirilməsindən, o cümlədən
başa çatdırılmış tapşırıqların seçilməsinin mütəmadi olaraq yoxlanılmasından ibarət olan və keyfiyyətə
nəzarət sisteminin səmərəli fəaliyyəti ilə bağlı təşkilatın kifayət qədər əminlik əldə etməsi üçün işlənib
hazırlanmış proses.

Şəbəkə

Elə bir geniş strukturdur ki: 

(i)    əməkdaşlıq məqsədi güdür; və 
(ii)   gəlir və ya xərclərin bölüşdürülməsi məqsədi daşıyır, səhmləri ümumi istifadədə, nəzarət 

altında və ya idarəetmədədir, ümumi keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurları, ümumi biznes 
strategiyası, ümumi brenddən istifadə səlahiyyətinə, yaxud peşəkar resursların mühüm hissəsinə 
malikdir.

Şəbəkə şirkəti

Şəbəkəyə məxsus təşkilat və ya şəxs.

Tərəfdaş 

Peşəkar xidmətlər üzrə tapşırıqların həyata keçirilməsi ilə bağ¬lı təşkilatın səlahiyyət verdiyi hər hansı
bir şəxs.

Heyət

Tərəfdaşlar və işçi heyət.

Mütəxəssis-praktik 

İctimai-hüquqi praktikaya malik peşəkar mühasib.

Peşəkar  mühasib4

BMF üzv qurumunun üzvü olan şəxs.

Peşə standartları (1 saylı BKNS-lə bağlı)

Beynəlxalq Audit və İnformasiyanın Düzgünlüyünün Təsdiqlənməsi  Standartları Şurasının   (IAASB)
“Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil xarakterli yoxlamalar, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə
beynəlxalq standartlara giriş” kontekstində IAASB-in tapşırıqla bağlı standartları və digər müvafiq etik
tələblər.

4 Mühasiblərin Etika Standartları üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə uyğun olaraq.
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İctimai maraq kəsb edən subyekt 

(a)    Listinq subyekti;

(b) (i) Əsasnamə və ya qanunvericiliklə ictimai maraq kəsb edən qurum kimi təyin edilən subyekt 
və ya (ii) auditi listinq subyektlərinin auditinə şamil edilən eyni müstəqil tələblərə 
əsasən aparılmalı olacaq əsasnamə və ya qanunvericiliklə tələb olunan subyekt. 

İctimai sektor 

Milli hökumətlər, regional (misal üçün: ştat, əyalət və ərazi üzrə) hökumət orqanları, yerli (misal üçün:
şəhər və qəsəbə üzrə) hökumət orqanları və əlaqəli (misal üçün: agentliklər, idarələr, komissiyalar və
müəssisələr) hökumət qurumları. 

Kafi əminlik (keyfiyyətə nəzarətlə bağlı)

Təlimatın məzmunu (və 1 saylı BKNS) ilə əlaqəli  yüksək, amma mütləq olmayan əminlik səviyyəsi.

Əlaqəli xidmətlər

Razılaşdırılmış prosedurlar və maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsindən ibarətdir. 

Müvafiq etik tələblər

Tapşırıq qrupu və auditin keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi ekspertin məsuliyyət daşıdığı, maliyyə
hesabatlarının auditor yoxlaması ilə əlaqəli Mühasiblərin Etika Standartları üzrə Beynəlxalq İdarə
Heyətinin Peşəkar Mühasiblərin  Etika  Məcəlləsinin (IESBA Məcəlləsinin) A və B hissələrindən və
daha məhdud milli tələblərdən ibarət etik tələblər.

Cavabdeh tərəf 

Cavabdeh tərəf (cavabdeh şəxslər) – o şəxsdir (və ya şəxslərdir) ki:

(a) birbaşa hesabat vermə tapşırığında müzakirə mövzusuna cavabdehdir;

(b) müddəalara əsaslanan tapşırıqda müzakirə mövzusu üzrə məlumatlara (müddəalara) və ola bilsin, 
müzakirə mövzusuna cavabdehdir.

Cavabdeh tərəf mütəxəssis-praktiki işə cəlb edən və ya cəlb etməyən tərəf ola bilər. 

Baxış (keyfiyyətə nəzarətlə bağlı)

İcra olunan işin keyfiyyətinin və başqalarının əldə etdiyi nəticələrin qiymətləndirilməsi 



Siyasət barədə ümumi izahat

İşçi heyət5

Tərəfdaşlar nəzərə alınmamaqla digər peşəkarlar, o cümlədən auditor təşkilatının işə götürdüyü
ekspertlər.

Müzakirə mövzusu üzrə məlumatlar

Müzakirə mövzusunun dəyərləndirilməsindən alınan nəticə. Mütəxəssis-praktik öz hesabatında rəyin
verilməsi üçün yetərli əsaslandırmanı təmin edəcək müvafiq sübutları məhz həmin məlumatlara əsasən
toplayır.

Müvafiq səriştəli kənar şəxs 

Auditor təşkilatına daxil olmayan, lakin tapşırıq üzrə tərəf¬daş kimi hərəkət etmək qabiliyyətinə və
səriştəsinə malik şəxs, məsələn, başqa bir təşkilatın tərəfdaşı və ya tarixi maliyyə məlumatlarının audi-
tini və təhlilini həyata keçirə bilən, habelə əminliyi təmin edən və ya əlaqəli xidmətlər üzrə tapşırıqları
yerinə yetirməyi bacaran heyətə malik pe¬şəkar mühasibat təşkilatının, yaxud keyfiyyətə nəzarətlə
bağlı müvafiq xidmətlər təqdim edən təşkilatın işçisi.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər

İqtisadi subyektin strateji istiqamətinə və həmin sub¬yektin cavabdehliyi üzrə öhdəliklərə nəzarət mə-
suliyyətinə malik şəxslər və ya təşkilatlar (misal üçün: müvəkkil şirkət). Bəzi ölkələrin qanunvericiliy-
inə görə, bu qanunvericilik çərçivəsində fəaliyyət göstərən, idarəetmə üzrə cavabdeh olan iqtisadi
subyektlər üçün bu işi özəl və ya ictimai sektorun idarə¬etmə orqanının rəhbər və ya icraçı üzvləri,
eləcə də fərdi sərəncamçı həyata keçirə bilər. 

Təlimat, həmçinin, aşağıdakı şərti nəzərə alır:

Kiçik və orta mühasibat müəssisələri/təşkilatları 

Aşağıdakı xüsysiyyətlərə malik mühasibat müəssisələri/təşkilatları: onun müştəriləri əsasən kiçik və
orta müəssisələrdir; kənar resurslar daxili texniki resurslara yardım məqsədilə istifadə edilir və o, məh-
dud sayda peşəkar heyəti işə cəlb edir. Kiçik və orta müəssisəni təşkil edən əsas bir mühakimədən başqa
mühakiməyə görə fərqlənəcək.  

5 Müstəsna mülkiyyət hüququ zamanı, “işçi heyət” termininin qeyri-peşəkar, texniki heyət kimi şərh olunması təklif olunur. Əlavə məlumat üçün
“Təlimatdan necə istifadə etməli” bölməsinə istinad edin. 
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1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 11-ci maddəsində aşağıdakılar əks olunur: 

11. Təşkilatın məqsədi aşağıdakıları təmin edəcək kafi əminlik məqsədilə keyfiyyətə nəzarət 
sisteminin yaradılması və saxlanmasıdır: 

(a) təşkilat və onun işçi heyəti peşə standartlarına, hüquqi-normativ tələblərə riayət etsin;

(b) təşkilat və ya tapşırıq üzrə tərəfdaşlar tərəfindən verilən hesabatlar uyğunluq 
təşkil etsin. 

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 16-17-ci maddələrinə görə: 

16. Təşkilat aşağıdakı elementlərin hər birini əhatə edən siyasət və prosedurların daxil olduğu 
keyfiyyətə nəzarət sistemi yaratmalı və saxlamalıdır: 

(a) təşkilat daxilində keyfiyyətə görə rəhbərliyin məsuliyyətləri;

(b) müvafiq etik tələblər;

(c) müştərilərlə əlaqənin və xüsusi tapşırıqların qəbul olunması və davam etdirilməsi;

(d) insan resursları;

(e) tapşırığın həyata keçirilməsi;

(f) monitorinq.

17. Təşkilat özünün siyasət və prosedurlarını sənədləşdirməli və işçi heyətə təqdim etməlidir 
(A2-A3 paraqraflarına isnad edin).

Ümumi baxış

Fəslin məqsədi Əsaslandığı mənbə:

Aşağıdakılarla bağlı təlimatlar təqdim etmək: 
•   müvafiq tələblərin tətbiqi və onlara riayət 

olunması zərurəti;
•   keyfiyyətə nəzarət sisteminin elementləri.

1 saylı BKNS-nin 11-ci və 16-17-ci maddələri.

Siyasət barədə ümumi izahat
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Təşkilat - işçi heyətin peşə standartlarına, tətbiq edilən hüquqi-normativ tələblərə riayət edilməsi və
təşkilatın tapşırığa dair hesabatlarının uyğunluğu məqsədilə kafi əminliyi təmin edən keyfiyyətə nəzarət
sistemini formalaşdırmalı, həyata keçirməli, saxlamalı, yoxlamalı və tətbiq etməlidir. 

Bu baxımdan, təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminə aşağıdakı elementlərin hər birini özündə ehtiva
edən, müvafiq qaydada sənədləşdirilmiş, işçi heyətə çatdırılmış və yoxlanılmış siyasət və prosedurlar
daxil edilməlidir:

•   təşkilat daxilində keyfiyyətə görə rəhbərliyin məsuliyyətləri;

•   müvafiq etik tələblər;

•   müştərilərlə əlaqənin və xüsusi tapşırıqların qəbul olunması və davam etdirilməsi;

•   insan resursları; 

•   tapşırığın həyata keçirilməsi;

•   monitorinq.

Tövsiyə edilir ki, aşağıdakı məsələləri ehtiva edən prinsiplərə əsaslanan keyfiyyətə nəzarət sistemi
formalaşdırılsın: 

•   etik davranış; 

•   müstəqillik və qərəzsizlik;

•   peşəkar səriştəliliyin saxlanması;

•   lazımi diqqət və işin keyfiyyəti; 

•   qəbul edilmiş ümumi praktik standartlar;

•   mətn və təlimatın aydınlaşdırılması;

•   təşkilatın gücü və resursları, müştərilər və təşkilata görə münasib xərclər və gəlirlərin praktiki və 
müvafiq qaydada balanslaşdırılması;

•   kafi sayda müştəriyə malik olma;

•   təşkilatın üzvlərinin inkişafı, razılıq səviyyəsi və onun saxlanması.

Bu məqsədlə peşə standartlarına, tətbiq edilən normativ hüquqi tələblərə, eləcə də Mühasiblərin Etika
Standartları üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin Etika Məcəlləsinin6 tələblərinə cavab verən spesifik
element və praktikaları əhatə edən keyfiyyətə nəzarət sisteminin yaradılması nəzərdə tutulur. 

Təşkilatın keyfiyyətə nəzarət üzrə siyasəti barədə ümumi bəyannaməsinin tətbiqi zamanı təşkilat öz
missiyası barədə bəyannaməsini də verə bilər. Təşkilat, həmçinin, öz məqsədləri və təşkilati strukturu
barədə təfərrüatları müəyyən etmək niyyətində ola bilər. 

6 Yaxud üzv qurumun Etika Məcəlləsi
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Bütün tərəfdaşlar və işçi heyətin ümumi vəzifələri və məsuliyyətləri 

Bütün tərəfdaşlar və işçi heyət hər biri fərqli dərəcədə təşkilatın keyfiyyətə nəzarət siyasətləri və prose-
durlarının həyata keçirilməsinə görə cavabdehdirlər. 

Təşkilat qatılmaq istədiyi və keyfiyyətə nəzarət üzrə vəsaitinin bir hissəsi olacaq ümumi dəyərləri bütün
tərəfdaşları və işçiləri ilə məsləhətləşəndən sonra seçə bilər. Bu dəyərlər  xidmətin keyfiyyəti,
müştərilərin vaxtında və lazımi qaydada məlumatlandırılması, eləcə də təşkilat daxilində dürüstlük, vic-
danlılıq və məsləhətləşməni tələb edən heyətə peşə münasibətlərindən ibarət ola bilər. 

İşçi heyət daxili mədəniyyəti keyfiyyətin və görülən işlərin göstəricisi kimi təfsir etməlidir. Bu ismarış
işçilərə müxtəlif məlumat mübadiləsi vasitələri ilə, o cümlədən missiya barədə bəyannamə və təşkilatın
məqsədlərinin bəyan edilməsi, daxili və kənar təlim kursları, eləcə də təşkilatın tərəfdaşları ilə dialoq
şəklində çatdırılmalı və aydınlaşdırılmalıdır.   

Misal üçün, təşkilat bəzi praktikaların keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat və siyasətlərinə uyğunlaşdırıl-
masında öz tərəfdaş və işçilərini dəstəkləyir.  O, aşağıda qeyd edilən bəzi praktikaların təhlilini nəzərə
ala bilər:   

•   Peşəkar mühasibin etik davranışı və xidmətin keyfiyyətinə birinci dərəcəli prioritet məsələ kimi 
baxmaq; ticarət əhəmiyyətli məsələlər görülən işin keyfiyyətindən üstün tutulmamalıdır; 

•   Mühasiblərin Etika Standartları üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin Etika Məcəlləsinin7 oxunması, 
dərk edilməsi və ona riayət olunması;

•   Müstəqillik üçün təhlükələrin müəyyən edilməsi, açıqlanması və sənədləşdirilməsinə görə təşkilat və 
fərdlərin məsuliyyətinin, eləcə də aşkarlanan təhlükələrin həlli və nəzarəti üzrə tətbiq ediləcək 
prosesin dərk edilməsi; 

•   Müstəqilliyə mane olan (yaxud bu cür görünən) hallardan qaçmaq; 

•   Davamlı ixtisasartırma tələblərinə, o cümlədən ixtisasartırma kurslarının sübutu olan sənədlərin 
saxlanmasına riayət edilməsi;

•   Mühasibatlıq peşəsi, maliyyə hesabatının  tətbiq edilən əsas prinsipləri və əminliklə bağlı standartlar  
(misal üçün: Mühasibat Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları, İnformasiyanın Düzgünlüyünün 
Təsdiqlənməsi üzrə Beynəlxalq Standartlar), məlumatın açıqlanması və mühasibat uçotu 
praktikaları, keyfiyyətə nəzarət, təşkilatın standartlarındakı cari inkişaf, eləcə də müvafiq sənaye 
məqsədli və müştərilərlə bağlı spesifik inkişafla uyğunlaşmaq; 

•   Digər tərəfdaş və işçilərin təliminə yardım etmək və müştəri xidmətlərinin keyfiyyətini artırmaq 
məqsədilə  bilik və təcrübənin bölüşdürülməsi metodunun tətbiqi;  

•   Tapşırıq və ofis işlərinə sərf edilən vaxtı izləmək və müəyyən etmək məqsədilə işçilərin iş stajının 
dəqiqləşdirilməsi və bununla bağlı sənədlərdə bütün məlumatların əks olunması (təşkilatın vaxt 
qrafiki və hesablama sistemlərinə mütəmadi daxil olan məlumatlarla); 

7 Yaxud üzv qurumun Etika Məcəlləsi

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat
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•   Ofis avadanlığı, kompyuter texnologiyaları (o cümlədən şəbəkə və rabitə resursları) və digər birgə 
vəsaitlərin qorunması, müvafiq qaydada istifadəsi və saxlanması. Təşkilatın texnoloji resurslarından 
yalnız etik davranış qaydaları, müştəriləri barədə məxfi məlumatlar və özəl məlumatların qorunması 
prinsipləri nəzərə alınmaqla, müvafiq biznes məqsədilə istifadə edilə bilər; 

•   Təşkilat və müştərilərlə bağlı məlumatların, biznes və müştərilər barədə rəqəmsal, statistik 
məlumatların, eləcə də şəxsi heyətə aid məlumatların mühafizəsini və tam məxfiliyini təmin etmək; 

•   Təşkilatın müştəriləri barədə elektron daşıyıcı vasitələrdə saxlanan  məlumatları, bununla bağlı 
müvafiq prosedurlara (bu cür prosedurlara şamil edilərsə)  uyğun olaraq, şəbəkə təşkilatında 
saxlanmasını təmin etmək; 

•   Tərəfdaş və ya rəhbər şəxslərin təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminin, etik davranış qaydalarının, 
o cümlədən məxfilik prinsiplərinin əhəmiyyətli dərəcədə pozulması, təşkilatın resurslarından 
(o cümlədən internet səhifəsi və elektron poçt sistemlərindən)  qeyri-düzgün istifadə halları barədə 
məlumatlandırılması; 

•   Peşəkar məsləhət xidmətləri keçirildikdə, yaxud onun keçirilməsi tələb edildikdə bütün vacib 
müştərilərin əlaqə vasitələri barədə məlumatların sənədləşdirilməsi və saxlanması; 

•   Müstəqillik üçün təhlükələr, çətin və ya mübahisəli məsələlər, fikir ayrılıqları və mənafelərin 
toqquşması kimi hallarla bağlı keçirilən müzakirələr, təhlillər, onların həlli yolları və yekun rəylərin 
sənədləşdirilməsi və saxlanması;  

•   Təşkilatın iş saatları, iştirak, təşkilatçılıq, yığıncaqlar üçün son tarix tələbləri və keyfiyyətə nəzarət 
üzrə standart praktikalarına riayət etmək.  

Nisbətən kiçik təşkilatlar isə bu cür təhlilin aparılması üçün kənar eksperti cəlb edə bilərlər.  
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FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

Bütün tərəfdaşlar və işçi heyətin strateji əhəmiyyətli yığıncağa toplanması. Missiya barədə bəyan-
namə və təşkilatın məqsədlərini birgə müəyyən edin. Bütün bunlara nail olma yollarını müəyyən
edin. Cari təşkilati strukturun təşkilatın məqsədləri üçün yetərli olub-olmadığını bilmək üçün həmin
strukturu təhlil edin

Missiya barədə
bəyannamə

Təşkilati 
struktur 

Təşkilatın
məqsədləri 

Rəhbərliyin 
məsuliyyətləri 
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1.2. Rəhbərliyin etika tonu 

Tərəfdaş (tərəfdaşlar) təşkilatın peşəkar praktikası ilə bağlı bütün başlıca məsələlər barədə qərar
qəbul edirlər. Tərəfdaşın münasibəti və işçilərə göndərilən sifarışlər “rəhbərliyin etika tonu”8 ter-
minini təsbit edir.  Bu “ton”  işin keyfiyyəti və keyfiyyətə nəzarət mədəniyyətinə güclü dəstək ver-
məlidir. 

Fəslin məqsədi Əsaslandığı mənbə:

Keyfiyyətə nəzarət prinsipinə köklənən daxili
mədəniyyətin təşviqi üzrə təşkilatın mə-
suliyyətlərinin göstərilməsi.

1 saylı BKNS-nin 18-19-cu maddələri.

1  saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 18-19-cu maddələrində aşağıdakılar
bildirilir: 

18.   Təşkilat - tapşırıqların həyata keçirilməsi zamanı keyfiyyətin vacib element olduğunu 
qəbul edən daxili mədəniyyətin təşviq edilməsi üçün nəzərdə tutulan siyasət və 
prosedurlar hazırlamalıdır. Bu cür siyasət və prosedurlarda təşkilatın baş direktorunun 
(yaxud ona ekvivalent şəxsin) və ya lazım gəldikdə təşkilatın tərəfdaşlarının idarəetmə 
orqanının (və ya ekvivalentinin) təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminə görə son 
cavabdeh şəxsini müəyyən etməsi tələb ediləcək. (A4-A5 paraqraflarına isnad edin). 

19.   Təşkilat -  baş direktorun (yaxud ona ekvivalent şəxsin) və ya lazım gəldikdə təşkilatın 
tərəfdaşlarının idarəetmə orqanı (və ya ekvivalenti) tərəfindən keyfiyyətə nəzarət 
sisteminə görə cavabdeh təyin etdiyi şəxs və ya şəxslərə bu vəzifəni həyata keçirə bilmək 
üçün müvafiq və lazımi təcrübə və imkan verilməsini təmin edən siyasət və prosedurlara 
malik olmalıdır (A6 paraqrafına isnad edin).

1.1. Ümumi baxış

8  “Rəhbərliyin etika tonu” barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün BMF-nin aşağıdakı internet ünvanından pulsuz yüklənə bilən BMF-nin “Rəh-
bərliyin etika tonu və auditin keyfiyyəti” adlı nəşrinə isnad edin: http://www.ifac.org/store

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat
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Tərəfdaş (tərəfdaşlar)  təşkilat daxilində keyfiyyətə nəzarət mədəniyyətinin idarə edilməsi və aşılan-
ması, eləcə də təşkilatın keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat vəsaiti və tapşırığın keyfiyyətinə dəstək üçün
nəzərdə tutulan praktiki vasitə və təlimatların təmin edilməsi və saxlanmasına görə cavabdehlik daşıyır-
lar. Təşkilat keyfiyyətə nəzarət vəsaitlərinin hazırlanması və saxlanması üçün, məqsədəuyğun bildikdə,
bu öhdəlikləri tərəfdaşa həvalə edə bilər.     

Tərəfdaş (tərəfdaşlar) təşkilatın fəaliyyət və hesabatvermə strukturunun müəyyən edilməsinə görə ca-
vabdehlik daşıyır. Bundan əlavə, tərəfdaş (tərəfdaşlar) öz aralarından və ya ixtisaslaşmış işçi heyətdən
hər il və ya müəyyən etdikləri digər müddətdə keyfiyyətə nəzarət sisteminin elementlərinə görə cavab-
deh şəxs (şəxslər) təyin etməlidir. 

Tövsiyə edilir ki, spesifik məsuliyyət və vəzifələr həm peşə öhdəlikləri, həm də hüquqi-normativ öhdə-
liklər sahəsində ən yaxşı ixtisaslaşmış və təcrübəli şəxslərə təyin edilsin. Vahid tərəfdaş, bütün
funksiyaların həyata keçirilməsi baxımından, üzərinə bir neçə vəzifə götürə bilər. Bu funksiyalar ofis
idarəetməsi, müstəqillik, mənafelərin toqquşması, məxfilik, keyfiyyətə nəzarət, informasiya
texnologiyaları və insan ehtiyatları sahələrini əhatə edə bilər. Siyasət və prosedurların hazırlanması, on-
ların müvafiq qaydada həyata keçirilməsi  səlahiyyətləri bu vəzifələrə şamil edilir. 

Təyin edilən tərəfdaş (tərəfdaşlar) təşkilatın keyfiyyətə nəzarət üzrə əsas ümumi siyasəti, keyfiyyətə
nəzarət üzrə vəsati və tərəfdaşlıq sazişlərində müəyyən edildiyi kimi, təşkilat qarşısında nəzarət
funksiyalarına görə cavabdehlik daşıyır9. 

Təyin edilən tərəfdaşlar spesifik funksiya və səlahiyyətlərini digər işçilərə həvalə edə bilsə də, müvafiq
nəzarət funksiyalarına görə məsuliyyət onların üzərində qalır. 

Keyfiyyətə nəzarət sisteminə görə kimin cavabdehlik daşımasından asılı olmayaraq, tərəfdaşlar yaddan
çıxarmamalıdır ki, təşkilatın ticarət əhəmiyyətli məsələləri rəhbərliyin keyfiyyətə görə məsuliyyətlərini
kölgədə qoya bilməz, bu səbəbdən də nəzərə alınmalıdır ki, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, təzminat və
təşviqat keyfiyyətin üstünlüyünü göstərir və keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurlarını hazırlamaq,
sənədləşdirmək və dəstəkləmək üçün müvafiq resurslar ayrılmalıdır. 

9   Bunlardan əlavə, hər hansı  tapşırıq üzrə tərəfdaş təyin edildiyi hər bir audit tapşırığının ümumi keyfiyyətinə görə üzərinə məsuliyyət götürür
(220 saylı BAS-ın 8-ci çmaddəsi).

FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

Tövsiyə edilir ki, mütəmadi qaydada işçilərlə keçirilən görüşlər zamanı bütün tərəfdaş və işçilərə
keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurlarına riayət etmək, eləcə də tapşırıq qruplarına tələblərə
uyğun yardım etmək üçün mövcud alətlərdən istifadə etmək tapşırılsın. İnkişaf üçün rəylər və tək-
liflər dinlənilsin və iştirakçılara sual vermək üçün imkan verilsin. 

Bu toplantılar tanınma üçün rabitənin yaradılması və təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sistemi üzrə
öhdəliyini nümayiş etdirən tərəfdaş və işçi heyətin həvəsləndirilməsində bir vasitə kimi istifadə
edilə bilər. 
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Rəhbərliyin
məsuliyyəti

Keyfiyyətə istiqamətlənmiş
daxili mədəniyyət

Keyfiyyətə nəzarətə görə cavabdehşəxslərin müəyyən edilməsi

Keyfiyyətə nəzarət üzrə mövqe və müraciətlərintəşkilatın bütün üzvlərinə çatdırılması 

“M.M. and associates” 

Marsel təşkilat daxilində keyfiyyətə nəzarət mədəniyyətini təşviq etmək məsuliyyəti daşıyır. Lakin
tələbələr və texniki işçilər üçün rəsmi inkişaf planlarının hazırlanmasına olan marağın azlığı və
təşkilatın missiyasının və nail olmaq istədiyi məqsədlərin bəyan edilməsində işçi heyətdən istifadə
olunmaması onun bu vəzifələrin öhdəsindən gələ biləcəyinə şübhə yaradır. 

İllik planlaşdırmada (əsasən ildə bir gün) Marselin harada şirkət yaratmaq istəməsi, təşkilatın cəlb
etdiyi müştərilərlə bağlı risklər, yaxud cari işçi heyətin səriştəsi məsələləri ciddi nəzərə alınmır. 

Görünür, Marsellə bağlı bir hadisə baş verərsə, təşkilat ciddi çətinliklə qarşılaşar. Marsel olmasa,
təşkilatın idarə edilməsi məsuliyyətini üzərinə götürəcək başqa bir şəxs yoxdur. 

Marsel marketinq sahəsində maraqlı və səriştəli olsa da, təşkilatın bu sahədəki yerini təkmil-
ləşdirmək üçün infrastruktur çatışmazlığı problemi var.

O, siyahıya alınmış iqtisadi subyektlər üçün audit tapşırıqları axtarmaqla, üzərinə yeni və daha
riskli vəzifələr götürmək niyyətindədir. Lakin təşkilatın imkanlarının qiymətləndirilməsi və bu
imkanların müştəri tələblərinə cavab verməsi səviyyəsində artırılmasını təmin etmək üçün vaxtdan
düzgün istifadə edilməlidir.  
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Tematik tədqiqat - Rəhbərliyin etika tonu  
Tematik tədqiqat barədə ətraflı məlumat üçün bu Təlimatdakı “Tematik tədqiqata giriş” fəslinə isnad edin.
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Minimum sayda dəyişikliklər etməklə bağlı Deboraya verdiyi təlimatlardan da görünür ki, Marsel
IESBA-in sonuncu Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin tələblərindən çox narahatdır. O, key-
fiyyət sistemlərinin səmərəliliyinin və effektivliyinin artırılması üçün heç bir səy göstərmir.
Həmçinin, o, yüksək keyfiyyətli xidmətlərin peşəkar mühasibatlıq təşkilatı üçün başlıca marketinq
amili olmasını da nəzərə almaq istəmir. 

Onun işçilərlə bağlı siyasəti yanlışdır və etik məsuliyyəti nəzərə alan mədəniyyəti dərk etmir. İşçi
heyətə ən son etik bəyannamələri təqdim edə bilən BMF Təlimatının yenilənmiş nüsxəsi isə
işçilərə, ümumiyyətlə, təqdim edilməyib. 

Qısaca olaraq, Marsel 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 18-19-cu maddələrinin
tələblərinə cavab verə bilir. 

Maskel təşkilati tələblərini uyğunlaşdırmaq üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat nümunəsi əldə et-
məli və ona dəyişikliklər etməlidir. Bu işdə ən çox təcrübəyə malik olan işçisi Deboranın məs-
ləhətlərindən yararlanmaq səmərəli ola bilər. O, özü nitq söyləməklə və ya kənardan məruzəçi dəvət
etməklə, təşkilat daxilində yeni təlimatın təqdimatını keçirə bilər. 
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Etik davranış praktikası uzunmüddətli müvəffəqiyyətin əsasını təşkil edir. Peşəkar mühasiblər üçün
fundamental etik prinsiplər aşağıdakılardır:

• Düzgünlük;

• Obyektivlik; 

• Peşə səriştəliliyi və lazımi dəqiqlik;

• Məxfilik; və

• Peşəkar davranış.

Etik qaydalar nə vaxt  “yox” deməyi və ya müştəri, işçi heyət və ya hətta tərəfdaşlarla münasi-
bətləri kəsməyi bilmək lazım olduğunu  bildirir. 

Tövsiyə edilir ki, tərəfdaşlar təşkilat və onun müştəriləri ilə bağlı digər tərəfdaşlarının fəaliyyəti
barədə məlumatlı olsunlar. İş günü ərzində,  həmçinin, tərəfdaşlarla mütəmadi qaydada keçirilən
yığıncaqlar zamanı onlarla əlaqə saxlayın, riskli və ya mübahisəli məsələlərlə bağlı məsləhətləşmə
apararaq, aydın siyasət hazırlayın və hər bir tərəfdaşın digər tərəfdaşların fəaliyyəti barədə
məlumatlı olmasını təmin edin. 

Fəslin məqsədi Əsaslandığı mənbə:

Peşəkar etik qaydaları müəyyən edən funda-
mental prinsiplər üzrə təlimat vermək

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Stan-
dartının 20-25-ci maddələri

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 20-ci maddəsində aşağıdakılar bildirilir: 

20.    Təşkilat - özü və işçi heyətin müvafiq etik tələblərə riayət etməsi üzrə kafi əminliyin 
təmin olunması məqsədilə siyasət və prosedurlara malik olmalıdır (A7-A10 
paraqraflarına isnad edin).

2.1. Ümumi baxış
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1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 21-25-ci maddələrində göstərilir ki: 

21. Təşkilat özünün, işçi heyətin və lazım gəldikdə müstəqillik tələblərinə görə cavabdehlik daşıyan 
digər şəxslərin (o cümlədən şəbəkəyə daxil olan təşkilatın heyətinin) mühasibinin Peşəkar 
Mühasiblərin Etika Məcəlləsi ilə tələb edilən müstəqillik tələblərinə riayət etməsini təmin edən 
siyasət və prosedurlara malik olmalıdır. Bu cür siyasət və prosedurlar təşkilata imkan verəcək ki: 

(c) öz heyətinə və lazım gəldikdə, müstəqillik tələblərinə görə məsuliyyət daşıyan digər şəxslərə 
müstəqillik tələbləri barədə məlumatları çatdırsın; 

(d)   müstəqillik üçün təhlükə yaradan halları və əlaqələri müəyyən etsin və qiymətləndirsin, 
bu cür təhlükəli halları aradan qaldırsın, yaxud  tətbiq olunan təhlükəsizlik normaları ilə 
müəyyən edilən səviyyəyə qədər azaltsın və ya lazım gəldikdə qanun və ya qaydalarda icazə 
verildiyi halda, belə təhlükələr yaradan tapşırıqlardan imtina etsin (A10 paraqrafına isnad edin).

22.    Bu cür siyasət və prosedurlar aşağıdakıları tələb etməlidir (Əsaslandığı paraqraf A10): 

(a) Tərəfdaşlar müştərilərlə bağlı tapşırıqlar, o cümlədən xidmətlərin əhatə dairəsi barədə müvafiq 
məlumatları təşkilata verməli, təşkilata müstəqillik tələblərinə uyğun ümumi təsiri 
qiymətləndirmək üçün imkan yaratmalıdır; 

(b) Heyət müstəqillik üçün təhlükə yaradan hallar və münasibətlər barədə təşkilatı dərhal 
məlumatlandırmalıdır ki, o, lazımi tədbirləri görə bilsin; 

(c) Müvafiq məlumatları toplamaq və lazımi heyətə çatdırmaq lazımdır ki: 

(i)     təşkilat və onun heyəti müstəqillik tələblərindən razı qaldığını müəyyən edə bilsin; 

(ii)    təşkilat müstəqilliklə bağlı qeyd və ya sənədlərə malik olsun və onları yeniləsin;

(iii)   təşkilat məqbul səviyyədə olmayan müstəqillik üçün təhlükələrlə bağlı lazımi tədbirləri 
həyata keçirə bilsin (A10 paraqrafına isnad edin).

23.    Təşkilat müstəqillik tələblərinin pozulması barədə məlumatlanmanı və bu cür halların həlli üçün 
lazımi tədbirləri görməyi təmin edən siyasət və prosedurlara malik olmalıdır. Bu cür siyasət və 
prosedurlarda aşağıdakı tələblər göstərilməlidir: 

(a)    Heyət müstəqillik tələblərinin pozulması barədə məlumat əldə edən kimi, təşkilatı dərhal 
məlumatlandırmalıdır;
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Adətən, yazılı tərəfdaşlıq müqavilələrində meydana çıxan mübahisəli halların qarşılıqlı razılaşma
yolu ilə həllinin mümkün olmadığı zaman mübahisənin həlli və tərəfdaşlığın ləğvi şərtləri öz əksini
tapır. 

Tərəfdaş və ya işçilərlə etik davranış qaydası ilə bağlı problem meydana çıxdıqda, riayət etməmə
halları zamanı həyata keçirilməli olan prosedur hazırlanmalıdır (ISA 220.9-220.10).

2.2. Müstəqillik



(b)    Təşkilat aşağıdakı şəxsləri bu cür siyasət və prosedurların pozulması barədə dərhal 
məlumatlandırmalıdır: 

(i)     pozuntunun aid olduğu tapşırıq üzrə tərəfdaşı;

(ii)    bununla bağlı lazımi tədbirlər görməli olan müvafiq heyəti, şəbəkəni və müstəqillik 
tələblərinə görə cavabdehlik daşıyan digər şəxsləri;

(c)    Lazım gəldikdə məsələnin həlli istiqamətində görülən tədbirlər barədə tapşırıq üzrə tərəfdaş 
və (b) (ii) alt bəndində isnad edilən digər fərdlər tərəfindən təşkilat dərhal xəbərdar 
edilməlidir ki, o, növbəti addımlarını müəyyən edə bilsin (A10-A11 paraqraflarına isnad edin).

24.   Təşkilat peşəkar mühasibin etik davranışı üzrə müvafiq tələblərə əsasən, müstəqillik tələb olunan 
bütün heyətdən ildə ən azı bir dəfə siyasət və prosedurlarına riayət etməni təsdiq edən yazılı sənəd 
almalıdır (A10-A11 paraqraflarına isnad edin).

25.   Təşkilat aşağıdakıları özündə ehtiva edən siyasət və prosedurlara malik olmalıdır 
(A10 paraqrafına isnad edin): 

(a)   nəzakətsizlik və şəxsi marağın olması kimi təhlükəli halları uzunmüddətli əminlik tapşırığına 
cəlb edilən rəhbər işçilərdən istifadə etməklə məqbul səviyyəyə qədər azaltmaq üçün 
təhlükəsizlik qaydalarına olan zərurət üzrə meyarları müəyyən edən;

(b)   peşəkar mühasiblərin etik davranışı ilə bağlı etik tələblərə uyğun olaraq müəyyən edilən 
dövrdən sonra siyahıya alınmış iqtisadi subyektlərin maliyyə hesabatlarının auditor 
yoxlaması, tapşırıq üzrə tərəfdaş və auditor yoxlamasının keyfiyyətinə nəzarətə görə 
cavabdeh olan digər şəxslərin növbəliliyini tələb edən (A12-A17 paraqraflarına isnad edin).

Etibarlı əminlik xidmətlərinin təmin edilməsində peşəkar mühasiblərin müstəqillik və obyektivlik
tələblərinə riayət etməsi əsas  şərtlərdən biridir. 

IESBA-in Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsində tapşırığın həyata keçirilməsi müddəti ərzində
müstəqillik üçün təhlükə yarada bilən xüsusi hallar və münasibətlər öz əksini tapır. Təşkilatın
siyasətində riayət edilmənin təmin edilməsi məqsədilə bu tələblərin başa düşülməsi və öyrənilməsi tələb
olunur. Əksər təhlükələri aşağıdakı kateqoriyalara aid etmək olar: 

(a)    şəxsi marağın olması;

(b)    özünüyoxlama;

(c)    müdafiə zərurəti;

(d)    tanışlıq; və 

(e)    hədə-qorxu.
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Bu cür təhlükəli halların həlli üçün münasib olan təhlükəsizlik tədbirləri barədə ətraflı nümunələri
IESBA Məcəlləsinin B hissəsindən əldə edə bilərsiniz. Təhlükəsizlik tədbirləri müəyyən hallarda nəzərə
alına və tətbiq edilə bilsə də, bütün tərəfdaşlar və işçi heyət  IESBA Məcəlləsində, xüsusilə də onun
290-cı10 və 291-ci11 bölmələrində müəyyən edilən qadağalar barədə məlumatlı olmalıdır. 

Hansı işçilərin peşəkar vəzifələri tutub-tutmamasından asılı olmayaraq, tapşırıq qrupunun bütün üzvləri
müştərilər üçün həyata keçirilən əminlik xidmətlərində həm düşüncə tərzində, həm də zahirən müstəqil
olmalıdırlar. Bu, əsasən də vacib əhəmiyyətli əminlik tapşırıqlarına ən çox işçinin cəlb edildiyi nisbətən
kiçik təşkilatlarda xüsusilə vacibdir. 

Aşağıdakı sənədlər bütün tapşırıq dövrü ərzində müstəqillik tələblərinə riayət edilməsini tələb edir: 

•     IESBA-in Etika Məcəlləsi, xüsusilə 290-cı və 291-ci bölmələr;

•    1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı; və 

•     220 saylı beynəlxalq audit standartı.

Müstəqillik üçün mövcud təhlükələri aradan qaldırmaq və yaxud tətbiq edilən müvafiq təhlükəsizlik

tədbirləri ilə onları məqbul səviyyəyə qədər azaltmaq mümkün olmadıqda, təşkilat təhlükə yaradan

fəaliyyət, maraq və ya əlaqələri dayandırmalı, yaxud bu tapşırıqdan imtina etməlidir (imtina qanunla və

ya normativ aktlarla qadağan edilmirsə). 

Müstəqillik tələblərinə riayət edilməməsi halları zamanı bu barədə təşkilata  lazımi xəbərdarlıq olun-

malıdır. Təşkilat bu məqsədlə müvafiq tərəfdaş və ya işçi təyin etməlidir. 

2.2.1.  Məsuliyyətlər -Təşkilat

Təşkilat müstəqillik üçün təhlükəli halların başa düşülməsi, müəyyən edilməsi, sənədləşdirilməsi və

idarə edilməsində bütün tərəfdaşlar və işçi heyətə yardım məqsədilə planlaşdırılan siyasət və prose-

durların işlənib hazırlanması, həyata keçirilməsi, yoxlanması və tətbiqi, eləcə də tapşırıqdan əvvəl və ya

tapşırıq zamanı meydana çıxan, müstəqilliklə bağlı problemlərin həllinə görə cavabdehlik daşıyır. 

Öz vəzifələrini həyata keçirə bilmək üçün təşkilata aşağıdakılar tövsiyə edilir: 

•     tapşırıq qrupu tərəfindən təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiqi ilə müstəqillik üçün təhlükələrin 
müvafiq qaydada həll edilməməsi və ya azaldılmamasına görə son cavabdeh heyətin təşkilatın 
siyasəti barədə ümumi bəyannaməsində göstərilməsi;

10  Oxucular bilməlidirlər ki, 290-cı və 291-ci bölmələr daxilində yenidən redaktə edilən tələblər 1 yanvar 2011-ci il tarixindən etibarən 
qüvvədədir. 

11   Yuxarıdakı 10-cu qeydə baxın.
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•     təşkilatın adından müstəqillik üçün təhlükəli halların həlli ilə, o cümlədən aşağıdakılarla bağlı 
yekun qərar vermək səlahiyyəti olan cavabdeh heyətin müəyyən edilməsi (digərləri ilə 
məsləhətləşmədən sonra):

o     xüsusi tapşırıq və ya müştərilərlə əlaqə xidmətlərindən imtina;

o     təhlükəli hallar və potensial təhlükələrin idarə edilməsi üçün təhlükəsizlik tədbirləri, 
görülməli işlər və prosedurların müəyyən edilməsi və tətbiqi; 

o     tapşırıq qrupu üzvləri (yaxud digər tərəfdaş və ya işçilər) tərəfindən qaldırılan, həllini 
tapmamış müstəqillik tələblərinə riayət etmə məsələlərinin dinlənilməsi və araşdırılması;

o     prosesin müvafiq qaydada sənədləşdirilməsi və hər bir vacib müstəqillik məsələsinin  
həllinin təmin edilməsi; 

o     riayət edilməmə hallarına görə sanksiyaların tətbiq edilməsi;

o   müstəqilliklə bağlı potensial problemlərdən yayın¬maq və bu halların idarə edilməsinə yardım 
məqsədilə qabaqlayıcı planlaşdırma tədbirlərinə başlamaq və bu tədbirlərdə iştirak etmək;

o     lazım gəldikdə, əlavə məsləhətləşmələr təşkil etmək;

o     bütün tərəfdaşların və işçi heyətin spesifik halları təhlil etməsini tələb edən siyasətin 
hazırlanması və saxlanması, birbaşa və ya bilavasitə özləri, yaxud yaxın ailə üzvləri üçün 
müstəqilliklə bağlı mövcud və ya potensial təhlükələr barədə təşkilatın xəbərdar edilməsi.

Təşkilat müstəqillik üçün təhlükələrin o dərəcədə əhəmiyyətli olmadığı qənaətində olarsa və bu zaman
əminliyi təmin edən tapşırığın qəbul olunması və ya davam etdirilməsi barədə qərar qəbul edərsə, bu
qərar sənədləşdirilməlidir. Sənəddə aşkar edilən təhlükəli hallar barədə məlumatlar və təhlükələrin
aradan qaldırılması və ya məqbul səviyyəyə qədər azaldılması üçün tətbiq olunan təhlükəsizlik tədbir-
ləri öz əksini tapmalıdır. 

Bundan başqa, qadağan edilən investisiyalar üçün məlumat bazasından əlavə, siyahıya alınmış iqtisadi
subyektlərdən ibarət müştərilər barədə bütün tərəfdaşlar və işçi heyətin asanlıqla əldə edə biləcəyi
məlumat bazasının saxlanmasına görə məsuliyyət və ya vəzifə təyin edilməsi də təşkilata tövsiyə edilir.
Dövlət əhəmiyyətli subyektlər üçün, müştərilər, məlumat bazası müvafiq subyektləri özündə bir-
ləşdirməlidir. Məlumat bazasından bütün şəriklər və işçi heyəti rahat şəkildə istifadə etmək imkanına
malik olmalıdırlar. 

Təşkilatlar birliyi müəyyən meyarlara cavab verərsə, bu, şəbəkə hesab ediləcək və onun həmin şəbəkə
daxilində bütün təşkilatlardan auditdən azad olmaq və bütün təşkilatların müştərilərini yoxlamaq tələb
olunur. Meyar ümumi brend adın istifadəsi ilə əlaqədardır. Əgər audit və ya yoxlama hesabatı birliyin
ümumi brend adından istifadə edərək, imzalanarsa, təşkilat şəbəkə təşkilatı hesab ediləcək və şəbəkə
daxilində bütün təşkilatlar ayrılıqda və uzaq hüquqi şəxslər kimi mövcud olduqları halda da  onun
həmin şəbəkə daxilində auditdən azad olması və şəbəkə daxilində bütün təşkilatların  müştərilərini
yoxlaması tələb olunur.
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Şəbəkəyə aid olan əksər təşkilatlar üçün müstəqillik tələblərinə riayət olunmasını təmin etmək
məqsədilə bir-birilərini səmərəli şəkildə məlumatlandırmaq üçün əlavə proses və prosedurlar tələb
edilir. Təşkilatın şəbəkəyə aid olub-olmadığını müəyyən etmək üçün IESBA-in Peşəkar Mühasiblərin
Etika Məcəlləsinin 290.14-290.26-cı paraqraflarına isnad edin. 

2.2.2. Məsuliyyətlər – Tərəfdaşlar və işçi heyət

Bütün tərəfdaşlar və işçi heyət IESBA-in Etika Məcəlləsinin 290-cı və 291-ci bölmələri, 1 saylı
Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 20-25-ci maddələri və 220 saylı BAS-ın 11-ci maddəsi
barədə məlumatlı olmalı və onu dərk etməlidir. Tapşırıq qrupunun bütün üzvləri əminliyi təmin edən
tapşırıqlar və verilən hesabatlara görə IESBA-in Etika Məcəlləsindəki müstəqillik tələblərinə cavab
verməlidir. 

Təşkilat bütün tərəfdaşlar və işçi heyətdən onun müstəqilliklə bağlı siyasət və prosedurlarını dərk et-
məsi və onlara riayət etməsini təsdiq edən yazılı sənəd tələb etməlidir. Riayət etməni təsdiq edən sənəd
ən azı, ildə bir dəfə təqdim edilməlidir (kağız və ya elektron formada). Bir illik proses  təşkilatın ən son
tələblərə uyğun yenilənməsini müəyyən etmək məqsədilə IESBA-in Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəl-
ləsinin 290-cı bölməsinə uyğun qaydada yoxlanılmalıdır. 

Bundan başqa, tövsiyə edilir ki, tapşırıq üzrə tərəfdaş müştəri xidmətləri və tapşırıqların icrasının
müstəqilliyi üçün təyin edilən tərəfdaşlar və işçi heyətdən bunu təsdiq edən yazılı sənəd alsın və bu
işçilər tapşırıq üzrə tərəfdaşı müstəqillik üçün mümkün təhlükələr barədə xəbərdar etsin ki, belə təh-
lükəli halı aradan qaldırmaq və ya məqbul dərəcəyə qədər azaltmaq üçün müvafiq təhlükəsizlik tədbir-
ləri görülə bilsin. 

Təşkilatlar, tapşırıq üzrə tərəfdaş tapşırığın icrasına təyin edilmiş tərəfdaşlar və işçi heyətdən tapşırıq
üzrə tərəfdaşların əməkdaşlarından hər hansı birinin təşkilatın əminliyi təmin edən tapşırığı yerinə yetir-
məsinə mane olan, IESBA Məcəlləsinin 290-cı və/və ya 291-ci bölmələri ilə, yaxud hüquqi orqan
tərəfindən qadağan edilən xidmətləri həyata keçirməsi barədə məlumatlı olduğu təqdirdə, onu xəbərdar
etməsini tələb etmək üçün qayda və prosedurlar hazırlamalıdır. 

Təşkilat tapşırıq qrupunun üzvlərindən (o cümlədən tapşırıq üzrə tərəfdaşdan) müvafiq təhlükəsizlik təd-
birlərinin tətbiq edilməsi ilə təhlükəli halları aradan qaldırmaq və ya məqbul dərəcəyə qədər azaltmaq
üçün lazım olan tədbirləri həyata keçirməyi tələb edə bilər. Bu tədbirlərə aşağıdakılar daxil ola bilər: 

•     Tapşırıq qrupuna üzvlüyün dayandırılması; 

•     Tapşırıq məqsədilə həyata keçirilən iş və ya xidmətlərin xüsusi növlərinin dayandırılması və ya 
dəyişdirilməsi; 

Tərəfdaş və işçi heyətin müstəqilliyini təsdiq edən sənəd Təlimatın a Əlavəsinə daxil edilmişdir.
Bu sənəd təşkilatın müstəqillik üzrə siyasətinə uyğunlaşdırılmalıdır. 
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•     Maliyyə və ya mülki paydan imtina;

•     Təminat qrupunun üzvünü tapşırıqla əlaqədar hər hansı mühüm qərar qəbul etməkdən istisna etmək;

•     Heyət və ya müştərilərlə biznes münasibətlərinin dayandırılması və ya bunun mahiyyətinin 
dəyişdirilməsi;

•     İşi digər tərəfdaş və işçi heyətinin əlavə baxışına təqdim etmək;

•     Bu kimi hallar üçün müvafiq bilinən digər tədbirləri həyata keçirmək.

Bilmək lazımdır ki, tanışlıqdan yaranan təhlükələr uzun müddət ərzində əminliyi təmin edən tapşırığın
icrasının eyni rəhbər işçilər tərəfindən icrası zamanı yarana bilər. Təşkilatın bununla bağlı planlaşdırma
aparması və bu cür təhlükəli halların həlli üçün münasib təhlükəsizlik tədbirlərini nəzərə alması tövsiyə
edilir. 

Etik davranış və ya müstəqilliklə bağlı baş verən problemlərin həlli üçün əlavə məsləhətləşmə və müza-
kirənin aparılmasının tələb edildiyi hallarda tərəfdaşlara və işçi heyətə  müvafiq heyətin təyin edilməsi
barədə təlimat və ya təlimatlar verilməlidir. Tərəfdaş və ya işçilər müstəqilliyə olan təhlükələrin lazımi
qaydada araşdırılmadığı və ya həll edilmədiyi qənaətində olarsa, bu məsələnin təşkilat daxilindəki ən
yüksək səlahiyyətli orqana yönləndirilməsi tövsiyə edilir. 

2.2.3. Dövlət əhəmiyyətli subyektlər üçün audit tapşırıqları üzrə heyətin növbəliliyi 

IESBA-in  Etika Məcəlləsinin 290-cı və 291-ci bölmələrində dövlət əhəmiyyətli subyektlər üçün audit
tapşırıqlarının icrasına cəlb edilən işçi heyətin növbəliliyi ilə bağlı tələblər müəyyən edilir. 

290.151-ci paraqrafa müvafiq olaraq, auditor yoxlaması üçün müraciət edən müştəri dövlət əhəmiyyətli
subyektdirsə və fərdi şəxs yeddi il ərzində əsas audit tərəfdaşı olmuşsa, həmin şəxs növbəti müddət,
normal halda iki il ərzində tapşırıqda iştirak etməməlidir. Əsas audit tərəfdaşı tapşırıq üzrə tərəfdaş,
keyfiyyətə nəzarət tapşırığı üzrə məsul olan fərdi şəxs və digər tərəfdaşlardan (tapşırıq qrupunda auditlə
bağlı mühüm məsələlərdə əsas qərarlar verən və ya mühakimələr yürüdən şəxs) təşkil olunur. 

Lakin təşkilatın iradəsi xaricində olan, əvvəlcədən görülməsi mümkün olmayan nadir hallarda və
yoxlama aparan fərdin audit tapşırığını davam etdirməsi xüsusi olaraq vacib olarsa, misal üçün, audit
üzrə müştərinin təşkilati strukturuna fərdin əvəzlənməsinə təsir edən dəyişikliklər edilərsə, yaxud
tapşırıq üzrə nəzərdə tutulan tərəfdaşın ciddi xəstəliyi olarsa, bu hallara uyğunlaşmaq lazımdır. Növbə
ilə əvəzetmənin tövsiyə edilmədiyi hallar qarşısıalınmaz hallara aiddir. Yoxlama aparan şəxs əvvəlcədən
müəyyən edilən müddətdən sonra digəri ilə əvəz edilmədikdə, təhlükəli halların məqbul səviyyəyə
qədər azaldılması üçün ekvivalent təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir. Bu cür təhlükəsizlik tədbirlərinə
görülən işin təhlili, yaxud lazımi məsləhətlərin verilməsi məqsədilə kənar təşkilatdan əlavə peşəkar
mühasibin və ya təşkilat daxilindən tapşırıq qrupuna aid olmayan bir işçinin cəlb edilməsi də daxildir. 
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Tapşırıq qrupunun müstəqilliyinin qiymətləndirilməsi müştərinin qəbul edilməsi və xidmətlərin davam
etdirilməsi prosedurunun vacib ünsürlərindən biridir. Qiymətləndirmə zamanı müəyyən fərdin
(fərdlərin) əvəzlənməsinin vacib olması barədə nəticə hasil olarsa, bu barədə təşkilat daxilində etik
davranış üzrə cavabdeh şəxsi məlumatlandırmaq lazımdır. 

Bu kimi halların (o cümlədən müştərinin gözlədiyi reaksiyanın) təhlilindən və digər tərəfdaşlarla məs-
ləhətləşmədən sonra təşkilat mümkün qədər qısa müddət ərzində yazılı qərar qəbul edib müştəriyə
təqdim etməlidir (bu sənəd fayllarda vacib sənəd kimi saxlanılmalıdır). 

Fərdi sahibkarlar öz aralarında, yaxud digər mütəxəssis-praktiklə audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət
və ya digər tapşırıq xidmətlərinin təmin edilməsi üzrə saziş bağlaya bilər,  yaxud növbə ilə əvəzetmə
qaydalarına riayət edilməsi üçün mütəxəssis-praktiklər qrupu arasında bu funksiyaları paylaşdıra bilər-
lər. Bu cür saziş iştirakçı mütəxəssis-praktiklər arasında lazımi qaydada sənədləşdirilməli və hər bir
dövr ərzində əminlik hesabatına görə kimin məsuliyyət daşıdığını təyin edən şəxsin göstərilməsi üçün
hər bir müştəri ilə bağlanan məktub-sazişə dəyişiklik edilməlidir. 

2.2.4. Qeyri-dövlət əhəmiyyətli subyektlər üçün audit tapşırığı üzrə heyətin əvəzlənməsi

Qeyri-dövlət əhəmiyyətli subyektlər üçün, növbəlilik zəruri hesab edilərsə, müstəqillik məsələləri üçün
məsul olan tərəfdaş və ya işçi heyət üzvü fərdi şəxsin subyektin auditinin aparılmasında iştirak et-
məyəcəyi müddəti və hər hansı digər tələbləri qarşılamaq üçün zəruri olan təhlükəsizlik tədbirlərini
göstərməklə, əvəzetməni müəyyən edəcək. 

2.3. Mənafelərin toqquşması 

Mənafelərin toqquşması halları bir çox hallarda, o cümlədən tərəfdaş və ya işçilərdən hər hansı birinin
eyni əməliyyatda biri alıcı, digəri isə satıcıdan ibarət olan iki müştərini təmsil etməsi halında və  tərəf-
daş və ya işçi təşkilatın işçilərindən birinin həyat yoldaşı olan şəxsin müraciət etməsini bilə-bilə
müştəriyə öz şirkətinə rəhbər işçi götürməsinə yardım edərkən meydana çıxa bilər. 

IESBA-in Etika Məcəlləsinin 220-ci bölməsində mənafelərin toqquşmasına səbəb ola bilən maraqlar,
təsirlər və ya əlaqələrlə bağlı tələblər öz əksini tapır. Tərəfdaşlar və işçilər müştəri xidmətləri zamanı
onun məsələlərinə peşəkar mühakimə və ya obyektivliyə mane ola bilən   marağa, təsirə və ya əlaqəyə
malik olmamalıdır. 

2.3.1. Mənafelərin toqquşması - Təşkilat 

Təşkilat – bütün tərəfdaş və işçilər tərəfindən mənafelərin toqquşması hallarının dərk edilməsi,
müəyyənləşdirilməsi, sənədləşdirilməsi və onların müvafiq qaydada həllinin müəyyənləşdirilməsinə
yardım məqsədilə planlaşdırılan praktiki metod və prosedurların hazırlanması, həyata keçirilməsi, riayət
edilməsi, tətbiqi və yoxlanılmasına görə cavabdehlik daşıyır. 

Mövcud və ya potensial mənafelərin  toqquşması halında təşkilat daxilində etik davranışa görə cavab-
dehlik daşıyan şəxsin təyin edilməsini təsbit edən prosedurlar hazırlanmalıdır. 
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Digər tərəfdaşlar və işçi heyətlə məsləhətləşmədən sonra təşkilat daxilində etik davranışa görə cavab-
dehlik daşıyan şəxsə mənafelərin toqquşması zamanı aşağıdakılar barədə qərar qəbul etmək səlahiyyəti
verilməlidir: 

•     Meydana çıxa bilən mənafelərin toqquşması hallarından yayınmağa yardım məqsədilə qarşılayıcı   
planlaşdırma tədbirlərinə başlanması; 

•     Münaqişə ilə bağlı olan, həssas və müştəri  haqqında spesifik məlumatları qoruyan və lazımi 
icazələrin alınması, məqbul bilindikdə açıqlamaların verilməsini təmin edən xüsusi tədbir və 
prosedurların müəyyən edilərək tətbiq edilməsi; 

• Prosesin, tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirlərinin və verilən tövsiyələr barədə qərarların lazımi 
qaydada sənədləşdirilməsi;

•     Xidmət, tapşırıq və ya tədbirdən imtina və ya onların dayandırılması;

•     Tərəfdaş və işçi heyətin nizam-intizam prosedurlarının idarə olunması və riayət edilməməyə görə 
sanksiyaların verilməsi.

2.3.2. Mənafelərin toqquşması – Tərəfdaşlar və işçi heyət 

IESBA-in Etika Məcəlləsinə əsasən tərəfdaşlar və işçilər müştərilər barədə məlumatlardan şəxsi
məqsədləri üçün istifadə edə bilməzlər və mənafelərin toqquşmasına səbəb olan halların aşkarlanmasına
görə hər cür lazımi tədbirlər görülməlidir. Tərəfdaşlar və işçi heyət vəziyyətin araşdırılması və mənfi
hallardan yayınmaq yollarının müəyyən edilməsi üçün öz işlərini diqqətlə həyata keçirməli, təşkilatın
siyasətinə əməl etməli və təşkilat daxilində etik davranış üzrə məsul şəxslə xüsusi halları müzakirə
etməlidirlər. 

Münaqişə və ya potensial münaqişə aşkar edildiyi zaman tərəfdaşlar və ya işçilər mövcud vəziyyəti və
faktları təhlil etməyənə qədər hər hansı tədbir görməməli, məsləhət verməməli, yaxud üzərlərinə öhdə-
lik götürməməlidirlər. Təşkilat daxilində etik davranışa görə cavabdeh şəxs tələb edilən təhlükəsizlik
tədbirlərinin görülməsi və lazımi məlumatların çatdırılmasını təmin etməlidir. Bu cür hallarda həyata
keçirilməli olan tədbirlər barədə verilən qərar və məsləhətlər mütləq sənədləşdirilməlidir. 

Təşkilatın mənafelərin toqquşmasına yol açan biznes maraqları və ya fəaliyyəti, təşkilatın maraqları
toqquşan iki və ya daha çox tərəf üçün göstərdiyi xidmətlər, xüsusi olaraq hər hansı bir müştəri üçün
xidmətləri yerinə yetirməməsi barədə müştəri məlumatlandırılmalıdır. Bütün hallarda müştərinin razılığı
alınmalıdır. 

Münaqişəyə yol açan hallardan asılı olaraq, aşağıdakı hərəkətlərdən biri vacibdir:
•     Müştərini təşkilatın münaqişəyə səbəb olacaq biznes marağı və ya fəaliyyətindən xəbərdar etmək;

•     Bütün müvafiq tərəfləri təşkilatın onların müvafiq mənafelərinin toqquşduğu məsələ ilə bağlı iki 
və ya daha çox tərəflər üçün çıxış etdiyi üzrə xəbərdar etmək;

•     Müştərini tərəfdaş və ya işçi heyətin təklif olunan xidmətlərin göstərilməsində müstəsna olaraq 
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FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

Adətən, mənafelərin toqquşması ilə bağlı sınaq kimi iki sual verilə bilər: 

1)     Xüsusi hallar zamanı hər hansı bir tərəf gəlir əldə etdiyi halda, digər tərəf itki verirmi və ya  
itki verməsi ehtimalı  varmı? 

2)     Məxfi məlumatlardan istifadə bizə (tərəfdaşlara, işçi heyətə və ya təşkilata) gəlir gətirirmi? 

Əlavə olaraq, bu halların ictimaiyyət tərəfindən necə başa düşülməsi nəzərdən qaçırılmamalıdır. 

41
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hər hansı bir müştəri üçün fəaliyyət göstərmədiyi ilə bağlı xəbərdar etmək. 

Bütün hallarda  müştərinin qərarı qəbul edilməlidir. 

Təşkilat tapşırığın qəbul edilməsi və ya davam etdirilməsi barədə qərar qəbul etdikdə, tərəfdaşlar və işçi

heyət bunu aşkarlanan münaqişələrlə bağlı tapşırıq fayllarında, xüsusilə də qəbul etmə və davam etdirmə

və ya planlaşdırma bölmələrində rəsmiləşdirməlidirlər. Bu zaman münaqişənin mahiyyəti barədə yazış-

malar və ya müzakirələr, eləcə də digərləri ilə aparılan məsləhətləşmələr, əldə olunan nəticələr, tətbiq

edilən təhlükəsizlik tədbirləri və münaqişəli vəziyyətə ünvanlanan prosedurlar bu sənədə daxil edilə bilər.

Daxili məxfilik tələb olunduğu halda şəbəkələrarası mühafizə, fiziki, şəxsi heyət, fayllar və məlumat

təhlükəsizliyi, məlumatların məxfi saxlanması barədə sazişlər və ya faylların bir-birindən ayrılması,

həmçinin, məlumat əldə edilməsinin xüsusi izolyasiyası üsullarından istifadə olunmaqla, digər tərəf-

daşlar və işçilər tərəfindən məlumatlardan istifadə məhdudlaşdırılmalıdır. Bu tədbirlərin həyata keçi-

rilməsi zamanı cəlb edilən bütün tərəfdaşlar və işçilər bir-birinə istisnasız olaraq hörmət etməlidirlər.

Əgər tərəfdaşlar və ya işçi heyəti münaqişə və ya potensial münaqişənin qiymətləndirilməsi ilə bağlı öz

məsuliyyətlərindən əmin olmazlarsa, qiymətləndirmədə kömək etmək üçün müzakirəyə cəlb olunmayan

digər heyətin dəvət edilməsi təklif edilir. Münaqişəli vəziyyət vacib əhəmiyyətli və ya xüsusi həssas

məsələ olduqda, bu məsələni təşkilat daxilində etik davranış qaydalarına məsul olan şəxsə həvalə etmək

tələb olunur. 

Tərəfdaşlar və ya işçilər digərlərinin təşkilatın siyasəti və ya tapşırıqla bağlı xüsusi təlimatlarına zidd

(qəsdən və ya bilmədən)   fəaliyyət göstərməsini bildikdə (az əhəmiyyətli hallar və ya təhlükə törət-

məyən hallar istisna olmaqla), bu məsələnin həllini təşkilat daxilində etik davranış qaydalarına məsul

olan şəxsə həvalə etmək tələb olunur (mümkün olduqda). Məsələyə lazımi qaydada baxıla bilinmədiyi

halda onu təşkilat daxilində ən yüksək orqana təqdim etmək tövsiyə olunur. 
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2.4.  Məxfilik 

Hüquqi-normativ aktlar, IESBA-in Etika Məcəlləsinin 140-cı bölməsi, təşkilatın siyasəti və spesifik
müştəri təlimatları və ya razılaşmalarına əsasən, bütün tərəfdaşlar və işçilər müştərilərlə bağlı məlumat-
ları qorumalı və məxfi saxlamalıdır. 

Tapşırıq zamanı müştərilər barədə əldə edilən məlumatlar yalnız toplandığı məqsəd üçün istifadə
edilməli və ya açıqlanmalıdır. 

Şəxsi və müştərilərlə bağlı məlumatlar təşkilatın məlumat əldə etmə icazəsi və məlumatın saxlanması
siyasətində (7.5-ci bənd) göstərilən qaydada saxlanmalıdır. Sənədlər peşə tələbləri və hüquqi-normativ
tələblərin həyata keçirilməsi baxımından vacib olduğu müddətə qədər fayllarda saxlanılmalıdır. 

Təşkilatın, həmçinin, işçi heyət və müştərilərlə bağlı dəqiq, dolğun və mümkün olduqca yenilənən
məlumatlar tələb edən strategiya işləyib hazırlaması tövsiyə edilir. 

Bundan əlavə, tövsiyə edilir ki, təşkilat şəxslər və ya müştərilərə müraciət əsasında (müvafiq icazə
olarsa) şəxsi məlumatlar və ya müəyyən edilən müvafiq biznes məlumatlarının mövcudluğu, istifadəsi
və açıqlanması barədə məlumat verilməsini ehtiva edən siyasətə malik olsun və bu məlumatların əldə
edilməsi üçün icazə verilsin (əgər lazım bilinərsə). 

2.4.1. Məxfilik – Təşkilat 

Təşkilat məxfilik barədə qanunvericilik (əgər tətbiq edilirsə) və IESBA-in Etika Məcəlləsinin 140-cı
bölməsinə əsasən, hüquqi-normativ, peşə və ictimai öhdəliklərə riayət etməlidir. Bu tələblərə təşkilatın
yerləşdiyi ölkədə və fəaliyyət göstərdiyi digər ölkələrdə məxfiliklə bağlı qüvvədə olan qanunvericilik
də daxildir. 

Təşkilat bu öhdəlikləri aşağıdakı qaydada həyata keçirə bilər. 

Təşkilatın nəzarətində olan şəxsi və müştərilərlə bağlı məlumatların qorunmasının həyata keçirilməsi,
bu qorunmaya riayət edilmə və onun tətbiqinə görə təşkilat tərəfindən məsul şəxs təyin edilməlidir. Bu
şəxs müştərilərlə bağlı məxfi məlumatların qorunması ilə bağlı yekun qərar vermək səlahiyyətinə malik
olacaq. 

Təşkilat bütün tərəfdaşlarına və işçilərinə müştərilərlə bağlı özəl məlumatların məxfiliyinin qorunması
tələbləri və problemləri barədə təlim keçmək məqsədilə keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimatı, təşkilatın digər
sənədlərini (eləcə də təlim materiallarını) və elektron vasitələrlə təlimat, qaydalar və təfsirlərini ehtiva
edən siyasəti hazırlamalı və onu işçi və tərəfdaşlarına təqdim etməlidir.

Təşkilat elektron məlumatların saxlanması, siyahıya alınması və bərpası, eləcə də bu məlumatların
icazəsiz şəxslər tərəfindən (daxildən və ya kənardan) istifadə edilməsinin  qarşısının alınması məqsədilə
planlaşdırılan sənaye standartlarına cavab verən texnologiya, o cümlədən şəbəkələrarası mühafizə,
avadanlıq və proqramlar, eləcə də məlumat ötürmə və saxlama prosedurlarına malik olmalıdır. 
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Məxfilik bəyannaməsinin nümunəsi təşkilatların şablon kimi istifadəsi məqsədilə 
B Əlavəsində təqdim edilir. 

FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

Təşkilat etik davranış mühitinə riayət etməni aşılayan resurslara malik olmalı və bütün tərəfdaşlara
və işçi heyətə bu resursları əldə etmək imkanı yaratmalıdır. Bu cür resurslara IESBA-in Etika
Məcəlləsi12 və yaxud digər müvafiq materialların (etik məsələlərə dair təlim materialları) yenilən-
miş nüsxələri daxil ola bilər. Bu resursların təşkilatın resurs və tədqiqat mahiyyətli kitabxanasının
tərkib hissəsi hesab edilməsi tövsiyə edilir.

12  Yaxud üzv qurumun Etika Məcəlləsi

43

Təşkilatın siyasətində məlumatların  qorunması, saxlanması, siyahıya alınması və bərpası, eləcə də bu
məlumatların icazəsiz şəxslər tərəfindən (daxildən və ya kənardan) istifadə edilməsinin  qarşısının alın-
ması üçün daxili və kənar çap fayllarının istifadəsi və saxlanması prosedurlarına malik olmaq tələb
edilir. 

Təşkilat məxfilik bəyannaməsinin bütün işçi heyət tərəfindən imzalanmasını tələb edə bilər və bu
sənədin qovluqda saxlanması tövsiyə edilir. Bütün işçilər təşkilatın məxfilik barədə bəyannaməsi ilə
müfəssəl tanış olmalı və ona riayət etməlidirlər. Bu anlaşmanın qəbul edilməsi təşkilatla məxfilik sa-
zişinin imzalanması ilə təsdiqlənəcək. Məxfilik bəyannaməsinin tələblərin xatırladılması məqsədilə ildə
ən azı bir dəfə təqdim edilməsi tövsiyə edilir. 
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3. Müştərilərlə əlaqə və 
xüsusi tapşırıqların 
qəbul edilməsi və 
davam etdirilməsi
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“M.M.  and associates” 

Marsel təşkilat və işçi heyətin müvafiq etika tələblərinə riayət etməsi üçün lazımi əminlik yaratmaq
məqsədilə nəzərdə tutulan siyasət və prosedurlara malik olmalıdır. Debora bir hissəsi baldızına
məxsus olan iqtisadi qurum adından auditor yoxlamasının keçirilməsi ilə bağlı problemə cavab ver-
məkdən yayındı. Belə görünür ki, təşkilatın etik davranış üzrə tədris, o cümlədən müstəqillik və mə-
nafelərin toqquşması ilə bağlı bir proqramı yoxdur. Bu cür məsələlərin hər bir tapşırıq üçün
sistematik olaraq nəzərə alınıb-alınmadığını bilmirik. 

Marsel müstəqillik üçün təhlükələr yaradan halları və əlaqələri qiymətləndirirmi və yaxud bu hal-
ların aradan qaldırılması və ya tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirləri ilə müəyyən edilən məqbul
səviyyəyə endirilməsi üçün müvafiq addımlar atırmı? 

“Magnificent Dollar Stores” şirkəti üçün hazırlanan audit  tapşırığını nəzərdən keçirək. Hansı prob-
lemləri aşkar edə bilmisiniz? Yerli hökumət orqanı, qocalar evi və ya yerli restoranlarda hansı növ
təhlükəli hallar mövcuddur? 

Marsel 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 20-25-ci maddələrinin tələblərinə cavab
vermir. O, keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat hazırlamaqla və əvvəldə tövsiyə edildiyi kimi, işçiləri bu
təlimatla təlimləndirməklə, 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartında və IESBA-in  Etika
Məcəlləsində göstərilən etik davranış tələblərinə riayət olunmasını gücləndirə bilər. 

Marsel ən son etik davranış bəyannamələri barədə məlumatları əks etdirən BMF-nin yenilənmiş
Məlumat kitabçasını əldə etməli və bu tələbləri öz təşkilatının siyasət və prosedurlarına uyğun-
laşdırmalıdır. 

Bundan əlavə, Marsel müştərilər üçün xidmətlərin qəbul edilməsi və davam etdirilməsi proseduru-
nun tərkib hissəsi kimi, müstəqilliyi qiymətləndirməli, o cümlədən təhlükələri müəyyən etməli və
müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərini həyata keçirməlidir. Bunun üçün təşkilata bütün işçi heyətindən
müstəqilliklə bağlı qayda və prosedurlara müvafiqliyin yazılı təsdiqini qarşılamaq üçün müəyyən
vasitələr (məsələn, A Əlavəsində verilən Tərəfdaş və işçi heyət tərəfindən müstəqilliyin təsdiqi)
lazım olacaq. 

44

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat

Tematik tədqiqat – Etik tələblər  

Tematik tədqiqat barədə ətraflı məlumat üçün bu Təlimatda olan Tematik tədqiqat bölməsinə isnad edin.
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1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 26-28-ci maddələrinə  əsasən: 

26.    Təşkilat – aşağıdakı meyarlara cavab vermək şərtilə əlaqələrin və tapşırıqların qəbul 
olunması və ya davam etdirilməsinə kafi əminliyi təmin edən siyasət və prosedurlar 
hazırlamalıdır:  

(a)    tapşırığı yerinə yetirmək üçün səriştə və imkanlara, o cümlədən bunun üçün 
lazımi vaxt və resurslara malik olmaq (A18 və A23 saylı paraqraflara isnad edin);

(b)    müvafiq etik tələblərə riayət etmək; və 

(c)    müştərinin dürüstlüyünün nəzərə alınması və bu dürüstlüyə kölgə salan 
informasiyanın olmaması (A19-A20 və A23 saylı paraqraflara isnad edin).

27.   Bu cür siyasət və prosedurlar aşağıdakıları tələb etməlidir: 

(a)    təşkilat mövcud tapşırığın davam etdirilib-etdirilməməsi barədə qərar qəbul edərkən 
və mövcud müştəri üçün yeni tapşırığın qəbul edilməsini nəzərdən keçirərkən yeni 
müştərinin qəbul edilməsindən əvvəl vacib hesab edilən məlumatlara malik 
olmalıdır (A21 və A23 saylı paraqraflara isnad edin);

(b)    mövcud və ya yeni müştəri üçün tapşırıq qəbul edilən zaman mənafelərin potensial  
toqquşması halı müəyyən edildikdə, təşkilat tapşırığın qəbul edilib-edilməməsi 
barədə qərar verməlidir;

3.1. Ümumi baxış

Fəslin məqsədi Əsaslandığı mənbə:

Müvafiq qəbul etmə və davam etdirmə prose-
durlarının yaradılması ilə bağlı təlimatların
verilməsi

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət 
Standartının 26-28-ci maddələri

3. Müştərilərlə əlaqə və 
xüsusi tapşırıqların 
qəbul edilməsi və 
davam etdirilməsi
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3.2. Qəbul etmə və davam etdirmə 

Yeni müştərinin qəbul edilməsi və ya mövcud problemli müştəri ilə əlaqələrin davam etdirilməsi barədə
yanlış qərarın qəbul edilməsi istənilən təşkilata mənfi təsir edən hal olsa da kiçik və orta müəssisələr
üçün bu təsirin dərəcəsi daha böyük ola bilər. Bu cür müştərilərlə əlaqə təşkilatın daha məhsuldar
müştərilərə düzgün xidmət göstərməsinə və təşkilatın ümumi potensialının inkişafına mənfi təsir edə
bilər. 

Bu baxımdan, təşkilat, onun tərəfdaşları və işçiləri yalnız tapşırıq üzrə tərəfdaşın təhlil prosesi əsasında
aşağıdakıları müəyyən etməsindən sonra yeni tapşırıqları qəbul etmək və ya mövcud tapşırıqları və
müştəri ilə əlaqələri davam etdirmək barədə qərar qəbul etməlidir: 

•      Müştərinin dürüst olması müəyyən edilib və dürüst olmadığına dəlalət edən bir informasiya 
yoxdursa;  

•      Təşkilat və tapşırıq qrupunun tapşırığı tamamlamaq üçün lazımi səriştəsi, o cümlədən resursları və 
vaxtı varsa;

•      Təşkilat, onun tərəfdaş və işçiləri etik davranış tələblərinə riayət edə bilirsə, o cümlədən IESBA-in 
Etika Məcəlləsinin 290-cı bölməsinin müddəaları əsasında müştəridən asılı deyilsə;

(c)    problem aşkar edildikdə və təşkilat müştəri ilə əlaqələrin və ya xüsusi tapşırığın 
qəbul edilməsi və ya davam etdirilməsi barədə qərar verdikdə, problemlərin necə 
aradan qaldırılması təşkilat tərəfindən sənədləşdirilməlidir.

28.    Təşkilat – tapşırıqdan imtina edilməsinin səbəbi barədə ona əvvəlcədən məlumat 
verildikdə, bu cür hallarla bağlı məsələləri özündə ehtiva edən, müştəri ilə əlaqələrin və 
tapşırığın davam etdirilməsi üzrə siyasət və prosedurlara malik olmalıdır. Bu cür siyasət 
və prosedurlarda aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

(a)    bu kimi hallar üzrə tətbiq edilən peşəkar və hüquqi prosedurlar, o cümlədən 
təyinatı edən şəxs və ya şəxslərə, bəzi hallarda isə qanunverici orqanlara təşkilatın 
hesabat verməsi tələbi;

(b)    tapşırıqdan, yaxud tapşırıq və müştəri ilə əlaqədən birlikdə imtina edilməsinin 
mümkünlüyü (A22-A23 saylı paraqraflara isnad edin).

3.1. Ümumi baxış
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•      Təşkilatın keyfiyyətə nəzarət tələblərinə cavab vermək mümkündürsə və ya bu tələblər 
gözlənilirsə.

3.2.1. Qəbul etmə və davam etdirmə - Təşkilat 

Təşkilat müştəri ilə əlaqə və ya xüsusi tapşırıq ilə əlaqəli potensial mənbələri aşkar edən və
qiymətləndirən kafi əminliyi təmin etmək məqsədilə siyasət və prosedurlar hazırlamalıdır. 

Bu prosesə yardım və davamlı olaraq müvafiq qərar vermə mühitinin yaradılması üçün təşkilat qəbul
etmə və davam etdirmə hallarının ardıcıl tətbiqini təmin etmək məqsədilə sənayedə qəbul edilən
yoxlama siyahıları və sorğu formaları hazırlamalı və onlardan istifadə etməlidir. Bu formalar təşkilatın
tapşırıqlar üçün standart işçi sənəd paketlərinin planlaşdırma bölməsində (o cümlədən planlaşdırma
üzrə yoxlama siyahıları, müştəri profili və risk məsələləri) saxlanmalıdır. Heyət bütün tapşırıqların
icrasına görə bu formaları doldurmalı və fayl üzrə müşahidəçi-ekspertlər onları təhlil prosesinin tərkib
hissəsi olaraq tərtib etməlidir. 

Davam etdirilən hər bir tapşırıq üzrə müştəriyə xidmətlərin davam etdirilməsi ilə bağlı aparılan təhlil
sənədləşdirilməli və tapşırığın davam etdirilməsi üzrə əvvəlki tapşırıq və planlaşdırma əsasında
müştəriyə xidmətlərin davam etdirilib-etdirilməməsi barədə qərar verilməlidir. Tapşırığın davam et-
dirilməsi barədə qərar qəbul edərkən təşkilat cari və ya əvvəlki tapşırıqlar və müştəri ilə əlaqələrin
davam etdirilməsi ilə bağlı müəyyənləşdirmələr zamanı meydana çıxan mühüm məsələləri nəzərə ala
bilər. Təhlil prosesi zamanı, həmçinin, növbə ilə əvəzləmə tələblərinə də baxıla bilər. 

Təşkilat qəbul etdiyi qərarı və problemin necə həll edilməsi qaydalarını sənədləşdirməlidir. Tapşırıq
üzrə tərəfdaş tapşırığın qəbul edilməsi və ya davam etdirilməsi barədə qərar qəbul etməli və imzala-
malıdır. 

Tapşırığın qəbul edilməsi və planlaşdırılması mərhələsindən sonra müştəri ilə əlaqə və ya tapşırıqla
bağlı mühüm risklər müəyyən edilərsə, bu məsələ yeni müştərilərin təsdiqlənməsi və ya mövcud
müştərilərlə əlaqələrin davam etdirilməsinə görə təşkilat daxilində bu işə məsul olan müvafiq şəxslə
müzakirə edilməlidir. Bu halda rəsmi razılıq alınması tələb edilir və təşkilat məsələnin necə həll olun-
ması qaydalarını sənədləşdirməlidir. Etik davranışla bağlı problemlər mövcud olduqda təşkilat daxilində
etik davranışa görə məsul olan şəxsin razılığının alınması da tövsiyə olunur. 



FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

Tapşırıqla bağlı potensial risklərin qiymətləndirilməsi və təşkilatın riskləri effektiv qaydada idarə
edib-etməməsi barədə qərar qəbul edilərkən  aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

•     tərəfdaşlar və işçilərin tapşırığı  həyata keçirmək üçün lazımi səriştəyə malik olması (bu zaman 
sənaye əhəmiyyətli məsələlər barədə bilik, idarəedici və ya hesabat vermə təcrübələri də nəzərə 
alınacaq);

•     ekspert  köməyindən istifadənin tələb edilməsi;

•     auditor yoxlamasının keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirmək üçün təyin edilən şəxsin 
mövcudluğu (əgər tələb edilərsə);

•     digər auditor və ya mühasibin xidmətindən istifadənin nəzərdə tutulması (o cümlədən təşkilat 
və ya şəbəkəyə daxil olan təşkilatın digər ofisləri ilə əlaqəli vacib olan əməkdaşlıq);

•     tapşırığa dair hesabat vermə üçün son tarixə qədər hesabatın verilməsi imkanı;

•     cari və ya potensial maraq toqquşmasının olub-olmaması;

•     müstəqilliklə bağlı aşkar edilən təhlükələrin qəbul edilən məqbul səviyyəyə qədər azaldılması 
üçün təhlükəsizlik tədbirlərinin görülüb-görülməməsi;

•     müştərinin (potensial) rəhbərliyi, eləcə də iqtisadi subyekt üzərində nəzarət və ya mühüm təsirə, 
idarəetmə funksiyasına malik olan şəxslərin iş keyfiyyəti, o cümlədən etibarlılığı, səriştəsi və 
biznes nüfuzu (o cümlədən əvvəlcədən verilən hesabatlara və ixtisas dərəcələrinin mahiyyətinə 
baxılması);

•     bu şəxslərin və qrupların daxili nəzarət mühitinə olan münasibəti, onların mühasibat uçotu 
standartlarının aqressiv və ya qeyri-düzgün təfsiri ilə bağlı fikirləri (o cümlədən əvvəlcədən 
verilən hesabatlara və ixtisas dərəcələrinin mahiyyətinə baxılması);

•     iqtisadi qurumun əməliyyatlarının mahiyyəti, o cümlədən biznes praktikası və təşkilatın 
maliyyə durumu;

•     iş saatlarının əsassız olaraq azaldılması barədə təşkilatın müştəri tərəfindən təzyiqə məruz qalması;

•     məhdudiyyətlərlə bağlı təşkilatın gözləntiləri; 

•     cinayət xarakterli əməllər; 

•     əvvəlki təşkilat tərəfindən görülən işlərin etibarlılığı və həmin təşkilatın ona təqdim edilən 
məlumatları necə cavablandırmasının nəzərə alınması (bu zaman müştərinin əvvəlki təşkilatdan 
imtina etməsinin səbəbləri də araşdırılmalıdır).
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Kiçik təşkilatlara gəldikdə isə, müştəri ilə əlaqələrin qəbul edilməsi və etik davranış üzrə bir nəfər tərəf-
daş məsul şəxs kimi təyin edilə bilər və bu zaman təşkilatın əlaqəli siyasəti daha yüksək riskli
müştərilər (etik davranış, müstəqillik, mənafelərin toqquşması, müştərinin MHBS-yə riayət etməsi,
yaxud BAS-ların tətbiqi  üçün tələb edilən müştəri ilə əməkdaşlıq və s.) üçün razılığın verilməsinə görə
ikinci tərəfdaşın təyin edilməsi baxımından yenilənməlidir. 
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Tapşırığı qəbul etdikdən və ya davam etdirilməsindən sonra tapşırıqdan imtinaya dəlalət edən hər hansı
bir informasiya daxil olarsa, bu zaman təşkilat tapşırığın davam etdirilib-etdirilməməsini nəzərdən
keçirməli, peşəkar, hüquqi və qanuni tələblərə cavab verib-vermədiyini təmin etmək məqsədilə hüquqi
məsləhət və rəylər üçün hüquq xidmətlərindən istifadə edəcək. 

3.3. Yeni müştəri təklifləri 

Perspektiv müştərilərin qiymətləndirilməsi və səlahiyyətli icazə üçün müştərinin təklifi nəzərə alın-
malıdır. 

Hər bir yeni müştəriyə audit tapşırığı üçün təhlil prosesi həyata keçirilməli və bu proses təşkilat
tərəfindən tapşırığın qəbul edilməsi, o cümlədən müştəri ilə bağlı risklərin qiymətləndirilməsindən
əvvəl sənədləşdirilməlidir. 

Tövsiyə edilir ki, təşkilat yeni müştəri təkliflərinin nəzərə alınması məsələsinə baxılması zamanı heyət
və ya üçüncü tərəflər üçün sorğu hazırlasın. Bu zaman müştərilərlə münasibət üçün maliyyə təşkilatı ilə
danışıqlar aparıla və onların hüquq şurası və digər istehsalat strukturları ilə məsləhətləşmələr keçirilə
bilər (şəxsi məlumatların qorunması barədə qanunvericiliyə və təşkilatın məxfilik üzrə tələblərinə
uyğun olaraq). Təşkilat müştərilərin tarixçəsi ilə bağlı məlumatlar axtara, onlayn məlumatlardan istifadə
edə bilər. 

Yeni müştərinin qəbul edilməsi barədə qərar verildikdən sonra təşkilat müvafiq etik davranış tələblərinə
(eləcə də Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə) cavab verməli, üzv qurumlar tələb etdiyi halda
keçmiş təşkilatla əlaqə saxlamalı və yeni müştərinin imzalaması üçün məktub-saziş hazırlamalıdır. 

3.4. Müştəri ilə əlaqələrin dayandırılması 

Təşkilat tapşırıqdan imtina edilməsinin vacibliyinə əmin olduqda, bununla bağlı müvafiq proses hazırla-
malıdır. Bu prosesə aşağıdakılar daxil olmalıdır: 

•     nəticə etibarilə həyata keçiriləcək peşəkar, hüquqi və qanuni tələblər və məcburi hesabat vermə 
tələblərinin nəzərə alınması; 

•     müştərinin rəhbərliyi və imtinaya səbəb olan faktlar və halların müzakirə edilməsi üçün məsul 
şəxslərlə görüşlərin keçirilməsi; 

•     imtinaya səbəb olan mühüm məsələlərin, o cümlədən məsləhətləşmələrin nəticələri, əldə edilən 
nəticələr və bu istiqamətda bazanın sənədləşdirilməsi. 

Müştəri ilə əlaqələrin qəbul edilməsi və davam etdirilməsində yardım  üçün öz siyasət və prosedurlarının
hazırlanmasında təşkilata dəstək məqsədilə istifadə üçün C Əlavəsində təlimatlar verilir. 



“M.M.  and associates “

Marsel müştərilərlə əlaqələrin qəbul edilməsi və davam etdiriməsi üzrə siyasət və prosedurlara
malik olmalıdır. Bu prosedur və siyasətlər təşkilata tapşırığın həyata keçirilməsi üçün mövcud işçi
heyətin lazımi səriştə və bacarıqlara malik olub-olmadığını müəyyən etmək imkanı verəcək. Bun-
dan əlavə, hər bir tapşırığa başlamazdan əvvəl müştərinin etibarlılığı rəsmi olaraq nəzərdən keçi-
rilməlidir. 

Görünür, “M.M. and Associates” təşkilatı bu cür siyasət və ya prosedurlara malik deyil. Bunu
Marselin siyahıya alınmış iqtisadi subyektlərin auditor yoxlamasını peşəkar mühasib olmayan dörd
işçi ilə aparması da sübut edə bilər. Digər misal isə son vaxtlar şübhəli reputasiyaya malik
müştərinin qəbul edilməsidir. 

Marsel 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 26-28-ci maddələrinə əməl etməlidir. 

İlk öncə, keyfiyyətə nəzarət üzrə vəsaitdə isnad mənbələri, ictimaiyyətlə əlaqə və internet axtarışları
vasitəsilə yeni müştəri ərizələrinin tədqiq edilməsi siyasəti müəyyən edilməlidir. İşçi ştatı, işçilərin
səriştəliliyi, müstəqilliyi məsələləri sistematik olaraq araşdırılmalı və bunlar müştərinin qəbulu və
tapşırığın davam etdirilməsi üzrə sorğu vərəqələri və ya yoxlama siyahılarına daxil edilməlidir. 

5050

Tematik tədqiqat – Tapşırığın qəbul edilməsi və davam etdirilməsi 

Tematik tədqiqat barədə ətraflı məlumat üçün bu Təlimatda  olan “Tematik tədqiqat” bölməsinə isnad edin.
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Təşkilatın zənginliyi əsasən onun həyata keçirdiyi xidmətlərə cəlb edilən peşəkar heyətin sayı və key-
fiyyətindən asılıdır. Bu, xüsusilə təşkilatın heyətinin idarə edilməsi ilə birbaşa əlaqəli olan müvəf-
fəqiyyətə yol açır. 

Tövsiyə edilir ki, təşkilat insan resursları üzrə bütün funksiyalara görə məsuliyyət daşıyan bir şəxs təyin
etsin. Kiçik təşkilatlarda bu funksiyalar nisbətən kiçik və daha sadə prosedurlarla aparıla bilər. Misal
üçün, işçilərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı daha uzun müddətli və rəsmi qiymətləndirmə
deyil, müşahidəçi-ekspert və işçinin imzaladığı memorandum hazırlamaqla bu proses tamamlanmış ola
bilər. 

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 29-cu maddəsinə  əsasən: 

29.    Təşkilat – aşağıdakılar üçün vacib olan etik davranış prinsiplərinə əməl etmə səriştəsi, 
imkanları və öhdəliyinə malik lazımi işçi heyətin təmin edilməsi məqsədilə nəzərdə 
tutulan siyasət və prosedurlara malik olmalıdır: 

(a)    tapşırıqların peşə standartları, hüquqi-normativ tələblərə uyğun həyata keçirilməsi;

(b)    təşkilat və ya tapşırıq üzrə tərəfdaşlara müvafiq hesabat vermə imkanı yaradılması 
(A24- A29 saylı paraqraflara isnad edin).

4.1. Ümumi baxış

Fəslin məqsədi Əsaslandığı mənbə:

Effektiv keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prose-
durlarının insan resursları ilə bağlı kompo-
nentləri üzrə təlimatlar vermək

1  saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət 
Standartının 29-31-ci maddələri

4. İnsan resursları
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4.2. İşəgötürmə və işçinin saxlanması 

Müştərinin tələblərinə cavab verə bilmək üçün lazım olan bacarıq və qabiliyyətlərin təmin edilməsi
məqsədilə təşkilat peşəkar xidmət tələblərini mütəmadi qaydada qiymətləndirməlidir. Təşkilat aşağıdakı
məsələləri nəzərdən keçirməlidir:

•     “qaynar” dövrlər və potensial resurs çatışmazlığının müəyyən edilməsi məqsədilə hər bir təqvim 
dövrü ərzində tapşırıqla bağlı tələblərdən gözləntilər;

•     standart iş müsahibəsi prosedurları, o cümlədən prosesin sənədləşdirilməsi;

•     daxil olma, aralıq və rəhbər səviyyəli dərəcələr üzrə standartlara malik olma və işəgötürmə prosesi 
zamanı həmin gözlənilən ixtisas dərəcələri ilə bağlı namizədlərə şərhlərin çatdırılması.

Təşkilat istiqamətləndirici təlim materiallarının hazırlanmasını nəzərdən keçirə bilər və bütün yeni
işçilərin işəgötürmə prosesinə başladıqdan sonra mümkün qədər qısa müddətdə istiqamətləndirici təlim-
lərdə iştirak etməsini tələb edə bilər. İstiqamətləndirici materiallara səciyyəvi olaraq təşkilatın siyasət və
prosedurlarının, işçi heyət ilə bağlı siyasətlər və ödəmələr üzrə təlimatı, təşkilatın forma və şablon-
larının daxil olduğu mühasibat uçotu və əminlik tapşırığı üzrə təlimatların komplekt nüsxələri (əgər
elektron variantda yoxdursa) və təşkilatın digər spesifik sənədləri aid ola bilər. 

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat

FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

Aşağıdakı funksiyalar insan resurslarına görə cavabdeh olan şəxslərə həvalə edilə bilər: 

•     insan resursları üzrə siyasətlərin saxlanması;

•     əmək qanunları və normalarının tələbi əsasında və bazardakı yerini saxlamaq üçün lazımi 
dəyişikliklərin müəyyən edilməsi;

•     insan resursları ilə bağlı məsələlər üzrə təlimat və qiymətləndirilmənin aparılması;

•     işçilərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sistemlərinin saxlanması;

•     tələb edildiyi halda, lazım olan xüsusi tədbirlər və ya prosedurlar barədə (nizam-intizam və ya 
işəgötürmə ilə bağlı) tövsiyələr verilməsi;

•     daxili peşəkar hazırlığın planlaşdırılması;

•     işçi  heyətə dair faylların (işçilərlə bağlı şəxsi qovluqların) saxlanması (o cümlədən illik 
müstəqillik bəyannamələri, məxfiliyin qəbul edilməsi və davam etdirilən peşəkar hazırlıq 
hesabatları);

•     istiqamət üzrə təlim kursları.
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Təşkilat, həmçinin, bütün yeni heyət üçün sınaq müddəti (misal üçün, üç-altı ay), eləcə də bunun
tamamlanmasından sonra işin həyata keçirilməsinin təhlili prosesinin həyata keçirilməsini də nəzərə ala
bilər. Yeni işçilər bu müddət ərzində yaxından nəzarət və əks əlaqə ilə təmin edilə bilər. 

Heyətin karyera inkişafı üçün imkanları təmin etməklə təşkilatın davamlı və dayanıqlı inkişafına yol
açan səriştəli peşəkarlara malik olma imkanına yol açacaq. 

Təşkilatın işəgötürmə proqramının yenidən baxılmasına zərurətin olub-olmadığını müəyyən etmək üçün
cari resurs ehtiyaclarını qiymətləndirməklə bu proqramın effektivliyinin mütəmadi olaraq təhlili
tövsiyə edilir. 

Nisbətən daha kiçik təşkilatlar işçilərin daha aşağı əməkhaqqı və təzminat təminatı ilə bağlı böyük təş-
kilatlarla müqayisədə daha çox problemlə üzləşməli olurlar. Bu cür problemlər səbəbindən öz işçi
resurslarının tələblərinin planlaşdırılmasını aparmaq daha kiçik təşkilatlar üçün daha vacibdir (burada
işçilərin imtiyazlarının tükənməsi riskləri göstərilməlidir). Təşkilat üçün müvafiq təzminat dərəcələrinin
müəyyən edilməsi zamanı rəqib şirkətin hesabına işçi itirmək xərclərinin hesablanması effektiv vasitə
ola bilər. 

Təşkilatla şablon kimi istifadəyə təqdim edilməsi nəzərdə tutulan məxfilik bəyannaməsinin 
nümunəsi B Əlavəsində təqdim edilir. 

FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

Təşkilat işə qəbul üçün namizəd axtarışında olarkən aşağıdakı məsələlər nəzərə alınmalıdır: 

•     təhsil və peşəkar dərəcələrə aid sənədlərin və verilən rəy məktublarının yoxlanması;

•     namizədlərin işə qəbulla bağlı müraciət ərizələrinə baxılan zaman boşluqların aydınlaşdırılması;

•     kredit və cinayət əməllərinin yoxlanması;

•     namizədə təşkilatın illik və hər bir əminliyi təmin edən tapşırıq zamanı müstəqil olmaları və 
mənafelərin toqquşması halının olmaması barədə yazılı bəyanatın verilməsinə görə təşkilatın 
tələbinin aydınlaşdırılması;

•     təşkilatın məxfilik siyasətinin dərk edilməsi və ona riayət olunması ilə bağlı bəyannamənin 
imzalanması üzrə tələbat barədə namizədlərə məlumat verilməsi.



4.3. Davamlı ixtisasartırma  

BMF-nin 7 saylı “Davamlı ixtisasartırma: daimi öyrənmə və ixtisasartırma proqramı” beynəlxalq təh-

sil standartında  (IES 7) göstərilir ki, BMF-yə üzv qurumlar davamlı ixtisasartırma (DİA) tələbini

peşəkar mühasibin davamlı üzvlüyünün ayrılmaz və tərkib hissəsi olaraq həyata keçirir. 8 saylı “Audit

mütəxəssislərinin səriştəliliyinə dair  tələblər” beynəlxalq təhsil standartına (IES 8) əsasən BMF-nin

üzv qurumlarının  audit mütəxəssisləri üçün  qaneedici siyasət və prosedurları olmalıdır. Üzv qurumlar

və ya müxtəlif qanunvericilik altında fəaliyyət göstərən hüquq qurumlarından davamlı ixtisasartırma

tələb edilə bilər. 

Ən ideal variant isə təşkilat daxilində kənardan ixtisasartırma kurslarında iştirakı təsdiq edən, insan

ehtiyatlarına görə məsul şəxsin təyin edilməsidir. 

Tövsiyə olunur ki, tərəfdaşlar və işçilər ixtisasartırma kurslarında iştirakları ilə bağlı sənədləri (və

mümkün olduqda təşkilatın təlimatlarına riayət etmə ilə bağlı sənədləri) saxlasınlar. Təşkilat daxilində

insan ehtiyatlarına görə məsul şəxs həmin sənədləri hər bir tərəfdaş və ya işçi ilə birlikdə ildə bir dəfə

təkrar gözdən keçirməlidir. 

İşəgötürmə və işçinin saxlanması

Səriştəlilik

Bacarıqlar Etik davranış

Fəaliyyətin həyata
keçirilməsinin

qiymətləndirilməsi,
karyeranın inkişafı,
vəzifənin artırılması

və təzminat

Peşəkar 
təhsil, davamlı
ixtisasartırma,

təlim, iş təcrübəsi

Həvəsləndirmə

İşin keyfiyyəti
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1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartınının 30-31-ci maddələrinə  əsasən: 

30.    Təşkilat hər bir tapşırığa görə tapşırıq üzrə tərəfdaşın məsuliyyətini müəyyən etməli və 
aşağıdakıları tələb edən siyasət və prosedurlar hazırlamalıdır: 

(a) tapşırıq üzrə tərəfdaşın şəxsiyyəti və funksiyası barədə müştərinin rəhbərliyi və idarəetmə 
funksiyasına malik şəxslərinə məlumat çatdırılmalıdır; 

(b)    tapşırıq üzrə tərəfdaş öz funksiyasını həyata keçirmək üçün müvafiq bacarıqlar, səriştə, 
səlahiyyət və vaxta malik olmalıdır; 

(c) tapşırıq üzrə tərəfdaşın məsuliyyətləri aydın şəkildə müəyyən edilməli və tərəfdaşa təqdim 
edilməlidir (A30 saylı paraqrafa isnad edin). 

31.    Təşkilat aşağıdakıları həyata keçirə bilməyi təmin etmək məqsədilə müvafiq işçilər üçün siyasət 
və prosedurlar hazırlamalıdır: 

(a) tapşırıqları peşə standartları, tənzimləyici və hüquqi tələblərə uyğun şəkildə həyata 
keçirmək; və 

(b)    təşkilat və ya tapşırıq üzrə tərəfdaşlara müvafiq hallarda tələb edilən hesabat vermə 
imkanının yaradılması (A31 saylı paraqrafa isnad edin).
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4.4. Tapşırıq qruplarının təyin edilməsi

Təşkilat özünün siyasət və prosedurlarına əsaslanaraq hər bir tapşırıq üçün müvafiq tərəfdaşlar və işçi
heyəti (fərdi və kollektiv şəkildə) təyin edir. İlkin olaraq tapşırıq üzrə tərəfdaş tapşırıq qrupunun təyi-
natını planlaşdırır (ISA 220.14). Tapşırıq üzrə tərəfdaş, həmçinin, təyin edilən fərdlərin və ümu-
miyyətlə, tapşırıq qrupunun tapşırığı peşə standartları və təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminə uyğun
şəkildə yerinə yetirmək və ya tamamlamaq üçün lazımi səriştəyə malik olmasını təmin etmək üçün ca-
vabdehlik daşıyır. 

Kiçik təşkilata gəldikdə isə, tapşırıq üzrə bu cür təyinat məsələlərini onlar planlaşdırılmış iş üzrə tərəf-
daşları ilə müzakirə edə bilərlər. 

Təşkilat hər bir tapşırığa görə təyin edilən tərəfdaşın ona həvalə edilən tapşırığı peşə standartları və tət-
biq edilən hüquqi-normativ tələblərə uyğun şəkildə həyata keçirmək məsuliyyətini öz üzərinə götürmək
üçün lazımi səriştə və vaxta malik olmasını təmin etməlidir. 

Tapşırıq üzrə tərəfdaş, həmçinin, az təcrübəyə malik işçilərin ixtisas artımını təmin etmək üçün aşağı və
yuxarı vəzifəli işçilər arasında təlim imkanlarını planlaşdıra bilər. 

Tapşırıq üzrə təyin ediləcək müvafiq heyətin müəyyənləşdirilməsi zamanı müvafiq mükəmməllik
(təcrübə və səriştəlilik) və tapşırıq qrupu üçün imkanları təmin etmək məqsədilə növbəlilik tələbləri
əsasında balans çərçivəsində müştəri ilə əlaqələrin davamlılığına xüsusi diqqət yetirilməlidir. 
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Müştərinin rəhbərliyi və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyan digər tərəflərə
tapşırıq üzrə tərəfdaşın şəxsiyyəti və funksiyaları barədə məlumat verilməlidir. 

Kiçik təşkilatlarda isə spesifik tapşırıqlar üzrə işçi heyətin təyin edilməsi, sadəcə olaraq, nəzərdə tutulan
tapşırıqlar və bu tapşırıqlar üzrə işçi heyətin planlaşdırılan vaxt imkanlarının təfərrüatları barədə tərəf-
daşlarla qeyri-rəsmi müzakirə keçirməklə reallaşdırıla bilər.  

4.5. Keyfiyyətə nəzarət siyasətinin (nizam-intizam) tətbiqi 

Təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sistemi daha effektiv monitorinq aparılmasını tələb edir. Tətbiq prosesi
vacib elementlərdən biridir və bu zaman riayət etməmə, etinasızlıq, lazımi diqqət və qayğının
göstərilməməsi, sui-istifadə və hiyləgərlik üzrə nəticələr və islahedici prosedurlar nəzərə alınmalıdır. 

Tapşırıqlara görə işçi heyətin təyin edilməsi prosesinə yardım zamanı (o cümlədən təklif edilən 
planlaşdırma mərhələlərində) təşkilatın siyasət və prosedurlarının hazırlanmasında 

D Əlavəsindən istifadə etmək mümkündür. 

FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

Xüsusi tapşırıqlara görə fərdlərin səriştəlilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi zamanı tapşırıq və ya
idarəetmə üzrə tərəfdaş aşağıdakıları nəzərə almalıdır: 

•    bu cür tapşırıqların həyata keçirilməsi üzrə təcrübə və təlimlə birlikdə, tapşırıqların dərk 
edilməsi;

•    peşə standartları və tapşırıq üzrə tətbiq edilən hüquqi-normativ tələblərin dərk edilməsi;

•    texniki mühasibat uçotu barədə bilik və ixtisaslaşma;

•    iqtisadi subyektin biznes əməliyyatlarının mahiyyətinin dərk edilməsi və tələb olunan konkret 
sahələr barədə biliklərə malik olmaq;

•    peşəkar mühakimənin həyata keçirilməsi bacarığı və səriştəsi;

•    təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminin dərk edilməsi.

Bütün bu sahələr üzrə yüksək dərəcədə ixtisaslaşma və ya təcrübəyə malik olmaq tapşırıq qrupunun
bütün üzvlərindən tələb edilməyəcək. Aşağı təcrübə və ya ixtisaslaşmaya malik fərdlər onlardan
yuxarı vəzifəyə malik şəxslərin rəhbərliyi və ya nəzarəti altında nisbətən aşağı vəzifələrə təyin
ediləcəklər. 
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FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

Aparılan islahedici tədbirlər işin hallarından asılıdır. Bu cür tədbirlərə aşağıdakılar daxil olsa da,
təkcə onlarla məhdudlaşmamalıdır: 

•     Faktları müəyyən etmək, bu halların səbəbləri və aradan qaldırılması yollarını müzakirə etmək 
üçün cəlb edilən işçi ilə (işçilərlə) müsahibələrin aparılması; 

•     Riayət etmənin yaxşılaşdırılması və əks halda cəlb edilən işçilərə müştərilərin və təşkilatın 
maraqlarının müdafiəsi məqsədilə aşağıdakılardan ibarət ciddi islahedici tədbirlərin görüləcəyi 
barədə xəbərdarlığın edilməsi: 

o    tənbeh;

o    müəyyən edilən davamlı ixtisasartırmanın tamamlanması barədə məcburiyyət tələbi;

o    işçilərin şəxsi işlərində yazılı qeydlərin aparılması;

o    əmək funksiyalarının dayandırılması; 

o    əmək müqaviləsinə xitam verilməsi;

o    peşəkar assosiasiyanın intizam komitəsi tərəfindən edilən rəsmi xəbərdarlıq.
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Təşkilat daxili nizam-intizam prosesinin idarə edilməsi üçün təşkilat daxilindən cavabdeh şəxs təyin edə
bilər. İslahedici tədbirlərin avtokratik yolla deyil, əsasən məsləhətləşmə yolu ilə müəyyənləşdirilməsi və
idarə edilməsi məsləhət görülür. 

Bu proses fikir ayrılıqlarının həlli üçün görülən proseslə oxşardır (5.5-ci bölməyə baxın). Tövsiyə edilir
ki, bu proses zamanı təşkilat daxilində insan ehtiyatlarına görə məsul şəxs tərəfindən vaxtında
sənədləşmə aparılması məsələsi də nəzərə alınsın. 

Əhatə edilən bütün qayda və prosedurlar intizam məsələləri üzrə tədbirləri tamamilə əhatə edə bilmir.
Buna görə də təşkilatın siyasətində yalnız vacib intizam xarakterli məsələləri əhatə edən prosesə yardım
edən ümumi prinsiplər və protokol qaydaları müəyyən edilir. 

Tövsiyə edilir ki, intizam məsələlərinə ünvanlanan proses problemin vaxtında həllini tapmaq və asan-
laşdırmaq üçün obyektiv, dərk edilən, açıq fikirli və əsaslandırılmış olsun. Bunlara baxmayaraq, təşkilat
risklərin idarə edilməsi, müstəqillik üzrə peşəkarlıq məsuliyyətlərinin saxlanması, mənafelərin toqquş-
masından yayınmaq, həmçinin, peşəkar səriştə və lazımi diqqət prinsipləri ilə fəaliyyət göstərmək
baxımından, öz cavabdehliyini qorumalıdır. Əslində, bəzi hallarda müəyyən edilən intizam xarakterli
halların tədqiqi təşkilatın tabe olduğu qanunvericiliklə birgə qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinə
uyğun aparılır. 

Qəsdən və təkrarən baş verən ciddi pozuntular və ya təşkilatın siyasət və peşə qaydalarına etinasızlıq
yolverilməz hallar hesab edilir. Tərəfdaş və ya işçinin davranışının islah edilməsi, yaxud təşkilatla
şəxsin əlaqələrinə xitam verilməsi kimi müvafiq addımlar atılmalıdır. 
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4.6. Mükafatlandırmaya riayət etmə     

Riayət etmə, liderlik, innovasiya, təlim, hazırlıq və əməkdaşlıq, o cümlədən fərdlərin cəlb edilməsi və
keyfiyyətə nəzarət, etika və dürüstlüyə görə xidmətlərin müsbət istiqamətdə gücləndirilməsi və tanın-
ması ilə təşkilatın güclü və səmərəli keyfiyyətə nəzarət sistemi yaratma öhdəliyini təmin etmək
lazımdır.  

Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi davamlı ixtisasartırmanı dəstəkləyən, davranış və iş fəaliyyətini güc-
ləndirən və konstruktiv tənqid imkanını təklif edən bir prosesdir. Tövsiyə edilir ki, bu cür
qiymətləndirmələr zamanı təkcə müxtəlif tapşırıqların həyata keçirilməsi deyil, həmçinin, iş rəhbər-
lərinin onlara edilən müraciətlərə cavabları (rəhbər vəzifəli işçilər və tərəfdaşlardan) və öhdəliklərin
yerinə yetirilməsi məsələləri də nəzərə alınsın. Həmin xarakteristikalar texniki bilik, analitik bacarıqlar,
ünsiyyət qurma (həm şifahi, həm də yazılı) və rəhbərlik, eləcə də treninq bacarıqları ilə bağlı nəzərə
alınır. 

Tövsiyə edilir ki, təşkilatın keyfiyyətə nəzarət üzrə siyasətinə riayət etmə məsələsi fərdi tərəfdaş və
işçilərin davamlı olaraq və mütəmadi qaydada keçirilən spesifik və ümumi qiymətləndirilməsi zamanı
nəzərə alınsın.  

Bu tövsiyələrin həyata keçirilməsi baxımından, təşkilat daxilində iş funksiyalarının həyata keçi-
rilməsinin ümumi qiymətləndirilməsi, işçilərə əməkhaqqı, bonus, vəzifə artımı, karyera inkişafının
müəyyən edilməsinə görə məsul şəxs təyin olunmalıdır. 

Təşkilatın siyasətində  işçilərin əmək fəaliyyətinin mütəmadi qaydada qiymətləndirilməsi müddəası əks
olunur. Bu prosesdə karyera inkişafı imkanları, təşviqat və təzminat, əməkhaqqının qiymətləndirilməsi
həyata keçirilir.  



59595959595959595959 59

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat

Tematik tədqiqat - İnsan resursları 

Tematik tədqiqat barədə ətraflı məlumat üçün bu Təlimatda olan “Tematik tədqiqat” bölməsinə isnad edin. 

“M.M. and associates” 

Marsel təşkilatının işində gələcək uğur əsasən onun insan resursları ilə bağlı qəbul edəcəyi qərarlar-
dan asılı olacaq. Marsel təşkilatı insan resursları üzrə bəzi məsələlərə diqqət ayıran təcrübəli
peşəkar mühasibləri işə cəlb edə bilər. 

Narahatlıq doğuran ilk məsələ təşkilatın işəgötürmə və işçi saxlama prosesi ilə əlaqəlidir. Marsel
təşkilatında lazımi səriştələrə malik işçi seçməkdə kömək edən bir proses və ya işə namizədlərin
seçilməsində nəzərə alınan dürüstlük müddəası mövcud deyil. Marsel peşəkar işədüzəltmə
agentliyinin yardımından bəhrələnmək, yaxud işəgötürmə xidmətlərinin münasibliyini müəyyən
etmək üçün peşəkar assosiasiya tapa bilər. 

Marsel təşkilatının işəgötürmə prosesinə yardım üçün standart prosedurlar işləyib hazırlamalıdır. Bu
ona qərar qəbul etməkdə lazımi məlumatları əldə etməyə yardım edəcək. Bundan əlavə, namizədin
təcrübəsi və rəy məktublarının yoxlanması və təsdiqi ilə bağlı siyasətin də işlənib  hazırlanması
vacibdir. 

Marselin təşkilatında davamlı ixtisasartırma tələbləri müəyyən edilməmişdir. Öz işçiləri üçün bu,
hüquqi-normativ xarakterli məsələ olmasa belə, praktik baxımdan Debora və tapşırıq üzrə digər işçi
üçün bu, vacibdir. Bundan əlavə, Marsel təlim və ya məşqlər vasitəsilə öz işçisinin ixtisas artımını
təmin etmir, az təcrübəyə malik işçilərinin bacarıq və səriştələrinin artırılması üçün səy göstərmir
(bu, artırılan məhsuldarlıq nəticəsində təşkilata mənfəət gətirə bilər). 

Bizdə bu təşkilatda xüsusi tapşırıq qruplarına vəzifələrin və ya məsuliyyətlərin təyin edilməsi,
yaxud xüsusi tapşırıq qrupunun bacarığının artırılması üzrə sistematik işlərin görülməsi barədə
məlumat yoxdur. Ehtimal edilir ki, tapşırıq üzrə işçi təyinatı barədə qərar qəbul edilməsinə təsir
edən əsas amillərdən biri işçilərin kifayət qədər vaxtının olmamasıdır. Ən vacibi isə təşkilatda mü-
vafiq qaydada planlaşdırma, rəhbərlik, nəzarət həyata keçirilmir, məhsuldarlığın artırılması
hesabına əlavə dividendlər gətirə bilən işçilərin əksəriyyəti kifayət qədər təcrübəsizdir və işlərini
məsləhətləşmə olmadan həyata keçirirlər. Deboranın isə öz işini təhlil etdiyini və ya yenidən
nəzərdən keçirdiyinin şahidi ola bildik. 

Təşkilatın işçilərin əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə rəsmi bir prosesi mövcud deyil.
Təşkilatda işçilərin karyera yüksəlişinin planlaşdırılmadığını, yaxud öz sahələri üzrə təlimlər keçi-
rilmədiyini müşahidə etdik. Şəxsi işində qeyd edildiyi kimi, fayl hazırlığı üzrə islahedici tədbirlərin
və təlimatların verilməsi məqsədilə Bobun xüsusi olaraq bu cür təlimlərə cəlb edilməsi vacibdir. 
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Marsel başa düşməlidir ki, işçi heyətinə qoyulan müvafiq sərmayə və hətta daha təcrübəli heyətin
işə götürülməsi üçün bərabər səviyyədə ödəniş onun təşkilatının mövcud müştəri bazasına xidmət
etmək və yeni müştəriləri cəlb etmək üçün vəsaiti təmin etmək potensialı baxımından dividendləri
ödəyə bilər. 

Marsel, ən yaxşı halda, kadrlar şöbəsi funksiyasının icrasını kənar bir şirkətə həvalə etməli, yaxud
ixtisaslı işçinin yardımından bəhrələnməlidir. İşəgötürmə, təlim, qiymətləndirmə, təzminat (o cüm-
lədən yüksək keyfiyyətli işlər üçün mükafatlandırma) və tapşırığa səmərəli nəzarət üzrə siyasətlər
hazırlanmalı, həmçinin, bu siyasətlərin tətbiqi üçün prosedurlar müəyyən edilməlidir. 

Bütün bu addımlarla Marsel 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 29-31-ci mad-
dələrində təsbit edilən tələblərə cavab vermək imkanına malik olacaq. 
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Təşkilat – keyfiyyətə nəzarət sistemi üzrə müəyyən edilən siyasət və prosedurlarına əsaslanaraq,
tapşırıqların peşə standartları və tətbiq edilən hüquqi-normativ tələblərə uyğun şəkildə həyata keçi-
rilməsini tələb etməlidir. 

Təşkilatın, onun tərəfdaşlarının və işçilərinin tapşırıqları müvafiq qaydada planlaşdırmasını, nəzarəti və
təhlilini, eləcə də tapşırığa dair hesabatların lazımi qaydada verilməsinin kafi əminliyini təmin edən
ümumi sistemlər hazırlanmalıdır.

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 32-33-cü maddələrinə əsasən: 

32.    Təşkilat – tapşırıqların peşə standartları, hüquqi-normativ tələblərə əsasən həyata 
keçirilməsini və tapşırıq üzrə tərəfdaşın müvafiq hallarda hesabat verməsinin kafi təmin 
edilməsi məqsədilə nəzərdə tutulan siyasət və prosedurlar hazırlamalıdır. Bu cür siyasət və 
prosedurlarda aşağıdakılar göstərilməlidir: 

(a)     tapşırığın icrasının keyfiyyətində uyğunluğun təşviq edilməsi üçün müvafiq məsələlər 
(A32 və A33 saylı paraqraflara isnad edin);

(b)     nəzarət etmə məsuliyyətləri (A34 saylı paraqrafa isnad edin);

(c)     təhlil etmə məsuliyyətləri ( A35 saylı paraqrafa isnad edin).

33.    Təşkilatın təhlil etmə məsuliyyəti ilə bağlı siyasət və prosedurlarda aşağı təcrübəyə malik 
işçilərin daha çox təcrübəyə malik tapşırıq qrupu üzvləri tərəfindən təhlili müəyyən edilməlidir. 

5.1. Ümumi baxış

Fəslin məqsədi Əsaslandığı mənbə:

Tapşırığın icrasına aid elementlər üzrə təli-
matlar vermək, tapşırıq üzrə tərəfdaşın və-
zifələrini göstərmək, planlaşdırma, nəzarət,
təhlil, məsləhətləşmə, fikir ayrılıqlarının həlli
və audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin
icrası üzrə təlimatlar vermək

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət 
Standartının 32-41-ci və 43-44-cü maddələri

5. Tapşırığın icrası
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Tapşırığın həyata keçirilməsi zamanı tapşırıq üzrə tərəfdaş və işçilər aşağıdakıları təmin etməlidir (bu-
raya 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı və 220 saylı beynəlxalq audit standartının
tələbləri, eləcə də yaxşı praktika daxildir): 

•     təşkilatın planlaşdırma, nəzarət və təhlil siyasətlərinə əməl etmə və sadiqlik; 

•     təşkilatın fayl hazırlığı, sənədləşdirmə və yazışma şablonları, eləcə də proqramlaşdırma, tədqiqat 
alətləri, tapşırıq üzrə müvafiq imzalama və nəşretmə prosedurlarından istifadə etmə; 

•     təşkilatın peşə və etik davranış siyasətlərinə əməl etmə və sadiqlik; 

•   öz işini lazımi diqqət və qayğı ilə təşkilatın peşə və etik davranış standartlarına uyğun həyata keçirmək;

•     gördükləri işləri, təhlilləri, məsləhətləşmələri və nəticələri lazımi qaydada sənədləşdirmək;

•     öz işlərini vaxtında, qərəzsizlik və uyğun müstəqillik prinsipləri əsasında tamamlamaq, işi təşkil 
edilmiş, sistemli, tam və qəbul edilən qaydada sənədləşdirmək;

•     çətin və mübahisəli məsələlərə dair lazımi məsləhətləşmələr üzrə bütün işçi sənədlərin, fayl 
sənədlərin və memorandumların hazırlanması, düzgün isnad nömrəsinin verilməsi və tarixinin qeyd 
edilməsini təmin etmək;

•     müştərilərə aid müvafiq əlaqə vasitələri, məlumatlar, təhlillər və məsuliyyətlərin aydın şəkildə 
müəyyən edilməsi və sənədləşdirilməsini təmin etmək; habelə

•     tapşırığa dair hesabatlarda görülən işlərin və nəzərdə tutulan məqsədin göstərilməsi və bu hesabatın 
sahə üzrə işin tamamlanmasından sonra qısa müddət ərzində verilməsini təmin etmək.

5.2. Tapşırıq üzrə tərəfdaşın vəzifəsi 

Tapşırıq üzrə tərəfdaş tapşırığa dair hesabatın imzalanmasına görə məsuliyyət daşıyır. Tapşırıq qrupu-
nun rəhbəri olaraq, bu şəxs aşağıdakılara görə məsuliyyət daşıyır: 

•     tapşırıq üzrə tərəfdaşa təyin edilən hər bir tapşırığa görə ümumi keyfiyyət;
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FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

Tərəfdaş və işçi heyətin tapşırıq üzrə vəzifələrini peşə standartları, hüquqi-normativ tələblərə uyğun
qaydada həyata keçirməsini sadələşdirmək üçün təşkilat aşağıdakıları təmin etməlidir: 

• təşkilatın təlimatları və ya tapşırıq üzrə şablon standart və prosedurları;

• standart rabitə və yazışma şablonu;

• tədqiqat alətləri və isnad materialları;

• rəhbərlik, təlim və təhsil siyasəti və proqramları, o cümlədən ixtisasartırma tələblərinə riayət 
etməyə dəstək.
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•     müştərinin müstəqillik tələblərinə riayət etməsi barədə rəy hazırlamaq və bu zaman müstəqillik 
üçün təhlükələrin müəyyən edilməsində tələb edilən məlumatların əldə olunması, bu cür 
təhlükələrin aradan qaldırılması və ya tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirlərinə görə müəyyən edilən 
məqbul səviyyəyə endirilməsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi və müvafiq sənədləşmənin 
tamamlanmasının təmin olunması;

•     müştəri üçün audit tapşırığı xidmətinin qəbulu və müştəri ilə əlaqələrin davam etdirilməsi ilə bağlı 
lazımi proseduralara əməl edilməsini və bununla bağlı əldə olunan nəticələrin düzgünlüyü və 
sənədləşməsini təmin etmək (220 saylı beynəlxalq audit standartının 12-ci  maddəsi);

•     təşkilat və tapşırıq üzrə tərəfdaşın lazımi tədbirləri görə bilməsini təmin etmək məqsədilə 
əvvəlcədən tapşırığın dayandırılmasına yol aça biləcək hər hansı hal barədə məlumat olduqda, bu 
barədə təşkilatın dərhal məlumatlandırılması (220 saylı beynəlxalq audit standartının 13-cü maddəsi);

• tapşırıq qrupunun kollektiv olaraq tapşırığı peşə standartları və hüquqi-normativ tələblər 
çərçivəsində həyata keçirə bilməsi baxımından lazımi bacarıq, səriştə və vaxta malik olmasını təmin 
etmək (220 saylı beynəlxalq audit standartının 14-cü maddəsi);

•     tapşırıqların peşə standartları və hüquqi-normativ tələblər çərçivəsində həyata keçirilməsinə nəzarət 
və ya həyata keçirmək, lazımi qayda və vaxtda hesabatların verilməsini təmin etmək (220 saylı 
beynəlxalq audit standartının 15-ci maddəsi);

•     müştərinin rəhbərliyində olan əsas şəxslərin və idarəetmə funksiyasına malik digər şəxslərin tapşırıq 
üzrə tərəfdaş olaraq şəxsiyyət və vəzifələri barədə məlumatlarla təmin edilməsi; 

•     sənədləşdirmə və tapşırıq qrupu ilə müzakirələr keçirməklə lazımi nəticələrin əldə edilməsi və 
hesabatın verilməsinin lazımi qaydada təsdiqlənməsini təmin etmək (220 saylı beynəlxalq audit 
standartının 16-17-ci maddələri);

• çətin və ya mübahisəli məsələlər (daxili və kənar) üzrə lazımi məsləhətləşmələr keçirərək, tapşırıq 
qrupuna görə məsuliyyəti öhdəsinə götürmək (220 saylı beynəlxalq audit standartının 18-ci maddəsi);

•     audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin peşə standartları və təşkilatın siyasətinə uyğun nə zaman 
həyata keçirilməsini müəyyən etmək; audit tapşırığının icrası zamanı meydana çıxan və aşkar edilən 
vacib əhəmiyyətli məsələlərin bu tapşırıq üzrə müşahidəçi-ekspertlə müzakirə edilməsi və təhlil 
tamamlanmayana qədər hesabatın verilməməsi (220 saylı beynəlxalq audit standartının 19-cu maddəsi).

5.3. Planlaşdırma, nəzarət və təhlil

Təşkilatın üzərinə götürdüyü bütün tapşırıqlar təşkilatın peşə standartlarına uyğun qaydada planlaşdırıl-
malı, nəzarət edilməli və təhlil olunmalıdır. Tapşırıq üzrə tərəfdaş hesabatın verilməsinə görə lazım olan
işin görülməsi məqsədilə təyinetmənin edilib-edilməməyindən asılı olmayaraq, tapşırıq və onun icrası
üçün məsuliyyət daşıyır. 

Kiçik təşkilatların audit tapşırıqlarına gəldikdə isə, tapşırıq qrupunun tərkibi kifayət qədər az ola bilər
(misal üçün, fərdi sahibkara yalnız bir əlavə tapşırıq qrupu üzvünün olması kifayət edir). Məsələn,
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ümumi auditor yoxlaması strategiyasının müəyyən edilməsi üçün mürəkkəb və ya çox vaxt aparan
proses tələb olunmur və bu, həmin iqtisadi subyektin böyük və ya kiçikliyi və çoxsahəliliyindən asılı
olaraq dəyişir. Bu kimi hallarda auditor yoxlaması zamanı aşkar edilən məsələləri işıqlandıran fayl
təhlili əsasında əvvəlki ilin auditor yoxlaması nəticəsində qısa memorandum hazırlanır və onun
sənədləşdirilmiş auditor yoxlaması strategiyası rolunu oynaya bilməsi üçün rəhbərliklə müzakirələrdən
sonra cari dövrə uyğunlaşdırılır. 

5.3.1. Planlaşdırma 

Planlaşdırma aşağıdakıları ehtiva etməklə tapşırıqlar üzrə istiqamət verir: 

•     tapşırıq qrupuna onların vəzifələri, məsuliyyətləri və hədəfləri, eləcə də tapşırıqla bağlı vacib 
məsələlər barədə məlumatları təqdim edir; və 

•     nəzarət və təhlil üzrə məsuliyyətlərin, eləcə də tapşırığa dair digər keyfiyyətə nəzarət 
prosedurlarının konturlarını cızır.

Aşağıdakı səbəblərlə bağlı planlaşdırma auditor yoxlaması zamanı vacib hesab edilən bir elementdir: 

•     burada ümumi auditor yoxlaması strategiyasının işlənib hazırlanması və tapşırığın icrası üzrə 
kompleks audit yanaşmasının hazırlanması nəzərdə tutulur; 

•     rəhbərliyin müddəalarının yoxlanması kontekstində əhəmiyyətli dərəcədə təhrifetmə risklərinə 
lazımi münasibətlərin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi ilə müvafiq audit  sübutunun seçilməsi 
imkanı yaradır.

Ən yaxşı praktika kimi, aşağıdakıları təmin etmək məqsədilə işə başlamazdan əvvəl tapşırıq qrupunun
planlaşdırma keçirməsi tövsiyə olunur: 

•     audit tapşırığının qəbul edilməsi və davam etdirilməsi üzrə təhlil zamanı aşkar olunan vacib 
əhəmiyyətli məsələlərə düzgün qaydada baxılması;

•     tapşırıq üzrə tərəfdaş və işçilərin iş yerində olması, işlərinin qrafikə əsasən müəyyənləşdirilməsi və 
təyin edilməsi;

•     tapşırıq üçün təlim, biznes bilikləri və tədqiqatın lazımi qaydada və vaxtda aparılması; 

•     üçüncü tərəflərin, mütəxəssislərin və digər xidmət təminatçılarının cəlb edilməsi məsələsinin nəzərə 
alınması və təmin edilməsi; 

•     problemlər zamanı müstəqillik və ya münaqişələrlə bağlı məsələlərə düzgün qaydada baxılması və 
müştəriyə alternativ xidmət axtarışı üçün lazımi vaxtın verilməsi;

•     hər bir tapşırıq qrupu üzvünün müvafiq hədəfləri dərk etməsini asanlaşdırmaq məqsədilə tapşırıq 
qrupuna məlumatlar vermək.
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5.3.2. Nəzarət 

Nəzarət müxtəlif məsuliyyət dərəcələri üzrə aparılır və planlaşdırma və təhlil ilə yaxın əlaqəli bir pro-
sesdir. Təşkilatın siyasətinə əsasən nəzarət funksiyasına malik işçilərə aşağıdakı vəzifələr təyin edilir: 

•     tapşırıq zamanı meydana çıxan mühüm əhəmiyyətli məsələlərə baxmaq və bu barədə 
məlumatlandırma, onların nəticələrini qiymətləndirmək, lazım gəldikdə planlaşdırılan yanaşmaya 
dəyişiklik etmək;

•     tapşırığın icrasının gedişatı, o cümlədən tapşırıq üçün sərf edilən vaxt və digər elementlərin 
effektivliyi və səmərəliliyini yoxlamaq;

•     mürəkkəb məsələlər, mülahizələr, hesablama və təfsirlər üzrə yardım və ya lazımi məsləhət vermək, 
həmçinin, bu xidmətləri təşkil etmək; və 

•     tapşırıq zamanı əlavə məsləhətləşmə və ya baxılmanı tələb edən digər məsələləri müəyyən etmək və 
bu barədə məlumat çatdırmaq. 

Tapşırığın icrası zamanı nəzarətçi toplanan bütün məlumatları sintez etmək və hesabatın lazımi qaydada
verilməsini təmin edə bilən kifayət qədər sübutun əldə olunması məqsədilə plana dəyişiklik etmək və ya
genişləndirmənin zəruri olub-olmadığını qiymətləndirmək vəzifəsini daşıyır. 

5.3.3. Təhlil 

Tövsiyə edilir ki, tərəfdaşlar və işçilər tərəfindən icra edilən bütün audit tapşırıqları tapşırığın mahiyyəti
ilə bağlı təşkilatın siyasətinə uyğun qaydada təhlil edilsin. Bu cür kompleks təhlilin aparılması üçün
seçilən fərdlər lazımi bacarıq və təcrübəyə malik olmalı və tapşırıq qrupunun işinin son təhlilinə görə
cavabdehlik daşıyan tapşırıq üzrə tərəfdaş tərəfindən təyin edilməlidir. Təşkilatın siyasətində, həmçinin,
az təcrübəyə malik işçilərin işinin nisbətən təcrübəli peşəkarlar tərəfindən mütəmadi təhlili müəyyən
edilir. 

Tövsiyə edilir ki, vacib əhəmiyyətli məsələlərin vaxtında həlli məqsədilə tapşırıq üzrə tərəfdaş vacib
əhəmiyyət təşkil edən mülahizələri, xüsusilə də çətin və ya mübahisəli məsələləri, vacib əhəmiyyətli
riskləri və tapşırıq zamanı mühüm hesab etdiyi digər problemləri vaxtında təhlil etsin. Tapşırıq üzrə
tərəfdaşın müvafiq sənədi tam olaraq təhlil etməyi vacib olmasa da, bu barədə qərar verməkdə sərbəst-
dir. Lakin təhlil, o cümlədən onun əhatə dairəsi və müddəti sənədləşdirilməlidir. İcra olunan işin kim
tərəfindən yoxlanmasına tələblər dedikdə, hər bir xüsusi işçi sənədə yoxlama haqqında sübutun daxil
edilməsi nəzərdə tutulmur; lakin, bu, hansı işin yoxlanıldığı, kimin tərəfindən yoxlanıldığı və nə vaxt
yoxlanıldığı haqqında sənədləşmə demək deyil. 

Təhlil ən yaxşı halda tapşırığın səviyyəsinə uyğun olan standart tapşırıq şablonlarından istifadə etməklə
asanlaşdırıla bilər. 

Faylların (sənədləşmənin) tamamlanmasının təhlili prosesi ilkin olaraq bu tamamlanmanı göstərən işçi
sənədlərin və tapşırıq üzrə yoxlama vərəqələrinin tərəfdaş və işçi heyət tərəfindən imzalanmasının təs-
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1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 34-cü maddəsinə əsasən: 

34.     Təşkilat aşağıdakıların kafi əminliyini nəzərdə tutan siyasət və prosedurlara malik olmalıdır: 

(a)     çətin və ya mübahisəli məsələlər üzrə müvafiq məsləhətləşmələrin aparılması;

(b)     lazımi məsləhətləşmələrin aparıla bilməsi üçün müvafiq resurslara malik olmaq; 

(c)     məsləhətləşmələrin mahiyyəti və əhatə dairəsi, eləcə də əldə edilən nəticələrin məsləhət 
xidməti üçün müraciət edən fərd ilə məsləhətləşmə xidmətini təmin edən tərəf arasında 
sənədləşdirilməsi və razılaşdırılması; 

(d)     məsləhətləşmələrdən əldə edilən nəticələrin sənədləşdirilməsi və həyata keçirilməsi (A36- 
A40 saylı paraqraflara isnad edin).
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diqindən ibarət ola bilər. Tapşırıq üzrə tərəfdaş – audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə
müşahidəçi-ekspert, ikinci tərəfdaş (əgər varsa) və əsas tapşırıq qrupu üzvləri arasında keçirilən yekun
təhlil yığıncağı bütün iştirakçıların əsas vacib məsələlər üzrə razılığa gəlməsi, tapşırığın həyata keçi-
rilməsindən məmnun qalması və tapşırığa dair hesabatın nəşrindən razılığını təmin etmək üçün effektiv
üsullardan biridir. 

5.4.  Məsləhətləşmə 

Tövsiyə edilir ki, təşkilat - tapşırıq qrupu və təşkilat daxilindəki digər şəxslər müvafiq səlahiyyət aldıq-
dan sonra təşkilatdan kənar tərəflər arasında məsləhətləşmələrə dəstək versin. Daxili məs-
ləhətləşmələrdə risk və ya səhvlərin azaldılması və tapşırığın icrasının keyfiyyətinin artırılması
məqsədilə təşkilatın təcrübə və texniki bacarıqlarından istifadə edilir. Məsləhətləşmə nəticəsində tərəf-
daş və işçilərin öyrənmə və ixtisasartırma prosesi inkişaf edir və təşkilatın kollektiv bilik bazası, key-
fiyyətə nəzarət sistemi və peşəkar imkanları güclənmiş olur. 

Planlaşdırma dövründə, yaxud tapşırığın icrası zamanı müəyyən edilən mühüm əhəmiyyətli, çətin və ya
mübahisəli məsələlərlə bağlı tapşırıq üzrə tərəfdaş təşkilatın müvafiq təcrübə, bilik, səriştə və
səlahiyyətlərə malik digər tərəfdaşları və işçiləri ilə məsləhətləşmələr keçirməlidir. Mümkün olduğu
təqdirdə, təşkilat daxilindəki bütün tərəfdaşlar bu cür problemli məsələlər üzrə nəticələrin əldə
edilməsində bir-birinə yardım etməlidirlər. 

Təşkilat müvafiq daxili və təşkilatdan kənar şəxslərlə məsləhətləşmələrin baş tuta bilməsi üçün lazımi
bacarıqlara malik işçi heyət, maliyyə və informasiya resurslarına malik olmalıdır. Daxili resurslar
mövcud olmadığı halda təşkilatla birgə çalışan digər təşkilatlar, peşəkar üzv qurumlar, hüquqi orqanlar
və məsləhət xidmətlərini təklif edən ixtisaslı təşkilatların mənbələrindən istifadə edilə bilər. 

Təşkilatdaxili məsləhətləşmə lazım olduqda və bu məsələnin vacib əhəmiyyətli olması müəyyən
edildikdə tapşırıq qrupu məsləhətləşmə və onun nəticələrini sənədləşdirməlidir. Kənar məsləhətləşmə
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FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

Təşkilat daxilində (və ya lazım bilindikdə, təşkilatdan kənarda) ixtisaslaşmış və ya təcrübəli
peşəkarlarla məsləhətləşmə məqsədilə tərəfdaşların və işçilərin təlimləndirilməsi üzrə tövsiyə edilən
məsələlərə aşağıdakılar daxildir: 

• mümkün fasiləsizlik məsələsi; 
• şübhəli, yaxud aşkar edilən dələduzluq və digər pozuntular;
• rəhbərliyin etibarlılığı ilə bağlı məsələlər;
• cari il üçün hesabatın uyğunlaşdırılması zərurəti;
• əvvəlki ilə dair maliyyə hesabatlarının təkrar hazırlanması;
• müştəri və təşkilata qarşı mühüm üçüncü tərəflərdən birinin qaldırdığı iddialar;
• vacib əhəmiyyətli, mürəkkəb, yaxud yeni mühasibat uçotu və ya audit işi; 
• sənaye və ya sənaye seqmentində çətinlik;
• rəhbərliyin əsas üzvləri arasında dəyişikliklərin edilməsi;
• ətraf mühitlə bağlı risklər ilə əlaqəli mühasibat uçotu və auditor yoxlaması məsələləri; 

• müştərinin biznesinin əsaslı surətdə yenidən təşkili;

• siyahıya alınmış iqtisadi qurum statusu almaq məqsədilə planlaşdırma.
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tələb edilərsə və bunun üçün tapşırıq üzrə tərəfdaşın icazəsi alınarsa, bu vəziyyəti sənədləşdirmək
lazımdır. Tövsiyə edilir ki, sənədləri oxuyan şəxslərin məsləhətləşmənin mahiyyəti, kənar ekspertin ixti-
sas dərəcəsi və təcrübəsi, lazımi səriştəsi və tövsiyə edilən tədbirlərin görülməsini dərk etməsi üçün
kənar ekspertin rəyləri və ya mövqeləri də sənədləşdirilsin. 

Kənar ekspert lazımi məsləhət xidmətlərini təmin edə bilmək üçün ona bütün müvafiq faktlar təqdim
edilməlidir. Məsləhət xidməti müraciət edərkən arzu edilən nəticələrin əldə olunması üçün faktları giz-
lətmək və ya məlumat axınını istiqamətləndirmək düzgün olmazdı. Kənar ekspert adətən müştəri ilə
əlaqəyə malik olmamalı, müstəqil fəaliyyət göstərməli, maraqları toqquşmamalı və qərəzsizlik standart-
larına tam olaraq əməl etməlidir. 

Məsləhət xidməti təmin edildikdə, yaxud nəticədən əsaslı sürətdə fərqli olduqda, tapşırıq üzrə tərəfdaş məs-
ləhətləşmə barədə sənədlə birlikdə səbəb və alternativləri göstərən izahlar barədə sənəd də təqdim etməlidir. 

Birdən artıq məsləhətləşmə xidməti aparıldıqda ümumi müzakirələrin qısa xülasəsi və tamamlanan
məsləhətlər zamanı rəy və ya variantlar barədə xülasə işçi sənədlərinə əlavə edilməli, qəbul edilən
yekun qərar və səbəblər sənədləşdirilməlidir. 

Bütün kənar məsləhətləşmələr zamanı şəxsi məlumatların (əgər tətbiq edilirsə)  qorunması hüquqları və
müştəri ilə bağlı məlumatların məxfiliyi tələblərinə riayət olunmalıdır. Etik davranış qaydaları, peşəkar
davranış və hüquqi məsələlərlə bağlı müvafiq məsləhət xidmətlərinə müraciət edilə bilər. 



5.5. Fikir ayrılıqları 

Əhatə edilən bütün qayda və prosedurların heç də hamısında mübahisələrin asanlıqla və tam qaydada
həlli müəyyən edilmir. Təşkilatın siyasətində yalnız  mühüm əhəmiyyətli mübahisələr və ya fikir
ayrılıqlarına yardım edən ümumi mərhələlər müəyyən edilir. 

Tövsiyə edilir ki, təşkilat – onun tərəfdaşları və işçiləri müəyyən hallar zamanı meydana çıxa bilən fikir
ayrılıqlarının müvafiq qaydada müəyyən edilməsi, nəzərə alınması, sənədləşdirilməsi və həlli üçün
təşkilatın peşə və etik davranış standartlarına uyğun lazımi addımlar həyata keçirsin. Fikir ayrılıqları
daha çox aşağıdakı hallarda meydana çıxa bilər: 

•     Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartları və Beynəlxalq Audit Standartlarının təfsiri və 
tətbiqi ilə bağlı yaranan fikir ayrılıqları;

•     IESBA-in Etika Məcəlləsinin13 etik davranışla bağlı məsələləri və tələbləri ilə əlaqəli yaranan fikir 
ayrılıqları;

•     əməliyyat və ya əməliyyatların iqtisadi mahiyyəti, yaxud tapşırıq üzrə faylların 
sənədləşdirilməsində tələb edilən məlumat səviyyələri ilə bağlı yaranan fikir ayrılıqları;

• audit tapşırığı və ya bu  tapşırığın  təhlili nəticəsində meydana çıxan fikir ayrılıqları;

•     təşkilatın praktikası, siyasəti və strukturlarına dəyişiklik və həmin dəyişikliklərə qarşı müqavimət;

•     tapşırıq üzrə işçi heyətin uyğunluğu və səriştəliliyi ilə bağlı yaranan fikir ayrılıqları.

Məsləhətləşməyə yardım üçün  E Əlavəsi təşkilatın siyasət və ya prosedurlarının inkişafına 
dəstək məqsədilə təqdim edilir. 

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 43-cü və 44-cü maddələrinə əsasən: 

43. Təşkilat – məsləhətləşmənin aparıldığı şəxslərlə və mümkün olduqda tapşırıq üzrə tərəfdaşla audit
tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert arasında yaranan fikir ayrılıqlarının həllinə
dair siyasət və prosedurlara malik olmalıdır (A52 və A53 saylı paraqraflara isnad edin).

44.     Bu cür siyasət və prosedurlarda aşağıdakılara əməl edilməlidir:

(a)    əldə edilən nəticələr sənədləşdirilməli və həyata keçirilməlidir;  

(b)    məsələnin həll edilmədiyi tarixə qədər hesabata tarix qoyulmamalıdır.

13  Yaxud  üzv qurumun Etika Məcəlləsi
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Bütün tərəfdaşların və işçilərin yaranan mübahisəli hallar və ya fikir ayrılıqlarının vaxtında və qarşıdur-
masız həllinə yardım etmələri, problemin sadələşdirilməsi məqsədilə dürüst, şüurlu, açıq fikirli və mən-
tiqli olmaları arzu edilir. 

Tövsiyə edilir ki, mübahisə və ya fikir ayrılığında iştirakçısı olan şəxslər məsələni vaxtında, peşəkar,
qarşılıqlı hörmət və cəsarətlilik prinsipləri əsasında həll etmək üçün digər fərdlərlə birlikdə müzakirə,
tədqiqat və məsləhətləşmələr prosesindən istifadə etsin. 

Məsələni həll etmək mümkün olmadıqda, yaxud hansı tədbirlərin görülməsi müəyyən edilə bilin-
mədikdə, tərəflər bu məsələnin çözülməsi üçün tapşırıq qrupu və ya tapşırıq üzrə tərəfdaşın rəhbər şəxs-
lərinə müraciət edə bilərlər. 

Məsələnin həlli üçün təşkilat daxilində peşəkar nəzarət  və ya praktiki idarəetmə tələb olunarsa, tapşırıq
üzrə tərəfdaş mübahisə mövzusu olan məsələni bu sahə üzrə cavabdeh tərəfdaşın həllinə təqdim etmə-
lidir. Tapşırıq üzrə tərəfdaş, yaxud həmin spesifik sahəyə görə məsuliyyət daşıyan tərəfdaş məsələyə
baxmalı və məsləhətləşmələr keçirməklə, onun həlli yolları barədə  qərar verməlidir. Bundan sonra isə
tərəfdaş qəbul etdiyi qərar və bu qərarını əsaslandıran səbəblər barədə tərəfləri məlumatlandırmalıdır.  

Mübahisəli hal və ya fikir ayrılığı həll edilməmiş qaldıqda, yaxud iki və ya daha çox şəxs  qərardan razı
qalmadıqda onlar bu məsələyə keyfiyyətə nəzarət prinsipinə uyğun baxılıb-baxılmadığını tədqiq edə və
mövcud problemi ən yüksək səlahiyyətli şəxsin həllinə təqdim edə bilərlər.  

Nəzərdə tutulur ki, təşkilatın işlənib hazırlanmış siyasətində bütün tərəfdaşlar və işçiləri cəza, karyera
məhdudiyyəti, yaxud qanunun qadağan etdiyi cəzalandırıcı hallardan qorumaq müddəaları əks olunsun,
burada dürüstlük, ictimaiyyətin maraqları, müştəri, təşkilat və iş yoldaşlarının maraqlarının qorunması
tövsiyə edilsin. 

Tərəfdaşlar və işçilər dərk etməlidir ki, tapşırıq qrupu və ya tapşırıq üzrə tərəfdaşın həll edə bilmədiyi
məsələnin baxılması üçün yuxarı instansiyaya göndərilməsi ciddi bir məsələdir və tərəfdaşın kifayət qədər
vaxtını aldığı üçün bu məsələnin əhəmiyyətliliyini azaltmaq olmaz. Baxılmaq üçün göndərilən məsələ yük-
sək həssas və ya məxfi olduğu təqdirdə, şifahi (şifahi göndərmə praktikasının məqbul hesab edilməməsinə
baxmayaraq) və ya yazılı qaydada həyata keçirilə bilər. Bütün hallarda tapşırıq zamanı aparılan məs-
ləhətləşmələrin mahiyyəti və əhatə dairəsi, bu məsləhətlərdən alınan nəticələr sənədləşdirilməlidir. Tövsiyə
edilir ki, vacib əhəmiyyətli hesab edilən məsələnin baxılma üçün göndərildiyi şəxs digər tərəfdaşlarla məs-
ləhətləşməli və təşkilatın qərarı barədə tərəfləri xəbərdar etməlidir. 

Bu şəxs məsələnin həllindən razı qalmayıbsa və təşkilat daxilində əlavə baxılma imkanı yoxdursa,
məsələnin vacibliyinə peşəkar məsuliyyəti, təşkilatdakı mövqeyi və davamlı əmək fəaliyyətinə əsasla-
naraq baxmalıdır. 

Yaranan mübahisələr və fikir ayrılıqları əminliyi təmin edən tapşırıqlar zamanı digər məsələlər üzrə
məsləhətləşmələrin sənədləşdirildiyi qaydada sənədləşdirilməlidir. Bütün hallarda tapşırığa dair
hesabata məsələnin həll olunmadığı vaxta qədər tarix qoyulmamalıdır. 

Tövsiyə edilir ki, yaranan fikir ayrılıqlarının qarşılıqlı danışıqlar yolu ilə həlli mümkün olmadıqda,
mübahisənin həlli və tərəfdaşlığın ləğvi üzrə siyasətləri müəyyən edən yazılı tərəfdaşlıq müqavilələri
bağlanmalıdır. 



5.6.  Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət (ATKN)

FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

Tövsiyə edilən siyasətdə fikir ayrılıqlarının həlli üzrə 
aşağıdakı mərhələlər öz əksini tapmalıdır: 

•     yaranan fikir ayrılıqlarına dair müvafiq fakt və səbəblərin nəzərdən keçirilməsi;

•     mövcud olan bütün tədqiqat materiallarının nəzərdən keçirilməsi;

•     təşkilat daxilində baş tərəfdaşlar və işçi heyətin rəylərinin nəzərdən keçirilməsi; 

•     razılığın əldə edilməsində tərəflər arasında vasitəçilik.

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 35-41-ci maddələrinə əsasən: 

35.     Təşkilat – tapşırıq qrupu tərəfindən verilən vacib mülahizələrin və hesabatın hazırlanmasında 
əldə edilən nəticələrin qərəzsiz qiymətləndirilməsini təmin edən müvafiq tapşırıqlar üzrə audit 
tapşırığının keyfiyyətinə nəzarəti tələb edən siyasət və prosedurlara malik olmalıdır. Bu cür 
siyasət və prosedurlar: 

(a)     siyahıya alınan iqtisadi subyektlərin maliyyə hesabatlarının bütün auditor yoxlamaları üzrə 
audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarəti tələb etməlidir;

(b)  audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin aparılmalı olduğunun müəyyən edilməsi 
məqsədilə qoşma fakturaların, əminliyi təmin edən digər tapşırıqların və əlaqəli 
xidmətlərin auditi və təhlilinə dair meyarları müəyyən etməlidir (A41 saylı paraqrafa isnad edin);

(c)     audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət zamanı 35(b) alt paraqrafa uyğun olaraq müəyyən 
edilən meyarlara uyğunlaşmanı tələb etməlidir.

36.     Təşkilat audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin mahiyyəti, vaxtı və əhatə dairəsini müəyyən 
edən siyasət və prosedurlara malik olmalıdır. Bu cür siyasət və prosedurlar tələb etməlidir ki,  
audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin tamamlanmadığı tarixə qədər tapşırığa dair hesabata 
tarix qoyulmasın (A42 və A43 saylı paraqraflara isnad edin).

37.     Təşkilat audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət zamanı aşağıdakıların daxil olduğu siyasət və 
prosedurlara malik olmalıdır: 

(a)      vacib əhəmiyyətli məsələlərin tapşırıq üzrə tərəfdaşla müzakirəsi;

(b)      maliyyə hesabatları, müzakirə mövzusu olan digər məlumatlar və nəzərdə tutulan  
hesabatın təhlili;
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Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət (ATKN) zamanı təşkilatın adından verilən hesabatdakı əsas
mülahizələr və əldə edilən nəticələrin uyğunluğunun, o cümlədən tapşırığa dair hesabatın lazımi qay-
dada təqdim edilməsinin qərəzsiz qiymətləndirilməsi  həyata keçirilir. 

Bütün tapşırıqlar audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin keçirilməsi zərurətini müəyyən etmək
məqsədilə (1 saylı BKNS-nin  35-ci maddəsi və ISA 220.19) təşkilatın təsbit etdiyi meyarlar (aşağıda
göstərilir) əsasında qiymətləndirilməlidir. Bu cür qiymətləndirmə yeni müştəri ilə əlaqələrin qurulması
zamanı tapşırığın qəbul edilməsindən əvvəl, mövcud müştəri üçün isə tapşırığın planlaşdırılması
mərhələsində aparılmalıdır. 

(c)     tapşırıq qrupunun hazırladığı vacib əhəmiyyətli mülahizələr və əldə edilən nəticələrlə bağlı 
tapşırığa dair seçilmiş sənədlərin təhlili;

(d)     hesabatın hazırlanması zamanı əldə edilən nəticələrin qiymətləndirilməsi və nəzərdə 
tutulan hesabatın uyğunluğunun nəzərdən keçirilməsi (A44 saylı paraqrafa isnad edin).

38.     Bundan əlavə, təşkilat siyahıya alınan iqtisadi subyektlərin maliyyə hesabatlarının auditi 
məqsədilə audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət zamanı aşağıdakıları tələb edən siyasət və 
prosedurlara da malik olmalıdır: 

(a)     tapşırıq qrupu tərəfindən spesifik tapşırıqla bağlı təşkilatın müstəqilliyinin 
qiymətləndirilməsi;

(b)     fikir ayrılıqları, yaxud digər çətin və ya mübahisəli məsələlərlə bağlı müvafiq 
məsləhətləşmənin keçirilməsi və bu məsləhətləşmələrdən əldə edilən nəticələr;

(c)     təhlil üçün ayrılan sənədlərdə mühüm əhəmiyyətli mülahizələrlə bağlı görülən işlərin əks 
olunması və əldə edilən nəticələrin dəstəklənməsi (A45-A46 saylı paraqraflara isnad edin).

audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertlərin uyğunluğuna dair meyarlar 

39.     Təşkilat audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertlərin təyin edilməsi 
məsələlərini və onların aşağıdakı meyarlar əsasında uyğunluğunu müəyyən edən siyasət və 
prosedurlara malik olmalıdır: 

(a)     vəzifələrini həyata keçirmək üçün lazım olan texniki bilik, o cümlədən lazımi təcrübə və 
səlahiyyətləri (A47 saylı paraqrafa isnad edin);

(b)     audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertin obyektivliyinə 
toxunmadan tapşırıq üzrə məsləhətləşmə dərəcəsi.

40.     Təşkilat audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertin əvəzlənməsi üzrə 
siyasət və prosedurlara malik olmalıdır (A49-A51 saylı paraqraflara isnad edin).

41.     Təşkilatın siyasət və prosedurlarında audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə 
müşahidəçi-ekspertin qərəzsiz nəzarət aparmaq imkanı məhdudlaşdırıldığı zaman onun 
əvəzlənməsi müddəaları əks olunmalıdır.

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat
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FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

aTKN tələb edən meyarlar 

Aşağıdakı elementlər 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı ilə tələb edilən meyarlara aid
deyil və təşkilatın siyasətinin işlənib hazırlanması prosesində nəzərdən keçirilmək üçün təqdim
edilir. Hər bir təşkilat özünün ATKN meyarlarını müəyyən etməlidir. 
Tamamlanmış audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət prosesi aşağıdakı hallarda tapşırığa dair
hesabata tarix qoyulmazdan əvvəl qəbul edilə bilər: 

•     bu nəzarət əvvəlki digər təhlükəsizlik tədbirləri ilə məqbul səviyyəyə qədər azaldılan, müştəri 
ilə uzunmüddətli yaxın şəxsi və ya biznes əlaqələri nəticəsində yaranan vacib əhəmiyyətli və 
təkrarlanan müstəqillik təhlükələrinə malik tapşırıq üzrə tərəfdaşa qarşı görülən təhlükəsizlik 
tədbirlərinin bir hissəsidirsə;

•     tapşırıq üzrə tərəfdaşın müstəqilliyi üçün təhlükələrin təkrarlanan, vacib və digər təhlükəsizlik 
tədbirləri ilə müvafiq səviyyəyə qədər azaldılması mümkün olmadıqda;

•     tapşırığın aidiyyatı icma və ümumi cəmiyyətə aid təşkilatlarla bağlı müzakirə mövzusu olan 
məsələləri zamanı;

•     passiv səhmdarların, oxşar sahibkarların, tərəfdaşların, birgə səhmdarların, benefisiarların və 
digər oxşar tərəflərin əksəriyyəti tapşırığa dair hesabatı qəbul edir və ona inanırsa;

•     Müştəri ilə əlaqələrin və xüsusi tapşırıqların qəbul edilməsi və davam etdirilməsi bölməsinin 
3-cü fəslində göstərildiyi kimi, tapşırığın qəbul edilməsi və davam etdirilməsi barədə qərarla 
bağlı mühüm risklər aşkar edilərsə;

•     iqtisadi subyektin fasiləsizlik prinsipi əsasında işini davam etdirməsi və üçüncü tərəfin 
(rəhbərlik istisna olmaqla)  istifadəçilərə potensial təsiri məsələləri meydana çıxdıqda;

•     istifadəçilər üzərində əhəmiyyətli təsirlər və risklər yeni və çox mürəkkəb sövdələşmələrə, 
əməliyyatlara, o cümlədən törəmələrə, səhm üzrə təzminatlara, ənənəvi olmayan maliyyə 
alətlərinə də şamil edilərsə,  rəhbərliyin hesablamalarından hədsiz istifadə edilərsə və üçüncü 
tərəflərə mühüm təsir edən mülahizələr təqdim olunarsa;

•     iqtisadi subyekt böyük şəxsi subyektdirsə (yaxud eyni tapşırıq üzrə tərəfdaşın məsuliyyəti 
altında olan əlaqəli qrupdursa);
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Tapşırıq üzrə tərəfdaş ATKN tərəfindən qaldırılan bütün məsələləri həll etməli və əminliyi təmin edən
tapşırığa dair hesabata tarix qoyulmazdan əvvəl hər hansı bir məsələnin müvafiq müzakirəsinin və
şərhinin tamamlandığını təmin etməlidir. 

Siyahıya alınan iqtisadi subyektlərin maliyyə hesabatlarının auditi və ATKN-in aparıldığı digər
tapşırıqlar üçün tapşırıq üzrə hesabatın tarixi ATKN tamamlanmadığı təqdirdə  müəyyən edilməməlidir.
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5.6.1. Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin mahiyyəti, vaxtı və əhatə dairəsi 

Tapşırıq üzrə tərəfdaş ATKN-ə başlamazdan əvvəl faylı yoxlamalıdır. Bu, audit tapşırığının keyfiyyətinə
nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertin tapşırıq qrupu tərəfindən verdiyi vacib mülahizələrin qərəzsiz
qiymətləndirilməsini həyata keçirməsi üçün vacibdir. Tapşırıq yuxarıda göstərilən meyarlara cavab
versə belə, ATKN-in həyata keçirilməsi və onun əhatə dairəsi barədə qərar tapşırığın mürəkkəbliyindən
və əlaqəli risklərdən asılı olaraq verilə bilər. ATKN tapşırıq üzrə tərəfdaşın tapşırığa görə məsuliyyətini
azaltmır. 

ATKN prosesinə ən azı aşağıdakılar daxil olur (1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının
37-ci maddəsi və 220 saylı beynəlxalq audit standartının 20-ci maddəsi): 

•     tapşırıq üzrə tərəfdaşla vacib əhəmiyyətli məsələlərin müzakirəsi; 
•     maliyyə hesabatlarının, müzakirə mövzusu olan digər məlumatların və nəzərdə tutulan hesabatın 

təhlili; 
•     nəzərdə tutulan hesabatın uyğunluğuna baxılması;
• tapşırıq qrupu tərəfindən edilən mühüm mülahizələr və əldə olunan nəticələrlə bağlı seçilən işçi 

sənədlər, fayllar və digər sənədlərin təhlili.

Tövsiyə edilir ki, təşkilat təhlilin tamamlanması və bu təhlil üzrə lazımi sənədləşmənin aparılması üçün
audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə standart yoxlama siyahısından istifadə etsin. 

•     müştəri tərəfindən ödənilən haqlar təşkilatın fərdi tərəfdaşının illik ümumi gəlirinin böyük 
bir hissəsini təşkil edirsə (misal üçün, 10-15%-dən çoxdursa).

Bunlardan əlavə, artıq başlanmış tapşırıqdan sonra audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin başlan-
masına təsir edən amillər də mövcud ola bilir. Bu hallara aşağıdakılar daxildir: 

•      tapşırığın icrası zamanı tapşırıq riski artıbsa, misal üçün, müştəri əsas qəbuledicidirsə;

•      hesabatın uyğun olmaması ilə bağlı tapşırıq qrupunun üzvləri arasında problem mövcuddursa;

•      maliyyə hesabatlarının yeni və vacib istifadəçiləri müəyyən edilərsə; 

•      müştəri tapşırığın qəbul edilməsindən sonra məhkəmə iddiası ilə qarşılaşarsa;

• tapşırığın seçilməsi zamanı mühüm əhəmiyyətli və aradan qaldırılan dərəcədə  əhəmiyyətli  
təhriflər müəyyən edilərsə;

•      rəhbərliklə vacib mühasibat uçotu və ya auditin əhatə dairəsi üzrə məhdudiyyətlərlə bağlı fikir 
ayrılığı varsa;

•      məhdudiyyətlər müəyyən edildikdə.
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Listinq subyektləri (eləcə də təşkilatın siyasətinə daxil edilən digər təşkilatlar) üçün ATKN prosesinə
aşağıdakılar daxil edilməlidir (220 saylı beynəlxalq audit standartının 21-ci maddəsi): 

•     tapşırıq qrupunun aidiyyatı tapşırıqla bağlı təşkilatın müstəqilliyini qiymətləndirməsi;

•     meydana çıxan fikir ayrılıqları və ya digər çətin, yaxud mübahisəli məsələlər üzrə lazımi 
məsləhətləşmənin keçirilməsi və bu məsləhətləşmələrdən əldə edilən nəticələr;

•     sənədlərin mühüm mülahizələrlə bağlı görülən işləri təsdiqləməsi və əldə edilən nəticələri 
dəstəkləməsi. 

Tövsiyə edilir ki, tapşırıq zamanı meydana çıxan mühüm əhəmiyyətli məsələlərin vaxtında təhlili
məqsədilə tapşırıq prosesinin ilkin mərhələsində ATKN üzrə peşəkar məsul şəxs təyin edilsin. Bununla
əlaqədar yaranan məsələlər üzrə qısa müddətə həll yoluna imkan yarandığı üçün tapşırıq prosesinin
təhlilində töhfələr əldə edilə bilər. 

Nisbətən kiçik və ya aşağı dərəcəli riskə malik və mürəkkəb olmayan tapşırıqlara görə tövsiyə edilir ki,
tapşırığa dair yanaşmanın ATKN qiymətləndirmələri və təkliflərinə uyğunlaşdırılmasına kifayət qədər
vaxt əldə etmək üçün planlaşdırma tamamlandıqdan sonra ATKN üzrə peşəkar məsul şəxslə məs-
ləhətləşmə keçirilsin. 

Təşkilat ilkin təhlil üçün nəşr tarixindən sonra qısa vaxt ərzində (misal üçün, beş iş günü) işin icrasının
mümkünlüyü barədə qərar qəbul edə bilər. Bu günlərdən ikisi yekun təhlilin tamamlanması üçün ayrıla-
caq. Geniş və daha mürəkkəb tapşırıqlara görə isə ayrılan vaxt daha uzunmüddətli ola bilər. 

5.6.2. Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert (KNME) 

Təşkilat tapşırıq üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertin (KNME) təyin edilməsinə dair me-
yarları, bundan əlavə, onun uyğunluğunu müəyyən etmək üçün məsuliyyət daşıyır. 

Tövsiyə edilir ki, KNME qərəzsiz və müstəqil olsun, öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmək üçün müvafiq
təlim kursları keçsin, lazımi təcrübə, texniki bilik və səlahiyyətə malik olsun. Bu vəzifəni həyata keçir-
mək üçün namizədə aid edilən ümumi xüsusiyyətlərə mövcud mühasibat uçotu və informasiyanın
düzgünlüyünün təsdiqlənməsi standartları barədə yüksək texniki bilik və təcrübə də daxildir. 

KNME tapşırıq qrupunun üzvü ola bilməz və onun öz işini birbaşa və ya bilavasitə təhlil etməyə,
tapşırığın həyata keçirilməsi barədə vacib qərarlar verməyə səlahiyyəti çatmır. Təhlilin effektiv aparıl-
ması üçün ATKN prosesini bir neçə ixtisaslaşmış və təcrübəli müşahidəçi-ekspert apara bilər. 

KNME funksiyasını icra edən təcrübəli mütəxəssislər arasında məsləhətləşmənin aparılması tövsiyə
edilir və kiçik təşkilatlar üçün tapşırıq qrupunun tapşırıq zamanı KNME ilə məsləhətləşmə aparması
normal haldır. Yekun qərarların tapşırıq üzrə tərəfdaş tərəfindən (KNME deyil) qəbul edilməsi və

Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətə yardım məqsədilə F Əlavəsində təklif edilən prosedurlar və
standart yoxlama siyahısının hazırlanması qaydaları əks olunur. 
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“M.M. and associates” 

Marselin listinq subyekti olan müştərisi olmadığı üçün onun audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət
(ATKN) aparması tələb olunmur. 

Listinq subyektləri kimi müştəriləri olmasa da Marsel aidiyyatı meyarlara cavab verən digər
tapşırıqlar üzrə ATKN tələb edən siyasətləri qəbul edə bilər. Bu cür tapşırıqlara yüksək riskin
qiymətləndirilməsi ilə iqtisadi subyektlərin auditor yoxlamaları və ya müstəqillik üçün təhlükənin
mövcud olduğu əminliyi təmin edən digər tapşırıqlar aid edilə bilər və ATKN təhlükəni aradan
qaldıra, yaxud onu məqbul səviyyəyə qədər azalda bilər. Marsel nisbətən kiçik təşkilatların auditor
yoxlamasını aparır və onun bəzi müştəriləri ATKN prosesinin tələb edildiyi müəyyən problemlərlə
üzləşir.  

Marsel təşkilatının bütün tələblərə cavab verdiyini nəzərə alsaq, görərik ki, o, bu funksiyanın həyata
keçirilməsində digər təşkilatın xidmətlərindən istifadə edir. Marselin işçiləri lazımi təcrübəyə malik
olmadığı üçün o, bu vəzifəni öz üzərinə götürə bilmir. 

Əgər siz bu təşkilatın yerində olsaydınız, mümkün təhlükələrin yaşandığı yerli hökumət orqanı
üçün ATKN prosesini həyata keçirmək istərdinizmi? (Marsel bu təşkilatları uzun illərdir tanıyır). 

Qocalar evi barədə nə deyərdiniz? Ola bilsin ki, bu müştəri  fasiləsizlik prinsipini sınaqdan keçirir
(ödənişlər, demək olar ki, bir ildir həyata keçirilmir) və təşkilat müstəqillik təhlükəsi ilə üzləşir
(vaxtı keçmiş ödəmələr). 

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat
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məsələnin ümumi olaraq əhəmiyyətli təsirə malik olmadığı halda müşahidəçi-ekspertin obyektivliyi
məsələsinə toxunulmur. Bu proses zamanı tapşırığın sonunda fikir ayrılıqları  meydana çıxmaya bilər. 

Aidiyyatı məsələ üzrə məsləhətləşmədən sonra KNME-nin obyektivliyi tələb edildikdə, təşkilatın alter-
nativ KNME təyin etməsi lazımdır. 

Nisbətən kiçik təşkilatlara gəldikdə isə uyğun ixtisas və təcrübələrin olması və vacib müstəqillik
tələblərinə  cavab verməsi şərtilə KNME funksiyasını  təşkilatdan kənar mütəxəssislər həyata keçirə,
yaxud təşkilat birgə çalışdığı digər təşkilatın bu xidmətindən istifadə edə bilər. 

Tematik tədqiqat – Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət

Tematik tədqiqat barədə ətraflı məlumat üçün bu Təlimatda  olan Tematik tədqiqat bölməsinə isnad edin. 
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6. Monitorinq 

ATKN-in xüsusi tapşırıq üçün icrasının erkən planlaşdırmaya icazə verib-verməyəcəyi və ATKN-in
aparılması üçün məsul olan şəxsin gözlənilən anda yerində olmasını təmin etmək baxımından işçi
heyəti təlimatlandırmaq üçün formal proses hazırlanıb. Bu proses, həmçinin, işçi heyətə standartdan
ciddi şəkildə irəli gəlmədikdə də (tapşırığın yüksək risk kimi müəyyən olunduğu instansiyalarda),
ATKN-i idarə etmək üçün müvafiq halları qiymətləndirməkdə kömək edəcək. 

Marsel hələ də 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 35-37-ci maddələrinin
tələblərinə cavab vermək üçün bəzi fəaliyyətləri həyata keçirməlidir. 
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Keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurları təşkilatın daxili siyasət sisteminin əsas hissələrindən biridir.
Monitorinq ilkin mərhələdə nəzarət sisteminin effektiv istifadə edilməsini yoxlamaq məqsədilə
müsahibələr, hərtərəfli sınaq yoxlamaları və faylların təftişi vasitəsilə bu nəzarət sisteminin dərk
edilməsi və müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Bundan əlavə, bu prosesə xüsusən zəif nöqtələr aşkar
edildikdə, yaxud peşə standartlarına və ya praktikalarına dəyişiklik olunduqda sistemin təkmil-
ləşdirilməsi üzrə tövsiyələrin hazırlanması da daxildir.

6.1. Ümumi baxış

Fəslin məqsədi Əsaslandığı mənbə:

Keyfiyyətə nəzarət sistemi, o cümlədən təşki-
latın monitorinq proqramı, təftiş prosedurları,
monitorinq hesabatı, çatışmazlıqların nəzərdən
keçirilməsi və onların aradan qaldırılması,
şikayət və iradların cavablandırılması  ilə
əlaqədar təşkilatın siyasət və prosedurlarının
monitorinqi üzrə göstərişlər vermək

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə
Nəzarət Standartının 48-56-cı maddələri

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 48-ci maddəsinə əsasən:  

48.     Təşkilat keyfiyyətə nəzarət sistemi ilə bağlı siyasət və prosedurlarının uyğunluğu, müvafiq 
və effektiv qaydada istifadə edilə bilinməsini təmin etmək məqsədilə nəzərdə tutulan 
monitorinq prosesinə malik olmalıdır. Bu proses: 

(a)     təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminin davamlı şəkildə nəzərdən keçirilməsi və 
qiymətləndirilməsi, o cümlədən dövri olaraq hər bir tapşırıq üzrə tərəfdaş üçün ən azı 
bir tamamlanmış tapşırığın təftişi prosesindən ibarət olmalıdır;   

(b)     tərəfdaş və ya tərəfdaşlar, yaxud bu məsuliyyəti öz üzərinə götürmək üçün lazımi və 
müvafiq təcrübə və səlahiyyətə malik digər şəxslər üçün monitorinq prosesinin 
aparılması məsuliyyətinin müəyyən edilməsini tələb etməlidir; 

(c)     audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirən şəxslərdən tapşırıqların təftişi 
prosesinə cəlb edilməməyi tələb etməlidir (A64-A68 saylı paraqraflara isnad edin). 

6. Monitorinq 
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Təşkilat hər bir tərəfdaş və işçi heyətin keyfiyyət, etika, peşəkarlıq və təşkilatın standartlarını yoxlaması
və tətbiq etməsinə qeyri-rəsmi olaraq inanır. Bu monitorinq peşəkar işin hər bir aspektinin ayrılmaz
hissəsidir. Qərar qəbul etmək,  yaxud digərlərinin işinə nəzarət etmək funksiyası daşıyan tərəfdaşlar və
işçilərin məsuliyyəti daha çoxdur.   

Tövsiyə edilir ki, təşkilat, həmçinin, müvafiq peşəkar qurumun biznesi üzrə təftiş və lisenziya rejimi
(əgər varsa)  barədə etdiyi müraciətə verilən cavabları da nəzərdən keçirsin. Lakin bu, təşkilatın daxili
monitorinq proqramını əvəz edə bilməz. 

Təşkilatın tətbiq edə bildiyi monitorinq mexanizmlərinə aşağıdakılar daxildir: 

•     daxili və xarici təhsil və təlim proqramları;

•     tərəfdaşlar və işçilərin audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət, keyfiyyətə nəzarət təhlilləri və 
tapşırıq üzrə tərəfdaşın təsdiqi ilə bağlı təşkilatın siyasət və prosedurlarını bilməsi, dərk etməsi və 
tətbiq etməsi tələbləri;

•     tərəfdaşlar və işçilərə bütün lazımi razılıqların verilmədiyi ana qədər audit tapşırığı üzrə  
maliyyə məlumatlarını nəşr etməmək göstərişini verən siyasət;
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Təşkilatın aşağıdakıların qərəzsiz nəzərdən keçirilməsi və qiymətləndirilməsini ehtiva edən moni-
torinq siyasəti və prosedurlarına malik olması tövsiyə edilir:  

•     keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurlarına riayət etmə dərəcəsi, peşə standartları, 
hüquqi-normativ tələblərə sadiqlik;  

•   keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurlarının uyğunluğu və dəqiqliyi;  

• mühasibat peşəsi ilə bağlı cari və növbəti siyasət və prosedurların işlənib hazırlanması;  

• təşkilatın keyfiyyətə zəmanət və etika mədəniyyəti (o cümlədən müstəqilliklə bağlı siyasət və 
prosedurlara riayət etməni təsdiq edən sübut);

•  peşəkar təhsil və ixtisasartırma fəaliyyətinin effektivliyi;  

• verilən təlimat materialları və texniki resursların uyğunluğu;  

• təşkilatın daxili təftiş prosesləri;  

• keyfiyyətə nəzarət məsələləri ilə bağlı təşkilatın üzvlərinə verilən məlumatların tərkibi, vaxtı və 
effektivliyi (o cümlədən sistem daxilində aşkar edilən zəifliklər və bu zəifliyin aradan 
qaldırılması  üçün görülən tədbirlər, eləcə də qiymətləndirmələrin nəticəsi olaraq sistem üçün 
tövsiyə edilən təkmilləşdirmələr barədə məlumatlar);

• proses tamamlandıqdan sonra qarşıdakı işlərin effektivliyinin müəyyən edilməsi (misal üçün, 
lazımi dəyişikliklərin vaxtında həyata keçirilməsi).
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Tapşırıq üzrə fayl –Dövri əsasda yoxlamalar

Peşəkar assosiasiya –
Təcrübəyə baxılması

aTKN icra olunur (zərurət olduqda,təşkilat siyasətinə müvafiq olaraq)

Tapşırıq üzrə tərəfdaş hər bir Tapşırıq üzrəfayl üçün müfəssəl baxış həyata keçirir. 

Keyfiyyətə nəzarət sisteminin monitorinqi prosesinə yardım məqsədilə G Əlavəsi təşkilatların 
monitorinq prosedurları üzrə baxışlarını müəyyən etməyə yardım edir.  
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•     təşkilatın standart tapşırığının tamamlanması və tapşırığın növü, funksiyası və fərdi cavabdeh 
tərəfindən tələb edilən razılıq və imzalanmaları əks etdirən nəzarət sisteminin nəşri; 

•     tapşırıq üzrə tərəfdaşa və audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi ekspertə lazımi 
razılıqların mütəmadi qaydada yoxlanması barədə təlimatların verilməsi; 

•     bütün tərəfdaşlar və işçilərə təşkilatın siyasət və protokol qaydalarını əhəmiyyətli, yaxud yüngül 
dərəcədə təkrarən pozulması hallarında təşkilat daxilindəki müvafiq rəhbər şəxslərə məlumatların 
verilməsi barədə göstərişlər; 

•     peşəkar assosiasiya və ya institut, yaxud hüquqi orqan (əgər lazım bilinərsə) tərəfindən aparılan 
mütəmadi praktik  təhlillər.

Monitorinq xidmətlərinin həyata keçirilməsi üçün müstəqil bir tərəfin xidmətlərindən istifadə edilməsi,
yaxud daxili monitorinq sisteminin yaradılması, öz öhdəlik dairələri barədə qərarlar hər bir təşkilat üçün
fərqli ola bilər. Bu, həmçinin, təftiş zamanı təşkilatın resurs səviyyələrindən və proqramı effektiv qay-
dada aparmaq bacarığından asılıdır. Bu məsələlər barədə qərar, adətən, müvafiq səlahiyyətə malik olan
şəxs tərəfindən bütün tərəfdaşlarla məsləhətləşmə zamanı  qəbul edilir. 

Kiçik təşkilatlara gəldikdə isə müvafiq ixtisas və təcrübəyə malik kənar mütəxəssislər monitorinq
funksiyasını həyata keçirə, yaxud təşkilat birgə çalışdığı digər təşkilatın xidmətlərindən istifadə edə bilər. 

Monitorinq piramidası 
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6.2. Monitorinq proqramı

Keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurlarının tətbiqinin monitorinqinə görə məsuliyyət keyfiyyətə
nəzarət üzrə ümumi məsuliyyətdən fərqlidir. Monitorinq proqramının məqsədi təşkilata keyfiyyətə
nəzarət sistemi ilə bağlı siyasət və prosedurlarının uyğun, münasib və effektiv işləməsinin kafi əmin-
liyinin təmin edilməsində kömək göstərməkdir. Həmçinin, proqramın məqsədlərindən biri də praktika
və hüquqi təhlil tələblərinə riayət etmənin təmin edilməsinə kömək etməkdir. 

Hər bir təşkilat öz biznes fəaliyyəti və tapşırıqlarının ölçüsü və mahiyyəti üzrə müvafiq keyfiyyətə
nəzarət sisteminin hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə keyfiyyətə nəzarət standartlarını tətbiq edir.
Tövsiyə edilir ki, təşkilatın siyasət və keyfiyyətə nəzarət standartlarının əhəmiyyətli dərəcədə, yaxud
davamlı olaraq pozulması hallarının baş verməməsi və ya belə halların gizlədilə bilməməsi üçün ona
kafi əminliyə nail olunması məqsədilə sistem hazırlansın. 

Faylların ədalətli və qərəzsiz qiymətləndirilməsini təmin etmək üçün tapşırıq qrupuna cəlb edilən,
yaxud audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət funksiyasını həyata keçirən şəxslər eyni fayllar üzrə moni-
torinq aparmağa cəlb edilməməlidir. 

Monitorinqin effektiv olması üçün bütün tərəfdaş və işçilər monitorinqi aparan şəxsin keyfiyyətə
nəzarət sisteminin vacib hissələrindən biri olmasını qəbul edərək, onunla əməkdaşlıq etməlidir. Tərəf-
daşlar və proses rəhbərlərinin dəstəyi monitorinqin şərh və nəticələrinin dayanıqlığı üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Monitorinqin nəticələri ilə razılaşmamaq, onlara riayət etməmək və ya hər hansı
hörmətsizlik halları, 5.5-ci bənddə göstərildiyi kimi, təşkilat tərəfindən mübahisələrin həlli prosesi
vasitəsilə aradan qaldırıla bilər. 

Hər bir təftiş zamanı tapşırıq üzrə hər bir tərəfdaş üçün bir, yaxud daha çox hazırlanmış və nəşr edilmiş
sazişi seçmək arzu edilən hal olsa da, təşkilat, hər bir tərəfdaşın fayllarının ən azı dövri olaraq
seçilməsini təmin etmək məqsədilə tapşırıqların nömrəsini ildə bir dəfə yoxlaya bilər. 

Aşağıdakıların qərəzsiz qiymətləndirilməsini həyata keçirmək üçün riayət etmə monitorinqinin plan-
laşdırılması nəzərdə tutulur: 

•     peşə standartları, tətbiq edilən hüquqi-normativ tələblərə sadiqlik; 

•     tapşırığa dair hesabatların uyğunluğu; 

•     çətin və ya mübahisəli məsələ ilə bağlı müvafiq və lazımi məsləhətləşmənin keçirilib-
keçirilmədiyinin müəyyən olunması; 

•     görülən işlərə dair kifayət sayda və müvafiq olan sənədlərin hazırlanmasının müəyyən edilməsi; 

•     təşkilatın keyfiyyətə nəzarət üzrə siyasət və prosedurlarının düzgün tətbiq edilib-edilmədiyinin 
qiymətləndirilməsi. 
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6.3. Təftiş prosedurları

Təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sistemi üzrə monitorinqi davamlı və ya mütəmadi əsaslarla aparıla bilər.
İstənilən halda təftiş üçün fərdi tapşırıqların seçilməsi üç ildən çox müddəti əhatə etməyən təftiş dövrü
əsasında həyata keçirilir. 

Kiçik təşkilatlarda isə təftiş üzrə monitorinq prosedurları təşkilatın keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prose-
durlarını hazırlayan və həyata keçirən eyni heyət tərəfindən aparıla bilər. Bu cür şəxslər təşkilatın
tələbləri ilə yaxından tanış olmalı və təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olan sahələri müəyyən etməlidir.
Təşkilat, eyni zamanda, monitorinq məqsədləri ilə faylların təftişini aparan şəxsin tapşırıq qrupuna cəlb
edilməməsi və həmin fayl üzrə audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət funksiyasını həyata keçirməməsi
şərtilə bu tapşırığın keyfiyyətinə nəzarət funksiyasını həyata keçirən eyni şəxslərdən də istifadə edə
bilər. Tapşırığın təftişi zamanı daxili resurslar olmadığı halda, təşkilatın birgə çalışdığı digər təşkilat-
ların və ya bu xidməti təklif edən peşəkar üzv qurumların yardımından istifadə edilə bilər. 

Şəbəkəyə daxil olan təşkilatlar ümumi monitorinq siyasəti və prosedurlarından istifadə etdikdə, moni-
torinqi şəbəkə halında həyata keçirə bilərlər. Monitorinq təşkil edilmiş olsa belə, təşkilatın siyasət və
prosedurlarında monitorinqin əhatə dairəsi, mahiyyəti və nəticələri barədə aidiyyatı şəxslərə məlumat
verilməsi tələb edilməli və buraya aradan qaldırıcı tədbirlərin görülməsi baxımından, keyfiyyətə nəzarət
sistemində aşkar edilən qüsur və ya çatışmazlıqlar barədə xəbərdaretmə müddəası da daxil edilməlidir. 

Təftişin planlaşdırılmasında istifadə edilən üsula bir çox amillər təsir edir. Təftiş prosesinin təşkil
edilməsinin planlaşdırılması normal halda aşağıdakı amillərin təsirinə məruz qala bilər: 

•     təşkilatın böyüklüyü;

•     təşkilatın biznes fəaliyyətinin mahiyyəti və mürəkkəbliyi;

•     müştəri bazası ilə əlaqəli risklər və aparılan tapşırıq xidmətlərinin növləri; 

•     ofislərin sayı və coğrafi məkanı; 

•     hər bir ofisin ayrıca işləmə qabiliyyəti və riayət etmənin ümumi qiymətləndirilməsi;

•     peşəkar qurumlar və ya hüquqi orqanlar tərəfindən tamamlanmış əvvəlki təftiş və kənar 
monitorinqin nəticələri; və 

•     təşkilatın üzvləri, bölmələri və ofislərə verilən səlahiyyət dərəcəsi.

Təftişin sənədləşdirilməsinə aşağıdakılar daxildir:  

•     peşə standartları, tətbiq edilən hüquqi-normativ tələblərə sadiqliyin qiymətləndirilməsi;  

•     keyfiyyətə nəzarət sistemi elementlərinin qiymətləndirilməsindən əldə edilən nəticələr;  

•     təşkilatın keyfiyyətə nəzarət siyasət və prosedurlarını müvafiq qaydada tətbiq etməsinin 
qiymətləndirilməsi;  
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•     tapşırığa dair hesabatın uyğunluğunun qiymətləndirilməsi;  

•     aşkar edilən çatışmazlıqlar, onların təsirinin müəyyənləşdirilməsi, görülməli olan tədbirləri 
təfərrüatları ilə göstərən qərar; və 

• aradan qaldırmaq üzrə tədbirlər və lazımi dəyişikliklər barədə tövsiyələrin də daxil olduğu əldə 
edilən nəticələrin qısa xülasəsi (təşkilata təqdim edilmək üçün).

Tövsiyə edilir ki, tapşırıq üzrə tərəfdaşlar (digər müvafiq heyətlə birlikdə)  hesabatı təhlil edərək,
aradan qaldırıcı tədbirlər və sistemə edilməli olan dəyişikliklər, vəzifələr və məsuliyyətlər, intizam
xarakterli tədbirlər, tanınma və digər məsələlər üzrə qərar qəbul etsinlər.   

6.4.  Monitorinqin nəticələrinə dair hesabat  

Təşkilat ən azı ildə bir dəfə monitorinq prosesinin nəticələri, o cümlədən təşkilatın ümumi riayət etmə
və effektivliyi ilə bağlı monitorinqdən əldə olunan nəticələrlə bağlı məlumatları hesabat şəklində
tapşırıq üzrə bütün tərəfdaşlara, digər işçilərə, o cümlədən təşkilatın baş direktoruna, yaxud lazım
gəldikdə tərəfdaşların idarəetmə orqanına təqdim etməlidir.  

Hesabata ən azı aşağıdakılar daxil edilməlidir:  

•     aparılan monitorinq prosedurları barədə məlumatlar;  

•     monitorinq prosedurlarından əldə edilən nəticələr; habelə  

•     lazım gəldikdə sistemli, təkrar və ya digər vacib əhəmiyyətli çatışmazlıq və ya uyğunsuzluqlar, 
eləcə də onların aradan qaldırılması üçün tövsiyə edilən tədbirlər barədə məlumatlar. 

FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

Təşkilat prosesin tərkib hissəsi olaraq digər elementlərin də monitorinqini həyata keçirə bilər; 
buraya aşağıdakılar daxil ola bilər:  

•     təftiş edilən faylların nömrəsi və növləri;  

•     təftiş əsasında verilən ümumi şərhlər;  

•     ümumi çatışmazlıqlar və ya təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olan sahələr;  

•     keyfiyyətə nəzarət sistemi, yaxud bununla bağlı təlimin yenidən nəzərdən keçirilməsi və ya 
yenilənməsini ehtiva edən məsələlərin kompleks təhlili;

•     fayl üzrə məsuliyyət daşıyan tərəfdaşın baxmalı olduğu spesifik məsələlər (təhrif edilən 
sənədlər və digərləri);

• strateji inkişaf və ya təkmilləşmə, eləcə də siyasət və prosedurların düzgün qaydada tətbiqini
təmin etmək məqsədilə yeni və ya dəyişiklik edilmiş nəzarət sistemləri üzrə tövsiyələr;  
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6.5. Çatışmazlıqların qiymətləndirilməsi, bu barədə məlumatların çatdırılması və 
onların aradan qaldırılması  

•     yuxarı dairələr və digər tərəfdaşlar ilə işçi ştatı arasında keyfiyyətə nəzarət məsələləri ilə bağlı 
təşkilatın mədəniyyətinə dair şərhlər;

•      təşkilatda ixtisasartırma və təlim prosesi üzrə şərhlər;

•      mövcud keyfiyyətə nəzarət sistemləri və siyasətinə ümumi baxış;  

•     dövri qiymətləndirmə prosesi, o cümlədən görülən işlər və aparılan müsahibələrin mahiyyəti, 
vaxtı və əhatə dairəsi üzrə ümumi baxış;  

•     cari standartlara uyğun olmayan nəticələr, o cümlədən siyasətlər, tapşırıq səviyyəsində siyasətə 
ciddi riayət etməmə halları və digər aşkar edilən məsələlər; və  

•     keyfiyyətə nəzarət sistemi və ya əlaqəli sənədlərə yenidən baxılmanı tələb edən peşə, yaxud 
tətbiq olunan peşə standartlarına edilən vacib dəyişikliklərin xülasəsi.  

Monitorinq hesabatının əsası kimi istifadə edilə bilən H Əlavəsi təşkilatlara monitorinq proqramında
yardım məqsədilə təqdim edilir.  

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 49-54-cü maddələrinə əsasən:  

49.     Təşkilat aşağıdakıları müəyyən etmək məqsədilə monitorinq prosesinin nəticəsi kimi qeyd edilən 
çatışmazlıqların qiymətləndirilməsini həyata keçirməlidir:  

(a)     baş verən halların təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminin peşə standartları və  hüquqi-
normativ tələblərin kafi əminliyini təmin etməyə kifayət edən səviyyədə olmasını tələb 
edib-etmədiyini və təşkilat və ya tapşırıq üzrə tərəfdaşlar tərəfindən verilən hesabatların 
uyğunluq təşkil edib-etmədiyini;  

(b)     təcili olaraq islahedici tədbirlərin görülməsini tələb edən sistemli, təkrar və ya digər ciddi 
çatışmazlıqların olub-olmadığını.

50.     Təşkilat monitorinq prosesinin nəticəsində qeyd edilən çatışmazlıqlar və lazımi islahedici 
tədbirlərinin görülməsinə dair tövsiyələr barədə tapşırıq üzrə tərəfdaşları və digər müvafiq heyəti 

məlumatlandırmalıdır (A69 saylı paraqrafa isnad edin).  

51.     Qeyd edilən çatışmazlıqların müvafiq qaydada aradan qaldırılmasına dair tövsiyələrə 
aşağıdakılardan biri, yaxud bir neçəsi nümunə ola bilər:  

(a)     tapşırığı icra edən fərd, yaxud heyət üzvü ilə bağlı müvafiq islahedici tədbirlərin 
görülməsi;  

(b)    əldə edilən məlumatların təlim və ixtisasartırma üzrə məsul olan şəxslərə çatdırılması;  

(c)     keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurlarına edilən dəyişikliklər; 
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(d)     təşkilatın siyasətinə riayət etməyən şəxslərə, xüsusilə bu riayət etməmə halını dəfələrlə 
təkrarlayan şəxslərə qarşı intizam xarakterli tədbirlər.  

52.     Təşkilat – monitorinq prosedurlarının nəticələrinin hesabata uyğun olmadığını, yaxud tapşırığın 
icrası zamanı prosedurlara etinasızlıq edildiyini bildirdikdə, bu hallara dair siyasət və 
prosedurlar hazırlamalıdır. Bu cür siyasət və prosedurlar təşkilatdan müvafiq peşə standartları, 
hüquqi-normativ tələblərə riayət etmə və hüquqi məsləhət alınmasının məqsədəuyğunluğunu 
nəzərə almaq üçün hansı tədbirlərin görülməsinin münasib olduğunu müəyyənləşdirməyi tələb 
etməlidir.  

53.     Təşkilat ən azı ildə bir dəfə monitorinq prosesinin nəticələri, o cümlədən təşkilatın ümumi riayət 
etmə və effektivliyi ilə bağlı monitorinqdən əldə olunan nəticələrlə bağlı məlumatları hesabat 
şəklində tapşırıq üzrə bütün tərəfdaşlara, digər işçilərə, o cümlədən təşkilatın baş direktoruna, 
yaxud lazım gəldikdə tərəfdaşların idarəetmə orqanına təqdim etməlidir. Bu cür 
məlumatlandırma təşkilat və fərdlərə onların müəyyən edilən vəzifə və məsuliyyətlərinə uyğun 
olaraq müvafiq və vacib olan islahedici tədbirləri həyata keçirməyə imkan verəcək. Verilən 
məlumatlara aşağıdakılar daxil edilə bilər:  

(a)     aparılan monitorinq prosedurları barədə məlumatlar;  

(b)     monitorinq prosedurlarından əldə edilən nəticələr; və 

(c)     lazım gəldikdə sistemli, təkrar və ya digər vacib əhəmiyyətli çatışmazlıq və ya 
uyğunsuzluqlar, eləcə də onların aradan qaldırılması ilə bağlı tövsiyə edilən tədbirlər 
barədə məlumatlar. 

54.     Bəzi təşkilatlar şəbəkə şəklində fəaliyyət göstərir və buna görə də monitorinq prosedurlarını 
şəbəkə halında həyata keçirə bilərlər. Şəbəkə daxilindəki təşkilatlar bu prosesi Beynəlxalq 
Keyfiyyətə Nəzarət Standartlarına riayət etmək məqsədilə nəzərdə tutulan ümumi monitorinq 
siyasəti və prosedurları çərçivəsində həyata keçirməlidirlər. Bu təşkilatlar həmin monitorinq 
sisteminə etibar edərlərsə, onların siyasət və prosedurlarında aşağıdakı tələblər müəyyən edilməlidir:   

(a)     Şəbəkə ən azı ildə bir dəfə monitorinq prosesinin ümumi əhatə dairəsi, mahiyyəti və 
nəticələri barədə məlumatları   şəbəkəyə daxil olan təşkilatlar daxilində müvafiq fərdlərə 
çatdırmalıdır; və   

(b)     Şəbəkə, lazımi islahedici tədbirlərin görülə bilinməsi üçün və şəbəkəyə daxil olan 
təşkilatlardakı tapşırıq üzrə tərəfdaşların şəbəkə daxilində həyata keçirilən monitorinq 
prosesinə etibar etməsi məqsədilə keyfiyyətə nəzarət sistemində aşkar olunan 
çatışmazlıqlar barədə məlumatları  şəbəkəyə daxil olan təşkilat və ya təşkilatlar daxilində 
münasib şəxslərə vaxtında çatdırmalıdır.  

Tövsiyə edilir ki, təşkilat monitorinq proqramının aşkar etdiyi bütün çatışmazlıqların (yüngül dərəcəli
və ya əhəmiyyətsiz çatışmazlıqlar istisna olmaqla)  həllinə və ya baxılmasına imkan verən siyasət və
prosedurlar hazırlasın.  
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Bu çatışmazlıqların keyfiyyətə nəzarət sistemindəki struktur uyğunsuzluqları, yaxud xüsusi tərəfdaş və
ya işçi tərəfindən riayət etməmə halını təşkil edib-etmədiyi müəyyənləşdirilməlidir

Struktur uyğunsuzluqları ümumi olaraq müxtəlif tərəfdaşlar və ya işçi heyətdən qaynaqlanan, amma
onlar tərəfindən aşkar edilməyən, tez-tez baş verən çatışmazlıqları ifadə etməlidir. Bu hallar keyfiyyətə
nəzarət və sənədləşmə sistemində dəyişikliklər olunmasını tələb edə bilər. Monitorinq aparan şəxs
lazımi islahedici tədbirlərin görülə bilinməsi üçün bu dəyişiklikləri  keyfiyyətə nəzarət və ya
sənədləşmə sistemi üzrə məsul tərəfdaş və ya işçiyə göndərməlidir.  

Təşkilat ciddi çatışmazlıqları nəzərdən keçirməli və tapşırığa dair hesabatın uyğunsuzluq təşkil etməsi,
yaxud bu hesabatın müzakirə mövzusunda ciddi təhriflər və ya uyğunsuzluq aşkar edildikdə peşə stan-
dartları və hüquqi-normativ tələblərə əməl etməlidir.  Bu cür hallarda təşkilat hüquqi məsləhət üçün
müraciət etməlidir.

Əgər çatışmazlıqlar sistematik, yaxud təkrarlanan kimi müəyyənləşdirilirsə, təcili olaraq islahedici təd-
birlər həyata keçirilməlidir. Əksər hallarda müstəqillik və maraqların toqquşması ilə bağlı olan çatışma-
zlıqlar təcili qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. 

Bunlardan əlavə, təlim və ixtisasartırma üçün məsul olan tərəfdaş və ya işçi heyət təlim kursları və ya
əlavə təhsil fəaliyyətlərində qüsurların və ya çatışmazlıqların arxasında dayanan məsələlərin bəzisinin
effektiv olaraq əks olunmasının vacibliyini müəyyən etmək məqsədilə aşkar olunan çatışmazlıqları
təhlil edə bilər.  

6.5.1. Riayət etməmə 

Tərəfdaş və ya işçi heyət təşkilatın siyasətinə riayətetmədən məqsədli şəkildə imtina etdikdə təşkilatın
keyfiyyətə nəzarət sisteminə riayət etməmə halı ciddi məsələ hesab olunur.  

Keyfiyyətə nəzarət sistemində ictimai maraqları təmin etdiyi üçün təşkilat aşkar və kobudcasına qəsdən
riayət etməmə halına  baxmalı və araşdırmalıdır. Burada ümumi olaraq qəsdən riayət etməmə halı müx-
təlif üsullarla, o cümlədən  fəaliyyətin yaxşılaşdırılması planının hazırlanması, icra etmənin təhlili, və-
zifə artımı imkanları və təzminatın artırılması imkanlarına yenidən baxılması və son olaraq, əmək
müqaviləsinə xitam verilməsi yolları ilə həll edilə bilər.  

Lakin tərəfdaşın qəsdən riayət etməməsi halını aradan qaldırmaq çox çətin bir prosesdir. Hər bir təşkilat
tərəfdaşlıq sazişində və ya tərəfdaşlar arasındakı münasibətləri tənzimləyən digər müqavilədə bu məsələ
öz əksini tapmadığı halda  tərəfdaşlarının inzibati qaydada cəzalandırılması prosesini hazırlamalıdır. Bu
proses keyfiyyətə nəzarət sisteminə tərəfdaşlar və işçilərin gələcəkdə riayət etməsi ilə nəticələnir.
Həmçinin, tövsiyə edilir ki, bu tədbirlər gələcəkdə riayət etməmə hallarına yol verməmək üçün cari ri-
ayət etməmə hallarına görə şamil edilən tədbirlərdən daha ciddi olsun.   

Bəzi hallarda keyfiyyətə nəzarət sisteminə riayət etmə üzrə çətinliyi olan tərəfdaşlar və işçilər üçün
müvəqqəti nəzarət rejimi tətbiq edilə bilər. Bu zaman digər tərəfdaşın gördüyü işin təhlili, tapşırığa dair
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“M.M. and associates” 

Marselin monitorinq sisteminə malik olub-olmaması məsələsi barədə tematik tədqiqatda məlumat
yoxdur, lakin onun mövcud olmadığını güman etmək daha etibarlıdır.

Marsel 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 48-ci maddəsinə müvafiq olaraq, moni-
torinq prosesi yaratmalı və öz təşkilatı daxilində müvafiq işçi heyətə monitorinqin nəticələri və
tövsiyələr barədə hesabat verməlidir. 

Marsel təşkilatının müəyyən etdiyi həddə monitorinq funksiyasını icra etmək üçün ideal namizəd
müvafiq ixtisaslı xarici məsləhətçidir (məsələn, digər yerli mütəxəssis-praktik və ya onun yerli as-
sosiasiya və ya təsisatından praktik-məsləhətçi). 

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 55-56-cı maddələrinə görə:

55.     Təşkilat aşağıdakıların həllinə kafi əminliyi təmin edən siyasət və prosedurlara malik olmalıdır:  

a)     təşkilat tərəfindən görülən işlərin peşə standartları, hüquqi-normativ tələblərə riayət 
etməməsi ilə bağlı verilən şikayətlər və iradlar;

b)     təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminə riayət etməmə ilə bağlı iradlar.

Bu prosesin tərkib hissəsi olaraq təşkilat qaldırılan məsələlərin qorxu hissi olmadan baxılmasına imkan
yaratmaq məqsədilə öz heyəti üçün aydın müəyyən edilən yollar tapmalıdır   (A70 saylı paraqrafa
isnad edin).

56.     Şikayət və iradların araşdırılması zamanı təşkilatın keyfiyyətə nəzarət üzrə siyasət və 
prosedurlarının hazırlanması və ya işləkliyində çatışmazlıqlar, hər hansı bir fərd və ya fərdlər 
tərəfindən keyfiyyətə nəzarət sisteminə riayət etməmə halları aşkar edildikdə, təşkilat 51-ci 
paraqrafda göstərilənlərə uyğun tədbirlər görməlidir (A71-A72 saylı paraqraflara isnad edin).
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hesabatın nəşrindən əvvəl işin qiymətləndirilməsi monitorinqinin aparılması tələb edilə bilər. Alternativ
olaraq, tərəfdaşlar və işçilərin həyata keçirdiyi işin növlərinin məhdudlaşdırılması, o cümlədən daha
böyük iqtisadi subyektlərin müvəqqəti və ya daimi olaraq tapşırıqlara cəlb edilməsinin məhdudlaşdırıl-
ması ilə həyata keçirilə bilər.  

Tematik tədqiqat – Monitorinq 

Tematik tədqiqat barədə ətraflı məlumat üçün bu Təlimatda olan “Tematik tədqiqat” bölməsində girişə
isnad edin. 

6.6.   Şikayət və iradlar 
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FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

Tövsiyə edilir ki, təşkilat şikayət və iradlara baxılması məqsədilə tələb edilən bütün funksiyaları
nəzərdən keçirsin. Bu funksiyalara aşağıdakılar aid edilə bilər:  

•     şikayət və iradlara baxılması üzrə hər cür siyasətə malik olmaq;

•     şikayət və iradlara dair bütün hesabatların qəbul edilməsi;  

•     nəzarət funksiyasını həyata keçirən şəxslərə şikayət və iradlara baxılması ilə bağlı təlimat və 
məsləhətlərin verilməsi;  

•     bu məsələlərlə bağlı, o cümlədən şikayətin qəbul edilməsi, təhqiqatın nəticələri və yekun nəticə 
üzrə sənədləşmənin aparılması;  

•     şikayət edən tərəfə aparılan təhqiqatın nəticələrinin bildirilməsi;  

•     bütün təhqiqatlarla bağlı nəzarət işinin aparılması və ya təşkili.  
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Şikayət və iradlar – xüsusi olaraq müştərinin işinə lazımi diqqətin göstərilə bilinməməsi, şəxsi həyat və
ya məlumatların məxfiliyinin pozulması, mənafelərin toqquşması, tərəfdaşlar və ya işçilərin bir-birinə,
yaxud müştərilərə qarşı münasibətdə ayrı-seçkiliyə və ya təqibə məruz qalması kimi ciddi məsələlərlə
bağlı qaldırılır. Təlimatın 5.5-ci bəndində göstərilən mübahisələrin həlli mexanizmlərindən başqa, bu
cür məsələlər üzrə cavabdeh olan tərəfdaş təşkilatın sığorta şirkətinə xəbərdarlıq göndərilməsi, yaxud
hüquqi məsləhət xidmətləri üçün müraciət edilməsini nəzərdən keçirə bilər. Hər hansı qeyri-müəyyənlik
halları zamanı bu şəxs digər tərəfdaşlar, peşəkar qurum tərəfindən təmin edilən məsləhətçi və ya etibar
etdiyi peşəkar həmkarları ilə məsləhətləşmələr keçirə bilər.  

Təşkilat müxtəlif şikayət və irad növləri, o cümlədən aşağıdakılara baxılması qaydalarını müəyyən edən
siyasət və prosedurlara malik olmalıdır:  

•    aparılan işin peşə standartları, hüquqi-normativ tələblərə uyğun gəlməməsi ilə bağlı qaldırılan iddialar;  

•     təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminə riayət etməmə ilə bağlı qaldırılan iddialar; və  

•     təşkilatın keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurlarının tərtibatı prosesində qüsurların olması ilə 
bağlı qaldırılan iddialar.  

Bu cür məsələlərin tədqiqi müvafiq təcrübə və səlahiyyətə malik tərəfdaşa həvalə edilir. Həmin tərəfdaş
barəsində xüsusi tapşırıqla bağlı şikayət daxil olarsa, bu zaman təhqiqatın tamamlanması üçün alterna-
tiv şəxs təyin edilməlidir.  

Tövsiyə edilir ki, hər hansı bir müştəri və ya digər üçüncü tərəfin verdiyi şikayətlər əhəmiyyətliliyinə və
ya ciddiliyinə görə sıralansın. Bu proses əsasən məsələnin məğzinin məlum olmasının ilkin təsdiqi və
düzgün araşdırıldıqdan sonra şikayətin cavablandırılacağı barədə izahatın verilməsi mərhələlərindən
ibarətdir. 
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7. Sənədləşmə 

“M.M. and associates” 

Bu sahədə Marselin hansısa bir çətinliyi yoxdur. Təşkilata göstərdiyi xidmətlərə görə şikayət və ya
iradlar verilməmişdir, müştəriləri isə onun xidmətlərindən məmnun qaldıqlarını bildirirlər.  

Lakin Marsel bu cür halların meydana çıxdığı zaman 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Stan-
dartının 55-56-cı maddələrinin tətbiqi halında bu cür halların aradan qaldırılması və baxılması üzrə
müvafiq siyasət və prosedurlara malik olmalıdır.
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Proses aydın şəkildə müəyyən edilərsə, şikayət və ya iradların qaldırılması halında bütün tərəfdaşlar və
işçilər, eləcə də məsələnin tərəflərindən olan şəxslərə hansı prosedurların həyata keçirilməsi mənzərəsi
aydın olacaq. Bu prosedurlar əsasən aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:  

•     müsahibələrin keçirilməsi, yaxud müvafiq sənədlərin təftişindən sonra hadisə barədə faktların 
müəyyən edilməsi;  

•     qanunlar, qaydalar, peşə standartları və təşkilatın siyasətinə (əgər varsa) istinad edərək pozuntunun 
baş verib-vermədiyi, insidentin mahiyyəti, əhatə dairəsi və nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi;  

•     təşkilat daxilində müvafiq şəxslə məsləhətləşmədən sonra hüquqi məsləhətin  keçirilməsi;  

•     nəticələr barədə hesabatın, o cümlədən tövsiyələrin hazırlanması; və  

•     şikayətlərin cavablandırılması.  

Kiçik təşkilatlar isə bu cür məsələlərin həllində kənar məsləhətçini cəlb etməyi nəzərdən keçirə bilərlər.
Lakin kiçik təşkilatların siyasətləri təşkilatın məsələni açıqfikirlilik, cavabdehlik və hörmət prinsi-
plərinə əsaslanmaqla müvafiq və ciddi qaydada nəzərdən keçirəcəyini, o cümlədən müstəqil tərəfin isti-
fadəçisinin nəzərə alınması, hüquqi məsləhət xidmətlərindən istifadə və lazım gəldikdə peşə
məsuliyyəti sığortaçısının məlumatlandırılmasını göstərməklə daha sadə və açıq olmalıdır.  

O vaxta qədər ki, bütün tərəfdaşlar və işçilər məsələ və ya problemin təqdim edilməsi, yaxud qaldırıl-
ması zamanı qorxu hissi keçirirlər, bu prosesin  heç bir effekti olmayacaq.   

Tematik tədqiqat - Şikayət və iradlar 

Tematik tədqiqat barədə ətraflı məlumat üçün bu Təlimatda  olan “Tematik tədqiqat” bölməsinə isnad edin. 
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1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 42-ci maddəsinə əsasən:  

audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin sənədləşdirilməsi  
42.     Təşkilat aşağıdakıların rəsmiləşdirilməsini tələb edən audit tapşırığının keyfiyyətinə 

nəzarətin sənədləşməsi üzrə siyasət və prosedurlara malik olmalıdır:   

(a)     təşkilatın audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə siyasətinin həyata keçirilməsi ilə 
bağlı tələb edilən prosedurlar;  

(b) audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin hesabat tarixində, yaxud ondan əvvəl 
tamamlanması;  

(c)     müşahidəçi-ekspertin tapşırıq qrupu tərəfindən verilən vacib mülahizələrin və əldə 
edilən nəticələrin uyğun olmadığına inanması üçün səbəb ola bilən, həll edilməmiş 
məsələlər barədə məlumatının olmaması.  

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 45-47-ci maddələrinə əsasən:  

Tapşırıq üzrə yekun fayllarının toplanmasının tamamlanması  
45.     Təşkilat – tapşırığa dair hesabatın yekunlaşdırılmasından sonra tapşırıq üzrə yekun 

fayllarının toplanmasını tamamlamaq məqsədilə tapşırıq qrupları üçün siyasət və 
prosedurlar hazırlamalıdır (A54 və A55 saylı paraqraflara isnad edin).

Tapşırığa dair sənədlərin məxfiliyi, təhlükəsiz saxlanması, tamlığı, əldə edilməsinin
mümkünlüyü və bərpası
46.     Təşkilat tapşırığa dair sənədlərin məxfiliyi, təhlükəsiz saxlanması, tamlığı, əldə edilmə 

mümkünlüyü və bərpası məqsədilə nəzərdə tutulan siyasət və prosedurlara malik olmalıdır 
(A56 və A59 saylı paraqraflara isnad edin).

7.1. Ümumi baxış

Fəslin məqsədi Əsaslandığı mənbə:

Tapşırıq səviyyəsində (o cümlədən audit
tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət) təşkilatın
sənədləşmə və keyfiyyətə nəzarət sisteminə
görə tələbləri barədə təlimatları təqdim etmək  

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət 
Standartının 42-ci, 45-47-ci və 57-59-cu 
maddələri
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7.2. Təşkilatın siyasət və prosedurlarının sənədləşdirilməsi  

Təşkilat bütün tapşırıqlarda tələb edilən sənədlərin dərəcəsi və həcmini müəyyən edən və təşkilatın
ümumi istifadəsinə verilən siyasət və prosedurlar hazırlamalıdır (təşkilatın təlimat və tapşırıq nü-
munələrində göstərildiyi kimi). Təşkilat, həmçinin, özünün keyfiyyətə nəzarət sisteminin hər bir ele-
mentinin işləkliyini sübut etmək məqsədilə müvafiq sənədləşmənin aparılmasını tələb edən siyasət və
prosedurlara malik olmalıdır. Siyasətlər aşağıdakıların sübutu üçün sənədləşmənin kifayət sayda və
uyğun qaydada aparılmasını təmin etməlidir:   

•     təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminin hər bir elementinə sadiqliyi; 

•     peşə və təşkilatın standartları, eləcə də hüquqi-normativ tələblərə uyğun qaydada hər bir tapşırığa 
dair hesabatın verilməsi, ATKN prosesinin hesabat tarixində və ya ondan əvvəl tamamlanmasının 
sübutuna dəstək.   

Bu siyasətlər əksər hallarda təşkilatın standart məlumat mübadilələri, sorğu kitabçaları, yoxlama
siyahıları və memorandumları formasında tapşırıq şablonlarında yerləşdirilir. Bu praktiki işlər təşkilat
və tapşırıq səviyyəsində keyfiyyətə nəzarət sisteminin davamlı tətbiqinə şərait yaradır.  

7.3. Tapşırığın sənədləşdirilməsi  

Təşkilatın siyasətində tapşırığa dair faylların lazımi vaxtda yekunlaşması üzrə prosedurlar öz əksini
tapır (bu vaxt, adətən, hesabat tarixindən sonra 60 gündən çox olmamalıdır).  Müzakirə mövzusu olan

Tapşırığa dair sənədlərin saxlanması  

47.     Təşkilat tapşırığa dair sənədlərin təşkilata lazım olan müddətə və ya qanunla tələb edilən 
dövrə qədər saxlanması üzrə siyasət və prosedurlara malik olmalıdır (A60-A63 saylı 
paraqraflara isnad edin).  

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 57-59-cu maddələrinə əsasən: 

Keyfiyyətə nəzarət sisteminin sənədləşdirilməsi

57.     Təşkilat özünün keyfiyyətə nəzarət sisteminin hər bir elementinin  işləkliyini sübut etmək 
məqsədilə müvafiq sənədləşmənin aparılmasını tələb edən siyasət və prosedurlara malik 
olmalıdır (A73-A75 saylı paraqraflara isnad edin).   

58.     Təşkilat monitorinq prosedurlarını həyata keçirən şəxslərə təşkilatın keyfiyyətə nəzarət 
sistemini qiymətləndirmək üçün münasib olan vaxt müddətinə, yaxud qanunla tələb edilən 
daha uzun müddətə sənədlərin saxlanmasını tələb edən siyasət və prosedurlara malik olmalıdır.  

59.     Təşkilat şikayət və iradların sənədləşməsini və onlara cavab verilməsini tələb edən siyasət 
və prosedurlara malik olmalıdır.   

7.1. Ümumi baxış
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eyni məlumatlara iki və ya daha çox hesabat verildikdə tövsiyə edilir ki, təşkilatın siyasətində tapşırığa
dair faylların toplanması üzrə vaxt məhdudiyyətləri elə müəyyən edilsin ki, hər bir hesabata ayrıca bir
tapşırıq kimi baxmaq mümkün olsun.  

Sənədlər monitorinq prosedurlarını həyata keçirən şəxslərə təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sistemini
qiymətləndirmək üçün münasib olan vaxt müddətinə, yaxud peşə standartları, qanun və ya qaydalarla
tələb edilən daha uzun müddətə saxlanmalıdır.  

Tapşırıq sənədlərinə baxılan zaman təşkilat diqqəti, həmçinin, davamlı fayl təşkili və indeksləşməsini
tələb edən firmadaxili siyasətlərə yönəltməlidir. Bu, bir sıra nəticələrə, o cümlədən fayl daxilində
bölmələrin asan müəyyənləşdirilməsi, bütün səviyyədə fayl incələmələrinə rahat daxil olma və bütün
təşkilat üzvləri tərəfindən faylın tamamlanmasına yanaşma müvafiqliyinə imkan verəcək. Keyfiyyətə
nəzarət baxımından, o, həmçinin, tələb olunan sistem çıxışları və çarpaz isnadların, eləcə də hər hansı
baxış qeydlərinin yerinin daxil edilməsi prosesinin təmin olunmasına kömək göstərəcək.  

Fayl indeksi barədə nümunə növbəti səhifədə Sənəd 7.3.1-də verilir. Bu nümunə nağd vəsait, debitor
borcları, satış və s. kimi sahələrdə maliyyə hesabatı ilə sənədləri qruplaşdırır. 



A)       Nağd vəsait və nağd vəsait ekvivalentləri
B)       Ticari və digər borclar
C)       İnventarlar
D)       Əvvəlcədən ödənmiş xərclər
E)       İnvestisiyalar
F)       Əmlak, avadanlıq və qurğular 
G)       Kapital aktivləri
H)       Qudvil və qeyri-maddi aktivlər
AA)    Qısamüddətli və uzunmüddətli borclar
BB) Kredit borcları və təcili öhdəliklər 
EE)  Ödənməli vergilər
HH)    Digər borclar
NN) Şəxsi kapital / Xalis aktivlər 

SS)     Qeydiyyat jurnalında qeydlər  
TT)  Saxtakarlıq göstəricilərinə qarşı cavab
UU)     Davam edən iş
VV)     Xarici valyutanın köçürülməsi 
WW) Mühasibat qiymətləri

Mühasibat siyasətlərində dəyişikliklər və əvvəlki 
müddət səhvlərinin düzəldilməsi

XX)     Müvafiq tərəfin əməliyyatları
Normal biznes gedişi xaricində mühüm 
əməliyyatlar

YY)     Gözlənilməyən xərclər və müqavilə öhdəlikləri
Sonrakı hadisələr

ZZ)      İqtisadi asılılıq

100)    Gəlir
200)    Satış xərcləri

300)      Xərclər
400)     Digər gəlir və xərclər

Gəlir bəyanatı / Əməliyyatlarla bağlı hesabat

500)    Gəlir, debitor borcları və qəbzlər
Alışlar, borclar və ödənişlər
Ödəniş siyahısı

İnventarlar, satış xərci və istehsal 
Maliyyələşdirmə və şəxsi kapital

*    Daimi faylda ola bilər
**  Müvvəqqəti faylda ola bilər 

Substantiv əməliyyat testləri**                  
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auditin icra olunması
1)     Audit faylının bağlanması

Tapşırığın başa çatdırılması üzrə memorandum
Audit faylına ardıcıl düzəlişlər 

2)     Maliyyə hesabatları/auditor rəyi
3)     Son analitik baxış
4)     Nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertin yoxlama 

siyahısı 
Keyfiyyətin yoxlanılmasına nəzarət (müvafiq  
olduqda, ATKN)

5)     Maliyyə hesabatının təqdimatı və 
açıqlanmaya nəzarət 

6)     Tapşırıq üzrə tərəfdaş / tək mütəxəssis-
praktikant nəzarətçi

7)     Qeydiyyat jurnallarında qeydlərin 
tənzilmlənməsi və bağlanması 

8)      Əməliyyat sınaq balansı
9)      Yazışmalar, müzakirələr və qeydlər – 

Təsdiq məktubu
Rəhbərlik və digərləri ilə müzakirələr
Rəhbərlik üçün qeyd
Qeyd və sorğular   

audit tapşırığının qəbul edilməsi
11)     Audit üzrə tapşırığın qəbul yoxlama siyahısı - 

Yeni və ya davam edən müştəri
Özündən əvvəlkilərin fayllarından məlumat*
Məktub-öhdəlik*

12)     Subyekt və onun mühitini başa düşmək
Müştəri profili
Tələb olunmalı sənədlər

Ümumu məlumat və strategiya
21)     Ümumi məlumat və strategiya yoxlama 

siyahısı
22)     Əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsi

Yanlış bəyanatların qiymətləndirilməsi
23)     Analitik prosedurlardan istifadə etməklə, 

risklərin müəyyən edilməsi
24)     Audit qrupunun planlaşdırma iclasının 

aparılması

25)    Daxili riskin qiymətləndirilməsi
26)    Risklərin ATKN üzrə zərurəti göstərib-

göstərmədiyini müəyyən etmək
27)     Audit büdcəsi – vaxt və rüsumlar

Müştəri tərəfindən hazırlanacaq sənədlərin 
siyahısı

28)     Ümumi audit strategiyası

31)     Mühüm yanlış bəyanatların yoxlama 
siyahısı risklərinin qiymətləndirilməsi

32) Rəhbərlik, idarəçilik, daxili audit və 
müəssisədə olanlar üçün sorğular

33)     İdarəetmə mühitini qiymətləndirmək
34)     Rəhbərliyin smetalardan, o cümlədən 

ədalətli dəyərdən istifadəsini qiymətləndirmək
35)    İnformasiya sistemləri və daxili yoxlama:

Ümumi İT sistemi və İT yoxlamaları
Gəlir, debitor borcları və qəbzlər
Alışlar, borclar və ödənişlər
Ödəniş siyahısı
İnventarlar, satış xərci və istehsal 
Maliyyələşdirmə və şəxsi kapital 

36)     Test işi yoxlamaları**:
Gəlir, debitor borcları və qəbzlər
Alışlar, borclar və ödənişlər
Ödəniş siyahısı
İnventarlar, satış xərci və istehsal 
Maliyyələşdirmə və şəxsi kapital 

37)     Bütün yığıncaqların protokollarına baxış
Auditorun təyin olunması (İllik ümumi yığıncağın 
qərarı)

38)     Müştərinin auditi aparılmış maliyyə hesabatlarının 
daxil olduğu illik hesabatını və ya digər sənədləri 
yoxlamaq

39)     Riskin qiymətləndirilməsi xülasəsi

Sənəd 7.3.1
İndeks - İl və audit faylı 

(Nümunə - 14 dekabr 2010-cu il tarixində və ya ondan sonra başa çatan müddətlərin
auditi üçün hazırlanan CGa (sertifikatlı baş mühasiblər) audit proqramından istifadə edərək)

Mühüm yanlış bəyanat risklərinin qiymətləndirilməsi
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FaYDaLI MƏSLƏHƏTLƏR

Təşkilat özünün peşəkar, hüquqi-normativ tələblərə cavab verdiyini nümayiş etdirmək üçün zəruri
olan tapşırıqların sənədləşməsi üzrə tələblərini müəyyən etməlidir. Bu zaman aşağıdakıların nəzərə
alınması tövsiyə edilir:  
•     tapşırığın planlaşdırılması üzrə yoxlama siyahıları və ya memorandumlar;  
•     etika tələbləri ilə bağlı müəyyən edilən məsələlər (o cümlədən riayət etmənin sübutu); 
•     müstəqillik üzrə tələblərə riayət etmə və bu məsələlərlə bağlı aparılan müzakirələrin 

sənədləşdirilməsi;  
•     müştərilərlə əlaqələrin qəbul edilməsi və davam etdirilməsi ilə bağlı əldə olunan nəticələr;  
•     dələduzluq, yaxud maliyyə hesabatları və maddələrdə səhvlərlə bağlı əhəmiyyətli  təhrif 

riskinin qiymətləndirilməsinin aparılması üzrə prosedurlar;  
•  qiymətləndirilən risklərlə bağlı aparılan prosedurların mahiyyəti, vaxtı və həcmi, o cümlədən 

nəticələr və yekun rəylər;  

A)       Nağd vəsait və nağd vəsait ekvivalentləri
B)       Ticari və digər borclar
C)       İnventarlar
D)       Əvvəlcədən ödənmiş xərclər
E)       İnvestisiyalar
F)       Əmlak, avadanlıq və qurğular 
G)       Kapital aktivləri
H)       Qudvil və qeyri-maddi aktivlər
AA)    Qısamüddətli və uzunmüddətli borclar
BB) Kredit borcları və təcili öhdəliklər 
EE)  Ödənməli vergilər
HH)    Digər borclar
NN) Şəxsi kapital / Xalis aktivlər 

SS)     Qeydiyyat jurnalında qeydlər  
TT)  Saxtakarlıq göstəricilərinə qarşı cavab
UU)     Davam edən iş
VV)     Xarici valyutanın köçürülməsi 
WW) Mühasibat qiymətləri

Mühasibat siyasətlərində dəyişikliklər və əvvəlki 
müddət səhvlərinin düzəldilməsi

XX)     Müvafiq tərəfin əməliyyatları
Normal biznes gedişi xaricində mühüm 
əməliyyatlar

YY)     Gözlənilməyən xərclər və müqavilə öhdəlikləri
Sonrakı hadisələr

ZZ)      İqtisadi asılılıq

100)    Gəlir
200)    Satış xərcləri

300)      Xərclər
400)     Digər gəlir və xərclər

Sənəd 7.3.1

Maliyyə hesabatlarının yoxlama siyahıları, analitik prosedurlar və balansların testləri

Balans vərəqi/Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Gəlir bəyannaməsi / Əməliyyatlarla bağlı hesabat

500)    Gəlir, debitor borcları və qəbzlər
Alışlar, borclar və ödənişlər
Ödəniş siyahısı

İnventarlar, satış xərci və istehsal 
Maliyyələşdirmə və şəxsi kapital

*    Daimi faylda ola bilər
**  Müvvəqqəti faylda ola bilər 

Substantiv əməliyyat testləri**                  
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•     məsləhətləşmələrin mahiyyəti, əhatə dairəsi və onlardan əldə edilən nəticələr;  
•     verilən və qəbul edilən bütün məlumatlar;  
•     hesabat tarixində, yaxud ondan əvvəl tamamlanan audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin 

nəticələri;  
•     müşahidəçi-ekspertdə verilən vacib mülahizələr və əldə olunan nəticələrin uyğun olmaması 

barədə qənaət yaradılmasına səbəb ola bilən həll edilməmiş məsələlərin qalmadığının təsdiqi;   
•     lazımi və müvafiq audit sübutunun toplanması və qiymətləndirilməsi, eləcə də hesabatın 

verilməsi üçün dəstəyin göstərilməsi barədə yekun rəy; və  
•     faylların tamamlanması, o cümlədən lazımi qaydada imzalanması.

7.4. Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin sənədləşdirilməsi  

Tamamlanmış və standart audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə yoxlama siyahısında təhlilin
aparılmasını təsdiq edən sənədlər olmalıdır. Buraya aşağıdakıları təsdiq edən sübut və ya isnad sənədləri
daxil ola bilər:  

•     lazımi ixtisas və təcrübəyə malik tərəfdaşlar və işçilərin ATKN üçün tələb edilən prosedurları 
həyata keçirməsi ( 220.25 (a) saylı beynəlxalq audit standartı);

•     təhlilin tapşırığa dair hesabat tarixində və ya ondan əvvəl tamamlanması (220.25(b) saylı     
beynəlxalq audit standartı);

•     müşahidəçi-ekspertdə verilən vacib mülahizələr və əldə edilən nəticələrin uyğun olmaması barədə 
qənaət yaradılmasına səbəb ola bilən həll edilməmiş məsələlərin qalmadığının təsdiqi (220.25(c) 
saylı  beynəlxalq audit standartı).

7.5. Faylların əldə edilməsinin mümkünlüyü və saxlanması  

Tapşırığa dair sənədlərin məxfiliyi, təhlükəsiz saxlanması, əldə edilməsinin mümkünlüyü və bərpası
məqsədilə nəzərdə tutulan siyasət və prosedurları keyfiyyətə nəzarət standartları, peşə tələbləri və
hüquqi-normativ qaydalar tələb edir.   

Bu siyasətlərdə tapşırığa dair sənədlərin təşkilatın ehtiyaclarının ödənilməsi və yerli qanunvericiliklə
müəyyən edilən standart və qanunlara riayət edə bilmək üçün imkan verən vaxt müddətində tapşırığa
dair sənədlərin saxlanması imkanını yaratmaq məqsədilə norma və qaydalara uyğun müxtəlif saxlama
tələbləri nəzərə alına bilər.  

Bu siyasətlərdə təşkilat tərəfindən hazırlanan bütün işçi sənədlərin, hesabatların və digər sənədlərin, o
cümlədən müştəri tərəfindən hazırlanan siyahıların məxfiliyi və icazəsiz şəxslər tərəfindən əldə
edilmədən qorunması qaydaları öz əksini tapmalıdır. Bu siyasət və qaydalarda, həmçinin, sahə işi za-
manı işçi sənəd fayllarının təhlükəsizliyi və qorunması da göstərilməlidir. Bunlara zərər, itki və ya
oğurluq, diskdə problem olması və ya qəzaya qarşı həssas olan leptopların müvafiq qaydada idarə
edilməsi ilə bağlı işçi heyətə təlimat daxil edilməlidir. Ehtiyat nüsxələmə prosedurları işin
səmərəliliyinin qismən və ta tam itməsi risklərinin minimuma endirilməsi, eləcə də müştəri məlumat-
larının qorunmasına ünvanlanmalıdır. 
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Tövsiyə edilir ki, təşkilat tapşırıq üzrə tərəfdaşdan işçi sənədlərin təhlil edilməsi üçün kənardan daxil
olan bütün müraciətlərin təsdiqlənməsini tələb etsin və təsdiqlənmə olmadan hər hansı bir sənəd nəşr
edilməsin.   

İşçi sənədləri aşağıdakı hallarda  üçüncü tərəflərə təqdim etmək olar:  

•     müştəri məlumatın açıqlanmasına yazılı icazə veribsə;

•     məlumatın açıqlanması peşə vəzifəsinə görə tələb edilərsə;  

•     açıqlanma  hüquqi və ya məhkəmə prosesi ilə bağlı tələb edilərsə; yaxud 

•     məlumatın açıqlanması qanun və normalara uyğun tələb edilərsə.

Qanunla qadağan edilmədiyi halda (misal üçün, müxtəlif milli qanunvericiliklərə görə müəyyən antiter-
ror və ya çirkli pulların yuyulması müddəalarına uyğun olaraq), təşkilat işçi sənədlərini təhlil üçün
təqdim etməzdən əvvəl müştəriyə bu barədə məlumat verməli və onun yazılı icazəsini almalıdır.  İcazə
məktubunun potensial alıcı, səhmdar və ya kreditor tərəfindən faylların yoxlanması və ya təhlili barədə
müraciət daxil olarkən alınması daha yaxşı olardı.  Müştəri məlumatın digər tərəflərə göndərilməsinə və
ya açıqlanmasına icazə vermədikdə, bununla bağlı hüquqi məsləhət alına bilər.  

Məhkəmə prosesi və ya potensial məhkəmə prosesi, hüquqi və ya inzibati proseslər zamanı tövsiyə
edilir ki, işçi sənədlər təşkilatın hüquq şurasının razılığı olmadan təqdim edilməsin.  

Cari müştərilərin işçi sənədləri və fayllarının saxlanması üzrə minimum müddət yerli vergi qanunveri-
ciliyi və hüquq tələbləri əsasında müəyyən edilməlidir. Müştəri üçün zəruriliyi, risk amilləri, qanunveri-
cilik və ya hüquqi tələbləri baxımından bəzi materialları daha uzun müddətə saxlamaq lazım gələ bilər. 
Təşkilatın siyasətində işçi sənədlərin saxlanması üzrə müddət (normal halda beş ildən az olmamalıdır)
müəyyən edilməlidir. Bu sıraya aşağıdakı növ fayllar da daxil ola bilər:  

•     daimi fayllar;

•     vergi faylları;

•     maliyyə məlumatları və hesabatları;

•     yazışmalar.

Siyasətdə keçmiş müştərilərin işçi sənədləri və fayllarının saxlanması üçün minimum müddət, adətən,
audit hesabatının verilməsi tarixindən, yaxud əgər bu tarix gec olarsa, qrup audit hesabatı tarixindən
sonra minimum beş il müəyyən edilir.  

Faylların saxlanması ilə bağlı əlavə təlimatlar əldə etmək üçün yerli vergi orqanları və şirkətlərlə məs-
ləhətləşə və ya digər qanunvericiliyə isnad edə bilərsiniz.  

Tövsiyə edilir ki, iş yerindən kənarda olan bütün faylların daimi qeydləri saxlansın və asan tanınma və
bərpa məqsədilə hər bir saxlama konteynerinin üzərinə etiket vurulsun. Həmçinin, tövsiyə edilir ki, ofis
idarəetməsi üzrə məsul olan tərəfdaş faylların məhv olması faktını təsdiq etsin və məhv edilən bütün
materialların daimi qeydlərini saxlasın.  
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ƏLaVƏLƏR

Əlavə  A

Tərəfdaş və işçi heyətin müstəqilliyi

[Firma blankı]

[Tarix]

[Ünvanlandığı təşkilat]

Müstəqilliyin tanınması 

Bununla təsdiq edirəm ki, IESBA-in Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin müstəqilliklə bağlı (A
qoşmasında göstərilən məsələlər istisna olmaqla) 290-cı və 291-ci bölmələrində göstərilən təşkilatın
siyasət və prosedurlarına riayət etməliyəm.   

A qoşmasına isnad etdikdə ləğv edilir:  

İnisialı:                                         

Adı:                                              

Vəzifəsi:                                       

Tarixi:                                           



A qoşması 

Tərəfdaş və işçi heyətin müstəqilliyi

Müstəqilliyinizə təsir etdiyini dəqiq bildiyiniz və əmin olduğunuz bütün məsələlərin mahiyyətini
göstərin və qısaca olaraq izah edin. Siyahını doldurarkən IESBA-in Etika Məcəlləsinin 290-cı və 291-ci
bölmələrinə isnad edin. 

Hər bir bölmə tapşırıq üzrə tərəfdaş tərəfindən təhlil ediləcək. Hansı tədbirlərin görülməsini müəyyən
etmək üçün əlavə məlumatlara ehtiyac ola bilər. 

Veriləcək bütün qərarlar və görüləcək tədbirlər tam olaraq sənədləşdiriləcək. 
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Məlumat

Müstəqilliyə təsirin necə
yarana bilməsini ətraflı

göstərin

Təhlükələrin aradan 
qaldırılması, yaxud məqbul
səviyyəyə endirilməsi üçün 
tətbiq edilən təhlükəsizlik 

tədbirləri (əgər tətbiq edilibsə)
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Əlavə B 

Məxfilik bəyannaməsi (Nümunə)

[Təşkilatın firma blankı]

(Tövsiyə edilir ki, məxfilik bəyannaməsi işçinin işə götürülməsi prosesinin əvvəlində imzalansın və
məxfilik tələbinin xatırladılması məqsədilə ildə bir dəfə təkrarən imzalansın). 

[Tarix]

Hörmətli............

Bizim peşəkar məsuliyyətimiz və müştərilərimizin qorunması ilə bağlı olaraq IESBA-in Etika Məcəl-
ləsinin 140-cı bölməsinə uyğunluğu təmin etmək məqsədilə müştərilərimizlə bağlı işlərin məxfi saxlan-
ması tələb olunur. Məxfi məlumatlar dedikdə, ictimaiyyətə məlum olmayan, təşkilatla əlaqə saxladığı
müddətdə  hansısa şəxsə təqdim edilən müştərilər barəsində məlumatlar nəzərdə tutulur. 

Təşkilatın müştərilərinin işləri ilə bağlı məxfiliyin saxlanmasına dair siyasətini oxudum, dərk etdim və
ona riayət edirəm. 

Adı:_______________________ 

(İmza):____________________

(Tarix): ___________________
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Əlavə C

Yeni müştəri üçün audit tapşırığının qəbul edilib-edilməməsinin qiymətləndirilməsi prosesi zamanı
nəzərə alınması tövsiyə edilən məsələlər. Nəticələr yoxlama siyahısı, sorğu sualları formatında qeyd
edilə, yaxud memorandum formasında qısaca təqdim edilə bilər. 

İbtidai proses

Müştəri ilə onun tarixçəsini müəyyən etmək və sənədləri əldə etmək məqsədilə tapşırığın qəbul
edilməsindən əvvəl müzakirə keçirmisinizmi (misal üçün, təşkilati strukturu, keçən iki və ya üç il
ərzində biznes fəaliyyəti və maliyyə nəticələri, idarəetməyə edilən dəyişikliklər, əməliyyatların struk-
turu və tapşırığa təsir edə bilən digər məsələlər barədə müzakirə)?

Müştərinin qəbul edilməsi  

Potensial müştərinin xarakteri və 
etibarlılığı
1.    Siz etibar etdiyiniz müştərilərinizi, yaxud 

həmkarlarınız müştərini tanıyırmı?

2.    Potensial müştərinin rəhbərləri, idarə heyəti 
üzvləri və ya rəhbərliyinin etibarlılığına 
şübhə yaradan halların baş vermədiyinə 
əminsinizmi; xüsusən də aşağıdakı hallardan 
heç birinin baş vermədiyinə əminsinizmi: 

(a)     mühakimə olunması və hüquqi 
sanksiyalar;

(b)    hüquqi aktlar və ya dələduzluqda 
şübhəli bilinməsi;

(c)     barəsində təhqiqatların davam 
etdirilməsi;

(d)    peşəkar təşkilatlardakı rəhbər 
üzvlərinin uyğun fəaliyyət 
göstərməməsi;

(e)     ictimaiyyətdə mənfi rəy;

(f)     mübahisəli etika davranışı olan insan 
və şirkətlərlə yaxın əlaqələrə malik 
olması.

Risklərin sübutunu əldə etmək üçün istifadə et-
diyiniz metodları, eləcə də internet axtarışları
barədə məlumat verin (internet axtarışı üçün açar
sözlər: müştərinin firma adı, əsas işçilərinin 

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 
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adları, istehsal sahələri və ya məhsulları/xid-
mətləri). 
Bu riskin qiymətləndirilməsi üçün əldə edilmiş
münasib sübutları sənədləşdirin. 

3.   Digər auditorlar/mühasiblər potensial 
müştəriyə xidmət etməkdən imtina etdikdə, 
yaxud vacib auditor axtarışı və ya 
dəyişikliyə görə digər oxşar səbəblər şübhəli 
hesab edildikdə riskləri sənədləşdirmisinizmi 
və ya tapşırığı nəyə əsasən qəbul etdiyinizi 
müəyyən etmisinizmi? 

Əvvəlki auditor/Mühasib
4.    Əvvəlki auditor və ya mühasiblə 

aşağıdakılarla bağlı əlaqə saxlamısınızmı 
(sizin qanunvericiliyinizdə tətbiq edilirsə): 

(a) potensial müştərinin işçi sənədlərini 
əldə etmə imkanı;

(b) ödənilməmiş haqlar;
(c) fikir ayrılığı və ya narazılıqlar; 
(d) rəhbərlik və idarəetmə orqanına etibar;
(e) dəyişikliklər üçün dəyişiklik;
(f) əsassız tələblər və ya əməkdaşlığın 

göstərilməməsi; 

5.    Əvvəlki ilin işçi sənədlərini təhlil etmək 
üçün əvvəlki təşkilatın icazəsini almısınızmı 
(əgər icazə verilibsə)? Əgər belədirsə, 
əvvəlki təşkilat tərəfindən hazırlanan 
planlaşdırma sənədlərini təhlil etmisinizmi 
və əvvəlki təşkilatla bağlı aşağıdakıları 
müəyyən etmisinizmi:  

(a) müştərinin müstəqilliyinin təsdiqlənməsi; 
(b) auditor yoxlaması beynəlxalq audit 

standartlarına uyğun həyata keçirilibmi?
(c) müvafiq resurslar və təcrübəyə 

malikdirmi? 
(d)    iqtisadi subyekt və onun iş mühitini 

dərk etmisinizmi? 
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6.    Aşağıdakıların nüsxələrini əldə edərək təhlil 
etmisinizmi: 
(a) ən azı əvvəlki iki il üzrə maliyyə 

hesabatları;
(b)    əvvəlki iki il üzrə vergi bəyannamələri 

və bununla bağlı qiymətləndirmələr; 
(c)    əvvəlki iki və ya üç il üçün rəhbərliyin 

məktubları
7.   Sənədləri əldə etmə icazəsi olduqda, 

aşağıdakı məqsədlərlə əvvəlki auditor və ya 
mühasib tərəfindən hazırlanan əvvəlki 
dövrün işçi sənədlərini təhlil etmisinizmi:
(a)    təkrar hazırlanma üçün zərurətin olub-

olmadığını müəyyən etmək üçün vacib  
əhəmiyyətli hesabatlara xüsusi diqqət 
verərək əvvəlki dövrlərin son 
balanslarının əsaslılığının 
qiymətləndirilməsi; 

(b)    əvvəlki auditor və ya mühasibin ciddi 
təhrif riskini müəyyən etməsi; 

(c) əvvəlki ildə düzəliş edilməyən qeyri-
ciddi təhriflərin cari ilə olan təsirinin 
müəyyən edilməsi;

(d) əvvəlki auditor və mühasibin uçot 
jurnalına daxilolmaları və rəhbərliyin 
hesabatlarını təhlil etməklə rəhbərliyin 
mühasibat uçotu sisteminin 
dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi.

8.    Əvvəlki ilin maliyyə hesabatlarında istifadə 
edilən vacib əhəmiyyətli mühasibat uçotu 
siyasəti və metodlarını müəyyən 
etmisinizmi, onların düzgün və müvafiq 
qaydada tətbiq edilib-edilmədiyini nəzərdən 
keçirmisinizmi? Misal üçün: 
(a)    vacib əhəmiyyətli qiymətləndirmələr, 

eləcə də şübhəli hesablar, inventar və 
investisiyalara görə güzəştlər; 

(b) amortizasiya siyasəti və tarifləri;

(c) vacib qiymətləndirmələr; və 

(d) digərləri (göstərin). 

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 

Əvvəlki maliyyə hesabatları
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9.    Audit zamanı açıq mühasibat balanslarındakı 
təhrif riskinin azaldılması üçün əvvəlki ilin 
əsas əməliyyatları və ya balansları ilə bağlı 
əlavə audit prosedurları tələb edilirmi? Əgər 
belədirsə, bu prosedurları göstərin.

10.  Açıq balanslarla bağlı lazımi əminliyi əldə 
etmək imkanı olmadığı üçün rəy verməkdən   
imtinanın vacib olub-olmadığını müəyyən 
etmisinizmi? 

Peşəkar bilik    
11.   Müştərinin biznesi və əməliyyatlarını 

ümumi olaraq dərk etmisinizmi (müştərinin 
dərk edilməsi memorandumunu doldurun və 
ya məlumat üçün standart yoxlama 
siyahısından istifadə edin)? 

12.   Tərəfdaşlar və işçilər tapşırığı həyata 
keçirmək üçün potensial müştərinin istehsal 
üzrə mühasibat uçotu praktikası barədə 
lazımi biliyə malikdirmi? Əgər belə deyilsə, 
sənaye mühasibat uçotu praktikaları üzrə 
tələb olunan bilik hazır şəkildə əldə edilə 
bilərmi? Mənbələri göstərin. 

13.   Xüsusi bilik tələb edən sahələri müəyyən 
etmisinizmi? Əgər belədirsə, müvafiq 
biliklər əldə edilə bilərmi? Mənbələri 
müəyyən edin.

14.   Mövcud qadağaları müəyyən edin və 
sənədləşdirin (lazımi təhlükəsizlik 
tədbirlərinin tətbiq edilmədiyi müstəqillik 
üzrə təhlükələr, eləcə də): 

(a)     müştəridən hədiyyələrin və ya 
qonaqlığın qəbul edilməsi;

(b)    müştəri ilə yaxın biznes əlaqələri; 
(c)     müştəri ilə ailəvi və şəxsi əlaqələr; 
(d)     bazar qiymətindən aşağı xidmət 

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 

Müstəqilliyin qiymətləndirilməsi

Listinq subyektlərinin tapşırığına tətbiq edilməyən əlavə qadağanlar 
Bütün müvafiq tələb və təlimatlara görə IESBa-in Etika Məcəlləsinin 290-cı və 291-ci bölmələrinə
isnad edin.
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haqları  (bütün tətbiq edilən 
standartlara cavab verilməsini təsdiq 
edən sənədlər yoxdursa); 

(e)     müştəri ilə maliyyə maraqlarının 
olması;

(f)     rəhbər vəzifəli şəxs, direktor və ya 
mühüm təsirə malik işçi kimi fəaliyyət 
göstərərkən müəyyən edilən dövr 
ərzində son əmək fəaliyyəti (və ya 
gələcək əmək fəaliyyəti);

(g)    müştəriyə və ya müştəridən kreditlər və 
zəmanətlər;

(h) rəhbərliyin razılığı olmadan uçota 
salınmalar və ya mühasibat uçotu 
təsnifatları;

(i)     müştəri üçün idarəetmə funksiyalarının 
effektivliyi; 

(j)     mübahisələrin həlli üzrə əminliyi təmin 
etməyən xidmətlərin, eləcə də 
korporativ maliyyə və hüquqi 
xidmətlər, yaxud maliyyə hesabatlarına 
dair məsələlərin qiymətləndirilməsinin 
aparıldığı qiymətləndirmə xidmətləri.

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 

Təşkilat və ya işçiləri tapşırığın icrasından kə-
narlaşdıra bilən mövcud qadağanların olmadığına
əminsinizmi? 

15.   Müstəqillik üçün təhlükələr və təhlükəsizlik 
tədbirlərinin müəyyən edilməsi zamanı 
IESBA-in Etika Məcəlləsinin B hissəsinə 
isnad edin.
(a)     Müstəqillik üçün təhlükələr və bununla 

bağlı təhlükəsizlik tədbirlərini 
müəyyən edin və sənədləşdirin. 
Təşkilat və tapşırıq qrupunun üzvü   
üçün aşağıdakı təhlükələrin hər birini 
göstərin: 
•     peşəkar mühasibin və ya birbaşa, 

yaxud yaxın ailə üzvünün maliyyə 
və ya digər maraqları kimi şəxsi 
marağın olması təhlükələri (misal  
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üçün, müştərinin xidmət haqları 
itkisi əhəmiyyətli dərəcədə olarsa);

•     əvvəlki mülahizələrin məsul 
peşəkar mühasib tərəfindən təkrar 
qiymətləndirilməsinin tələb 
edildiyi zaman meydana çıxa bilən 
özünü yoxlama təhlükəsi;

•     peşəkar mühasibin qərəzsizlik üzrə 
mövqe və ya rəyinin təşviq 
edilməsi zamanı baş verə bilən 
müdafiə təhlükələri (misal üçün, 
müştərinin məhkəmə prosesi və ya 
payının təşviqində müştəri adından 
vəkil kimi fəaliyyət göstərmək);

•     müştəri ilə yaxın münasibətlərə 
görə peşəkar mühasib digərlərinin 
maraqlarına həddindən artıq rəğbət 
bəslədikdə meydana çıxa bilən 
tanışlıq təhlükələri; 

•     peşəkar mühasibin təhlükələr 
üzündən qərəzsiz fəaliyyət göstərə 
bilmədiyi zaman meydana çıxa 
bilən qorxutma təhlükələri. 

(b)    Fərdi və kollektiv şəkildə nəzərdən 
keçirilən təhlükələrin vacib olub-
olmadığını qiymətləndirin və 
sənədləşdirin.

(c)    Yüngül əhəmiyyətli olmadığı aydın 
müəyyən edilməyən hər bir təhlükə ilə 
bağlı iqtisadi subyekt, yaxud təşkilatda 
mövcud olan təhlükəsizlik tədbirlərini 
və onların təhlükələri necə məqbul 
səviyyəyə qədər azaltdığını 
sənədləşdirin. Təhlükəsizlik 
tədbirlərinə peşə standartları və 
monitorinq, təşkilatın davamlı təhsilə 
dair siyasətləri, müştəri tərəfindən 
uçota daxil edilənlər və kateqoriyaların  

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 
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təsdiqlənməsi, güclü nəzarət mühiti və 
müştərinin səriştəli heyətinin işə 
götürməsi kimi müştəri ilə bağlı 
təhlükəsizlik tədbirləri aid edilə bilər. 

(d)    Lazımi təhlükəsizlik tədbirlərinin 
görülməsinə və müstəqillik üçün 
təhlükələrin aradan qaldırılması və ya 
məqbul səviyyəyə qədər azaldılmasına 
əminsinizmi? 

Tapşırıqla bağlı risklərin qiymətləndirilməsi

16.   Aidiyyatı istehsal sahəsi və potensial 
müştəri ilə əlaqəli risklərin təşkilat üçün 
məqbul olduğunu müəyyən etmisinizmi? 
Sizə məlum olan və ya şübhəli hesab 
etdiyiniz riskləri və onların nəzərdə 
tutduğunuz tapşırığa təsirini, misal üçün, 
aşağıdakı kimi halları qeyd edin: 

(a) təkəbbürlü sahibkar; 

(b) maddi cərimələrin və ya dəbbə 
pullarının tətbiq edilməsinə yol aça 

bilən sənaye qanunları və normalarının 
pozulması;

(c)    maliyyə və ya ödəmə qabiliyyəti ilə 
bağlı problemlər; 

(d) iqtisadi subyekt və ya onun rəhbərliyində 
vasitəçilik maraqlarının olması;

(e) sənaye tendensiyaları və fəaliyyətin 
həyata keçirilməsi; 

(f)    həddindən artıq mühafizəkar və ya 
optimist rəhbərlik; 

(g)    yüksək riskli biznes müəssisələrində 
iştirak; 

(h) biznesin mahiyyətinin riskliliyi;

(i)     zəif mühasibat uçotu sistemləri və 
qeydləri; 

(j) fövqəladə və ya filiallararası  
əməliyyatlarının sayı;

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 
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(k)    fövqəladə və ya mürəkkəb  
korporativ/əməliyyat strukturları;

(l) zəif nəzarət və idarəetmə;

(m)   gəlirlərin tanınması üzrə aydın 
siyasətin olmaması;

(n)    texnologiyada baş verən dəyişikliklərin 
sənaye və ya biznes fəaliyyətinə 
mühüm təsiri;

(o)    müsbət maliyyə və ya fəaliyyət 
nəticələrindən asılı olan rəhbərliyə 
mühüm potensial gəlirlər; 

(p)    rəhbərliyin səriştəliliyi və ya etibarlılığı 
ilə bağlı məsələlər;

(q)    rəhbərlik, əsas heyət, mühasib və ya 
hüquqşünaslarla bağlı edilən son 
dəyişikliklər;

(r) dövlət subyektlərinə hesabat vermə 
tələbləri.

17.  Maliyyə hesabatlarından kimlər istifadə 
edəcək? 

• Banklar 

• Dövlət vergi orqanları 

• Hüquq orqanları

• Rəhbərlik 

• Kreditorlar 

• Potensial səhmdarlar və alıcılar 

• Səhmdarlar /üzvlər 

• Digərləri 

Tapşırığın nəticəsi olaraq səhmdarlarla bağlı,
yaxud digər mübahisələr meydana çıxıbmı? 
Verilən hesabatın istifadəçilərinin hesabata
inanması əsaslı riskə yol aça bilərmi? 

18.  Maliyyə hesabatları və yaxud spesifik 
hesablarla bağlı elə bir sahə varmı ki, xüsusi 

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 
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diqqət tələb etsin? Əgər belədirsə, bunları 
sənəd şəklində qeyd edin. 

19.  Əvvəlki auditor və ya mühasib çoxsaylı 
düzəlişlər nəzərdə tutmuşdurmu, yaxud 
uyğun olmayan qeyri-əhəmiyyətli düzəlişləri 
aşkar etmişdirmi? Əgər belədirsə, bunun 
mümkün səbəbləri və tapşırıqla bağlı riskə 
təsirini qeyd edin.

20.  Potensial müştərinin proqnozlaşdırıla bilən 
gələcək dövr (ən azı bir il) üçün fəaliyyətini 
davam etdirmə qabiliyyətinə şübhə yarada 
bilən mühüm səbəblərin olmadığına 
əminsinizmi? 

21.  Potensial müştərinin müvafiq ödəməni 
həyata keçirmək niyyətində və ya 
qabiliyyətində olduğuna əminsinizmi?

auditor yoxlaması üzrə məhdudiyyətlər  

22.  Müştərinin rəhbərliyi tərəfindən sizin işiniz 
üçün tətbiq edilən auditor yoxlaması üzrə 
məhdudiyyətlərin olmadığına əminsinizmi? 

23.  Tapşırığın müzakirə mövzusu ilə bağlı 
müvafiq meyarlar tətbiq edilirmi (misal 
üçün, Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq  
Standartları)?

24.  İşin tamamlanması üçün əsaslı vaxt 
məhdudiyyətləri tətbiq edilibmi? 

Digər 

25.  Müstəqillik və risk amillərinin ətraflı 
qiymətləndirilməsi kimi baxılmalı olan 
müştərinin qəbulu ilə bağlı əlavə məsələlər 
mövcuddurmu? Əgər belədirsə, həmin 
məsələləri və onların həlli yollarını sənəd 
şəklində qeyd edin.

26.  Digər şərhlər.

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 
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Tərəfdaşın yekun rəyi 

1.     Təşkilat və ya tapşırıq qrupu üzvlərinin vəzifələrini həyata keçirməsinə mane ola bilən qadağaların 
olmadığına əminəm. 

2.     Müstəqillik üçün əhəmiyyətli təhlükələr müəyyən edildikdə bu təhlükələri aradan qaldırmaq və ya 
məqbul səviyyəyə qədər azaltmaq üçün mövcud təhlükəsizlik tədbirləri yetərlidir. 

3.     Bizim müstəqilliyimiz və ya zahirən müstəqilliyimizə mane ola bilən amillər barədə məlumatım 
yoxdur. 

4.    Bu tapşırığın qəbul edilib-edilmədiyini qiymətləndirmək üçün kifayət qədər informasiya əldə 
etdiyimizə əminəm. 

Mənim fikrimcə, biz bu tapşırığı  □ □ qəbul etməliyik □□ yaxud bu tapşırıqdan imtina etməliyik

İkinci tərəfdaşın təsdiqi (əgər lazımdırsa) 

İmza:                                            İmza:                                               

Tarix:                                           Tarix:                                           
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Tərəfdaşın şərhləri 

Potensial müştərinin ibtidai bilikləri və yuxarıda göstərilən digər amillər əsasında həmin müştərini
aşağıdakı dərəcədə qiymətləndirmək lazımdır: 

□ □ Yüksək riskli  □ □ Orta riskli  □ □ Aşağı riskli 
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Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur

Siyasət və prosedurların
daxil olduğu sənəd

Tapşırıqların heyətə həvalə olunması

Təklif edilən planlaşdırma mərhələləri

Kiçik təşkilatlarda vaxt mövcudluğu, ilin so-
nunun ilin müəyyən vaxtlarında bitməsi halı,
eləcə də lazımi bacarıq və səriştələrin çatışma-
ması ümumi problemlərdir. Tapşırıqların heyətə
həvalə edilməsi məsələsinə baxılan zaman kənar
ekspertlərin cəlb edilməsi zərurətinin olub-olma-
ması və bu cür tapşırıqların vaxtında həyata
keçirilməsi məsələlərinə də baxmaq lazımdır. 

1.    Təşkilatın ümumi tələbatları və işçi heyətin 
balanslaşdırılmasına nail olmaq üçün tətbiq 
edilən ölçüləri, işçilərin bacarığı, fərdi 
ixtisasartırma və istifadə məsələlərini nəzərə 
alaraq, tapşırıqların tərəfdaş və işçilərə 
həvalə edilməsi ilə bağlı təşkilatın 
yanaşmasını müəyyən edin:

(a)    təşkilatın işçi heyətlə bağlı tələbatlarını 
ümumi olaraq planlaşdırın; 

(b)    təşkilatın mümkün qədər erkən tarixdə 
xüsusi tapşırıqlara görə tələblərini 
müəyyən edin;

(c)    işçi heyətin tələbatlarını 
müəyyənləşdirmək və işi qrafik 
əsasında təyin etmək üçün tapşırıqlara 
görə vaxt qrafiki hazırlayın;

(d)    işçi heyətin tələblərini, tərəfdaş və 
işçilərdən istifadənin 
müəyyənləşdirilməsi zamanı tapşırığın 
ölçüsü və mürəkkəbliyi, işçi heyətin 
mövcudluğu, tələb edilən xüsusi 
texniki bilikləri, işin həyata keçirilmə 
vaxtı, işçilərin davamlılığı və dövri 
əsasla əvəzlənməsini və iş yerində 

təlim imkanlarını nəzərdən keçirin. 
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2.    Tapşırıqlar üçün işçi heyətin təyin 
edilməsinə cavabdeh olan müvafiq tərəfdaş 
və ya yüksək  təcrübəyə malik işçi təyin 
edin. Fərdi təyinatlar barədə qərar verərkən 
aşağıdakıları nəzərə alın: 

a)    işçi heyəti və aidiyyatı tapşırıq üçün 
vaxt tələbatları;

b)    təcrübə, vəzifə, həmçinin, texniki 
biliklərlə bağlı fərdi ixtisaslaşma və 
təcrübələrin qiymətləndirilməsi;

(c)   rəhbər işçi heyət üçün planlaşdırılan 
nəzarət və cəlbetmə; 

(d)   təyin edilən fərdlər üçün nəzərdə  
tutulan  vaxt müddəti;

(e)   müstəqillik və mənafelərin toqquşması 
kimi halların mümkün ola biləcəyi 
təqdirdə, müştərilər üçün tapşırıqların 
həvalə edildiyi şəxslərin əvvəlki işçilər 
və ya ailə üzvləri olub-olmamasının 
müəyyən edilməsi;

(f)    işçi heyətin təyinatı zamanı tapşırığın 
effektiv qaydada həyata keçirilməsi 
məqsədilə işçilərin davamlılığı və növbə 
ilə əvəzlənməsi, eləcə də müxtəlif 
təcrübə və tarixçəyə malik digər işçilərin 
təyin edilməsi məsələlərini nəzərə alın.

3.     Tapşırıq üçün vaxtın planlaşdırılması və işçi 
heyətin təyin edilməsinə tapşırıq üzrə 
tərəfdaşın razılığını alın: 

(a)   tapşırıq üzrə təyin ediləcək işçilərin adı 
və ixtisası, təcrübəsi barədə 
məlumatları təhlil və təsdiqlənmə 
məqsədilə təqdim edin;

(b)   tapşırıq qrupunun tapşırığın 
mürəkkəbliyi və ya digər tələblər 
baxımından təcrübə və təlim keçməsi, 

eləcə də təmin ediləcək nəzarətin 
ölçüsünü nəzərə alın. 

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur

Siyasət və prosedurların
daxil olduğu sənəd
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Kiçik təşkilatlar mürəkkəb əməliyyatlar, ixtisas-
laşmış mühasibat uçotu, müstəqilliklə bağlı vacib məsələlər 
və ya etik davranışla  bağlı kənar məsləhətləşmə xidmətləri 
həyata keçirmək niyyətində ola bilər. Bu cür
məsləhətləşmə xidmətlərinin həyata keçirilməsi
və sənədləşməsində hər bir təşkilat üçün bir
bələdçi kimi istifadə məqsədi daşıyan bu
siyahıya dəyişiklik edilə bilər. 

1.    Təşkilatın məsləhətləşmə üzrə siyasət və 
prosedurları barədə onun işçi heyətini 
məlumatlandırın. 

2.    Müzakirə mövzusu olan məsələnin 
mahiyyəti və ya mürəkkəbliyi, o cümlədən 
aşağıdakılarla bağlı məsləhətləşmə tələb 
edilən sahə və ya xüsusi halları göstərin: 

(a)     yeni buraxılmış texniki bəyannamələr; 

(b)    xüsusi sənaye sahələri üzrə xüsusi 
mühasibat uçotu, audit və ya hesabat 
tələbləri; 

(c) meydana çıxan praktik problemlər; və ya 

(d) qanunverici və hüquqi orqanların, 
xüsusilə də xarici ölkələrin 
qanunvericiliyi altında çalışan 
orqanların tələblərinə riayət etmə.

3.    Lazımi isnadedici kitabxanalardan istifadə 
edin və digər səlahiyyətli mənbələrə malik 
olun, yaxud bu mənbələrə giriş imkanını 
təmin edin:

(a)     isnadedici kitabxananın saxlanması və 
təşkili üzrə məsuliyyəti müəyyən edin;

(b)    texniki təlimatlara malik olun və 
texniki bəyannamələr nəşr edin;

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur

Siyasət və prosedurların
daxil olduğu sənəd

Məsləhətləşmə
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(c)     təşkilat üçün əlavə mənbələrin 
yaradılması məqsədilə digər təşkilat və 
mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr 
keçirin.

4.    Səlahiyyətli mənbələr kimi fəaliyyət 
göstərəcək mütəxəssislər təyin edin və 
məsləhətləşmələr keçirməklə onların 
səlahiyyətlərini müəyyən edin.

5.    Xüsusi hallarla bağlı məsləhətləşmələr 
keçirdikdən sonra: 

(a)    üzvlər üçün hazırlanacaq sənədlərin 
həcmi və hazırlanmaya görə 
məsuliyyət barədə məlumat verin;

(b)    məsləhətləşmə ilə bağlı sənədlərin 
harada saxlanmalı olduğunu göstərin;

(c)    isnad və tədqiqat məqsədləri ilə bağlı 
məsləhətləşmələrin nəticələrini əks

etdirən müzakirə mövzusu olan faylları 
saxlayın.

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur

Siyasət və prosedurların
daxil olduğu sənəd

112112112112112

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat



1.    Maliyyə hesabatlarını və ya müzakirə 
mövzusu olan digər məsələləri təhlil edin.

2.    Nəzərdə tutulan hesabatı təhlil edin və 
bunun lazımi hallara uyğun olub-olmadığını 
göstərin.

3.     Audit tapşırığı zamanı vacib audit riskləri və 
təşkilatın bu risklərə müqavimətini əks 

etdirən işçi sənədləri təhlil edin.
4.     Təhlil üçün seçilən işçi sənədlərin mühüm 

mülahizələr və əldə edilən nəticələri əks 
etdirib-etdirmədiyini müəyyən edin.

5.     Tapşırığın qəbul edilməsi (və ya lazım 
gəldikdə davam etdirilməsi) prosedurlarının 
həyata keçirilməsinin təsdiqi üzrə sənədləri 
təhlil edin.

6.     Tapşırığın qəbul edilməsinin (və ya lazım  
gəldikdə davam etdirilməsinin) təmin 
edildiyini sübut edən sənədləri təhlil edin.

7.     Müvafiq qanunvericiliyə, tələblərə və 
meyarlara (misal üçün, MHBS) riayət etmə 
ilə bağlı prosedurları təhlil edin.

8.     Tapşırıq qrupunun seçilməsinin 
uyğunluğunu təhlil edin.

9.     Məktub-öhdəliyi təhlil edin.
10.   Rəhbərlik və ya idarəetmə funksiyasına 

malik şəxslər tərəfindən imzalanan təsdiq 
məktubunu təhlil edin.

11.   Fasiləsizlik məsələləri ilə bağlı yekun 
rəyləri təhlil edin.

12.   Əminliyi təmin edən tapşırıq üzrə rəhbərlik 
tərəfindən həyata keçirilən işçi sənədlərin 
müvafiq qaydada yoxlanılmasının sübutunu 
təhlil edin.

13.   Tapşırığa dair digər hesabatları,  eləcə də  
maliyyə təşkilatlarına dair hüquqi 
bəyannamələri təhlil edin. 

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 

audit  tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət (aTKN) 
(Tövsiyə edilən prosedurlar)      
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14.   Müştəri üçün təmin edilən əminliyə aid 
olmayan digər xidmətlərin səviyyəsini təhlil 
edin.

15.   Tapşırıq zamanı aşkarlanan  düzəliş edilmiş 
və edilməmiş təhriflərin vacibliyini və 
xarakterini təhlil edin.

16.   Tapşırıq qrupunun təşkilat və işçilərin, o 
cümlədən şəbəkəyə daxil olan təşkilatın 
işçiləri və ekspertlərinin müstəqilliyinin 
qiymətləndirməsini təhlil edin. 

17.   Digər tərəfdaşlarla çətin və ya mübahisəli 
məsələlər, eləcə də fikir ayrılıqları ilə bağlı 
məsləhətləşmələrin keçirilməsini, yekun rəy 

və nəticələrin düzgünlüyünü və həyata 
keçirilməsini sübut edən sənədləri təhlil 

edin. 

18.   Məsləhətləşmə keçirilən mütəxəssislərdən 
məsləhət alın.

19.   Rəhbərlik və idarəetmə səlahiyyətlərinə 
malik şəxslərlə, lazım gəldikdə hüquqi 
orqanlarla təqdim edilən məsələləri təhlil edin. 

20.  Maliyyə hesabatındakı məlumatların 
açıqlanmasına səbəb olan tapşırığın çətinliyi, 
mübahisəliliyi və ya mürəkkəbliyi ilə bağlı 
qərarları təhlil etmək məqsədilə keçirilən 
audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət 
zamanı tapşırıq üzrə tərəfdaşla müzakirələr 
keçirin.

21.   Tapşırıq üzrə tərəfdaş audit tapşırığının 
keyfiyyətinə nəzarət  üzrə müşahidəçi-

ekspertin tövsiyələrini qəbul etmədikdə və 
məsələ təşkilatın fikir ayrılıqlarına dair 
prosedurlarına uyğun olaraq həll 

edilməyənə qədər hesabata tarix 
qoyulmamalıdır. Tələb edildikdə  
təfərrüatları ilə göstərməyiniz tövsiyə olunur. 

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 
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Əlavə G

1.     Keyfiyyətə nəzarət sisteminin 
qiymətləndirilməsi müvafiq vaxta 
planlaşdırılıb (misal üçün, təşkilat üçün 
daha aşağı dövrə).

2.     Təşkilatın keyfiyyətə cari nəzarət üzrə 
vəsaiti sistem barədə biliklərin tamlığına 
əmin olmaq məqsədilə təhlil edilmişdir.

3.     Peşədə və nüfuzlu peşə yönümündə 
dəyişikliklərin baş verməsi idarəetmə 
sistemində və müvafiq rəhbərlikdə 
yeniliklər edilməsini zəruri edir.

4.     Davamlı ixtisasartırma ilə bağlı təşkilatın 
siyasəti, tələbləri və praktikası barədə 
məlumat əldə edilib və qiymətləndirmə 
aparılıb. 

5.     Tərəfdaş və işçilərin davamlı 
ixtisasartırmaya riayət etməsi və bununla 
bağlı hesabat təhlil edilib.

6.     Təşkilatın xidmət təklif etdiyi sahələr üzrə 
müvafiq peşəkar ixtisasartırmaları əldə 
etməsi, öyrənməsi və bununla bağlı 
məlumatlandırmaya görə rəhbərliyin 
məsuliyyəti.

7.     Keçən il ərzində tərəfdaşlar və işçilər 
tərəfindən həyata keçirilən daxili və kənar 
təlim proqramları təhlil edilib. 

8.     Keyfiyyətə nəzarət sisteminin müxtəlif 
məsələlərinə görə cavabdeh olan sahibkar 
və ya tərəfdaşlarla müsahibələr 
keçirilmişdir. 
Hər bir müsahibə zamanı aşağıdakı suallar 
təqdim edilib: 

(a) İşlədikləri sahələrdə keyfiyyətə nəzarət 
sisteminə və ya bununla bağlı 
sənədlərə zəruri dəyişikliklər edilibmi? 

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 

Keyfiyyətə nəzarət  sisteminin monitorinqi
prosesi (Tövsiyə edilən məsələlər)       
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(b)    Növbəti ildə dərhal baxılmalı olan 
dəyişikliklər baş verəcəkmi? 

(c)     İşlədikləri sahələrdə keyfiyyətə 
nəzarət sistemində çatışmazlığın 
olduğunu göstərən vacib əhəmiyyətli 
pozuntular və ya digər hallar baş 
veribmi? 

(d)    Hər hansı bir tərəfdaş və ya işçi 
təşkilatın siyasətinə riayət etmək 
niyyətində olmadığını nümayiş 
etdiribmi? 

(e)    Təşkilatın daxilindən və ya kənardan 
riayət etmə ilə bağlı narazılıq,  yaxud 
şikayət daxil olubmu? 

(f)      Keyfiyyətə nəzarət sisteminin təhlili 
üçün vacib olan digər məsələlər 
mövcuddurmu? 

9.     Dövr ərzində digər hüquqi və ya peşəkar 
praktika təhlilləri aparılmışdırmı (əgər 
belədirsə, nüsxələri əldə edin və nəticə 
məlumatlarını nəzərdən keçirin)?

10.   Təşkilatın mübahisələrin və ya 
narazılıqların həlli prosesi və inzibati 
cəzalandırma prosedurlarının uyğunluğuna 
baxılıbmı? Xüsusi olaraq aparılan sorğular 
intizam xarakterli məsələlərə  baxılması və 
təşkilatın müdafiə siyasətlərinə uyğun 
olaraq məsələlərin həllinə ünvanlanmalıdır. 

11.   Müstəqillik, məxfilik, təşkilatın 
siyasətlərinə riayət etmə və keyfiyyətə 
nəzarət standartlarına dair təşkilatın 
bəyannamələrindən nümunə seçilibmi (əgər 
tələb edilirsə)? 

12.   Təhlil edilən fayllarda aşağıdakı məsələlərlə 
bağlı verilən qərarlar və görülən tədbirlərin 
uyğunluğu və düzgünlüyü ilə bağlı sənədlər 
varmı: 

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 
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(a)    daxildən və kənardan şikayətlər; 

(b)   peşəkar məsələlərlə bağlı mübahisələr; və 

(c) prosedur və siyasətlərin pozulması 
(tərəfdaş və ya işçilər tərəfindən).

13.   Təşkilatda keyfiyyətə nəzarət siyasətlərinə 
riayət edilib-edilmədiyini müəyyən etmək 
üçün faylların təftişi üzrə yoxlama 
siyahılarından istifadə etməklə ........ sayda 
fayl təftişi aparılmışdır. Fayllar elə bir 
qaydada seçilmişdir ki, üç illik monitorinq 
dövrü ərzində aşağıdakı meyarlara cavab 
vermək mümkün olsun: 

Aşağıdakı fayllar  təftiş edilmişdir   
(yenidən baxılma (a) və (b) təşkilatın qəbul 
etdiyi siyasətə uyğun olaraq. Misal üçün, 
həm kəmiyyət (say) həm də keyfiyyət (risk) 
amilləri nəzərə alına bilər): 

(a)    hər bir tərəfdaşdan ən azı bir təhlil və 
bir audit tapşırığı;

(b)    müəyyən edilən əminliyi təmin edən 
ən azı bir tapşırıq.

14.   Faylların təftişi zamanı aşkar edilən vacib 
çatışmazlıqları qeyd edin. Aşkar edilən 
vacib çatışmazlıqlar sistemdə düzəliş 
edilməsi tələb edilən çatışmazlığı ifadə 
edirmi, yaxud təşkilatın siyasətinə riayət 
edilməməsi halını təsbit edirmi? 

15.   Təftiş edilən fayllara tapşırıq üzrə tərəfdaş 
və ya müşahidəçi-ekspertin iştirakı ilə 
aparılan monitorinqin nəticələri daxil 
edilməməlidir. Bu hallarda alternativ şəxs 
təyin edilməlidir (Sağ tərəfdəki sütunda 
cavab verilməsi tələb edilir). 

16.   Yuxarıdakı prosedurların həyata 
keçirilməsindən sonra monitorinq zamanı 

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 
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keyfiyyətə nəzarət sistemi və ya bununla 
bağlı sənədlədə vacib dəyişikliklərin 
aparılmasının zəruri  olmadığı müəyyən 
edilmişdir. 

Keyfiyyətə nəzarət sistemində 
dəyişikliklərin edilməsi tələb edildikdə 
tərəfdaşlara təqdim etmək üçün tövsiyə və 
ya tələb edilən dəyişikliklər barədə hesabat 
hazırlanmışdır. Nəzərdə tutulan dəyişikliklər 
tövsiyələrə dair sübutla əsaslandırılmışdır. 

17.    Aşağıdakıları tətbiq edən halları nəzərdən 
keçirin və cavablandırın: 

(a)    nəzərdə tutulan dəyişikliklərin və ya 
konstruktiv şərhlərin qəbul edilməsinə 
qarşı zidd fikirlərin və onların qəbul  
edilə bilinməməsi halının sübutuna 
baxılmışdır; 

(b) bu cür ziddiyyət və ya qəbul edilməmə 
halları görüntüsü yoxdur;

(c)   dəyişikliklər və ya şərhlərin uyğun 
olub- olmaması ilə bağlı məsləhət alma 
təklifinin təhlili üçün sahibkar, tərəfdaş 
və ya kənar ekspertlə məsləhətləşmələr.

18.    Təşkilatın hüquqi, müqavilə üzrə və 
peşəkar öhdəlikləri ilə bağlı müşahidə 
edilən səhvlər, etinasızlıq, mübahisələr və 
ya riayət etməmə üzrə məlumatlar nəzərdən 
keçirilib və tərəfdaşlara çatdırılıb. 

19.    Aparılan prosedurlar, bu prosedurlar   
nəticəsində əldə edilən məlumatlar və 
tövsiyələri özündə ehtiva edən hesabat 
hazırlanmış və təşkilatdakı aidiyyatı 
tərəfdaşlara təqdim edilmişdir. Hesabat 
tərəfdaşlarla müzakirə edilib və onlar  
tövsiyələri həyata keçirmək,  müvafiq 
tərəfdaş və işçiləri əldə edilən nəticə və 

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 
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tövsiyələr barədə məlumatlandırmaqla bağlı 
razılıq əldə etmişdir, əgər onlar razılıq əldə 
etməyiblərsə, fikir ayrılıqlarının həlli üzrə 
təşkilatın proseslərinin tətbiqi və nəticələrin 
sənədləşdirilməsi barədə razılığa gəlmişlər.

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 
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Əlavə H

(TƏŞKİLATIN ADI)

MONİTORİNQ HESaBaTI 

(MONİTORİNQİN aDI) 

(Verilmə tarixi) 



121

1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 48-ci maddəsinə əsasən:  

48.     Təşkilat keyfiyyətə nəzarət sistemi ilə bağlı siyasət və prosedurlarının uyğunluğu, müvafiq və 
effektiv qaydada istifadə edilə bilinməsini təmin etmək məqsədilə nəzərdə tutulan monitorinq 
prosesinə malik olmalıdır. Bu proses: 

(a)     təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminin davamlı şəkildə nəzərdən keçirilməsi və 
qiymətləndirilməsi, o cümlədən dövri olaraq hər bir tapşırıq üzrə tərəfdaş üçün ən azı bir 
tamamlanmış tapşırığın təftişi prosesindən ibarət olmalıdır;   

(b)    tərəfdaş və ya tərəfdaşlar, yaxud bu məsuliyyəti öz üzərinə götürmək üçün müvafiq təcrübə 
və səlahiyyətə malik digər şəxslərə monitorinq prosesinin aparılması məsuliyyətinin təyin 
edilməsini tələb etməlidir; 

(c)    audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirən şəxslərdən tapşırıqların təftişi 
prosesinə cəlb edilməməyi tələb etməlidir (A64-A68 saylı paraqraflara isnad edin). 
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(TƏŞKİLATIN ADI) 

Giriş 

Ümumi baxış 
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(TƏŞKİLATIN ADI) 

Monitorinq üçün sorğu forması 

Monitorinq hesabatı ilkin olaraq aşağıdakı suallara verilən cavablardan ibarət olacaq. Keyfiyyətə
nəzarətə görə cavabdeh olan tərəfdaşlarınıza verdiyiniz hesabatda “xeyr” cavabı verilən hər bir sual
üçün müşahidələriniz, yekun rəyləriniz və tövsiyələrinizi (əgər müvafiq bilinirsə) göstərin. 

1.     Təşkilatda keyfiyyətə nəzarət sisteminin 
idarə edilməsi üçün müvafiq təcrübə və 
səlahiyyətə malik tərəfdaş və ya şəxslər 
təyin edilibmi? 

2.     Təşkilatın keyfiyyətə nəzarətlə bağlı yazılı 
təlimat və siyasətləri varmı? 

3.     Keyfiyyətə nəzarət üzrə yazılı təlimat və ya 
siyasətlərin içində olan məlumatlar bütün  
məsələlər baxımından 1 saylı Beynəlxalq 
Keyfiyyətə Nəzarət Standartı və ya müvafiq 
qanunvericiliyin tələblərinə uyğundurmu? 

4.     Təşkilatın keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimatı 
ilə 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət 
Standartının tələbləri (və ya müvafiq 
qanunvericiliyin tələbləri) arasında aparılan 
müqayisənin nəticələri barədə təşkilatdakı 
keyfiyyətə nəzarət sisteminə görə cavabdeh 
şəxsə məlumat verilibmi (o cümlədən 
çatışmayan və ya uyğun olmayan siyasət, 
prosedur və ya sənədlər barədə)? 

5.     Hər bir tərəfdaş üçün minimum bir tapşırıq 
yoxlanılıbmı? 

6.     Tapşırıqların təhlili zamanı bu tapşırıq üzrə 
tapşırıq qrupunun üzvü və ya keyfiyyətə 
nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertin  
(monitorinq aparan bir şəxs kimi) 
olmadığına əminsinizmi? 

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 
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7.     Sistemli, təkrar və ya digər  ciddi və dərhal 
islahedici tədbirlərin görülməsini tələb edən 
çatışmazlıqlar aşkar edilibmi? 

8.     Təşkilat tərəfindən verilən hesabatın 
uyğunsuzluğunu sübut edən sənəd varmı? 

9.     Tələb edilən tapşırıq prosedurlarının həyata 
keçirilmədiyinə dair sübut varmı? 

10.   Bütün çatışmazlıqlar barədə təşkilat 
daxilindəki keyfiyyətə nəzarət sisteminə 
görə cavabdeh tərəfdaşlara yazılı məlumat 
verilibmi? 

11.   Faylların təhlili zamanı lazımi fayl təftişi 
üzrə yoxlama siyahıları doldurularaq 
sənədlərin içinə daxil edilibmi? 

12.   Təşkilatda keyfiyyətə nəzarətə görə 
cavabdeh tərəfdaşların və digərlərinin ən azı 
ildə bir dəfə əvvəlki ildə aparılan 
monitorinq prosedurları, sistemli, təkrar və 
ciddi çatışmazlıqlar və bu çatışmazlıqları 
aradan qaldırmaq üçün görülən islahedici 
tədbirlər barədə məlumatlandırılmasını 
təsdiq edən sübut varmı?

Bəli Xeyr Məlumat
yoxdur Şərhlər 
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Monitorinq hesabatı 

Təşkilatdakı keyfiyyətə nəzarət sisteminə görə cavabdeh olan tərəfdaşa (tərəfdaşlara)

Təhlil ____________ tarixindən ______________ tarixinə qədər aparılmışdır. 

Əhatə olunan dövr: ___________ tarixindən _____________ tarixinə qədər 

Faylları təhlil edilən fərdi sahibkarın / tərəfdaşın (tərəfdaşların) adı: 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________

Mən təşkilat üçün monitorinq təftişinin, o cümlədən keyfiyyətə nəzarət siyasətinin təhlilinin və mini-
mum bir nəfər tərəfdaş üçün tapşırıqların təftişini həyata keçirmək məqsədilə təyin edilmişəm / cəlb
edilmişəm.

Təşkilatda keyfiyyətə nəzarət sisteminin idarə edilməsi lazımi və müvafiq təcrübə və səlahiyyətə malik
olan (olmayan) tərəfdaşa və ya digər şəxsə həvalə edilmişdir. 
(yekun rəy mənfidirsə, bunun səbəblərini göstərin) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.     Təşkilatın keyfiyyətə nəzarət üzrə yazılı təlimatı və ya keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurları 
vardır/yoxdur.
(Keyfiyyətə nəzarət üzrə yazılı təlimat natamamdırsa, keyfiyyətə nəzarət sisteminə görə cavabdeh 
olan tərəfdaş (tərəfdaşlar) tərəfindən təklif edilən şərhləri göstərin).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.     Fikrimcə, təşkilatın keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimatı bütün məsələlər baxımından 1 saylı 
Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının tələblərinə (və ya müvafiq qanunvericilik 
tələblərinə) uyğun gəlir/uyğun gəlmir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                     



3.     Mən sizin keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimatda aşağıdakı buraxılmış və ya uyğun olmayan siyasət, 
prosedur və ya sənədləri aşkar etdim/aşkar etmədim.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.     Mən təşkilatda keyfiyyətə nəzarət sisteminə görə cavabdeh olan tərəfdaşın (tərəfdaşların) əvvəlki 
ildə aparılan monitorinq prosedurları, bu cür prosedurlarda əldə edilən nəticələr,  aşkar edilən 
sistemli, təkrar və digər ciddi çatışmazlıqlar və bu çatışmazlıqlarla bağlı görülən islahedici 
tədbirlər barədə aidiyyatı tərəfdaşlar və digərlərini ildə ən azı bir dəfə məlumatlandırılmasını 
təsdiq edən sübut əldə etdim/əldə etmədim.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5.     Mən hər bir tərəfdaş üçün ən azı bir tapşırığı təhlil etmişəm. 

Tapşırıqların təhlili zamanı tapşırıq qrupunun üzvü və ya tapşırığın keyfiyyətinə nəzarət üzrə 
müşahidəçi-ekspert olmadığımı təsdiq edirəm. 

Seçilən hər bir tapşırıq barədə təfərrüatları qeyd edin (o cümlədən tərəfdaşın adı, tapşırığın növü, 
müştərinin adı və ilin sonu tarixini).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.     Faylların təhlili tapşırığını həyata keçirərkən sistemli, təkrar və yaxud digər formada ciddi və 
dərhal islahedici tədbirlərin görülməsini tələb edən çatışmazlıqları və ya pozuntuları aşkar 
etdim/aşkar etmədim. 

Bu cür çatışmazlıqları təfərrüatları ilə qeyd edin. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7.     Təşkilat tərəfindən verilən hesabatın uyğun olmadığını göstərən sübut aşkar etdim/aşkar etmədim. 

Verilən hesabatın uyğunsuzluğunu göstərən sübut barədə məlumatları göstərin. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat

125125125125125125125125

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat



126126126126126126126

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat

8.     Beynəlxalq audit standartları və ya təşkilat tərəfindən tələb edilən tapşırıq üzrə prosedurların 
həyata keçirilmədiyi barədə sübut əldə etdim/əldə etmədim. 

Tələb edilən tapşırıq üzrə prosedurların həyata keçirilmədiyini göstərən sübut barədə məlumatları 
göstərin. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9.     Təhlil apardığım zaman aşkar etdiyim bütün çatışmazlıqlar barədə təşkilatda keyfiyyətə nəzarət 
sisteminə görə cavabdeh olan tərəfdaşı (tərəfdaşları) məlumatlandırmışam. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10.     Faylların təhlili zamanı müvafiq fayl təftişi üzrə yoxlama siyahılarını doldurdum və bunlar həmin 
hesabata qoşma şəklində əlavə edilmişdir. 
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Nümunə - Keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat: Qeyri-peşəkar işçi heyətə malik fərdi sahibkar 

Təlimat nümunəsi – Bu təlimat kimlər üçün nəzərdə tutulur?
Bu təlimatdan necə istifadə edirsiniz? 

Bu təlimat nümunəsində təklif edilən siyasət və prosedurlar fərdi sahibkar (FS) tərəfindən idarə
edilən təşkilatlar üçün keyfiyyətə nəzarət sisteminin 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Stan-
dartına uyğun qaydada yaradılması və həyata keçirilməsi məqsədilə hazırlanmışdır. Bu vəsaitdə
olan məlumatlar hər bir FS-nin biznes fəaliyyətinə uyğunlaşdırılma məqsədilə yenidən baxılmalı və
dəyişdirilməlidir. Rəhbər vəzifələrin təyinatı məqsədilə istifadə edilən abreviaturlar FS daxilində is-
tifadə edilən vəzifələrin əks etdirilməsi üçün dəyişdirilməlidir. 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə
Nəzarət Standartı və BMF-nin “Beynəlxalq keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil xarakterli  yoxlamalar və
digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə  bəyannamələr” Məlumat kitabçasında göstərilən sözlər
və ifadələr bu vəsaitdəki söz və ifadələrlə eyni mənanı verir. 

Ən yaxşı praktika kimi təklif edilən mətn kursiv şriftilə təqdim edilir. Təşkilat mətnin həmin
hissələrini təlimat nümunəsindən çıxara bilər.  

Bu təlimatın  məqsədlərinə görə “ştat” dedikdə, fərdi mütəxəssis-praktikə dəstək məqsədilə texniki
tapşırıqları icra edən qeyri-peşəkar texniki işçilər, işçi heyət üzvləri nəzərdə tutulur. Bu, yalnız
texniki olmayan, inzibati tapşırıqları icra edən işçi heyəti istisna edir. 
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Siyasət barədə ümumi izahat

Fərdi sahibkar (FS) özünün və  işçi heyətinin 1 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditini  və təhlilini
aparan şirkətlərin işinin keyfiyyətinə nəzarət və digər təsdiqləmə  və əlaqəli xidmətlər öhdəliyi”
Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının müddəalarına (yaxud digər peşə standartlarına, tətbiq
edilən hüquqi-normativ tələblərə) riayət etməsi və təşkilatın tapşırığa dair hesabatlarının uyğunluğunu
təmin etmək məqsədilə keyfiyyətə nəzarət sistemini formalaşdırmalı, həyata keçirməli, saxlamalı,
yoxlamalı və tətbiq etməlidir. 

                                                                                                                                       
FS-in missiyası və ya məqsədləri barədə təfərrüatları əks etdirən sənədlərini göstərin. 
Bu sıraya daxil edilən materiallar barədə bu Təlimata isnad edin.                                                                                                                                        

FS və işçi heyətin ümumi vəzifə və məsuliyyətləri 

FS keyfiyyətə nəzarət sisteminə görə son səlahiyyət və məsuliyyət daşıyan tərəfdir. 

FS və işçi heyət, hər biri fərqli dərəcədə təşkilatın keyfiyyətə nəzarət siyasətləri və prosedurlarının həy-
ata keçirilməsinə cavabdehdirlər. 

FS-in dəyərlərinə (bunları müəyyən edin) FS mədəniyyətində əks olunan digər ümumi dəyərlər daxildir. 

FS və işçilər aşağıdakı göstərişlərə əməl etməlidirlər:

•    Etik davranış və xidmətin keyfiyyəti üstünlük verilən ilkin şərtdir; kommersiya mülahizələri icra 
olunan işin keyfiyyətini dəyişdirə bilməz;

•     IESBA-in Etika Məcəlləsinin1 oxunması, başa düşülməsi və tətbiq olunması;

•     FS və işçi heyətinin müstəqilliyə yaranan təhlükələri müəyyən etmək, açmaq və sənədləşdirmək 
məsuliyyətini və müəyyən edilən təhlükələri idarə etməyi başa düşmək;

•     Müstəqilliyə mane ola bilən (və ya belə görünən) vəziyyətlərdən uzaq durmaq;

•     İxtisas artımı ilə bağlı tələblərə uyğun gəlmək;

•     İxtisas, qüvvədə olan maliyyə hesabatı çərçivəsi və təminat standartları (məsələn, MHBS, BAS), 
məlumatların açıqlanması və mühasibat praktikaları, keyfiyyətə nəzarət, təşkilat standartları və 
müvafiq sahə və müştərinin konkret təkmilləşmələri üzrə cari təkmilləşmələrdən kənar qalmamaq;

1  Yaxud üzv qurumun Etika Məcəlləsi.

129129129129129129129129



130

Nümunə - Keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat: Qeyri-peşəkar işçi heyətə malik fərdi sahibkar 

130

•     FS və işçi heyətinə lazım gəldikdə, dəstək olmaq, bilik və təcrübəni bölüşməklə müvafiq peşəkar 
vərdişləri mənimsəmələrinə kömək etmək və müştəri xidmətlərinin keyfiyyətini qaldırmaq;

•     Tapşırıq və ofis işlərinə (həm ödənişli, həm də ödənişli olmayan) ayrılan vaxtı izləmək və müəyyən 
etmək üçün vaxt qeydlərini (müntəzəm qaydada FS-in vaxt və billinq sistemlərinə daxil edilən) 
dəqiqləşdirmək;

•      Ofis və kompyuter avadanlıqlarından (o cümlədən, şəbəkə və kommunikasiya resurslarından) və 
digər birgə əmlakdan təhlükəsiz və müvafiq qaydada istifadə etmək. Buna etika qaydaları, müştəri 
məlumatlarının məxfi və gizli saxlanması nəzərə alınmaqla, yalnız müvafiq biznes məqsədləri üçün 
FS texnoloji resurslarından istifadə daxildir;

•     FS və müştəri məlumatlarını, biznes və şəxsi məlumatları tam məxfi saxlamaq. Təşkilatın müştəri və 
ya təşkilat üzrə elektron əsaslı məlumatlarının müvafiq məlumat saxlama proseduralarına uyğun 
qaydada FS şəbəkəsində saxlanmasını təmin etmək;

•     FS-i onun keyfiyyətə nəzarət, etika qaydalarında, o cümlədən müstəqillik, məxfilik və ya FS 
resurslarından qeyri-müvafiq istifadədə (veb və e-mail sistemləri daxil olmaqla) olan ciddi 
pozuntular barədə məlumatlandırmaq;

•      Mütəxəssis məsləhəti ilə və ya tələb olunduqda, bütün mühüm müştəri əlaqələrinin 
sənədləşdirilməsi və müvafiq qeydlərin saxlanması;

•     Bütün mühüm məsləhətləşmələr, müzakirələr, təhlillər, qərarlar və müstəqilliklə bağlı təhlükələrin 
tənzimlənməsi üzrə nəticələr, çətin və mübahisəli məsələlər, fikir ayrılıqları və mənafe 
toqquşmalarının sənədləşdirilməsi və müvafiq qeydlərin saxlanması;

•     İş saatları, iştirak, idarəetmə, yığıncağın başa çatma vaxtları və keyfiyyətə nəzarətlə bağlı FS-ın 
standart praktikalarına əməl etmək. 
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1. FS daxilində keyfiyyətə nəzarətə görə rəhbərliyin məsuliyyətləri 

1.1. Rəhbərliyin etika tonu   

FS-lər peşə praktikası ilə bağlı bütün başlıca məsələlər barədə qərar qəbul edirlər.

FS təşkilat daxilində keyfiyyətə nəzarət mədəniyyətinin idarə edilməsi və aşılanması, eləcə də təş-
kilatın keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimata və tapşırığın keyfiyyətinə dəstək üçün nəzərdə tutulan prak-
tiki vasitə və təlimatların təmin edilməsi və saxlanmasına görə cavabdehlik daşıyır. 

Spesifik vəzifə və məsuliyyətlərə malik fərdlərin bu vəzifələri həyata keçirmək üçün lazımi təcrübə
və bacarıqlara malik olub-olmadıqları FS tərəfindən qiymətləndirilməlidir. 

1.2. Rəhbər vəzifələr 

Keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimata əsasən, FS daxilində müxtəlif rəhbər vəzifələrə isnad edilməlidir.
FS müxtəlif vəzifələri icra edir. Lakin kadrlar şöbəsinin vəzifəsini müvafiq dərəcədə təcrübə və ixti-
saslaşmış işçilər həyata keçirməli, keyfiyyətə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert vəzifəsini isə kənar-
dan cəlb edilmiş ixtisaslaşmış şəxs aparmalıdır. 

FS (Fərdi sahibkar) – FS-in sahibi və rəhbəri.

Keyfiyyətə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert – audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət funksiyasını
həyata keçirən peşəkar. 

İR2 (İnsan resursları) – insan resursları ilə bağlı bütün funksiyalar, o cümlədən üzvlük haqqı və
davamlı ixtisasartırma kimi peşə fəaliyyətinə aid  funksiyalar üçün cavabdeh olan işçi heyət.

2  FS həm də İR funksiyalarının bir neçəsini və ya hamısını nəzərdə tuta bilər.
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2.  Müvafiq etik tələblər 

FS etik rəhbərlik dəyərini tanıyır və buna görə məsuliyyəti qəbul edir. 

2.1. Müstəqillik 

FS və işçilər müştərilər üçün əminliyi təmin edən tapşırıqların icrasında düşüncə baxımından və zahirən
müstəqil olmalıdır. 

Aşağıdakı sənədlər bütün tapşırıq dövrü ərzində müstəqillik tələblərinə riayət edilməsini tələb edir: 

•     IESBA-in Etika Məcəlləsi, xüsusilə 290-cı və 291-ci bölmələri;

•     1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı; və 

•     220 saylı “Tarixi maliyyə məlumatlarının auditinin keyfiyyətinə nəzarət” beynəlxalq audit standartı (BAS).

Müstəqillik üçün mövcud təhlükələri aradan qaldırmaq, yaxud tətbiq edilən müvafiq təhlükəsizlik təd-
birləri ilə məqbul səviyyəyə qədər azaltmaq mümkün olmadıqda, təşkilat təhlükə yaradan fəaliyyəti,
maraq və ya əlaqələri dayandırmalı və ya bu tapşırıqdan imtina etməlidir (imtina qanunla və ya norma-
tiv aktlarla qadağan edilmirsə). 

FS müstəqillik üçün təhlükələrin lazımi qaydada həllinə görə məsuliyyət daşıyır və bunu təmin etməlidir.

FS müstəqillik üçün təhlükələr və ya potensial təhlükələr üzrə spesifik halları təhlil etməlidir. İşçilər bu
kimi təhlükələr barədə FS-i məlumatlandırmalıdır. 

FS aşkar edilən təhlükələr, o cümlədən müştəri ilə əlaqə və ya hallar üzrə təhlükələr barədə məlumat-
ları və görülən təhlükəsizlik tədbirlərini sənədləşdirməlidir.

Bütün işçi heyət IESBA-in Etika Məcəlləsinin 290-cı və 291-ci bölmələrini və FS-in müstəqilliyə dair
siyasətini dərk etməsi və buna riayət etməsini yazılı təsdiq edən sənədləri ildə bir dəfə FS-ə təqdim etməlidir. 

Əminliyi təmin edən tapşırıq üçün təyin olunan işçi heyət  müştəridən və tapşırıqdan asılı olmadığını
təsdiq edən yazılı sənədi FS-ə təqdim etməli, yaxud müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərini görə bilmək
məqsədilə FS-i müstəqillik üçün mümkün təhlükələr barədə  məlumatlandırmalıdır.  

İşçilər  tapşırığın icrasına təyin edilmiş tərəfdaşlar və işçi heyətdən tapşırıq üzrə tərəfdaşların əmək-
daşlarından hər hansı birinin təşkilatın əminliyi təmin edən tapşırığı yerinə yetirməsinə mane olan və
IESBA-in Etika Məcəlləsinin 290-cı və 291-ci bölmələri ilə, yaxud hüquqi orqan tərəfindən qadağan
edilən xidmətləri həyata keçirməsi barədə FS-i məlumatlandırmalıdır.  

FS tələb etdiyi halda işçilər müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiq edilməsi ilə təhlükəli halları
aradan qaldırmaq və ya məqbul dərəcəyə qədər azaltmaq üçün lazım olan tədbirləri görməlidirlər. Bu
tədbirlərə aşağıdakılar daxil ola bilər: 
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•     tapşırıq qrupuna üzvlüyün dayandırılması; 

•     tapşırıq məqsədilə həyata keçirilən iş və ya xidmətlərin xüsusi növlərinin dayandırılması və ya 
dəyişdirilməsi; 

•     maliyyə və ya mülki paydan imtina;

•     heyət və ya müştərilərlə biznes münasibətlərinin dayandırılması və ya bunun mahiyyətinin 
dəyişdirilməsi;

•     İşi yenidən baxılması üçün xarici peşəkar məsləhətçi və ya digər işçi heyəti üzvünə təqdim etmək;

•     bu kimi hallar üçün müvafiq bilinən digər tədbirlərin həyata keçirilməsi.

2.1.1. İctimai əhəmiyyətli müəssisələr üçün audit tapşırıqları üzrə heyətin növbəliliyi 

FS və işçilər IESBA-in Etika Məcəlləsinin 290-cı və 291-ci bölmələrində listinq subyektləri üçün audit
tapşırıqlarının icrasına cəlb olunan rəhbər şəxslər və audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət edən
müşahidəçi-ekspertlərin növbəliliyi ilə bağlı tələblərinə riayət etməlidirlər.  

290.151-ci  paraqrafa müvafiq olaraq, auditor yoxlaması üçün müraciət edən müştəri ictimai
əhəmiyyətli müəssisədirsə, FS və ya audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert
müəyyən edilmiş müddətə (FS-in siyasətinə uyğun olaraq ili göstərin – normal halda yeddi ildən az
bir müddətə) qədər tapşırıqda iştirak etməməlidir. 

Qarşısıalınmaz hallarda və keyfiyyətə nəzarət üçün fərdi şəxsin audit tapşırığını davam etdirməsi xüsusi
olaraq vacib olarsa, bu məhdudiyyət müəyyən qədər aradan qaldırıla bilər. Növbə ilə əvəzetmənin
tövsiyə edilmədiyi hallar qarşısıalınmaz hallara aiddir. Bu zaman təhlükəni məqbul səviyyəyə qədər
azaltmaq üçün ilk təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq edilə bilər. Belə tədbirlərə tapşırıq qrupu ilə əlaqəsi ol-
mayan mütəxəssis tərəfindən icra olunan işə əlavə olaraq baxılması daxildir. Növbəliliyin tövsiyə və ya
tələb olunmadığı hallar sübut olunmalıdır. FS və ya keyfiyyətə nəzarət və etibarlılıqla bağlı müstəqilliyə
mühüm təhlükə yarandıqda, növbəlilik təhlükəni məqbul səviyyəyə endirmək üçün ilkin təhlükəsizlik
tədbiri olmalıdır. Tapşırıq qrupunun müstəqilliyinin qiymətləndirilməsi müştərinin qəbul olunması və
xidmətlərin davam etdirilməsi prosedurunun  vacib hissələrindən biridir. Qiymətləndirmə zamanı
müəyyən fərdlərin əvəzlənməsinin vacibliyi barədə nəticə hasil olarsa, bu barədə FS-i məlumatlandır-
maq lazımdır. 

Bu kimi halların (o cümlədən müştərinin gözlədiyi reaksiyanın) təhlilindən və digər tərəfdaşlarla məs-
ləhətləşmədən sonra FS mümkün qədər qısa müddət ərzində müvafiq qərar qəbul edib  yazılı formada
müştəriyə təqdim etməlidir (bu sənəd fayllarda lazımi sənəd kimi saxlanılmalıdır). 

Əvəzləmə vacib hesab edildikdə, FS tapşırıq qrupuna rəhbərlik üçün digər (kənardan) təcrübəli
mütəxəssis-praktik cəlb etməli və onun iqtisadi subyektin auditində iştirak etməməli olduğu müddəti və
digər müvafiq tələbləri qoymalıdır. 
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Əvəzləmə vacib hesab edildikdə, FS riski məqbul səviyyəyə qədər azaltmaq üçün alternativ təhlükəsiz-
lik tədbirləri həyata keçirməlidir. 

                                                                                                                                 
FS-in Müstəqilliyin təsdiqi formasını daxil edin
                                                                                                                                 

2.2. Mənafelərin toqquşması 

FS və işçi heyət IESBA-in Etika Məcəlləsinin 220-ci bölməsində mənafelərin toqquşmasına səbəb ola
bilən maraqlar, təsirlər və ya əlaqələrlə bağlı tələblərə əməl etməlidir. FS və işçi heyət müştəri xid-
mətləri zamanı peşəkar mühakimə və ya obyektivliyə mane ola bilən   marağa, təsirə və ya əlaqəyə
malik olmamalıdır. 

FS özünə və işçi heyətə mənafe toqquşmalarını başa düşmək, müəyyən etmək, sənədləşdirmək, eləcə də
onların müvafiq həllini vermək üçün nəzərdə tutulan praktik metod və prosedurların işlənib hazırlan-
ması, icrası, tətbiqi və monitorinqi üçün məsuldur. 

FS mübahisə və potensial mənafe toqquşmaları müəyyən edildikdə, müvafiq prosedurların tətbiqini
təmin edəcək. Digər hal sübut edilmədikdə, belə güman edilir ki, mübahisə və ya potensial mənafe
toqquşması müəyyən edildikdə, FS və ya işçi heyət vəziyyətlə bağlı fakt və halları tam şəkildə araşdır-
mayanadək və tələb olunan təhlükəsizlik tədbirləri və kommunikasiyaların yerində və hərəkət üçün
hazır olmasına əmin olmadıqda, hərəkət etməməli, məsləhət və ya şərh verməməlidirlər. 

Bu hallar zamanı hansı tədbirləri görmək və məsləhət vermək barədə qərar tam olaraq
sənədləşdirilməlidir.

İşçi heyət mənafelərin toqquşması, yaxud özləri və ya ailələri üçün potensial münaqişələri təhlil etməli
və bunlar barədə FS-i məlumatlandırmalıdır. FS və işçi heyət, həmçinin, öz aralarında, xüsusilə
müştərilərə birbaşa xidməti həyata keçirərkən müştəriləri arasında mənafelərin toqquşması hallarını
müəyyən etməli və onlar barədə açıqlama verməlidir. Bu halın hansı qaydada həll edilməsi və hansı xid-
mətdən imtinanın müəyyənləşdirilməsi üçün təşkilatın siyasətinə əməl olunmalı və xüsusi hallar müza-
kirə edilməlidir.  

Digər işçi heyətlə məsləhətləşmədən sonra FS-ə mənafelərin toqquşması zamanı aşağıdakılar barədə
qərar qəbul etmək səlahiyyəti verilməlidir: 

•     xidmət, tapşırıq və ya tədbirdən imtina və ya onların dayandırılması;

•     münaqişə ilə bağlı olan, həssas və müştəri ilə əlaqədar spesifik məlumatları qoruyan lazımi 
icazələrin alınması, məqbul bilindikdə açıqlamaların verilməsini təmin edən xüsusi tədbir və
prosedurların müəyyən edilməsi və tələb olunması;

•     prosesin, tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirlərinin və verilən tövsiyələr barədə qərarların lazımi 
qaydada sənədləşdirilməsi;
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•     tərəfdaş və işçi heyətin nizam-intizam prosedurlarının idarə olunması və riayət etməməyə görə 
sanksiyaların verilməsi;

•     meydana çıxa bilən mənafelərin toqquşması hallarından yayınmağa yardım məqsədilə qabaqlayıcı 
planlaşdırma tədbirlərinə başlamaq və bu prosesdə iştirak etmək; 

FS-nin biznes maraqlarının toqquşmasına yol açan biznes ma¬raqları və ya fəaliyyətləri, təşkilatın
maraqları toqquşan iki və ya daha çox tərəf üçün göstərdiyi xidmətlər, tərəfdaşlar və ya işçilər hər hansı
müştəri üçün xidmətləri xüsusi olaraq yerinə yetirməməsi barədə müştəri məlumatlandırılmalıdır. Bütün
hallarda müştərinin razılığı alınmalıdır. 

FS tapşırığın qəbul edilməsi və ya davam etdirilməsi barədə qərar qəbul etdikdə tərəfdaşlar və işçi
heyət bunu aşkarlanan münaqişələrlə bağlı tapşırıq fayllarında, xüsusilə də qəbuletmə və davam et-
dirmə və ya planlaşdırma bölmələrində rəsmiləşdirməlidir. Bu zaman münaqişənin mahiyyəti barədə
yazışmalar və ya müzakirələr, eləcə də digərləri ilə aparılan məsləhətləşmələr, əldə edilən nəticələr, tət-
biq olunan təhlükəsizlik tədbirləri və münaqişəli vəziyyətə ünvanlanan prosedurlar bu sənədə daxil
edilə bilər. 

Daxili məxfilik tələb olunduğu halda, şəbəkələrarası mühafizə, fiziki, şəxsi heyət, fayllar və məlumat
təhlükəsizliyi, məlumatların məxfi saxlanması barədə sazişlər, yaxud faylların bir-birindən ayrılması və
məlumat əldə edilməsinin xüsusi izolyasiyası üsullarından istifadə edərək, digər tərəfdaşlar və işçilər
tərəfindən məlumatlardan istifadə məhdudlaşdırılmalıdır. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi zamanı cəlb
edilən bütün tərəfdaşlar və işçilər bir-birinə istisnasız olaraq hörmət etməlidirlər. Lakin bir qayda
olaraq, belə tədbirlərin görülməsini tələb edən vəziyyətlərdən kənar durmaq lazımdır. 

İşçilər mənafelərin toqquşmasının qiymətləndirilməsi ilə bağlı öz məsuliyyətləri barədə məlumatsızdır-
larsa, qiymətləndirməyə yardım məqsədilə digər heyətlə müzakirələrin keçirilməsi tövsiyə olunur. 

İşçilər digərlərinin təşkilatın siyasəti və ya spesifik müddəalarına zidd fəaliyyəti barədə (qəsdən və ya
bilmədən) məlumatlı olduqda, bu məsələni birbaşa FS-ə təqdim etməlidirlər. 

2.3. Məxfilik 

FS və işçi heyət hüquqi-normativ aktlar, IESBA-in Etika Məcəlləsinin 140-cı bölməsi, təşkilatın
siyasəti və spesifik müştəri təlimatları və ya razılaşmalarına əsasən müştərilərlə bağlı bütün məlumatları
qorumalı və məxfi saxlamalıdır. 

Tapşırıq zamanı müştərilər barədə əldə edilən şəxsi məlumatlar yalnız toplandığı məqsədlər üçün isti-
fadə edilməli və ya açıqlanmalıdır. 

Şəxsi və müştərilərlə bağlı məlumatlar yalnız FS-in məlumat əldə etmə və saxlama siyasətində müəyyən
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edilən qaydada saxlanmalıdır. Sənədlər peşə tələbləri və hüquqi-normativ tələblərin həyata keçirilməsi
baxımından lazım olan müddətə qədər fayllarda saxlanmalıdır.

FS siyasəti şəxsi və müştəri məlumatlarının dəqiq, tam və mümkün olduqca yeni olmasını tələb edir. 

FS-in siyasətinə əsasən fərdlər və ya müştərilər müraciət etdikdə, şəxsi məlumatlardan, buna oxşar
digər məlumatlardan istifadə, onların saxlanması və açıqlanması barədə məlumat veriləcək (lazımi
icazə alındıqdan sonra) və FS-in siyasətində bu cür məlumatların əldə edilmə imkanları əks olunur. Bu
məlumatlara FS-in mülkiyyəti hesab edilən işçi sənədlər  aid edilməyə bilər.  

Bütün işçilərinin məxfiliyin qorunması və müştərilərlə bağlı məlumatların məxfiliyinin təmin edilməsi
sahəsində təlim alması məqsədilə  FS keyfiyyətə nəzarət dərslikləri, təşkilatın digər sənədləri (eləcə də
təlim materialları) və elektron daşıyıcı vasitələrlə öz təlimatları, qayda və təfsirləri barədə onları
məlumatlandıracaq və ya işçilərə bu məlumatları əldə etmək icazəsi verəcək. 

FS-in siyasətində məlumatların  qorunması, saxlanması, siyahıya alınması və bərpası, eləcə də bu
məlumatların icazəsiz şəxslər tərəfindən (daxildən və ya kənardan) istifadə edilməsinin qarşısının alın-
ması üçün daxili və kənar çap nüsxə fayllarının istifadəsi və saxlanması prosedurlarına malik olmaq
tələb edilir. 

FS-in siyasətində fayldakı məlumatların qorunması, saxlanması, bərpası və  onların icazəsiz şəxslər
tərəfindən (kənardan və ya daxildən)  istifadəsinin qarşısının alınması məqsədilə daxili və kənar çap
nüsxədə olan faylların saxlanması tələb edilir. 

FS-in siyasətində, həmçinin, məxfilik bəyannaməsinin bütün işçi heyət tərəfindən imzalanması tələb olu-
nur və bu sənədin qovluqda saxlanması tövsiyə edilir. Bütün işçilər təşkilatın məxfilik barədə bəyan-
naməsi ilə tam tanış olmalı və buna riayət etməlidir. Bu anlaşmanın qəbul edilməsi təşkilatla məxfilik
sazişinin imzalanması ilə təsdiqlənir.
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3. Müştəri ilə əlaqələr və xüsusi tapşırıqların qəbul edilməsi və davam etdirilməsi

3.1. Qəbul etmə və davam etdirmə 

FS yeni müştərinin qəbul edilməsi, yaxud problemli müştəri ilə əlaqələrin davam etdirilməsi barədə
qərarı yalnız özü və ya təcrübəli işçisi tərəfindən təhlil aparıldıqdan sonra qəbul edir.   

Davam etdirilən hər bir tapşırıq üzrə müştəri üçün xidmətlərin davam etdirilməsi ilə bağlı aparılan
təhlil sənədləşdirilməli və tapşırığın davam etdirilməsi üzrə əvvəlki tapşırıq və planlaşdırma əsasında
müştəriyə xidmətlərin davam etdirilib-etdirilməməsi barədə qərar verilməlidir. 

FS  tapşırığın qəbul edilməsi və ya davam etdirilməsi barədə qərar qəbul etməli və imzalamalıdır. 

Tapşırığın qəbul edilməsi və planlaşdırılması mərhələsindən sonra müştəri ilə əlaqə və ya tapşırıqla
bağlı mühüm risklər müəyyən edilərsə, FS kənar təcrübəli mütəxəssislə məsləhətləşmələr keçirməli və
bu məsələlərin həll edilməsi qaydalarını sənədləşdirməlidir.

Tapşırığın qəbul olunmasından və ya davam etdirilməsindən sonra FS-ə tapşırıqdan imtinaya dəlalət
edən informasiya daxil olarsa, bu zaman təşkilat tapşırığın davam etdirilib-etdirilməməsi barədə
məsələni nəzərdən keçirməli, peşəkar, hüquqi və qanuni tələblərə cavab verməsini təmin etmək
məqsədilə hüquqi məsləhət və rəylər üçün hüquq xidmətlərindən istifadə etməlidir. 

Xüsusi tapşırığın qəbul və ya davam etdirilib-etdirilməməsi məsələsinə  baxdıqda, FS aşağıdakıları
nəzərə almalıdır:

•     FS və işçi heyəti tapşırığın öhdəsindən gəlmək üçün müvafiq potensiala malikdirmi (buna 
sahəyə dair bilik, eləcə də tənzimləyici və ya hesabatverici tələblərlə müzakirə mövzuları və təcrübə 
daxildir);

•     Tələb oluna bilən hər hansı mütəxəssislərə müraciət;

•     Tapşırıq üzrə keyfiyyətə nəzarət baxışını icra etmək üçün təyin olunmuş fərdi şəxsin müəyyən 
edilməsi və təyin edilməsinin mümkünlüyü (tələb olunduqda);

•     Təklif əsasında digər auditorun işindən istifadə (o cümlədən təşkilatın digər ofisləri və ya şəbəkə 
təşkilatları ilə lazım olan hər hansı əməkdaşlıq);

•     Tapşırığı son hesabat vermə tarixinə kimi icra etmək bacarığı;

•     Hər hansı faktiki və ya potensial mənafe toqquşmalarının olub-olmaması;

•     Müstəqillik üzrə  aşkar olunmuş  hər hansı təhlükə ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiq 
olunmasına və təhlükələri məqbul səviyyəyədək azaldana qədər saxlanmasına səbəb olub və ya 
ola biləcəyi;
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•     Müştəri rəhbərliyinin (potensial), eləcə də idarəetməyə təyin olunmuş şəxslər və müəssisə üzərində 
əhəmiyyətli təsirə malik olan şəxslərin keyfiyyətləri, o cümlədən onların biliyi, səriştəsi və biznes 
reputasiyası (təşkilat daxilində hər hansı məhkəmə prosesi və ya neqativ açıqlama), eləcə də hazırkı 
və əvvəlki təşkilat təcrübəsi;

•     Bu fərdi şəxs və qrupların daxili nəzarət mühitinə və mühasibat standartlarının qeyri-müvafiq 
şərhlərinə münasibəti (o cümlədən  əvvəlcədən verilən hər hansı dəyişilmiş hesabatların və 
kvalifikasiyaların məzmununun nəzərə alınması);

•     Müəssisə əməliyyatlarının məzmunu, eləcə də onun biznes praktikaları və təşkilatın maliyyə 
vəziyyəti);

•     FS-in müştəri tərəfindən ödənilməli saatları (ödənməli rüsumları) qeyri-müvafiq dərəcədə aşağı 
səviyyədə saxlamaqla bağlı təzyiqə məruz qalıb-qalmamağı;

•     FS-in miqyasda hər hansı məhdudiyyətlər gözləyib-gözləməməsi;

•     Cinayətə cəlb olunmaqla bağlı hər hansı ehtimalın olub-olmaması;

•     Əvvəlki təşkilat tərəfindən yerinə yetirilən işin etibarlılığını və onun informasiya mübadiləsinə necə 
cavab verməsini müəyyən  etmək (buna müştərinin əvvəlki təşkilatı tərk etməsinin səbəbləri 
haqqında məlumat da daxildir).

                                                                                                                                       
Arzunuza uyğun olaraq, FS-in əlavə siyasətini və ya məqbul meyarları daxil edin. 
Bu Təlimatın  3.2-ci bölməsinə isnad edin.                                                                                                                                       

3.2. Yeni müştəri təklifləri 

Potensial müştərilərin təklifləri səriştəli işçi heyət tərəfindən hazırlana və FS  tərəfindən təhlil edilə
bilər.  Lakin potensial müştərinin təklifləri, ilk növbədə, qiymətləndirilməli və bunun üçün lazımi icazə
alınmalıdır.  

Hər bir yeni müştəriyə audit tapşırığı üçün FS tərəfindən təhlil prosesi həyata keçirilməli və
sənədləşdirilməlidir. Bu prosesdə müştəri ilə bağlı risklərin sənədləşdirilməsi də həyata keçirilməlidir.  

FS  yeni müştəri təkliflərinin nəzərə alınması məsələsinə baxılan zaman işçi heyət və ya üçüncü tərəflər
üçün sorğu hazırlamalıdır. FS müştərilərin tarixçəsi ilə bağlı məlumatlar axtara, hazır onlayn məlumat-
lardan istifadə edə bilər. 

Yeni müştərinin qəbul edilməsi barədə qərar verildikdən sonra FS müvafiq etik davranış tələblərinə
cavab verməli (eləcə də üzv qurumların  Etika Məcəlləsi tələb etdiyi halda, keçmiş təşkilatla əlaqə
saxlamalı) və yeni müştərinin imzalaması üçün məktub-öhdəlik  hazırlamalıdır. 
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3.3. Müştəri ilə əlaqələrin dayandırılması 

FS  tapşırıqdan imtina edilməsinin vacib olması nəticəsinə gəldikdə, bununla bağlı proses hazırla-
malıdır. Bu prosesdə nəticə etibarilə həyata keçiriləcək peşə tələbləri və hüquqi-normativ tələblər, eləcə
də məcburi hesabatvermə tələbləri nəzərə alınmalıdır. 

FS imtinaya səbəb olan faktlar və halların müzakirə edilməsi  məqsədilə müştərinin rəhbərliyi və
idarəetmə funksiyasına malik digərləri ilə görüşlər keçirməlidir.

FS imtinaya səbəb olan ciddi məsələləri, o cümlədən məsləhətləşmələrin nəticələri, verilən yekun rəylər
və bu rəylər üçün əsasları sənədləşdirməlidir. 

Peşə tələbləri və hüquqi-normativ tələblər  FS-i tapşırığı davam etdirməyə vadar etdikdə, bunun üçün
səbəblər sənədləşdirilməli, o cümlədən hüquq məsləhətxanaları ilə məsləhətləşmələr keçirilməlidir. 
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4. İnsan resursları

FS insan resursları ilə bağlı bütün məsələlərdə İR üzrə məsul işçini səlahiyyətli şəxs kimi qəbul edir.
Həmin işçi aşağıdakılara görə məsuliyyət daşıyır:

•     insan resursları üzrə siyasətin saxlanması;

•     əmək qanunları və normalarının tələbi əsasında və bazardakı yerini saxlamaq üçün lazımi 
dəyişikliklərin müəyyən edilməsi;

•     insan resursları ilə bağlı məsələlər üzrə təlimat və qiymətləndirmənin aparılması;

•     işçilərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sistemlərinin saxlanması;

•     tələb edildiyi halda, lazım olan xüsusi tədbirlər və ya prosedurlar barədə tövsiyələr vermək (nizam-
intizam və ya işəgötürmə ilə bağlı);

•     daxili peşə  hazırlığının planlaşdırılması;

•     heyətə dair faylların (işçilərlə bağlı şəxsi qovluqların) saxlanması (o cümlədən illik müstəqillik 
bəyannamələri, məxfiliyin qəbul edilməsi və davamlı peşə hazırlığı hesabatları); 

•     istiqamət üzrə təlim kursları.

4.1. İşəgötürmə və işçinin saxlanması 

Müştərinin tələblərinə cavab verə bilmək baxımından lazım olan bacarıq və qabiliyyətlərin təmin
edilməsi üçün FS və İR üzrə məsul işçi peşəkar xidmət tələblərini mütəmadi qaydada qiymətləndirmə-
lidir. Bu zaman əsasən “qaynar” dövrlər və potensial resurs çatışmazlıqlarının müəyyən edilməsi
məqsədilə hər bir təqvim dövrü ərzində tapşırıqla bağlı tələblərdən gözləntilər  qiymətləndirilməlidir. 

İR üzrə məsul işçi işəgötürmə ilə bağlı təhsil və peşə dərəcələri, rəy məktublarının yoxlanmasının da
daxil olduğu müraciət, müsahibə və sənədləşdirmə prosesindən istifadə edir. 

İr üzrə məsul işçi iş üçün namizədlər axtaran zaman  aşağıdakı amilləri nəzərə almalıdır:

•     Akademik və ixtisas kvalifikasiyalarını və rəyləri yoxlamaq;

•     Namizədlərin rezümesində boşluqları vaxtında aydınlaşdırmaq;

•     Kredit və kriminal qeyd yoxlamalarını nəzərə almaq;

•     Namizədlərlə hər bir təminat tapşırığının müstəqil və hər hansı mənafe toqquşmasından azad 
olmasını yazılı şəkildə, illik bəyan etməklə bağlı təşkilat tələbini aydınlaşdırmaq;

•     Namizədləri təşkilatın məxfilik siyasətinin başa düşülməsi və həmin siyasətin tətbiqi ilə bağlı 
bəyannamə imzalamaq tələbindən xəbərdar etmək. 
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Arzunuza uyğun olaraq, işəgötürmə ilə bağlı FS-in əlavə siyasət  və ya prosedurlarını 
göstərin. Bu Təlimatın 4.2-ci bölməsinə isnad edin. 
                                                                                                                                        

FS  bütün yeni işçilərin işə götürülməsi prosesinə başladıqdan son¬ra praktiki cəhətdən mümkün olan
müddətdə bütün işçilərin istiqamətləndirici təlimlərdə iştirakını təmin edir. İstiqamətləndirici material-
lara, bir qayda olaraq, təşkilatın siyasət və prosedurları daxildir. Sınaq müddəti bütün yeni işçilərə tət-
biq edilir (dövrü göstərin). 

FS səriştəli işçi heyətə malik olmaq və dayanıqlı və davamlı inkişafını təmin etmək məqsədilə heyətin
karyerasının inkişafı  imkanlarını  müəyyən etməlidir. 

FS dövri olaraq proqrama yenidən baxılmanın tələb edilib-edilmədiyini müəyyən etmək üçün FS-in cari
resurs tələbatlarının qiymətləndirilməsi ilə bərabər, işəgötürmə proqramının effektivliyini təhlil etmə-
lidir. 

4.2. Davamlı ixtisasartırma  

FS BMF-nin üzv qurumlarının davamlı üzvlüyünün ayrılmaz tərkib bir hissəsi kimi,  davamlı ixtisas-
artırma (DİA) tələbinin həyata keçirilməsini göstərən  7 saylı  “Davamlı ixtisasartırma: daimi öyrənmə
və davamlı ixtisasartırma” beynəlxalq təhsil standartında müəyyən edilən davamlı ixtisasartırma ilə
bağlı tələblərə və audit mütəxəssisləri üzrə ixtisas tələblərini göstərən və BMF-nin üzv qurumlarının
siyasət və prosedurlarının əsası olacaq 8 saylı “Audit mütəxəssislərinin səriştəliliyinə dair tələblər”
beynəlxalq təhsil standartındakı tələblərə minimum cavab verməlidir.  Digər qanunvericiliklər altında
fəaliyyət göstərən üzv qurumlar və ya hüquq təşkilatları əlavə peşə ixtisasartırma tələblərinə riayət et-
məni tələb edə bilərlər. 

4.3. Tapşırıq qruplarının təyin edilməsi 

FS öz siyasət və prosedurlarına əsaslanaraq, hər bir tapşırıq üçün müvafiq tərəfdaş və işçi heyəti (fərdi
və kollektiv şəkildə) təyin edir. FS-in məsuliyyətləri bu Təlimatda  və FS tərəfindən təqdim edilən
tapşırıq üzrə şablonlarda aydın şəkildə müəyyən edilir. FS, həmçinin, təyin edilən fərdlər və tapşırıq
qrupunun peşə standartları, habelə təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminə uyğun olaraq, tapşırığın
tamamlanması üçün lazımi səriştəyə malik olmasını təmin etmək barədə məsuliyyət daşıyır. 

FS, həmçinin, az təcrübəyə malik işçilərin ixtisas artımını təmin etmək üçün aşağı və yuxarı vəzifəli
işçilər arasında təlim imkanlarını planlaşdıra bilər. 

Tapşırıq üzrə təyin ediləcək işçi heyətin müəyyənləşdirilməsi zamanı müvafiq mükəmməllik (təcrübə və
səriştəlilik) və tapşırıq qrupu üçün imkanları təmin etmək məqsədilə növbəlilik əsasında balans
çərçivəsində müştəri ilə əlaqələrin davamlılığına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
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4.4. Keyfiyyətə nəzarət siyasətinin (nizam-intizam) tətbiqi 

FS-in keyfiyyətə nəzarət sistemi daha effektiv monitorinq aparılmasını tələb edir. Tətbiq prosesi vacib
elementlərdən biridir və bu zaman riayət etməmə, etinasızlıq, lazımi diqqət və qayğının göstərilməməsi,
sui-istifadə və dələduzluq üzrə nəticələr və islahedici prosedurlar nəzərə alınmalıdır. 

FS inzibati prosesə görə ümumi məsuliyyət daşıyır.   İslahedici tədbirlərin əsasən avtokratik yolla deyil,
məsləhətləşmə prosesi ilə müəyyənləşdirilməsi və idarə edilməsi məsləhət görülür. 

Ciddi, qəsdən və təkrar olaraq baş verən pozuntular və ya təşkilatın siyasət və peşəkar qaydalarına eti-
nasızlıq yolverilməz hallar hesab edilir. Tərəfdaş və ya işçinin davranışının islah edilməsi, yaxud təşki-
latla şəxsin əlaqələrinə xitam verilməsi kimi müvafiq addımlar atılmalıdır. 

FS-in tətbiq etdiyi islahedici tədbirlər bir sıra hallardan asılıdır. Belə fəaliyyətlərə aşağıdakılar aiddir,
lakin aşağıdakılarla məhdudlaşmır: 

•     Faktları müəyyən etmək və səbəb və həll variantlarını araşdırmaq üçün cəlb edilən şəxslərlə 
müsahibə;

•     Müvafiqliyin təkmilləşdirildiyini təmin etmək və ya cəlb edilən işçi heyəti əks halda müştərilərin və 
təşkilatın mənafeyini qorumaq üçün güclü islahedici tədbirlərin tələb olunacağı barədə xəbərdar 
etmək, məsələn:

o    Töhmət (yazılı və ya şifahi);

o     Müəyyən edilən davamlı ixtisasartırmanı tamamlamaq üçün mütləq tələb;

o    Şəxsi işdə saxlanan yazılı qeydlər;

o    İşəgötürmənin dayandırılması;

o    İşəgötürməyə xitam verilməsi;

o    İxtisas assosiasiyasının nizam-intizam komitəsində saxlanan formal xəbərdarlıq.
                                                                                                                                               
Nizam-intizamın nəticəsi olacaq FS-nin əlavə siyasət və proseduralarını daxil edə bilərsiniz. 
Bu Təlimatın 4.5-ci bölməsinə isnad edin. 
                                                                                                                                               

4.5. Mükafatlandırmaya riayət etmə   

FS-in keyfiyyətə nəzarət üzrə siyasətinə riayət etmə məsələsi fərdi işçilər və tərəfdaşların davamlı və
mütəmadi qaydada keçirilən spesifik və ümumi qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə alınmalıdır.  
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Bu tövsiyələrin həyata keçirilməsi baxımından FS daxilində iş funksiyalarının həyata keçirilməsinin
ümumi qiymətləndirilməsi, işçilərə əməkhaqqı, bonus, vəzifə artımı, karyera inkişafının müəyyən
edilməsinə görə məsul şəxs təyin edilməlidir. 

Dövri  olaraq həyata keçirilən fəaliyyətin qiymətləndirmələri FS siyasətində müəyyən edilən formada
təşkil ediləcək.

                                                                                                                                                   
FS-in fəaliyyət qiymətləndirməsinin nümunəsini daxil edə bilərsiniz. 
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5. Tapşırığın icrası 

FS keyfiyyətə nəzarət sistemi üzrə müəyyən edilən siyasət və prosedurlarına əsaslanaraq, tapşırıqların
peşə standartları və tətbiq olunan hüquqi-normativ tələblərə uyğun şəkildə həyata keçirilməsini tələb et-
məlidir. 

FS-in, onun tərəfdaşlarının və işçilərinin tapşırıqları müvafiq qaydada  planlaşdırması, nəzarəti və
təhlilini, eləcə də tapşırığa dair hesabatların lazımi qaydada verilməsinin kafi əminliyini təmin edən
ümumi sistemlər hazırlanmalıdır. 

İşçilərin tapşırıqla bağlı  fəaliyyətinin davamlı və peşə standartları, hüquqi və qanuni tələblərə uyğun
qaydada asanlaşdırılması üçün FS müştəriləri üçün tapşırıq prosesinin sənədləşdirilməsi üzrə nü-
munəvi  işçi sənədi şablonlarını təqdim edir. Peşə standartlarındakı dəyişiklikləri əks etdirmək
məqsədilə bu şablonlara yenilik edilə bilər. İşçilər hər bir tapşırığın qəbulu və ya davam etdirilməsi ilə
bağlı  əsas faktları, riskləri və  qiymətləndirmələri sənədləşdirmək üçün bu şablonlardan istifadə edir.
İşçilər bu məsələlərin lazımi qaydada sənədləşdirilməsi, peşə standartları və təşkilatın siyasətinə uyğun
hər bir tapşırığa görə qiymətləndirilməsini təmin etmək məqsədilə şablonların dəyişdirilməsində peşə
mülahizələrindən istifadə edə bilərlər. 

Bundan əlavə, tədqiqat alətləri və isnad materialları, bu Təlimatda göstərildiyi kimi, keyfiyyətə nəzarət
sistemi, sənaye standartlarına cavab verən proqram və avadanlıq alətləri, o cümlədən məlumat və sis-
temə girişin təhlükəsizliyi,  bununla bağlı təlimatlar, təlim və təhsil siyasəti və proqramları, ixtisas-
artırma tələblərinə (tətbiq edilən qanunvericiliyi göstərin) riayət etməyə dəstək vəsaitləri də mövcuddur. 

Tapşırıqların icrası zamanı işçilər aşağıdakıları təmin etməlidir:

•     təşkilatın planlaşdırma, nəzarət və təhlil siyasətinə əməletmə  və sadiqlik;

•     təşkilatın fayl hazırlığı, sənədləşdirmə və yazışma şablonları, eləcə də proqramlaşdırma, tədqiqat 
alətləri, tapşırıq üzrə müvafiq imzalama və nəşretmə prosedurlarından istifadə etmə; 

•     peşəkar və təşkilatın etik davranış siyasətlərinə əməl etmək  və sadiqlik;

•     öz işini lazımi diqqət və qayğı ilə peşəkar və təşkilatın standartlarına uyğun həyata keçirmək;

•     gördükləri işləri, təhlilləri, məsləhətləşmələri və nəticələri lazımi qaydada sənədləşdirmək;

•     öz işlərini vaxtında və effektiv qaydada qərəzsizlik və uyğun müstəqillik prinsipləri əsasında 
tamamlamaq, bunları təşkil edilmiş, sistemli, tam və qəbul edilən qaydada sənədləşdirmək;

•     çətin və mübahisəli məsələlər üzrə lazımi məsləhətləşmələr üzrə bütün işçi sənədlərin, fayl 
sənədlərinin və memorandumların hazırlanması, düzgün isnad nömrəsinin verilməsi və tarixinin 
qeyd edilməsini təmin etmək;
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•     müştərilərə aid müvafiq əlaqə vasitələri, məlumatlar, təhlillər və məsuliyyətlərin aydın şəkildə 
müəyyən edilməsi və sənədləşdirilməsini təmin etmək;

•      tapşırığa dair hesabatlarda görülən işlərin və nəzərdə tutulan məqsədin göstərilməsi və bu 
hesabatın sahə üzrə işin tamamlanmasından sonra qısa bir müddət ərzində verilməsini təmin 
etmək.

5.1. FS-in tapşırığa rəhbərlik vəzifəsi 

Tapşırıq üzrə rəhbər həmin tapşırığa dair hesabatın imzalanmasına görə məsuliyyət daşıyır. Tapşırıq
qrupunun rəhbəri aşağıdakılara görə məsuliyyət daşıyır: 

•     tapşırıq üzrə tərəfdaşa təyin edilən hər bir tapşırığa görə ümumi keyfiyyət;

•     müştərinin müstəqillik tələblərinə riayət etməsi barədə rəy hazırlamaq və bu zaman müstəqilliyə  
təhlükələrin müəyyən edilməsi üçün tələb olunan məlumatların əldə edilməsi, bu cür təhlükələrin 
aradan qaldırılması və ya tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirlərinə görə müəyyən edilən məqbul 
səviyyəyə endirilməsi məqsədilə tədbirlərin həyata keçirilməsi və müvafiq sənədləşmənin 
tamamlanmasının təmin olunması;

•     müştəri üçün audit tapşırığı xidmətinin qəbul edilməsi və müştəri ilə əlaqələrin davam etdirilməsi 
ilə bağlı lazımi prosedurlara əməl edilməsini və bununla bağlı əldə olunan nəticələrin 

düzgünlüyünü və sənədləşməsini təmin etmək;

•     tapşırıq qrupunun kollektiv olaraq tapşırığı peşə standartları və hüquqi-normativ tələblər 
çərçivəsində həyata keçirə bilməsi baxımından lazımi bacarıq, səriştə və vaxta malik olmasını təmin 
etmək; 

• tapşırıqların peşə standartları və hüquqi-normativ tələblər çərçivəsində həyata keçirilməsinə  
nəzarət etmək və/və ya həyata keçirmək və lazımi qayda və vaxtda hesabatların verilməsini təmin 
etmək;

•     müştərinin rəhbərliyində olan əsas şəxslərin və idarəetmə funksiyasına malik digər şəxslərin tapşırıq 
üzrə tərəfdaş olaraq şəxsiyyət və vəzifələri barədə məlumatlarla təmin edilməsi; 

•     çətin və ya mübahisəli məsələlər üzrə lazımi məsləhətləşmələr (daxili və kənar) keçirərək, tapşırıq 
qrupunun məsuliyyətini öz üzərinə götürmək;

•     audit tapşırığının keyfiyyətinə  nəzarətin nə zaman peşə standartları və təşkilatın siyasətinə uyğun  
həyata keçirildiyini müəyyən etmək; 

•     audit tapşırığının icrası zamanı meydana çıxan və aşkar edilən vacib əhəmiyyətli məsələlərin bu 
tapşırıq üzrə müşahidəçi-ekspertlə müzakirə edilməsi və təhlil tamamlanmayana qədər hesabatın 
verilməməsi.

145
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5.2. Məsləhətləşmə 

FS təşkilatın tapşırıq qrupu və təşkilat daxilindəki digər şəxslər, müvafiq səlahiyyət alındıqdan sonra
təşkilatdan kənar tərəflər arasında məsləhətləşmələri dəstəkləyir.  Daxili məsləhətləşmələrdə risk və ya
səhvlərin azaldılması və tapşırığın icrasının keyfiyyətinin artırılması məqsədilə FS-in təcrübə və texniki
bacarıqlarından istifadə edilir. Məsləhətləşmə nəticəsində FS və işçilərin öyrənmə və ixtisasartırma
prosesi inkişaf edir  və təşkilatın kollektiv bilik bazası, keyfiyyətə nəzarət sistemi və peşəkar imkanları
güclənir. 

Planlaşdırma dövründə, yaxud tapşırığın icrası zamanı müəyyən edilən mühüm əhəmiyyətli, çətin və ya
mübahisəli məsələlərlə bağlı FS müvafiq təcrübə, bilik, səriştə və səlahiyyətlərə malik olan kənar şəxs-
lərlə məsləhətləşmələr keçirməlidir. 

Kənar məsləhətləşmə tələb edilərsə və bunun üçün tapşırıq üzrə tərəfdaşın icazəsi alınarsa, bunu
sənədləşdirmək lazımdır. Tövsiyə edilir ki, sənədləri oxuyan şəxslərin məsləhətləşmənin mahiyyəti,
kənar ekspertin ixtisas dərəcələri və təcrübəsi, lazımi səriştəsi və tövsiyə edilən tədbirlərin görülməsini
dərk etməsi üçün kənar ekspertin rəyləri və ya mövqeləri də sənədləşdirilsin. 

Kənar ekspertin lazımi məsləhət xidmətlərini təmin edə bilməsi üçün ona bütün müvafiq faktlar təqdim
edilməlidir. Məsləhət xidmətinə müraciət edilərkən arzu edilən xüsusi nəticələrin əldə oluna bilməsi
üçün faktları ondan gizlətmək və ya məlumat axınını istiqamətləndirmək düzgün olmazdı. Kənar
ekspert adətən müştəri ilə əlaqəyə malik olmamalı, müstəqil fəaliyyət göstərməli, maraqları toqquşma-
malı və yüksək qərəzsizlik standartına əməl etməlidir. 

Kənar ekspertin məsləhəti əsasən mübahisəli məsələlərin həllinin tərkib hissəsi kimi həyata keçirilmə-
lidir. Məsləhət həyata keçirilmədikdə, yaxud yekun rəydən əsaslı şəkildə fərqli olduqda, FS tərəfindən
təqdim edilən məsləhətləşməyə dair sənədlərlə birlikdə nəzərə alınan səbəb və alternativləri əks etdirən
izahat da təqdim olunmalıdır( çarpaz isnad formasında). 

Birdən çox məsləhətləşmə keçirildikdə hazırlanmış ümumi müzakirələr, rəylər və həll variantları barədə
xülasə işçi sənədlərə əlavə edilməli, qəbul edilən yekun mövqelər və bunu əsaslandıran səbəblər
sənədləşdirilməlidir. 

FS bu məsələlərə dair yekun qərar qəbul etməli və bu qərarla bağlı məsləhətləşmə  və səbəbləri
sənədləşdirilməlidir.

5.3. Fikir ayrılıqları 

FS və işçilərin yaranan mübahisəli hallar və ya fikir ayrılıqlarının vaxtında və qarşıdurma olmadan
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həllinə yardım, bunun sadələşdirilməsi və nail olunmasında obyektiv, şüurlu, açıq fikirli və əsaslı dəlil-
lərə malik olması tövsiyə edilir. 

Mübahisə və ya fikir ayrılığında tərəf olan şəxslər məsələni vaxtında, peşəkar, qarşılıqlı hörmət və
cəsarətlilik prinsipləri əsasında həll etmək üçün digər fərdlərlə birlikdə müzakirə, tədqiqat və məs-
ləhətləşmələr prosesindən istifadə etməlidirlər. 

FS məsələni nəzərdən keçirməli və həll yolları üzrə tərəflərlə məsləhətləşmə keçirərək, müvafiq
qərarını verməlidir. Tövsiyə edilir ki, FS bundan sonra tərəfləri qəbul etdiyi qərar və əsaslandığı
səbəblərlə bağlı məlumatlandırsın. Bütün hallarda tapşırığın icrası zamanı aparılan məsləhətləşmələrin
mahiyyəti və əhatə dairəsi, bunun nəticəsində əldə edilən nəticələr sənədləşdirilməlidir. 

Bütün işçilər cəza, karyera məhdudlaşdırılması, yaxud qanunun qadağan etdiyi cəzalandırıcı hallardan,
ictimai, müştəri, FS və ya həmkarların maraqlarından qorunmalıdır.   

Məsələnin həllindən məmnun qalmadıqda və FS daxilində məsələyə əlavə baxmaq imkanları ol-
madıqda, bu şəxs problemin ciddiliyi, o cümlədən FS-dəki vəzifəsi və ya işinin davam etdirilməsinə
yenidən baxmaq məcburiyyətində qala bilər. 

Mübahisələr və ya fikir ayrılıqları müvafiq qaydada sənədləşdirilməlidir. Bütün hallarda tapşırığa dair
hesabata məsələ həll olunmayana qədər tarix qoymaq olmaz. 

5.4.  audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət (aTKN) 

Bütün tapşırıqlar audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsini müəyyən etmək üçün FS
tərəfindən təyin edilən meyarlar əsasında qiymətləndirilməlidir. Bu cür qiymətləndirmə yeni müştəri ilə
əlaqələrin qurulması zamanı tapşırığın qəbul edilməsindən əvvəl, mövcud müştəri üçün isə tapşırığın
planlaşdırılması mərhələsində aparılmalıdır. 

FS-in siyasətində hesabata tarix qoyulmazdan əvvəl keyfiyyətə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert
tərəfindən qaldırılan bütün məsələlərin həlli tələb edilməlidir. 

audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət (aTKN) listinq subyektinin maliyyə hesabatlarının audi-
tinə dair hesabata tarix qoyulmazdan əvvəl həyata keçirilməlidir. ATKN  həyata keçirilən digər hal-
larda isə tapşırığa dair hesabata həmin ATKN tamamlanmayana qədər tarix qoyulmamalıdır. Həmçinin,
tövsiyə edilir ki, ATKN üzrə təşkilatın siyasətindəki tələblərə vacib əhəmiyyətli ictimai sektor subyekt-
lərinin auditor yoxlaması da daxil edilsin. 
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ATKN  tələb edən meyarlar 

Aşağıdakı hallarda, tapşırıq üzrə hesabatın tarixi müəyyən edilməmişdən qabaq, tapşırıqlar üçün
tamamlanmış keyfiyyətə nəzarət baxışı nəzərə alına bilər:

•     FS-in müştəri ilə uzadılmış yaxın şəxsi əlaqə və ya yaxın biznes əlaqəsindən irəli gələn müstəqillik 
üzrə mühüm və təkrar olunan (əvvəlcədən digər təhlükəsizlik tədbirləri ilə məqbul səviyyəyə 
endirilən) təhlükəsi varsa, bu, tətbiq olunan təhlükəsizlik tədbirlərinin bir hissəsi olduqda;

•     FS ilə bağlı müstəqillik üçün müəyyən edilən təhlükə yenidən təkrar olunur və mühüm sayılır, lakin 
AKTN-dən istifadə həmin təhlükələri məqbul səviyyəyədək azalda bilər;

•     Tapşırığın mövzusu xüsusi komitələr və ya ictimaiyyət üçün vacib olan təşkilatlarla əlaqədardır;

•     Çoxsaylı passiv səhmdarlar, ekvivalent mülkiyyət hüququ sahibləri, şəriklər, birgə müəssisələr, 
benefisiarlar və ya digər oxşar tərəflər tapşırıq hesabatını əldə edir və ona etibar edir;

•     Tapşırığı qəbul etmək və ya davam etdirməklə bağlı qərarla müəyyən edilən və əlaqələndirilən 
mühüm risk mövcud olduqda;

•     Müəssisənin fəaliyyət göstərən müəssisə kimi davam etmə potensialı haqqında suallar meydana 
çıxdıqda və üçüncü tərəf istifadəçilərinə (rəhbərlikdən başqa) potensial təsir ciddi olduqda;

•     İstifadəçilərlə bağlı ciddi təsirlər və risklər yeni və çox mürəkkəb əməliyyatları cəlb etdikdə, 
məsələn  derivativ və təcili əqdlər, səhm əsaslı kompensasiya, qeyri-adi maliyyə vasitələri, 
rəhbərliyin smetalarından geniş istifadə və potensial şəkildə üçüncü tərəf istifadəçilərinə mühüm 
təsiri olan mühakimələr;

•      Müəssisə geniş şəxsi müəssisədirsə (və ya eyni tapşırıq tərəfdaşının məsuliyyəti altında olan 
müvafiq qrup);

•      Müştəri tərəfindən ödənilən ümumi rüsumlar FS-in geniş payını təmsil edir (məsələn, 10-15%-dən çox). 

Bundan başqa, tapşırıq başlayandan sonra tapşırıq üzrə keyfiyyətə nəzarətə təsir edən amillər ola bilər.
Onlara aşağıdakı hallar daxildir: 

•     Tapşırıq ərzində tapşırıq üzrə risk artıbsa, məsələn, müştəri birləşmənin mərkəzinə çevrilirsə;

•     Tapşırıq qrupu üzvləri arasında hesabatın verilən şərtlərə müvafiq ola bilməməsi haqqında 
yanaşma olduqda;

•     Maliyyə hesabatlarının yeni və mühüm istifadəçiləri müəyyən edildikdə;

•     Müştəri tapşırığın qəbulu prosesində olmayan mühüm məhkəmə çəkişməsinə məruz qalırsa;
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•     Tapşırıq ərzində müəyyən edilən düzəldilmiş və ya düzəldilməmiş yanlış bəyanatların əhəmiyyəti və 
yerləşməsi müzakirə mövzusu olarsa;

•     Rəhbərliklə mühüm mühasibatlıq məsələləri və ya auditin əhatə dairəsinin məhdudiyyətləri ilə bağlı 
narazılıqlar olarsa;

•     Əhatə dairəsi məhdudiyyətləri olarsa.
                                                                                                                                                      
FS tərəfindən müəyyən edilən siyasətdə tələb olunan digər meyar siyahısını təqdim edin. 
Hər bir FS öz ATKN meyarını müəyyən edəcək. Bu Təlimatın 5.6-cı bölməsinə isnad edin. 

                                                                                                                                                      

5.4.1 Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin mahiyyəti, vaxtı və əhatə dairəsi 

FS ATKN-ə başlamazdan əvvəl faylı və aşkar olunan məsələləri təhlil etməlidir. Tapşırıq meyarlara
cavab versə belə, ATKN-in aparılmasına və onun həcminə dair qərar tapşırığın mürəkkəbliyi və əlaqəli
risklərdən asılıdır. ATKN tapşırığa görə FS-in məsuliyyətini azaltmır. 

ATKN prosesi minimum aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: 

•     FS ilə vacib əhəmiyyətli məsələlərin müzakirəsi; 

•     maliyyə hesabatları, müzakirə mövzusu olan digər məlumatların və nəzərdə tutulan hesabatın təhlili; 

•     nəzərdə tutulan hesabatın uyğunluğuna baxılması;

•     tapşırıq qrupu tərəfindən edilən mühüm mülahizələr və əldə olunan nəticələrlə bağlı seçilən işçi 
sənədlər, fayllar və sənədlərin təhlili. 

FS təhlilin tamamlanması və bu təhlil üzrə lazımi sənədləşmənin aparılması üçün audit tapşırığının key-
fiyyətinə nəzarət üzrə standart yoxlama siyahısından istifadə etməlidir. 

Listinq subyektləri (eləcə də FS-in siyasətinə daxil edilən digər təşkilatlar) üçün ATKN prosesi aşağı-
dakılardan ibarət olmalıdır: 

•     tapşırıq qrupunun xüsusi tapşırıqla bağlı FS-in müstəqilliyini qiymətləndirməsi;

•     meydana çıxan fikir ayrılıqları, yaxud digər çətin və ya mübahisəli məsələlər üzrə lazımi 
məsləhətləşmənin keçirilməsi və bu məsləhətləşmələrdən alınan nəticələr;

•     sənədlərin mühüm mülahizələrlə bağlı görülən işləri təsdiq etməsi və əldə edilən nəticələri 
dəstəkləməsi.
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FS ilkin təhlil üçün nəşr edilmə tarixindən sonra minimum (FS siyasətinə əsasən, günlərin sayını
daxil edin) iş gününün təyin edilməsi barədə qərar qəbul etməli və bu iş günlərindən ikisi yekun
təhlilin tamamlanması üçün ayrılmalıdır. Geniş və daha mürəkkəb tapşırıqlara görə isə ayrılan
vaxt daha uzun müddətli ola bilər. 

Tapşırığın keyfiyyətinə nəzarət başa çatmamış, tapşırıq üzrə hesabatın tarixi göstərilmir. 

5.4.2. Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert (KNME) 

FS tapşırıq üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertin (KNME) təyin edilməsinə dair me-
yarların müəyyən edilməsi və bu vəzifə üçün namizədlərin    uyğunluğuna görə məsuliyyət daşıyır. 

KNME qərəzsiz və müstəqil olmalı, öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmək üçün lazımi təlim kursları keçməli,
müvafiq təcrübə, texniki bilik və səlahiyyətə malik olmalıdır. Bu vəzifəni həyata keçirmək üçün
namizədə aid edilən ümumi xüsusiyyətlərə mövcud mühasibat uçotu və informasiyanın düzgünlüyünün
təsdiqlənməsi standartları barədə hərtərəfli texniki bilik və yüksək səviyyədə təcrübə də daxildir. 

KNME tapşırıq qrupunun üzvü ola bilməz və öz işini birbaşa və ya bilavasitə  təhlil edə, tapşırığın hə-
yata keçirilməsi barədə vacib qərarlar qəbul edə bilməz. Təhlilin effektiv aparılması üçün ATKN pro-
sesini birdən çox ixtisaslaşmış və təcrübəli müşahidəçi-ekspert apara bilər.

KNME funksiyasını icra edən təcrübəli mütəxəssislər arasında məsləhətləşmənin aparılması tövsiyə
edilir. Kiçik təşkilatlar üçün tapşırıq qrupunun tapşırıq zamanı KNME ilə məsləhətləşmə aparması
qeyri-adi haldır. Yekun qərarların tapşırıq üzrə tərəfdaş (KNME deyil) tərəfindən  qəbul edilməsi və
məsələnin ümumi olaraq əhəmiyyətli təsirə malik olmadığı zaman müşahidəçi-ekspertin obyektivliyi
məsələsinə toxunulmur. Bu proses zamanı tapşırığın sonunda fikir ayrılıqları  meydana çıxmaya bilər. 

Aidiyyatı məsələ üzrə məsləhətləşmədən sonra KNME-nin obyektivliyi tələb edildikdə, təşkilatın alter-
nativ KNME təyin etməsi lazımdır. 
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6. Monitorinq 

Keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurları FS-in daxili siyasət sisteminin əsas hissələrindən biridir.
Monitorinq – ilkin mərhələdə nəzarət sisteminin effektiv istifadə edilməsini yoxlamaq məqsədilə
müsahibələr, hərtərəfli sınaq yoxlamaları və faylların təftişi vasitəsilə bu nəzarət sisteminin dərk
edilməsi və müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Bundan əlavə, bu prosesə xüsusən zəif nöqtələr aşkar
edildikdə, yaxud peşəkar standart və ya praktikalara dəyişiklik edildikdə sistemin təkmilləşdirilməsi
üzrə tövsiyələrin hazırlanması prosesi də daxildir. 

FS,  həmçinin, müvafiq peşəkar qurumun biznesi üzrə təftiş və lisenziya rejimi (əgər varsa)  barədə et-
diyi müraciətə verilən cavabları da nəzərdən keçirəcək. Lakin bu, təşkilatın daxili monitorinq pro-
qramını əvəz edə bilməz. 

Təşkilatın tətbiq edə bildiyi monitorinq mexanizmlərinə aşağıdakılar daxildir: 

•     daxili və kənar  təhsil və təlim proqramları;

•     tərəfdaş  və işçilərin audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət, keyfiyyətə nəzarət üzrə  təhlillər  və 
tapşırıq üzrə tərəfdaşın təsdiqi ilə bağlı FS-in siyasət və prosedurlarını bilməsi, dərk etməsi və 
tətbiq etməsi tələbləri;

•     tərəfdaş  və işçilərə bütün lazımi razılıqların verilmədiyi vaxta qədər audit tapşırığı üzrə maliyyə 
məlumatlarını nəşr etməmək göstərişini verən siyasət;

•     FS-in standart tapşırığının tamamlanması və tapşırığın növü, funksiyası və fərdi cavabdeh 
tərəfindən tələb edilən razılıq və imzalanmaları əks etdirən nəzarət sisteminin nəşri; 

•     tapşırıq üzrə tərəfdaşa  və audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertə lazımi 
razılıqların mütəmadi qaydada yoxlanması barədə təlimatların verilməsi.

6.1. Monitorinq proqramı

Keyfiyyətə nəzarət siyasət və prosedurlarının tətbiqinin monitorinqinə görə məsuliyyət keyfiyyətə
nəzarət üzrə ümumi məsuliyyətdən ayrı bir məsuliyyətdir. Monitorinq proqramının məqsədi FS-ə key-
fiyyətə nəzarət sistemi ilə bağlı siyasət və prosedurlarının uyğun, münasib və effektiv işləkliyinin kafi
əminliyinin təmin edilməsində köməklik göstərməkdir. Həmçinin, proqramın məqsədlərindən biri də
praktiki və hüquqi təhlil tələblərinə riayət etmənin təmin olunmasına köməklik etməkdir. 

FS-in siyasət və keyfiyyətə nəzarət standartlarının əhəmiyyətli dərəcədə, yaxud davamlı olaraq pozul-
ması hallarının baş verməməsi və ya gizlədilə bilməməsi üçün ona kafi əminliyin verilməsi məqsədilə
sistem nəzərdə tutulmuşdur. 
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Monitorinqin effektiv olması üçün FS və işçilər monitorinqi aparan şəxsin keyfiyyətə nəzarət sisteminin

vacib elementlərindən biri olmasını qəbul edərək, onunla əməkdaşlıq etməlidir. Monitorinqin nəticələri

ilə razılaşmamaq, ona riayət etməmək, yaxud hörmətsizlik halları FS-in mübahisələrin həlli prosesi va-

sitəsilə çözülə bilər.

Təhlili həyata keçirən kənardan cəlb edilən müvafiq ixtisaslaşmış və təcrübəli şəxs (şəxslər) FS-in mo-

nitorinq üçün müəyyən etdiyi prosedurlara əməl etməlidir. 

6.2. Təftiş prosedurları

FS-nin keyfiyyətə nəzarət sistemi üzrə monitorinq prosesi dövri əsasla aparılmalıdır. FS-in faylları

dövri olaraq təftiş edilməklə,  təftiş üçün fərdi tapşırıqların seçilməsi ildə bir dəfə həyata keçirilir.    

Təftiş  üçillik dövrü əhatə edir. 

Monitorinq zamanı əvvəlki monitorinqin nəticələri, mahiyyəti və işçilərə verilən səlahiyyətlərin ölçüsü,

FS praktikasının mahiyyət və mürəkkəbliyi, eləcə də təftişin təyin olunması zamanı FS-in müştərilərlə

bağlı spesifik riskləri nəzərə alınmalıdır. 

FS monitorinq aparan şəxs üçün aşağıdakıları əhatə edən lazımi sənədləri hazırlamaq barədə göstəriş

verməlidir: 

•     peşə standartları, tətbiq edilən hüquqi-normativ tələblərə sadiqliyin qiymətləndirilməsi;  

•     keyfiyyətə nəzarət sistemi elementlərinin qiymətləndirilməsindən əldə edilən nəticələr;  

•     FS-in keyfiyyətə nəzarət siyasət və prosedurlarını müvafiq qaydada tətbiq etməsinin 
qiymətləndirilməsi;  

•     tapşırığa dair hesabatın uyğunluğunun qiymətləndirilməsi;  

•     aşkar edilən çatışmazlıqlar, onların təsirinin müəyyənləşdirilməsi, görüləcək tədbirləri təfərrüatı ilə 
göstərən qərar; və 

•     islahedici tədbirlər və lazımi dəyişikliklər barədə tövsiyələrin daxil olduğu əldə edilmiş nəticələrin 
qısa xülasəsi (FS-ə təqdim edilir).

FS hesabatı təhlil etmək, islahedici tədbirlər və sistemə, vəzifə və məsuliyyətlərə, inzibati tədbirlərə,
tanınmaya və digər müəyyən edilən məsələlərə dair islahedici və/və ya dəyişdirici qərar qəbul etmək
məqsədilə monitorinq aparan şəxslərlə (eləcə də digər müvafiq heyətlə) görüş keçirməlidir.  
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6.3. Monitorinqin nəticələrinə dair hesabat  

Keyfiyyətə nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsindən sonra monitorinqi aparan şəxs nəticələr barədə
FS-i məlumatlandırmalıdır. Bu hesabatda aparılan prosedurlar və təhlil zamanı əldə edilən nəticələr öz
əksini tapmalıdır. Sistemli, təkrar və ciddi çatışmazlıqlar qeyd edildikdə, hesabatda, həmçinin,
görülməli olan islahedici tədbirlər əksini tapmalıdır.  

FS monitorinq aparan şəxsə minimum aşağıdakı məlumatların əks etdirildiyi hesabatı hazırlamaq
barədə göstəriş verməlidir: 

•     aparılan monitorinq prosedurları barədə məlumatlar;  

•     monitorinq prosedurlarından əldə edilən nəticələr; və  

•     lazım gəldikdə sistemli, təkrar və ya digər vacib əhəmiyyətli çatışmazlıqlar və ya uyğunsuzluqlar, 
eləcə də onların aradan qaldırılmasına dair tövsiyə edilən tədbirlər barədə məlumatlar. 

                                                                                                                                           
FS İdarəetmə proqramı nümunəsini daxil edin                                                                                                                                           

6.4. Çatışmazlıqların qiymətləndirilməsi, bu barədə məlumatların çatdırılması və onların  
aradan qaldırılması 

FS  monitorinq aparan şəxs tərəfindən aşkar edilən və bildirilən bütün çatışmazlıqları və ya uyğunsuz-

luqları aradan qaldırmalıdır. FS çatışmazlıqların keyfiyyətə nəzarət sistemindəki struktur uyğunsuz-

luqları, yaxud xüsusi tərəfdaş və ya işçi tərəfindən riayət etməmə halını təşkil edib-etmədiyini müəyyən

etməlidir.  

Struktur uyğunsuzluqları keyfiyyətə nəzarət və sənədləşmə sistemində dəyişikliklər edilməsini tələb edə

bilər. Monitorinq aparan şəxs müvafiq islahedici tədbirlərin görülə bilməsi üçün bu dəyişiklikləri  key-

fiyyətə nəzarət və ya sənədləşmə sistemi üzrə məsul tərəfdaş və ya işçiyə göndərməlidir.  

FS ciddi çatışmazlıqları nəzərdən keçirməli və tapşırığa dair hesabatın uyğunsuzluq təşkil etməsi, yaxud

tapşırığa dair hesabatın müzakirə mövzusunda ciddi təhrif və ya uyğunsuzluq aşkar edildikdə peşə stan-

dartları və hüquqi-normativ tələblərə əməl etməlidir.  Bu cür hallarda təşkilat hüquqi məsləhət üçün

müraciət etməlidir.  

Çatışmazlıq və ya qüsurların sistemli, yaxud təkrarən baş verməsi müəyyən edildikdə, müvafiq islah-

edici  tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb olunur. Əksər hallarda müstəqillik və mənafelərin toqquşması

ilə bağlı çatışmazlıqlar üçün dərhal islahedici tədbirlərin görülməsi tələb olunur.  
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İR üzrə məsul işçi təlim kursları və ya əlavə təhsil fəaliyyətlərində qüsurların və ya çatışmazlıqların
arxasında dayanan məsələlərin bəzisinin effektiv qaydada əks olunmasının vacibliyini müəyyən etmək
məqsədilə aşkar olunan çatışmazlıqları təhlil etməlidir.

6.4.1. Riayət etməmə 

FS-in siyasətinə riayət etməkdən məqsədli şəkildə imtina etdikdə, təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminə
riayət etməmə halı ciddi məsələ hesab edilir.  
Keyfiyyətə nəzarət sistemində ictimai maraqları təmin etdiyi üçün FS aşkar  və kobudcasına qəsdən ri-
ayət etməmə halına  baxmalı və araşdırmalıdır. Burada ümumi olaraq qəsdən riayət etməmə halı müx-
təlif üsullarla, o cümlədən  fəaliyyətin yaxşılaşdırılması planının hazırlanması, icranın təhlili, vəzifə
artımı imkanları və təzminatın artırılması imkanlarına yenidən baxılması və son olaraq əmək müqavi-
ləsinə xitam verilməsi vasitəsilə həll edilə bilər.

6.5. Şikayət və iradlar 

FS bütün şikayət və iradlara baxmalıdır. 

Şikayət və iradlar – xüsusi olaraq müştərinin işinə lazımi diqqətin göstərilə bilməməsi, şəxsi həyat və ya
məlumatların məxfiliyinin pozulması, mənafelərin toqquşması, tərəfdaş və ya işçilərin bir-birinə, yaxud
müştərilərə qarşı münasibətdə ayrı-seçkilik  və ya təqibdən istifadə etməsi kimi ciddi məsələlərlə bağlı
qaldırılır.

Müştəri və ya digər üçüncü tərəfin verdiyi şikayətlərə lazımi diqqət verilməli və müvafiq  qaydada
təhqiq edildikdən sonra mümkün qədər qısa bir müddət ərzində  cavablandırılmalıdır.   

FS şikayət və ya iradların qaldırıldığı zaman həyata keçirilməli prosedurları əhatə edən siyasətə malik
olmalıdır. 

Bu prosesin nəticələri  verilən cavabla birlikdə sənədləşdirilməlidir.

Proses elə qaydada həyata keçirilməlidir ki, işçilər şikayət və narazılıqlarını qorxu hissi keçirmədən
ifadə edə bilsinlər.   

                                                                                                                                                  
FS-in bu cür hallarda həyata keçirilməli prosesi əks etdirən əlavə siyasət və ya 
prosedurlarını göstərin. Bu Təlimatın 6.6-cı bölməsinə isnad edin. 
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7. Sənədləşmə

7.1. Təşkilatın siyasət və prosedurlarının sənədləşdirilməsi  

FS bütün tapşırıqlarda tələb edilən sənədlərin dərəcəsi və həcmini müəyyən edən və təşkilatın ümumi
istifadəsinə verilən siyasət və prosedurlar hazırlamalıdır (FS-in təlimat və tapşırıq nümunələrində
göstərildiyi kimi). FS, həmçinin, özünün keyfiyyətə nəzarət sisteminin hər bir elementinin  işləkliyini
sübut etmək məqsədilə müvafiq sənədləşmənin aparılmasını tələb edən siyasət və prosedurlara malik ol-
malıdır. Bu siyasət aşağıdakıların sübutu üçün sənədləşmənin kifayət sayda və uyğun qaydada aparıl-
masını təmin etməlidir:   

•     təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminin hər bir elementinə sadiqliyi; və  

•     peşəkar və təşkilatın standartları, eləcə də hüquqi-normativ tələblərə uyğun qaydada hər bir 
tapşırığa dair hesabatın verilməsi, ATKN prosesinin hesabat tarixində və ya ondan əvvəl 
tamamlanmasının sübutuna dəstək.   

7.2. Tapşırığın sənədləşdirilməsi  

FS-in tapşırığın sənədləşdirilməsi siyasətində aşağıdakılar öz əksini tapır:

•     Tapşırığın planlaşdırma siyahısı və ya memorandumu;

•     Etik tələblərlə bağlı müəyyən edilən məsələlər (müvafiqliyin nümayiş etdirilməsi daxil olmaqla);

•     Müstəqillik tələblərinə əməl edilməsi və bu məsələlərlə bağlı hər hansı müzakirələrin 
sənədləşdirilməsi;

•     Müştəri ilə əlaqənin qəbul və davam etdirilməsi ilə bağlı əldə olunan nəticələr;

•     Maliyyə hesabatında və təsdiq səviyyəsində saxtakarlıq və ya səhv nəticəsində ciddi yanlış hesabat 
riskinin qiymətləndirilməsi üçün yerinə yetirilən prosedurlar;

•     Nəticələr daxil olmaqla, qiymətləndirilən risklərə cavab olaraq icra olunan prosedurların 
məzmunu, vaxtı və əhatə dairəsi;

•     Məsləhətləşmələrin məzmunu, əhatə dairəsi və nəticələri;

•     Verilən və əldə edilən bütün məlumat mübadilələri;

•     Hesabat tarixindən əvvəl və ya sonra tamamlanan ATKN nəticələri;

•     Ekspertin mühüm mühakimələrin edilməsi və hazırlanan nəticələrin müvafiq olmamasına 
inamsızlığa səbəb olacaq hər hansı həll olunmayan məsələlərin olmaması barədə təsdiq;

•     Məqbul, müvafiq audit sübutunun toplanması və qiymətləndirilməsivə veriləcək hesabatları 
dəstəkləməsi haqqında nəticə; 
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•     Müvafiq çıxış işarəsi ilə faylı bağlamaq. 
                                                                                                                                           
Tapşırığın sənədləşdirilməsi üzrə minimum tələbləri göstərin. Bu Təlimatın 
7.3-cü bölməsinə isnad edin.                                                                                                                                            

FS-in siyasətində tapşırığa dair faylların lazımi vaxtda yekun toplanması üzrə prosedurlar öz əksini
tapır (bu vaxt, adətən, hesabat tarixindən sonra 60 gündən çox olmamalıdır). Müzakirə mövzusu
olan eyni məlumatlara iki və ya daha çox hesabat verildikdə, tövsiyə edilir ki, FS-in siyasətində
tapşırığa dair faylların toplanması üzrə vaxt məhdudiyyətləri elə müəyyən edilsin ki, hər bir hesabata
ayrıca bir tapşırıq kimi baxmaq mümkün olsun.  

Sənədlər monitorinq aparan şəxslərin FS-in daxili nəzarət sistemini qiymətləndirməsi üçün imkan verən
müddətə, yaxud peşə standartları, qanun və ya normativ aktlarla tələb edilən müddətə (saxlanma müddətini
göstərin: normal halda audit hesabatının verilməsi tarixindən sonra ən azı beş il müddətinə, yaxud bu
tarix gec olarsa,  qrup üzrə audit hesabatının verilməsindən sonra beş il müddətinə) saxlanmalıdır. 

7.3. audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin sənədləşdirilməsi  

Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert vəzifəsini icra edən şəxs FS tərəfindən
cəlb edilən hər bir peşəkar təhlilin aparılması üzrə sənədlərin təqdim olunması üçün FS-in standart
ATKN yoxlama siyahısını doldurmalıdır. Burada aşağıdakıları təsdiq edən dəstəkləyici sübut və çarpaz
isnad mənbələri əksini tapmalıdır:  

•     lazımi ixtisas və təcrübəyə malik tərəfdaşlar və işçilərin ATKN üçün tələb edilən prosedurları 
həyata keçirməsi;

•     təhlilin tapşırığa dair hesabat tarixində və ya ondan əvvəl tamamlanması;

•     müşahidəçi-ekspertə verilən vacib mülahizələr və əldə olunan nəticələrin uyğun olmaması barədə 
qənaət yaradılmasına səbəb ola bilən həll edilməmiş məsələlərin qalmadığının təsdiqi.

7.4. Faylların əldə edilməsinin mümkünlüyü və saxlanması  

Tapşırığa dair sənədlərin məxfiliyi, təhlükəsiz saxlanması, əldə edilməsinin mümkünlüyü və bərpası
məqsədilə FS öz siyasət və prosedurlarını hazırlamalıdır.  

Bu siyasətdə tapşırığa dair sənədlərin FS-in ehtiyaclarının ödənməsi və yerli qanunvericiliklə müəyyən
edilən standart və qanunlara riayət edə bilmək üçün imkan verən vaxt müddətinə tapşırığa dair
sənədlərin saxlanması imkanını yaratmaq məqsədilə norma və qaydalara uyğun şəkildə müxtəlif
saxlama tələbləri nəzərə alına bilər.  

Bütün işçi sənədlər, hesabatlar və FS tərəfindən hazırlanan digər sənədlər, o cümlədən müştəri
tərəfindən hazırlanan işçi sənədlər  məxfi saxlanmalı və kənar şəxslərin icazəsiz istifadəsindən qorunmalıdır. 
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İşçi sənədləri aşağıdakı hallarda  üçüncü tərəflərə təqdim etmək olar:  

•     müştəri məlumatın açıqlanmasına yazılı icazə veribsə;

•     məlumatın açıqlanmasını peşə vəzifəsi tələb edərsə;  

•     açıqlanma  hüquqi və ya məhkəmə prosesi ilə bağlı tələb edilərsə; 

•     məlumatın açıqlanması qanun və normalarla tələb edilərsə. 

Qanunla qadağan edilmədiyi halda, FS işçi sənədlərini təhlil üçün təqdim etməzdən əvvəl müştəriyə bu
barədə məlumat verməli və onun yazılı icazəsini almalıdır.  İcazə məktubunun potensial alıcı, səhmdar
və ya kreditor tərəfindən faylların yoxlanması və ya təhlili barədə müraciət daxil olarkən alınması daha
yaxşı olardı.  Müştəri məlumatın digər tərəflərə göndərilməsinə və ya açıqlanmasına icazə vermədikdə,
bununla bağlı  hüquqi məsləhət alına bilər.  

Məhkəmə prosesi və ya potensial məhkəmə prosesi, hüquqi və ya inzibati proseslər zamanı tövsiyə edilir
ki, işçi sənədlər təşkilatın hüquq şurasının razılığı olmadan təqdim edilməsin.  

FS-in  siyasətində işçi sənədlərin saxlanması üzrə müddət müəyyən edilməlidir. Bu sıraya 
aşağıdakı növ fayllar  daxil ola bilər:  

Daimi fayllar (illəri göstərin) 

Vergi faylları (illəri göstərin) 

Maliyyə məlumatları və hesabatları  (illəri göstərin)

İllik və ya dövri  işçi sənədlər                (illəri göstərin) 

Yazışmalar (illəri göstərin) 

Keçmiş müştərinin işçi sənədləri və qovluqlarının saxlanması üçün minimum müddət (ili göstərin) ol-
malıdır.  

İş yerindən kənarda olan bütün faylların daimi qeydləri saxlanmalı və asan tanınma və bərpa məqsədilə
hər bir saxlama konteynerinin üzərinə etiket vurulmalıdır. Ofis inzibatçılığı üzrə məsul olan tərəfdaş
faylların məhv olunması halını təsdiq etməli və məhv edilən bütün materialların daimi qeydlərini saxla-
malıdır. 
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KEYFİYYƏTƏ NƏZaRƏT ÜZRƏ TƏLİMaT

İKİ-BEŞ NƏFƏRLİK TƏRƏFDaŞ TƏŞKİLaT

Təlimat nümunəsi – Bu təlimat kimlər üçün nəzərdə tutulur?
Bu təlimatdan necə istifadə edirsiniz? 

Bu Təlimat nümunəsində təklif edilən siyasət və prosedurlar iki-beş nəfərlik tərəfdaş tərəfindən
idarə edilən təşkilatlar üçün keyfiyyətə nəzarət sisteminin 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət
Standartına uyğun qaydada yaradılması və həyata keçirilməsi məqsədilə hazırlanmışdır. Bu Təli-
matın tərkibində olan məlumatlar hər bir təşkilatın biznes fəaliyyətinə uyğunlaşdırmaq məqsədilə
yenidən baxılmalı və dəyişdirilməlidir. Rəhbər vəzifələrin təyinatı məqsədilə istifadə edilən abre-
viaturlar təşkilat daxilində istifadə edilən vəzifələrin əks etdirilməsi üçün dəyişdirilməlidir. 1 saylı
Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı və BMF-nin “Beynəlxalq keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil
xarakterli yoxlamalar və digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə  bəyannamələr” Məlumat
kitabçasının 2010-cu il nəşrində göstərilən sözlər və ifadələr bu Təlimatdakı söz və ifadələrlə eyni
mənanı kəsb edir. 

Ən yaxşı praktika kimi təklif olunan mətn kursiv şrifti ilə təqdim edilir. Təşkilat mətnin bu
hissələrini Təlimat nümunəsindən çıxara bilər.  

Bu Təlimatın məqsədlərinə görə “ştat” dedikdə, fərdi mütəxəssis-praktikə dəstək məqsədilə texniki
tapşırıqları icra edən qeyri-peşəkar, texniki işçilər, işçi ştat üzvləri nəzərdə tutulur. 
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Siyasət barədə ümumi izahat

Təşkilat özünün və  işçi heyətinin 1 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditini  və təhlilini aparan şirkətlərin
işinin keyfiyyətinə nəzarət və digər təsdiqləmə  və əlaqəli xidmətlər öhdəliyi” Beynəlxalq Keyfiyyətə
Nəzarət Standartının  müddəalarına (yaxud digər peşə standartlarına, tətbiq edilən hüquqi-normativ
tələblərə)  riayət etməsi və təşkilatın tapşırığa dair hesabatlarının uyğunluğunu təmin etmək məqsədilə
keyfiyyətə nəzarət sistemini formalaşdırmalı, həyata keçirməli, saxlamalı, yoxlamalı və tətbiq etməlidir. 

                                                                                                                                                      
Təşkilatın missiya və/və ya məqsədləri haqqında məlumatları qeyd edin. Daxil edilməsi tövsiyə 
olunan materiallar barədə bu Təlimata isnad  edə bilərsiniz.                                                                                                                                                       

Bütün tərəfdaşların və işçilərin ümumi vəzifə və məsuliyyətləri 

Hər bir tərəfdaş və işçi heyət fərqli dərəcədə təşkilatın keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurlarının
həyata keçirilməsinə görə cavabdehdir. 

Rəhbər tərəfdaş (RT) tərəfdaşlar adından keyfiyyətə nəzarət sisteminə görə son səlahiyyət və məsuliyyət
daşıyan şəxsdir.  (RT vəzifəsinin olması az ehtimal edilən iki və ya üç nəfərlik tərəfdaş olan təşkilatlarda
bu məsuliyyət və ya vəzifə tərəfdaşlar arasında illik,  yaxud digər dövri əsaslarla əvəzlənə bilər.)

Bizim təşkilatın ümumi  dəyərlərinə.........(təşkilatın mədəniyyətində əks olunan digər ümumi dəyərlər)
daxildir. 

Bütün tərəfdaşlar  və işçilər aşağıdakı göstərişlərə əməl etməlidirlər:

•     Etik davranış və xidmətin keyfiyyəti üstünlük verilən ilkin şərtdir; kommersiya hesabları icra 
olunan işin keyfiyyətini nəzərə almaya bilməz;

•     IESBA-in Etika Məcəlləsinin1 oxunması, başa düşülməsi və tətbiq olunması;

•     Tərəfdaş və işçi heyətinin müstəqilliyə yaranan təhlükələri müəyyən etmək, açmaq və sənədləşdirmək 
məsuliyyətini və müəyyən edilən təhlükələri idarə etməyi başa düşmək;

•     Müstəqilliyə mane ola bilən (və ya belə görünən) vəziyyətlərdən uzaq durmaq;

•     İxtisas artımı ilə bağlı tələblərə uyğun gəlmək, o cümlədən qeydləri saxlamaq;

•     İxtisas, qüvvədə olan maliyyə hesabatı çərçivəsi və təminat standartları (məsələn, MHBS, BAS), 
məlumatların açıqlanması və mühasibat praktikaları, keyfiyyətə nəzarət, təşkilat standartları və 
müvafiq sənaye və müştərinin konkret təkmilləşmələri üzrə cari təkmilləşmələrdən kənar 

qalmamaq;
•     Tərəfdaş və işçi heyətinə lazım olduqda, dəstək olmaq, bilik və təcrübəni bölüşməklə öyrənmələrinə 

kömək etmək və müştəri xidmətlərinin keyfiyyətini qaldırmaq;

1  Yaxud üzv qurumun Etika Məcəlləsi
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•     Tapşırıq və ofis işlərinə (həm ödənişli, həm də ödənişli olmayan) ayrılan vaxtı izləmək və müəyyən 
etmək üçün vaxt qeydlərini dəqiqləşdirmək (müntəzəm qaydada təşkilatın vaxt və billinq sistemlərinə 
daxil edilən);

•     Ofis və kompyuter avadanlıqlarından (o cümlədən şəbəkə və kommunikasiya resursları) və digər 
birgə əmlakdan təhlükəsiz və müvafiq qaydada istifadə etmək. Buna etika qaydaları, müştəri 
məlumatlarının məxfi və gizli saxlanması nəzərə alınmaqla, yalnız müvafiq biznes məqsədləri üçün 
təşkilatın texnoloji resurslarından istifadə daxildir;

•     Təşkilat və müştəri məlumatlarının, biznes və şəxsi məlumatların tam məxfi saxlanması;

•     Təşkilatın müştəri və ya təşkilat üzrə elektron əsaslı məlumatlarının müvafiq məlumat saxlama 
prosedurlarına uyğun qaydada  şəbəkə şirkətində saxlanmasını təmin etmək;

•     Təşkilatı onun keyfiyyətə nəzarət, etika qaydalarında, o cümlədən müstəqillik, məxfilik və ya təşkilat 
resurslarından (veb və e-mail sistemləri daxil olmaqla) qeyri-müvafiq istifadədə olan ciddi 
pozuntular barədə məlumatlandırmaq;

•      Mütəxəssis məsləhəti ilə və ya tələb olunduqda, bütün mühüm müştəri əlaqələrinin 
sənədləşdirilməsi və müvafiq yazılışların saxlanması;

•     Bütün mühüm məsləhətləşmələr, müzakirələr, təhlillər, qərarlar və müstəqilliklə bağlı təhlükələrin 
tənzimlənməsi üzrə nəticələr, çətin və mübahisəli məsələlər, fikir ayrılıqları və mənafe 
toqquşmalarının sənədləşdirilməsi və müvafiq yazılışların saxlanması;

• İş saatları, xidmət, idarəetmə, yığıncağın başa çatma vaxtı və keyfiyyətə nəzarətlə bağlı təşkilatın 
standart praktikalarına əməl edilməsi. 

                                                                                                                                                      
Arzunuza uyğun olaraq, əlavə tövsiyələr daxil edin. Bu sıraya aid edilən materiallar barədə bu 
Təlimata isnad edin.                                                                                                                                                       
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1. Təşkilat daxilində keyfiyyətə nəzarətə görə rəhbərliyin məsuliyyətləri 

1.1. Rəhbərliyin etika tonu

Təşkilatın tərəfdaşları peşə praktikası ilə bağlı bütün başlıca məsələlər barədə qərar qəbul edirlər.

Tərəfdaşlar təşkilat daxilində keyfiyyətə nəzarət mədəniyyətinin idarə edilməsi və aşılanması, eləcə də
təşkilatın keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimatı və tapşırığın keyfiyyətinə dəstək üçün nəzərdə tutulan prak-
tiki vasitə və təlimatların təmin edilməsi və saxlanmasına görə cavabdehlik daşıyırlar.   

Tərəfdaşlar təşkilatın əməliyyat və hesabat strukturunun müəyyən edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır-
lar. Təşkilat illik və ya mütəmadi qaydada öz aralarından və ya ixtisaslaşmış işçi heyətdən keyfiyyətə
nəzarət sisteminin elementlərinə görə cavabdeh şəxs (şəxslər) təyin edə bilsə də, bu funksiyalara görə
son məsuliyyət onun öz üzərinə düşür.

Keyfiyyətə nəzarət sisteminin işləkliyinə görə ümumi məsuliyyət rəhbər tərəfdaşın (RT) üzərinə düşür. 

Konkret vəzifə və məsuliyyətlərə malik fərdlərin bu vəzifələri həyata keçirmək üçün lazımi və müvafiq
təcrübə və bacarıqlara malik olub-olmadıqları qiymətləndirilməlidir.

1.2. Rəhbər vəzifələr 

Keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimata əsasən, tərəfdaşlar daxilində müxtəlif rəhbər vəzifələrə isnad edilir.
Tərəfdaşlar hər bir tərəfdaşın məsuliyyətini aydın dərk etməsi üçün lazımi müddətə qədər birdən çox
vəzifə icra edə bilərlər. Bu vəzifələrə aşağıdakılar daxildir: 

RT           (Rəhbər tərəfdaş). Digər rəhbər şəxslər tərəfindən görülən işlərin effektivliyinin 
monitorinqinə görə məsuliyyət daşıyır. Kiçik və orta müəssisələrdə bu vəzifə sahibi əsasən 
şikayət və iradlara baxılmasına görə məsuliyyət daşıyır (Bu funksiya iki və ya üç tərəfdaş 
təşkilat arasında bərabər şəkildə paylaşdırıla bilər. Əksər dörd və ya beş nəfərlik tərəfdaşın 
iştirak etdiyi təşkilatlarda bu funksiya bir nəfər tərəfdaşa həvalə olunur və bu tapşırıq üçün 
lazımi vaxt və ödəniş müəyyən edilir). 

KHME    (Keyfiyyətə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert). Bu vəzifəni kənardan cəlb edilmiş ixtisaslaşmış 
şəxs həyata keçirilməlidir. 

EDR        (Etik davranış üzrə rəhbər) – etik davranış, o cümlədən müstəqillik, mənafelərin toqquşması, 
şəxsi və müştərilərlə bağlı məlumatların qorunması ilə əlaqədar bütün məsələlərə dair 
məsləhətləşmə keçirmək və cavab vermək məsuliyyəti daşıyan şəxsdir (Hətta iki nəfərdən
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ibarət tərəfdaşın cəlb edildiyi təşkilatda bir nəfər tərəfdaş etik davranış qaydaları və praktikalarına
görə daha yaxşı məlumat əldə edə  bilər; üç-beş nəfərdən ibarət təşkilatlarda isə etik davranış
məsələləri üzrə tərəfdaş və işçilərlə məsləhətləşmə üçün bu iş üzrə ixtisaslaşmış  şəxs təyin edilə bilər).

İR (İnsan resursları) --  insan resursları ilə bağlı bütün funksiyalar, o cümlədən üzvlük haqqı və davamlı
ixtisasartırma kimi peşə vəzifələri ilə bağlı uçot funksiyalarına görə cavabdeh olan işçi heyət. 
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2. Müvafiq etik tələblər 

Təşkilat etik davranış üzrə rəhbərin etik məsələləri ilə bağlı bütün dəyər və səlahiyyətlərini tanıyır. EDR
aşağıdakılara görə məsuliyyət daşıyır: 

•     etik siyasətlərin saxlanması;

•     etik davranışla bağlı siyasətə edilən dəyişikliklərin müəyyən edilməsi (xüsusən  də bu tapşırıq
hər bir monitorinq hesabatından sonra həyata keçirilir);

•     etik davranışla bağlı məsələlər üzrə bütün tərəfdaş və işçilərə təlimatların verilməsi və onlarla 
məsləhətləşmə (müstəqillik, mənafelərin toqquşması ilə bağlı); 

•     listinq subyekti olan bütün vacib müştərilərin siyahısının saxlanması (müstəqillik məqsədləri üçün);

•     təşkilatın etik davranış məsələlərinə dair siyasət və prosedurlarına riayət etmə üzrə monitorinq;

•     təşkilatın siyasətinə riayət etməmə halları barədə RT-nin (və ya tərəfdaşların) məlumatlandırılması; və 

•     etik davranışla bağlı bütün məsələlər üzrə təlim kurslarının İR ilə əlaqələndirmə şəklində keçirilməsi.

2.1. Müstəqillik 

Tərəfdaşlar və işçilər müştərilər üçün əminliyi təmin edən tapşırıqların icrasında fikir və hərəkət
baxımından müstəqil olmalıdırlar. 

Aşağıdakı sənədlər bütün tapşırıq dövrü ərzində müstəqillik tələblərinə riayət edilməsini tələb edir: 

•     IESBA-in Etika Məcəlləsi, xüsusilə onun 290-cı və 291-ci bölmələri;

•     1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı; və 

•     220 saylı “Tarixi maliyyə məlumatlarının auditinin keyfiyyətinə nəzarət” beynəlxalq audit standartı 
(BAS). 

Müstəqillik üçün mövcud təhlükələri aradan qaldırmaq və ya tətbiq edilən müvafiq təhlükəsizlik tədbir-
ləri ilə məqbul səviyyəyə qədər azaltmaq mümkün olmadıqda, təşkilat təhlükə yaradan fəaliyyət, maraq
və ya əlaqələri dayandırmalı, yaxud bu tapşırıqdan imtina etməlidir (imtina qanunla və ya normativ akt-
larla qadağan edilmirsə). 

Təşkilatın siyasətinə riayət etməmə halları barədə RT məlumatlandırılmalıdır. 

2.1.1. Məsuliyyətlər - Təşkilat

Təşkilat müstəqillik üçün təhlükəli halların dərk edilməsi, müəyyən edilməsi, sənədləşdirilməsi və idarə
edilməsində bütün tərəfdaşlar və işçi heyətə yardım məqsədilə planlaşdırılan siyasət və prosedurların



Nümunə - Keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat: İki-beş nəfərlik tərəfdaş təşkilat

165165165165165165165165165165165165

Nümunə - Keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat: İki-beş nəfərlik tərəfdaş təşkilat

165

işlənib hazırlanması, həyata keçirilməsi, yoxlanması və tətbiq edilməsi, eləcə də tapşırıqdan əvvəl və ya
tapşırıq zamanı meydana çıxan müstəqilliklə bağlı problemlərin həllinə görə cavabdehlik daşıyır. 

EDR tapşırıq qrupunun lazımi qaydada həll edə bilmədiyi, yaxud məqbul səviyyəyə qədər azalda
bilmədiyi müstəqillik təhlükələrinin həllini təmin etməlidir və buna görə məsuliyyət daşıyır. 

RT təşkilatın adından məsuliyyət daşıyan son tərəfdir və buna görə də müstəqillik üçün təhlükələr, o
cümlədən aşağıdakılar barədə qərar qəbul etmək kimi əsas səlahiyyətə malikdir (digər tərəfdaşlarla
məsləhətləşmədən sonra): 

•     xüsusi tapşırıq və ya müştərilərlə əlaqə xidmətlərindən imtina;

•     təhlükəli hallar və potensial təhlükələrin idarə edilməsi üçün təhlükəsizlik tədbirləri, görülməli işlər 
və prosedurların müəyyən edilməsi və tətbiqi; 

•     tapşırıq qrupu üzvləri (yaxud digər tərəfdaş və ya işçi heyət) tərəfindən qaldırılan, həllini tapmamış 
müstəqillik tələblərinə riayət etmə məsələlərinin dinlənilməsi və araşdırılması;

•     prosesin müvafiq qaydada sənədləşdirilməsi və hər bir vacib müstəqillik məsələsinin  həllinin təmin 
edilməsi;

•     riayət etməmə hallarına görə sanksiyaların tətbiq edilməsi;

•     müstəqilliklə bağlı potensial problemlərdən yayınmaq və bu halların idarə edilməsinə yardım 
məqsədilə qabaqlayıcı planlaşdırma tədbirlərinə başlamaq və bu tədbirlərdə iştirak etmək;

•     lazım gəldikdə əlavə məsləhətləşmələr təşkil etmək;

•     bütün tərəfdaş və işçi heyətdən xüsusi halları gözdən keçirtmək və təşkilata hər hansı belə 
təhlükələr barədə məsləhət vermək üçün tələb olunan siyasətin hazırlanması və saxlanması. 

Bütün tərəfdaş və işçilər müstəqilliklə bağlı və ya potensial təhlükələr kimi spesifik halları təhlil etməli
və bu barədə EDR-i məlumatlandırmalıdır. 

Təşkilat aşkar edilən təhlükələr və bununla bağlı tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirləri barədə məlumat-
ları sənədləşdirməlidir. 

EDR siyahıya alınmış iqtisadi subyekt və onların əlaqəli subyektləri olan müştərilərinin siyahısını,
lazım gəldikdə isə qadağan edilən investisiyalar üzrə məlumat bazasını saxlamalıdır. Bütün tərəfdaş və
işçilər bu siyahıları hər hansı çətinlik çəkmədən əldə edə bilməlidirlər. 

2.1.2. Məsuliyyətlər – Tərəfdaşlar və işçi heyət

Təşkilat bütün tərəfdaş və işçi heyətin IESBA-in Etika Məcəlləsinin müddəaları haqqında cari
məlumata malik olmasını ümid edir. Bu,  bütün tərəfdaş və işçi heyətdən IESBA-in Etika Məcəlləsinin
məzmununun dövri baxışı üçün şəxsi məsuliyyət daşımalarını tələb edəcək. 
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Bütün tərəfdaşlar və işçi heyət IESBA-in Etika Məcəlləsinin 290-cı və 291-ci  bölmələri, 1 saylı
Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartının 20-25-ci maddələri və 220 saylı BAS-ın 11-ci maddəsi
barədə məlumatlı olmalı və dərk etməlidir. Tapşırıq qrupunun bütün üzvləri əminliyi təmin edən
tapşırıqlar və verilən hesabatlara görə IESBA-in Etika Məcəlləsindəki müstəqillik tələblərinə cavab ver-
məlidir. 

Təşkilat bütün tərəfdaş və işçi heyətdən IESBA-in Etika Məcəlləsinin 290-cı və 291-ci bəndlərinin
tələbləri və təşkilatın müstəqilliklə bağlı siyasət və prosedurlarını dərk etməyi və onlara riayət etməyi
təsdiq edən yazılı sənəd tələb etməlidir. 

Əminlik üzrə tapşırığa təyin edilən hər bir tərəfdaş və ya işçi heyət üzvü tapşırıq üzrə tərəfdaşı müştəri
və tapşırıqdan asılı olmadığına dair əmin etməli və ya tapşırıq üzrə tərəfdaşı müstəqillik üçün təh-
lükələrdən xəbərdar etməlidir ki, müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülə bilsin. 

Tapşırıq üzrə tərəfdaş tapşırığın icrasına təyin edilmiş tərəfdaşlar və işçi heyətdən tapşırıq üzrə tərəf-
daşların əməkdaşlarından hər hansı birinin təşkilatın əminliyi təmin edən tapşırığı yerinə yetirməsinə
mane olan, IESBA-in Etika Məcəlləsinin 290-cı və 291-ci bölmələri ilə, yaxud hüquqi orqan tərəfindən
qadağan edilən xidmətləri həyata keçirməsi barədə məlumatlı olduğu təqdirdə, onu xəbərdar etməsini
tələb edə bilər. 

Təşkilat tapşırıq qrupunun üzvlərindən müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiq edilməsi ilə təhlükəli
halları aradan qaldırmaq və ya məqbul dərəcəyə qədər azaltmaq üçün lazım olan tədbirləri həyata keçir-
məyi tələb edə bilər. Bu tədbirlərə aşağıdakılar daxil ola bilər: 

•     tapşırıq qrupuna üzvlüyün dayandırılması; 

•     tapşırıq məqsədilə həyata keçirilən iş və ya xidmətlərin xüsusi növlərinin dayandırılması və ya 
dəyişdirilməsi; 

•     maliyyə və ya mülki paydan imtina;

•     təminat qrupunun üzvünü tapşırıqla bağlı hər hansı mühüm qərarın qəbulundan kənar saxlamaq;

•     işçi heyət və ya müştərilərlə biznes münasibətlərinin dayandırılması və ya bunun mahiyyətinin 
dəyişdirilməsi;

•     işi digər tərəfdaş və işçi heyətin əlavə baxışına təqdim etmək;

•     bu kimi hallar üçün müvafiq bilinən digər tədbirləri həyata keçirmək.

Tərəfdaşlar və işçi heyət məsələnin lazımi qaydada həllini müəyyən etmək məqsədilə əlavə məsləhətləşmə
və müzakirələr tələb edən etik davranışla bağlı problemlər barədə EDR-i məlumatlandırmalıdır. 

Tərəfdaş və işçi heyət müstəqilliklə bağlı problemin həllindən razı qalmadıqda bu məsələ RT-yə təqdim
edilməlidir. 



167167167167167167167167167

Nümunə - Keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat: İki-beş nəfərlik tərəfdaş təşkilat

167167167 167

2.1.3. İctimai əhəmiyyətli subyektlər üçün audit tapşırıqları üzrə heyətin növbəliliyi 

Tərəfdaşlar və işçilər ictimai əhəmiyyətli subyektlər üçün bütün audit tapşırıqlarına görə tapşırıq üzrə
tərəfdaş və audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertin əvəzlənməsi ilə bağlı
IESBA-in Etika Məcəlləsinin 290-cı və 291-ci bölmələrinə riayət etməlidirlər.    

290.151-ci paraqrafa müvafiq olaraq, auditor yoxlaması üçün müraciət edən müştəri listinq subyekt-
dirsə və tapşırıq üzrə tərəfdaş və ya audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert
müəyyən edilmiş müddətə (normal halda yeddi ildən az bir müddətə) bu müştəri üçün xidmətlərin
həyata keçirilməsinə cəlb edilibsə, həmin şəxs növbəti müddətdə (normal halda iki il keçməyənə
qədər) tapşırıqda iştirak etməməlidir.  Lakin yoxlama aparan fərdin audit tapşırığını davam etdirməsi
xüsusi olaraq vacib olarsa, misal üçün, audit üzrə müştərinin təşkilati strukturuna fərdin əvəzlənməsinə
təsir edən dəyişikliklər edilərsə, yaxud təşkilat böyüyərsə, növbə ilə əvəzetmə mümkün olmazsa və ya
müvafiq təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməmək kimi spesifik hallar baş verərsə, bu hallara uyğunlaş-
maq lazımdır. Bu zaman  təhlükəni məqbul səviyyəyə qədər azaltmaq üçün uyğun təhlükəsizlik tədbir-
ləri tətbiq ediləcək. Belə tədbirlərə minimum tapşırıq qrupu ilə əlaqəsi olmayan mütəxəssis-həmkar
tərəfindən icra olunan işə əlavə olaraq baxılması daxildir. Növbəliliyin tövsiyə və ya tələb olunmadığı
hallar sübut olunmalıdır. FS və ya keyfiyyətə nəzarət və etibarlılıqla bağlı müstəqilliyə mühüm təhlükə
yarandıqda, növbəlilik təhlükəni məqbul səviyyəyə endirmək üçün ilkin təhlükəsizlik tədbiri olmalıdır.

Tapşırıq qrupunun müstəqilliyinin qiymətləndirilməsi müştərinin qəbul edilməsi və xidmətlərin davam
etdirilməsi prosedurunun  vacib hissələrindən biridir. Qiymətləndirmə zamanı müəyyən fərdin
(fərdlərin) əvəzlənməsinin vacib olması barədə nəticə hasil olarsa, bu barədə etik davranış üzrə rəhbər
şəxsi məlumatlandırmaq lazımdır. 

Məsələ EDR-ə ünvanlandıqda əvəzlənmə prinsipi tələb edilə bilər. 

Bu kimi halların (o cümlədən müştərinin gözlədiyi reaksiyanın) təhlilindən və digər tərəfdaşlarla məs-
ləhətləşmədən sonra EDR mümkün qədər qısa müddət ərzində yazılı qərar  qəbul edib, müştəriyə
təqdim etməlidir. Əvəzləmə vacib hesab edildikdə RT yeni tərəf təyin etməli, onun vəzifə müddətini və
digər lazımi tələbləri müəyyənləşdirməlidir.  

2.1.4. Listinq subyekti olmayan subyektlər üçün audit tapşırıqları üzrə heyətin əvəzlənməsi 

Listinq subyektlərində əvəzləmə vacib hesab edildikdə, EDR əvəz edilən şəxsi təyin etməli və bu şəxsin
iqtisadi subyektlərin auditində və müvafiq tələblərə riayət etmək üçün  digər təhlükəsizlik tədbirlərində
iştirak etməməli olduğu dövrü müəyyənləşdirməlidir. 

2.2. Mənafelərin toqquşması 

Tərəfdaşlar və işçilər mənafelərin toqquşmasına səbəb ola bilən maraqlar, təsirlər və ya əlaqələrlə bağlı
IESBA-in Etika Məcəlləsinin 220-ci bəndinə riayət etməlidirlər. Tərəfdaşlar və işçilər müştəri xid-
mətləri zamanı onun peşəkar mühakimə və ya obyektivliyə mane ola bilən marağa, təsirə və ya əlaqəyə
malik olmamalıdır.



Nümunə - Keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat: İki-beş nəfərlik tərəfdaş təşkilat

168168168168168168168168

2.2.1. Mənafelərin toqquşması – Təşkilat 

Təşkilat – bütün tərəfdaş və işçilərin mənafelərin toqquşması hallarını dərk etməsi, müəyyən etməsi,
sənədləşdirilməsi və onların müvafiq qaydada həllinin müəyyən edilməsinə yardım məqsədilə plan-
laşdırılan praktiki metod və prosedurların hazırlanması, həyata keçirilməsi, riayət edilməsi, tətbiqi və
yoxlanılmasına görə cavabdehlik daşıyır. 

EDR münaqişələr və ya potensial mənafelərin toqquşması halları üzrə prosedurların həyata keçir-
ilməsini təmin etməlidir. Münaqişə və ya potensial münaqişə aşkar edildiyi zaman tərəfdaşlar və ya
işçilər vəziyyətin hallarını və faktları təhlil etməyənə qədər və  EDR tərəfindən təhlükəsizlik tədbir-
lərinin görülməsi  və lazımi məlumatların  çatdırılması tələb edilməyənə qədər hər hansı bir tədbir gör-
məməli, məsləhət verməməli, yaxud öz üzərinə öhdəlik götürməməlidir. 

Bu hallar zamanı hansı tədbirləri görmək və məsləhət vermək barədə qərar tam olaraq
sənədləşdirilməlidir. 

Digər tərəfdaşlar və işçi heyətlə məsləhətləşmədən sonra EDR-ə mənafelərin toqquşması halında aşağı-
dakılar barədə qərar qəbul etmək  səlahiyyəti verilməlidir: 

•     meydana çıxa bilən mənafelərin toqquşması hallarından yayınmağa yardım məqsədilə qabaqlayıcı 
planlaşdırma tədbirlərinə başlamaq və iştirak; 

•     münaqişə ilə əlaqədar həssas və müştəri ilə bağlı spesifik məlumatları qoruyan və lazımi icazələrin 
alınması və məqbul bilindikdə açıqlamaların verilməsini təmin edən xüsusi tədbir və prosedurların 
müəyyən olunması və tələb edilməsi;

•   tətbiq   edilən   təhlükəsizlik   tədbirləri  və  verilən  tövsiyələr  barədə qərarlar lazımi qaydada 
sənədləşdirilməlidir;

•     xidmət, tapşırıq və ya tədbirdən imtina və ya onların dayandırılması; 

•     tərəfdaş və işçi heyətə nizam-intizam prosedurlarının idarə olunması və riayət etməməyə görə 
sanksiyaların tətbiqi. 

2.2.2. Mənafelərin toqquşması - Tərəfdaşlar  və işçi heyət

Bütün tərəfdaşlar və işçi heyət mənafelərin toqquşması, yaxud özləri və ya ailələri üçün potensial mü-
naqişələri təhlil etməli və bunlar barədə təşkilatı məlumatlandırmalıdırlar.  Tərəfdaşlar və işçi heyət,
həmçinin, öz aralarında, müştəriləri ilə, xüsusilə müştərilərlə birbaşa xidməti həyata keçirərkən
müştəriləri arasında mənafelərin toqquşması hallarını müəyyən etməli və onlar barədə açıqlama vermə-
lidirlər. Onlar bu halın hansı qaydada həll olunması və hansı xidmətdən imtina edilmənin müəyyən-
ləşdirilməsi üçün təşkilatın siyasətinə əməl etməli və xüsusi halları müzakirə etməlidirlər.

Münaqişəyə yol açan hallardan asılı olaraq, aşağıdakı hərəkətlərdən biri vacibdir:

•     Müştərini təşkilatın münaqişəyə səbəb olacaq biznes marağı və ya fəaliyyətindən xəbərdar etmək;
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•     Bütün müvafiq tərəfləri təşkilatın onların müvafiq mənafelərinin toqquşduğu məsələ ilə bağlı iki və 
ya daha çox tərəf  üçün çıxış etdiyi üzrə xəbərdar etmək;

•     Müştərini tərəfdaş və ya işçi heyətin təklif olunan xidmətlərin göstərilməsində müstəsna olaraq, 
hər hansı bir müştəri üçün fəaliyyət göstərmədiyi ilə bağlı xəbərdar etmək. 

Bütün hallarda, müştərinin qərarı qəbul edilməlidir. 

Təşkilat tapşırığın qəbul edilməsi və ya davam etdirilməsi barədə qərar qəbul etdikdə, tərəfdaşlar və
işçi heyət bunu aşkarlanan münaqişələrlə bağlı tapşırıq fayllarında, xüsusən  də qəbul etmə və davam
etdirmə və ya planlaşdırma bölmələrində rəsmiləşdirməlidirlər. Bu zaman münaqişənin mahiyyəti
barədə yazışmalar və ya müzakirələr, eləcə də digərləri ilə aparılan məsləhətləşmələr, əldə olunan
nəticələr, tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirləri və münaqişəli vəziyyətə ünvanlanan prosedurlar bu
sənədə daxil edilə bilər.

Daxili məxfilik tələb olunduğu halda, şəbəkələrarası mühafizə fiziki, şəxsi heyət, fayllar və məlumat təh-
lükəsizliyi, məlumatların məxfi saxlanması barədə sazişlər, yaxud faylların bir-birindən ayrılması və
məlumat əldə edilməsinin xüsusi izolyasiyası üsullarından istifadə edərək, digər tərəfdaşlar və işçilər
tərəfindən məlumatlardan istifadəni məhdudlaşdırmalıdır. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi zamanı cəlb
edilən bütün tərəfdaşlar və işçilər bir-birinə istisnasız olaraq hörmət etməlidir. Əgər tərəfdaşlar və ya
işçi heyəti münaqişə və ya potensial münaqişənin qiymətləndirilməsi ilə bağlı məsuliyyətlərinə əmin ol-
mazlarsa, qiymətləndirmədə kömək etmək üçün müzakirəyə digər cəlb olunmayan heyətin dəvət
edilməsi təklif edilir. Münaqişəli vəziyyət vacib əhəmiyyətli olduqda və ya xüsusi həssaslıq tələb etdikdə,
bu məsələni EDR-ə  ünvanlamaq lazımdır.

İşçilər digərlərinin təşkilatın siyasəti və ya spesifik prosedurlarına zidd fəaliyyəti barədə (qəsdən və ya
bilmədən) məlumatlı olduqda, bu məsələni birbaşa RT-yə təqdim etməlidirlər. 

2.3. Məxfilik 

Bütün tərəfdaşlar  və işçilər hüquqi-normativ aktlar, IESBA-in Etika Məcəlləsinin 140-cı bölməsi, təşki-
latın siyasəti və spesifik müştəri təlimatları və ya razılaşmalarına əsasən müştərilərlə bağlı bütün
məlumatları qorumalı və məxfi saxlamalıdırlar. 

Tapşırıq zamanı müştərilər barədə əldə edilən və digər şəxsi məlumatlar yalnız toplandığı məqsədlər
üçün istifadə edilməli və ya açıqlanmalıdır. 

Şəxsi və müştərilərlə bağlı məlumatlar yalnız təşkilatın məlumat əldə etmə və saxlama siyasətində
müəyyən edilən qaydada saxlanmalıdır. Sənədlər peşə və hüquqi-normativ tələblərin həyata keçirilməsi
baxımından lazım olan müddətə qədər fayllarda saxlanmalıdır.
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Təşkilatın siyasətində tələb edilir ki, şəxslər və müştərilərlə bağlı məlumatlar imkan daxilində dəqiq,
tam və yenilənmiş halda saxlansın. 

Təşkilatın siyasətində tələb edilir ki, fərdlər və ya müştərilər müraciət etdikdə onlara şəxsi məlumatlar-
dan, buna oxşar digər məlumatlardan istifadə, həmin məlumatların saxlanması və açıqlanması barədə
məlumat veriləcək (lazımi icazə alındıqdan sonra) və təşkilatın siyasətində bu cür məlumatların əldə
edilmə imkanları əks olunur. Bu məlumatlara təşkilatın mülkiyyəti hesab edilən işçi sənədlər  aid
edilməyə bilər. 

2.3.1. Məxfilik – Təşkilat 

Təşkilat məxfilik barədə qanunvericilik (əgər tətbiq edilirsə) və IESBA-in Etika Məcəlləsinin 140-cı
bölməsinə əsasən hüquqi tələbləri, peşə tələblərini və borc öhdəliklərini həyata keçirməlidir. 

Bu tələblərə təşkilatın yerləşdiyi ölkədə və təşkilatın fəaliyyət göstərdiyi digər ölkələrdə məxfiliklə bağlı
qüvvədə olan qanunvericilik də daxildir.

Təşkilat bu öhdəlikləri aşağıdakı qaydada həyata keçirə bilər. 

Təşkilat öz nəzarətində olan şəxsi və müştərilərlə bağlı məlumatların qorunmasının həyata keçirilməsi,
bu qorunmaya riayət edilmə və onun tətbiqinə görə EDR-i məsul şəxs təyin edir. EDR şəxsi və
müştərilərlə bağlı məxfi məlumatların qorunması ilə bağlı yekun qərar vermək səlahiyyətinə malikdir. 

Təşkilat – bütün işçilərinin məxfiliyin qorunması və müştərilərlə bağlı məlumatların məxfiliyinin təmin
edilməsi sahəsində təlim alması məqsədilə keyfiyyətə nəzarət dərslikləri, təşkilatın digər sənədləri
(eləcə də təlim materialları) və elektron daşıyıcı vasitələrlə öz təlimatları, qayda və təfsirləri barədə
işçiləri məlumatlandıracaq və ya işçilərə bu məlumatları əldə etmək icazəsi verəcək. 

Təşkilatın siyasəti məlumatların  qorunması, saxlanması, siyahıya alınması və bərpası, eləcə də bu
məlumatların icazəsiz şəxslər tərəfindən (daxildən və ya kənardan) istifadə edilməsinin qarşısının alın-
ması üçün daxili və kənar çap nüsxə fayllarının istifadəsi və saxlanması prosedurlarına malik olmanı
tələb edir. 

Təşkilatın siyasətində fayldakı məlumatların qorunması, saxlanması, bərpası və onların kənar şəxslər
tərəfindən icazəsiz istifadəsinin qarşısının alınması məqsədilə daxili və kənar çap nüsxə  fayllarının
saxlanması tələb edilir. 

Təşkilatın siyasətində, həmçinin, məxfilik bəyannaməsinin bütün işçi heyət tərəfindən imzalanması tələb
edilir və bu sənədin qovluqda saxlanması tövsiyə olunur. Bütün işçilər təşkilatın məxfilik barədə bəyan-
naməsi ilə tam tanış olmalı və buna riayət etməlidir. Bu anlaşmanın qəbul edilməsi təşkilatla məxfilik
sazişinin imzalanması ilə təsdiqlənməlidir.

                                                                                                                                                      
Təşkilatın Məxfilik bəyannaməsinin  nümunəsini daxil edin
                                                                                                                                                      



3. Müştəri ilə əlaqələr və xüsusi tapşırıqların qəbul edilməsi və davam etdirilməsi

3.1. Qəbul etmə və davam etdirmə 

Təşkilat, onun tərəfdaşları və işçiləri yalnız tapşırıq qrupu (potensial) tərəfindən aparılan təhlil prosesi
əsasında tapşırıq üzrə tərəfdaşın tapşırığın qəbul edilməsi və ya davam etdirilməsini təşkilatın siyasət və
prosedurlarına uyğun olaraq təsdiq etdikdən sonra yeni tapşırıqları qəbul edə və ya mövcud tapşırıqları
davam etdirə bilərlər.  

3.1.1. Qəbul etmə və davam etdirmə - Təşkilat 

Təşkilat yeni müştərilərlə əlaqələr, yaxud spesifik tapşırıqlarla bağlı riskin potensial mənbələrinin
qiymətləndirməsini təmin edən prosedurlara malik olmalıdır. 

Hər bir tapşırıq üzrə müştəri üçün xidmətlərin davam etdirilməsi ilə bağlı aparılan təhlil
sənədləşdirilməli və tapşırığın davam etdirilməsi üzrə əvvəlki tapşırıq və planlaşdırma əsasında
müştəriyə xidmətlərin davam etdirilib-etdirilməməsi barədə qərar verilməlidir. 

Tapşırıq üzrə tərəfdaş tapşırığın qəbul edilməsi və ya davam etdirilməsi barədə qərar qəbul etməli və
imzalamalıdır. 

Tapşırığın qəbul edilməsi və planlaşdırılması mərhələsindən sonra müştəri ilə əlaqə və ya tapşırıq ilə
bağlı mühüm risklər müəyyən edilərsə, bu məsələ RT ilə müzakirə edilməlidir. RT-nin rəsmi razılığı
tələb edilməli və təşkilat məsələlərin həll olunması qaydalarını sənədləşdirməlidir.  Etik davranışla
bağlı problemlərin həlli üçün EDR-in razılığı alınmalıdır. 

Tərəfdaş yüksək riskli məsələlərin (etik davranış, müstəqillik, mənafelərin toqquşması, maliyyə, MHBS-
nin tələblərinə müştərinin riayət etməməsi və yaxud BAS-ın tətbiqi üçün zəruri olan müştəri ilə əlaqə və
s.) mövcud olduğu zaman digər tərəfdaşın yazılı razılığı olmadan yeni tapşırığı qəbul etməməli, yaxud
həmin  müştəri ilə əlaqələri davam etdirməməlidir. 

Tapşırığı qəbul etdikdən və ya davam etdirilməsindən sonra təşkilata tapşırıqdan imtinaya dəlalət edən
informasiya daxil olarsa, bu zaman o, tapşırığın davam etdirilib-etdirilməməsi barədə məsələni
nəzərdən keçirməli, peşə tələbləri və hüquqi-normativ tələblərə müvafiq qaydada hüquq-məsləhət xid-
mətlərindən istifadə etməlidir. 

Xüsusi tapşırığın qəbul və ya davam etdirilib-etdirilməməsi məsələsinə baxdıqda, təşkilat aşağıdakıları
nəzərə almalıdır:

•     Tərəfdaşlar və işçi heyət tapşırığın öhdəsindən gəlmək üçün müvafiq potensiala malikdir və ya malik 
deyildir (buna sənaye biliyi, eləcə də tənzimləyici və ya hesabverici tələblərlə müzakirə mövzuları 
və təcrübə daxildir);

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə təlimat
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•     Tələb oluna bilən hər hansı mütəxəssislərə müraciət;

•     Tapşırıq üzrə keyfiyyətə nəzarət baxışını icra etmək üçün təyin olunmuş fərdi şəxsin müəyyən 
edilməsi və mümkünlüyü (tələb olunduqda);

•     Təklif əsasında digər auditorun mühasibinin işindən istifadə (o cümlədən  təşkilatın digər ofisləri və 
ya şəbəkə şirkətləri ilə lazım olan hər hansı əməkdaşlıq);

•     Tapşırığı son hesabat vermə tarixinə kimi icra etmək bacarığı;

•     Hər hansı faktiki və ya potensial mənafe toqquşmalarının olub-olmaması;

•     Müstəqillik üzrə  aşkar olunmuş  hər hansı təhlükə təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiq olunmasına və 
təhlükələri məqbul səviyyəyədək azaldanadək saxlanmasına səbəb olması  və ya ola bilməsi;

•     Müştəri rəhbərliyinin (potensial), eləcə də idarəetməyə məsul şəxslər və müəssisə üzərində 
əhəmiyyətli təsirə malik olan şəxslərin keyfiyyətləri, o cümlədən onların biliyi, səriştəsi və biznes 
reputasiyası (təşkilat daxilində hər hansı məhkəmə prosesi və ya neqativ açıqlama), eləcə də hazırkı 
və əvvəlki təşkilat təcrübəsi;

•     Bu fərdi şəxs və qrupların daxili nəzarət mühitinə və mühasibat standartlarının qeyri-müvafiq 
şərhlərinə münasibəti (o cümlədən əvvəlcədən verilən hər hansı dəyişilmiş hesabatların və 
kvalifikasiyaların məzmununun nəzərə alınması);

•     Müəssisə əməliyyatlarının məzmunu, eləcə də onun biznes praktikaları və təşkilatın maliyyə 
vəziyyəti);

•     Təşkilatın müştəri tərəfindən ödənilməli saatları (ödənməli rüsumları) qeyri-müvafiq dərəcədə aşağı 
səviyyədə saxlamaqla bağlı təzyiqə məruz qalıb-qalmaması;

•     Təşkilatın miqyasda hər hansı məhdudiyyətlər gözləyib-gözləməməsi;

•     Cinayətə cəlb olunmaqla bağlı hər hansı ehtimalın olub-olmaması;

•     Əvvəlki təşkilat tərəfindən yerinə yetirilən işin etibarlılığının və onun informasiya mübadiləsinə 
necə cavab verməsinin müəyyən  edilməsi (buna müştərinin əvvəlki təşkilatı tərk etməsinin 
səbəbləri haqqında məlumat da daxildir).

                                                                                                                                                    
Təşkilatın əlavə siyasət və qəbuletmə meyarlarını göstərin. Bu Təlimatın 3.2-ci bölməsinə 
isnad edin. 

                                                                                                                                                       

3.2. Yeni müştəri təklifləri 

Müştərinin təklifi potensial müştərilərin qiymətləndirilməsi və lazımi razılıq alınmasını tələb edir. 

Hər bir yeni müştəriyə audit tapşırığı üçün  təşkilatın tapşırığı qəbul etməsindən əvvəl təhlil prosesi
həyata keçirilməli və  sənədləşdirilməlidir. Bu prosesdə müştəri ilə bağlı risklərin sənədləşdirilməsi də
həyata keçirilməlidir.
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Təşkilat  yeni müştəri təkliflərinin nəzərə alınması məsələsinə baxılan  zaman heyət və ya üçüncü
tərəflər üçün sorğu hazırlamalıdır. Təşkilat müştərilərin tarixçəsi ilə bağlı məlumatlar axtara, hazır on-
layn məlumatlardan istifadə edə bilər. 

Yeni müştərinin qəbul edilməsi barədə qərar verildikdən sonra təşkilat müvafiq etik davranış tələblərinə
cavab verməli (eləcə də üzv qurumun Etika Məcəlləsinə uyğun olaraq, keçmiş təşkilatla əlaqə saxla-
malı) və yeni müştərinin imzalaması üçün məktub-saziş hazırlamalıdır. 

3.3. Müştəri ilə əlaqələrin dayandırılması 

Tapşırıqdan imtina etmənin məqsədəuyğun bilindiyi hallar üzrə təşkilatın proseduru müəyyən olunub. 
Bu prosedurda nəticə etibarilə həyata keçiriləcək peşə tələbləri və hüquqi-normativ tələblər, eləcə də
məcburi hesabatvermə tələbləri nəzərə alınmalıdır.

Təşkilat imtinaya səbəb olan faktlar və halların müzakirə edilməsi  məqsədilə müştərinin rəhbərliyi və
idarəetmə funksiyasına malik digərləri ilə görüş keçirməlidir.

Təşkilat imtinaya səbəb olan ciddi məsələləri, o cümlədən məsləhətləşmələrin nəticələri, verilən yekun
rəylər və bu rəylər üçün əsasları sənədləşdirməlidir.

Peşə tələbləri və hüquqi-normativ tələblər tapşırığı davam etdirməyə vadar etdikdə, bunun səbəbləri
sənədləşdirilməli və hüquq məsləhətxanaları ilə müzakirələr keçirilməlidir.  
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4. İnsan resursları

Təşkilatın  insan resursları ilə bağlı bütün məsələlərdə səlahiyyətli orqanı kimi qəbul etdiyi  heyət
aşağıdakılara görə məsuliyyət daşıyır:

•     insan resursları üzrə siyasətin saxlanması;

•     əmək qanunları və normalarının tələbi əsasında və bazardakı yerini saxlamaq üçün lazımi 
dəyişikliklərin müəyyən edilməsi;

•     insan resursları ilə bağlı məsələlər üzrə təlimat və qiymətləndirmənin aparılması;

•     işçilərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sistemlərinin saxlanması;

•     tələb edildiyi halda lazım olan xüsusi tədbirlər və ya prosedurlar barədə tövsiyələr vermək (nizam-
intizam və ya işəgötürmə ilə bağlı);

•     daxili peşəkar hazırlığın planlaşdırılması; 

•     heyətə dair faylların (işçilərlə bağlı şəxsi qovluqların) saxlanması (o cümlədən illik müstəqillik 
bəyannamələri, məxfiliyin qəbul edilməsi və davam etdirilən peşəkar hazırlıq hesabatları);

•     istiqamət üzrə təlim kursları.

4.1. İşəgötürmə və işçinin saxlanması 

Müştərinin tələblərinə cavab verə bilmək baxımından lazım olan bacarıq və qabiliyyətlərin təmin
edilməsi üçün  peşəkar xidmət tələbləri mütəmadi qaydada qiymətləndirilməlidir. Bu zaman əsasən
“qaynar” dövrlər və potensial resurs çatışmazlıqlarının müəyyən edilməsi məqsədilə hər bir təqvim
dövrü ərzində tapşırıqla bağlı tələblərdən gözləntilər  qiymətləndirilməlidir.

İşəgötürmə ilə bağlı təhsil və peşə dərəcələri, rəy məktublarının yoxlanmasının da daxil olduğu
müraciət, müsahibə və sənədləşdirmə prosesindən istifadə edilir. 

İş üçün namizədlər axtaran zaman  aşağıdakı amillər nəzərə alınır:

•      Akademik və ixtisas kvalifikasiyalarını və rəyləri yoxlamaq;

•      Namizədlərin rezümesində boşluqları vaxtında aydınlaşdırmaq;

•      Kredit və kriminal qeyd yoxlamalarını nəzərə almaq;

•      Namizədlərlə hər bir təminat tapşırığının müstəqil və hər hansı mənafe toqquşmasından azad 
olmasını yazılı şəkildə, illik bəyan etməklə bağlı təşkilat tələbini aydınlaşdırmaq;

•     Namizədləri təşkilatın məxfilik siyasətinin başa düşülməsi və həmin siyasətin tətbiqi ilə bağlı 
bəyannamə imzalamaq tələbindən xəbərdar etmək. 
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Arzunuza uyğun olaraq, işəgötürmə üçün təşkilatın əlavə siyasət və ya prosedurlarını göstərin. 
Bu Təlimatın 4.2-ci bölməsinə isnad edin.                                                                                                                                                       

Təşkilat  bütün yeni işçilərin işəgötürmə prosesinə başladıqdan sonra praktiki cəhətdən mümkün olan
müddətdə bütün işçilərin istiqamətləndirici təlimlərdə iştirakını təmin edir. İstiqamətləndirici material-
lara səciyyəvi olaraq təşkilatın siyasət və prosedurları daxildir. Sınaq müddəti bütün yeni işçilərə tətbiq
edilir (dövrü göstərin).

Təşkilat səriştəli işçi heyətə malik olmaq və özünün  dayanıqlı və davamlı inkişafını təmin etmək
məqsədilə heyətin karyerasının inkişafı üçün imkanları müəyyən etməlidir. 

Təşkilat dövri olaraq proqrama yenidən baxılmanın tələb edilib-edilmədiyini müəyyən etmək üçün
özünün cari resurs tələbatının qiymətləndirilməsi ilə birlikdə, işəgötürmə proqramının effektivliyini
təhlil etməlidir.

4.2. Davamlı ixtisasartırma  

Tərəfdaşlar və işçi heyət BMF-nin üzv qurumlarının peşəkar mühasibin daimi üzvlüyünün ayrılmaz və
tərkib bir hissəsi kimi mütəmadi ixtisasartırma (DİA) tələbini həyata keçirməsini göstərən  7 saylı
“Davamlı ixtisasartırma: daimi öyrənmə və davamlı ixtisasartırma” beynəlxalq təhsil standartında (IES
7), mütəmadi ixtisasartırma ilə bağlı tələblərə və auditor yoxlaması üzrə mütəxəssislərin səriştəlilik
tələblərini göstərən və BMF-nin üzv qurumlarının siyasət və prosedurlarının əsası olan 8 saylı “Audit
mütəxəssislərinin səriştəliliyinə dair  tələblər” beynəlxalq təhsil standartında (IES 8) müəyyən edilən
tələblərə minimum cavab verməlidir. Digər qanunvericiliklər altında fəaliyyət göstərən üzv qurumlar və
ya hüquqi təşkilatlar əlavə peşə-ixtisasartırma tələblərinə riayət etməni tələb edə bilərlər. 

Kənar ixtisasartırma kurslarında iştirak üçün insan resursları üzrə heyətin razılığı lazımdır.

Tərəfdaş və işçilər ixtisasartırma kurslarından əldə etdikləri sənədləri saxlamalıdırlar (təşkilatın təli-
matlarına sadiqlik üçün tələb edildikdə).  RT və ya İR bu sənədləri ildə bir dəfə toplayır və hər bir tərəf-
daş və ya işçi ilə təhlil edir. 

4.3. Tapşırıq qruplarının təyin edilməsi 

Təşkilat öz siyasət və prosedurlarına əsaslanaraq hər bir tapşırıq üçün müvafiq tərəfdaşlar və işçi heyət
(fərdi və kollektiv şəkildə) təyin edir. Tapşırıq üzrə tərəfdaşın məsuliyyəti bu Təlimat və tapşırıq üzrə
şablonlarda aydın şəkildə müəyyən edilir. Tapşırıq üzrə tərəfdaş, həmçinin, təyin edilən fərdlər və
tapşırıq qrupunun müvafiq peşə standartları və təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminə uyğun olaraq
tapşırığın tamamlanması üçün lazımi səriştəyə malik olmasını təmin etmək üçün məsuliyyət daşıyır. 
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Tapşırıq üzrə tərəfdaşın şəxsiyyəti və vəzifələri barədə müştərinin rəhbərliyi və iqtisadi subyektin idarə
edilməsinə görə məsul olan digər şəxslərə məlumat verilməlidir.

Təşkilat əminliyi təmin edən tapşırığa görə təyin edilən tapşırıq üzrə tərəfdaşın tapşırığı peşə standart-
ları və tətbiq olunan hüquqi-normativ tələblərə uyğun həyata keçirməsi üçün lazımi səriştəyə və kifayət
qədər vaxta malik olmasını təmin etməlidir. 

Tapşırıq üzrə tərəfdaş, həmçinin, az təcrübəyə malik işçilərin ixtisas artımını təmin etmək üçün aşağı və
yuxarı vəzifəli işçilər arasında təlim imkanlarını planlaşdıra bilər. 

Tapşırıq üzrə təyin ediləcək işçi heyətin müəyyənləşdirilməsi zamanı müvafiq mükəmməllik (təcrübə və
səriştəlilik) və tapşırıq qrupu üçün imkanları təmin etmək məqsədilə növbəlilik tələbləri əsasında balans
çərçivəsində müştəri ilə əlaqələrin davamlılığına xüsusi diqqət verilməlidir. 

RT tapşırıqların vaxtının planlaşdırılması üzrə son səlahiyyət sahibidir, insan resursları və digər
resurslarla bağlı münaqişələrdə onun qərarı həlledici rola malikdir. 

4.4. Keyfiyyətə nəzarət siyasətinin (nizam-intizam) tətbiqi 

Təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sistemi daha effektiv monitorinq aparılmasını tələb edir. Tətbiqetmə pro-
sesi vacib elementlərdən biridir və bu zaman riayət etməmə, etinasızlıq, lazımi diqqət və qayğının
göstərilməməsi, sui-istifadə halları, həmçinin, dələduzluq üzrə nəticələr və islahedici prosedurlar nəzərə
alınmalıdır. 

RT inzibati prosesə görə ümumi məsuliyyət daşıyır.   İslahedici tədbirlərin avtokratik yolla deyil, əsasən
məsləhətləşmə prosesi ilə müəyyənləşdirilməsi və idarə edilməsi tövsiyə edilir.

Ciddi, qəsdən və təkrar baş verən pozuntular və ya təşkilatın siyasət və peşəkar qaydalarına edilən eti-
nasızlıq yolverilməz hallar hesab edilir. Bu zaman tərəfdaş və ya işçinin davranışının islah edilməsi,
yaxud təşkilatla şəxsin əlaqələrinə xitam verilməsi kimi müvafiq addımlar atılmalıdır. 

Təşkilatın tətbiq etdiyi düzəliş tədbirləri bir sıra hallardan asılıdır. Belə fəaliyyətlərə aşağıdakılar aid-
dir, lakin aşağıdakılarla məhdudlaşmır: 

•     Faktları müəyyən etmək və səbəbləri  və həll variantlarını  araşdırmaq üçün cəlb edilən şəxslərlə 
müsahibə;

•     Müvafiqliyin təkmilləşdirildiyini təmin etmək və ya cəlb edilən işçi heyəti əks halda müştərilərin və 
təşkilatın mənafeyini qorumaq üçün güclü düzəliş tədbirlərinin tələb olunacağı barədə xəbərdar  
etmək, məsələn:
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•     Töhmət (yazılı və ya şifahi);

•     Müəyyən edilən davamlı ixtisasartırmanı tamamlamaq üçün mütləq tələb;

•     Şəxsi işdə saxlanılan yazılı qeydlər;

•     İşəgötürmənin dayandırılması;

•     İşəgötürməyə xitam verilməsi;

•     İxtisas assosiasiyasının nizam-intizam komitəsində saxlanılan formal xəbərdarlıq.
                                                                                                                                                       
İnzibatı cəzalandırmaların nəticələri üzrə təşkilatın əlavə siyasət və ya prosedurlarını göstərin. 
Bu Təlimatın 4.5-ci bölməsinə isnad edin.
                                                                                                                                                        

4.5. Mükafatlandırmaya riayət etmə   

Təşkilatın keyfiyyətə nəzarət üzrə siyasətinə riayət etmə məsələsi fərdi tərəfdaş  və işçilərin davamlı
olaraq və mütəmadi qaydada keçirilən spesifik və ümumi qiymətləndirmə zamanı nəzərə alınmalıdır.

Bu tövsiyələrin həyata keçirilməsi baxımından, təşkilat daxilində iş funksiyalarının həyata keçi-
rilməsinin ümumi qiymətləndirilməsi, işçilərə əməkhaqqı, bonus, vəzifə artımı, karyera inkişafının
müəyyən edilməsinə görə məsul şəxs təyin edilməlidir. 

Dövri olaraq həyata keçirilən fəaliyyətin qiymətləndirməsi təşkilatın siyasəti ilə  müəyyən edilən for-
mada təşkil olunmalıdır.

                                                                                                                                                         
Təşkilatın fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi formasının nümunəsini daxil edin.
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5. Tapşırığın icrası 

Təşkilat – keyfiyyətə nəzarət sistemi üzrə müəyyən edilən siyasət və prosedurlarına əsaslanaraq,
tapşırıqların peşə standartları və tətbiq edilən hüquqi-normativ tələblərə uyğun şəkildə həyata keçi-
rilməsini tələb etməlidir. 

Təşkilatın, onun tərəfdaşlarının və işçilərinin tapşırıqları müvafiq qaydada  planlaşdırması, nəzarəti və
təhlilini, eləcə də tapşırığa dair hesabatların lazımi qaydada verilməsinin kafi əminliyini təmin edən
ümumi sistemlər hazırlanmalıdır. 

İşçi heyətin tapşırıqla bağlı  fəaliyyətinin davamlı olaraq və peşə standartları, hüquqi və qanuni
tələblərə uyğun qaydada asanlaşdırılması üçün təşkilat müştəriləri üçün tapşırıq prosesinin
sənədləşdirilməsi üzrə nümunə işçi sənədi şablonlarını təqdim edir. Peşə standartlarındakı dəyişiklikləri
əks etdirmək məqsədilə bu şablonlara yenilik edilə bilər. İşçilər hər bir tapşırığın qəbul və ya davam et-
dirilməsi ilə bağlı  əsas faktları, riskləri və  qiymətləndirmələri sənədləşdirmək üçün bu şablonlardan
istifadə edirlər. İşçilər bu məsələlərin lazımi qaydada sənədləşdirilməsi və peşə standartları və təşki-
latın siyasətinə uyğun hər bir tapşırığa görə qiymətləndirilməsini təmin etmək məqsədilə şablonların
dəyişdirilməsində peşə mülahizələrindən istifadə edə bilərlər. 

Bundan əlavə, tədqiqat alətləri və isnad materialları, bu Təlimatda göstərildiyi kimi, keyfiyyətə
nəzarət sistemi, sahə standartlarına cavab verən proqram və avadanlıq alətləri, o cümlədən məlumat
və sistemə girişin təhlükəsizliyi və bununla bağlı təlimatlar, təlim və təhsil siyasəti və proqramları, ixti-
sasartırma tələblərinə riayət etməyə (tətbiq edilən qanunvericiliyi göstərin) dəstək vəsaitləri də
mövcuddur. 

Tapşırıqların icrası zamanı işçi heyət aşağıdakılara riayət etməlidir:

•     təşkilatın planlaşdırma, nəzarət və təhlil siyasətinə əməl etmə və sadiqlik; 

•     təşkilatın fayl hazırlığı, sənədləşdirmə və yazışma şablonlar, eləcə də proqramlaşdırma, tədqiqat 
alətləri, tapşırıq üzrə müvafiq imzalama və nəşr  prosedurlarından istifadə etmə; 

•      peşəkar və təşkilatın etik davranış siyasətinə əməl etmə və sadiqlik;

•     öz işini xüsusi diqqət və qayğı ilə peşəkarcasına  və təşkilatın standartlarına uyğun həyata keçirmək;

•     gördükləri işləri, təhlilləri, məsləhətləşmələri və nəticələri lazımi qaydada sənədləşdirmək;

•     öz işlərini vaxtında və effektiv qaydada qərəzsizlik və uyğun müstəqillik prinsipləri əsasında 
tamamlamaq, bütün bunları təşkil edilmiş, sistemli, tam və qəbul edilən qaydada sənədləşdirmək;

•     çətin və mübahisəli məsələlərlə bağlı lazımi məsləhətləşmələr üzrə bütün işçi sənədlərin, fayl 
sənədlərin və memorandumların hazırlanması, düzgün isnad nömrəsinin verilməsi və tarixinin qeyd 
edilməsini təmin edilməsi;
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•     müştərilərə aid müvafiq əlaqə vasitələri, məlumatlar, təhlillər və məsuliyyətlərin aydın şəkildə 
müəyyən edilməsi və sənədləşdirilməsini təmin olunması;

•     tapşırığa dair hesabatlarda görülən işlərin və nəzərdə tutulan məqsədin göstərilməsi və bu 
hesabatın sahə üzrə işin tamamlanmasından sonra qısa bir müddət ərzində verilməsi.

5.1. Tapşırıq üzrə tərəfdaşın vəzifəsi 

Tapşırıq üzrə tərəfdaş tapşırığa dair hesabatın imzalanmasına görə məsuliyyət daşıyır. Tapşırıq qrupu-
nun rəhbəri olaraq bu şəxs aşağıdakılara görə məsuliyyət daşıyır: 
•     tapşırıq üzrə tərəfdaşa təyin edilən hər bir tapşırığa görə ümumi keyfiyyət;

•     müştərinin müstəqillik tələblərinə riayət etməsi barədə rəy hazırlamaq və bu zaman müstəqillik
üçün təhlükələrin müəyyən edilməsində tələb edilən məlumatların əldə olunması, bu cür 
təhlükələrin aradan qaldırılması və ya tətbiq edilən təhlükəsizlik tədbirlərinə görə məqbul səviyyəyə
endirilməsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi və müvafiq sənədləşmənin tamamlanmasının təmin
edilməsi;

•     müştəri üçün audit tapşırığının qəbul edilməsi və müştəri ilə əlaqələrin davam etdirilməsi ilə bağlı 
lazımi prosedurlara əməl olunmasını və bununla bağlı əldə edilən nəticələrin düzgünlüyü və 
sənədləşməsini təmin etmək;

•     təşkilat və tapşırıq üzrə tərəfdaşın lazımi tədbirləri görə bilməsi məqsədilə əvvəlcədən tapşırığın 
dayandırılmasına yol aça biləcək hər hansı hal barədə məlumat daxil olduqda bu barədə təşkilatın 
dərhal məlumatlandırılması; 

•     tapşırıq qrupunun kollektiv olaraq tapşırığı peşə standartları və hüquqi-normativ tələblər 
çərçivəsində həyata keçirə bilməsi baxımından lazımi bacarıq, səriştə və vaxta malik olmasını təmin 
etmək; 

•     tapşırıqların peşə standartları və hüquqi-normativ tələblər çərçivəsində həyata keçirilməsinə nəzarət 
və ya həyata keçirmək və lazımi qayda və vaxtda hesabatların verilməsini təmin etmək;

•     müştərinin rəhbərliyində olan əsas şəxsləri və idarəetmə funksiyasına malik digər şəxsləri tapşırıq 
üzrə tərəfdaş olaraq şəxsiyyət və vəzifələri barədə məlumatlarla təmin etmək; 

•     sənədləşdirmə və tapşırıq qrupu ilə müzakirələr keçirməklə lazımi nəticələrin əldə edilməsi və 
hesabatın verilməsinin müvafiq qaydada təsdiqlənməsini təmin etmək;

**  çətin və ya mübahisəli məsələlər üzrə lazımi məsləhətləşmələr keçirərək (daxili və kənar) tapşırıq 
qrupuna görə üzərinə məsuliyyət götürmək;

•     audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin peşə standartları və təşkilatın siyasətinə uyğun nə zaman 
həyata keçirilməsini müəyyən etmək; audit  tapşırığının icrası zamanı meydana çıxan və aşkar 
edilən vacib əhəmiyyətli məsələlərin bu tapşırıq üzrə müşahidəçi-ekspertlə müzakirə olunması 
və təhlil tamamlanmayana qədər hesabatın verilməməsi.
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5.2. Məsləhətləşmə 

Təşkilat tapşırıq qrupu və təşkilat daxilindəki digər şəxslərin müvafiq səlahiyyət alındıqdan sonra təşki-
latdankənar tərəflər arasında məsləhətləşmələri dəstəkləyir.  Daxili məsləhətləşmələrdə risk və ya
səhvlərin azaldılması və tapşırığın icrasının keyfiyyətinin artırılması məqsədilə təşkilatın təcrübə və
texniki bacarıqlarından istifadə edilir. Məsləhətləşmə nəticəsində tərəfdaş və işçilərin öyrənmə və ixti-
sasartırma prosesi inkişaf edir və təşkilatın kollektiv bilik bazası, keyfiyyətə nəzarət sistemi və peşəkar
imkanları güclənmiş olur. 

Planlaşdırma dövründə, yaxud tapşırığın icrası zamanı müəyyən edilən mühüm əhəmiyyətli, çətin və ya
mübahisəli məsələlərlə bağlı tapşırıq üzrə tərəfdaş  müvafiq təcrübə, bilik, səriştə və səlahiyyətlərə
malik olan kənar şəxslərlə məsləhətləşmələr keçirməlidir. Mümkün olduğu hallarda təşkilat daxilində
bütün mütəxəssislər belə problemli məsələlərə baxmaq və nəticələr əldə etmək üçün bir-birinə kömək
etməlidirlər. 

Təşkilat müvafiq daxili və kənar məsləhətləşmələrin aparılması üçün müvafiq bacarıqlı işçi heyətin və
maliyyə və informasiya resurslarının təqdim olunmasını təmin edir. 

Təşkilatdaxili məsləhətləşmə lazım olduqda və bu məsələnin vacib əhəmiyyətli olması müəyyən
edildikdə tapşırıq qrupu məsləhətləşmə və onun nəticələrini sənədləşdirməlidir. Kənar məsləhətləşmə
tələb edilərsə və bunun üçün tapşırıq üzrə tərəfdaşın icazəsi alınarsa, bu vəziyyəti sənədləşdirmək
lazımdır. Tövsiyə edilir ki, sənədlər oxuyan şəxslərin məsləhətləşmənin mahiyyəti, kənar ekspertin ixti-
sas dərəcələri və təcrübəsi, lazımi səriştələri və tövsiyə edilən tədbirlərin görülməsini dərk etməsi üçün
kənar ekspertin rəyləri və ya mövqeləri də sənədləşdirilsin. 

Kənar ekspertin lazımi məsləhət xidmətlərini təmin edə bilməsi üçün ona bütün müvafiq faktlar təqdim
edilməlidir. Məsləhət xidməti müraciət edərkən arzu edilən mühüm nəticələrin əldə edilə bilməsi üçün
faktları gizlətmək və ya məlumat axınını istiqamətləndirmək düzgün olmazdı. Kənar ekspert müştəri ilə
hər hansı əlaqəyə malik olmamalı, müstəqil fəaliyyət göstərməli, maraqları toqquşmamalı və yüksək
qərəzsizlik standartına əməl etməlidir. 

Kənar ekspertin məsləhəti əsasən mübahisəli məsələnin həllinin tərkib hissəsi kimi həyata keçirilir.
Məsləhət həyata keçirilmədikdə, yaxud yekun rəydən əsaslı dərəcədə fərqli olduqda tapşırıq üzrə tərəf-
daşın təqdim etdiyi məsləhətləşməyə dair sənədlərlə birlikdə nəzərə alınan səbəb və alternativləri əks
etdirən izahat da təqdim edilməlidir (çarpaz isnad formasında). 

Birdən çox məsləhətləşmə keçirildikdə hazırlanmış ümumi müzakirələr, rəylər və həll versiyaları barədə
xülasə işçi sənədlərə əlavə edilir. Qəbul edilən yekun mövqelər və bunu əsaslandıran səbəblər də
sənədləşdirilməlidir. 
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Bütün kənar məsləhətləşmələr zamanı şəxsi məlumatlar və müştərilərlə bağlı məlumatların məxfiliyi
gözlənilməlidir. Etik davranış, peşə fəaliyyəti və ya hüquqi-normativ məsələlər üzrə hüquqi məsləhətin
alınması vacib ola bilər. 

5.3. Fikir ayrılıqları 

Təşkilat, onun tərəfdaşları və işçi heyət müəyyən hallar zamanı meydana çıxan fikir ayrılıqlarının mü-
vafiq qaydada müəyyən edilməsi, nəzərdən keçirilməsi, sənədləşdirilməsi və həlli məqsədilə təşkilatın
standartları və peşə standartlarına uyğun olaraq bütün lazımi addımları atmalıdırlar. 

Bütün tərəfdaşlar və işçi heyət yaranan mübahisəli halların və ya fikir ayrılıqlarının vaxtında və qarşı-
durma olmadan həllinə yardım etməli, sadələşdirilməsi və yoluna qoyulmasında obyektiv, şüurlu, açıq
fikirli və qərəzsiz olmalıdırlar.

Mübahisə və ya fikir ayrılığında tərəf olan şəxslər məsələni vaxtında, peşə tələbləri, qarşılıqlı hörmət və
cəsarətlilik prinsipləri əsasında həll etmək üçün digər fərdlərlə birlikdə müzakirə, tədqiqat və məs-
ləhətləşmələr prosesindən istifadə etməlidirlər. 

Məsələ həll edilməmiş qaldıqda, yaxud görüləsi tədbirləri müəyyən etmək mümkün olmadıqda tərəflər
məsələni tapşırıq qrupunun daha yüksək vəzifəli  rəhbər şəxsi və ya tapşırıq üzrə tərəfdaşın öhdəsinə
buraxmalıdır.

Məsələyə təşkilat daxilində peşəkar nəzarət və ya praktiki idarəetmə tətbiq edildikdə tapşırıq üzrə tərəf-
daş məsələni bu sahə üçün cavabdeh olan tərəfdaşa yönləndirməlidir. Tapşırıq üzrə tərəfdaş məsələyə
baxmalı və tərəflərlə məsləhətləşdikdən sonra onun həlli barədə qərar qəbul etməlidir. Bundan sonra
isə həmin tərəfdaş qəbul etdiyi qərar və bu qərarı əsaslandıran səbəblər  barədə tərəfləri məlumat-
landırmalıdır. 

Mübahisəli məsələ və ya fikir ayrılığı həll edilməmiş qaldıqda, yaxud iki və ya daha çox şəxs tərəfdaşın
qərarı ilə razılaşmadığı təqdirdə, həmin şəxslər məsələyə keyfiyyətə nəzarət prinsipinə uyğun qaydada
baxılıb-baxılmadığını araşdırmalı və bu məsələni  birbaşa tapşırıq üzrə tərəfdaş və ya RT-nin həllinə
təqdim etməlidirlər. 

Bütün tərəfdaşlar və işçilər cəza, karyera məhdudlaşdırılması və ya qanunun qadağan etdiyi cəza-
landırıcı hallardan, ictimaiyyət, müştəri, təşkilat və ya həmkarların maraqlarından qorunmalıdırlar. 

Tərəfdaş və işçilər tapşırıq qrupu və ya tapşırıq üzrə tərəfdaşın səlahiyyətindən kənar olan məsələnin
ünvanlanması ciddi bir məsələdir və tərəfdaşın əksər vaxtını aldığı üçün ona baxılma müddətini azalt-
maq olmaz. Məxfilik tələb edildikdə müraciət şifahi qaydada (şifahi müraciət praktikası dəstəklənməsə
belə) və ya yazılı olaraq  həyata keçirilməlidir. 
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RT məsələni nəzərdən keçirir və məsələ ciddi əhəmiyyətli olduqda digər tərəfdaşlarla məsləhətləşmə
aparır və təşkilatın qərarı barədə cəlb edilən tərəfdaşları məlumatlandırır. Bütün hallarda tapşırıq za-
manı aparılan məsləhətləşmələrin mahiyyəti və əhatə dairəsi, bu məsləhətlərdən alınan nəticələr
sənədləşdirilməlidir. 

Fərd məsələnin həllindən razı qalmayıbsa və təşkilat daxilində əlavə baxılma imkanı yoxdursa,
məsələnin vacibliyi nəzərə alınaraq, ona peşəkar məsuliyyət, təşkilatdakı mövqe və davamlı əmək
fəaliyyətinə əsaslanaraq baxılmalıdır. 

Yaranan mübahisələr və fikir ayrılıqları əminliyi təmin edən tapşırıqlar zamanı digər məsələlər üzrə
məsləhətləşmələrin sənədləşdirildiyi qaydada sənədləşdirilməlidir. Bütün hallarda tapşırığa dair
hesabata məsələnin həll olunmadığı vaxta qədər tarix qoyulmamalıdır. 

Yaranan fikir ayrılıqlarının qarşılıqlı danışıqlar yolu ilə həlli mümkün olmadıqda, mübahisənin həlli və
tərəfdaşlığın ləğvi üzrə siyasətləri müəyyən edən yazılı tərəfdaşlıq müqavilələri bağlanmalıdır. 

5.4. audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət (aTKN) 

Bütün tapşırıqlar  üzrə audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi üçün təşkilatın
müəyyən etdiyi meyarlar qiymətləndirilməlidir. Bu cür qiymətləndirmə yeni müştəri ilə əlaqələrin qu-
rulması zamanı tapşırığın qəbul edilməsindən əvvəl, mövcud müştəri üçün isə tapşırığın planlaşdırıl-
ması mərhələsində aparılmalıdır. 

Təşkilatın siyasətinə dair hesabata tarix qoyulmazdan əvvəl keyfiyyətə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert
tərəfindən qaldırılan bütün məsələlərin həlli tələb edilməlidir. 

audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət (aTKN) listinq subyektinin maliyyə hesabatlarının audi-
tinə dair hesabata tarix qoyulmazdan əvvəl həyata keçirilməlidir. aTKN-in həyata keçirildiyi
istənilən digər hallar zamanı nəzarət başa çatmamış hesabata tarix qoyulmamalıdır.

ATKN tələb edən meyarlar 

Aşağıdakı hallarda, tapşırıq üzrə hesabat tarixi müəyyən edilməmişdən qabaq, tapşırıqlar üçün tamam-
lanmış keyfiyyətə nəzarət baxışı nəzərə alına bilər:

•     Tapşırıq üzrə tərəfdaşın müştəri ilə uzadılmış yaxın şəxsi əlaqə və ya yaxın biznes əlaqəsindən 
yaranan müstəqillik üzrə mühüm və təkrar olan təhlükəsi varsa (əvvəlcədən digər təhlükəsizlik 
tədbirləri ilə məqbul səviyyəyə endirilən), bu, tətbiq olunan təhlükəsizlik tədbirlərinin bir hissəsi 
olduqda;

•     Tapşırıq üzrə tərəfdaşla bağlı müstəqillik üçün müəyyən edilən təhlükə yenidən təkrar olunur və 
mühüm sayılır, lakin  AKTN-dən istifadə həmin təhlükələri məqbul səviyyəyədək azalda bilər;
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•     Tapşırığın mövzusu xüsusi komitələr və ya ictimaiyyət üçün vacib olan təşkilatlarla əlaqədardır;

•     Çoxsaylı passiv səhmdarlar, ekvivalent mülkiyyət hüququ sahibləri, şəriklər, birgə müəssisələr, 
benefisiarlar və ya digər oxşar tərəflər tapşırıq hesabatını əldə edir və ona etibar edir;

•     Tapşırığı qəbul etmək və ya davam etməklə bağlı qərarla müəyyən edilən və əlaqələndirilən mühüm 
risk olduqda;

•     Müəssisənin fəaliyyət göstərən müəssisə kimi davam etmə potensialı haqqında suallar meydana 
çıxdıqda və üçüncü tərəf istifadəçilərinə (rəhbərlikdən başqa) potensial təsir ciddi olduqda;

•      İstifadəçilərlə bağlı ciddi təsirlər və risklər yeni və çox mürəkkəb əməliyyatları cəlb etdikdə, 
məsələn  derivativ və təcili əqdlər, səhm əsaslı kompensasiya, qeyri-adi maliyyə vasitələri, 
rəhbərliyin smetalarından geniş istifadə və potensial şəkildə üçüncü tərəf istifadəçilərinə mühüm 
təsiri olan mühakimələr;

•      Müəssisə geniş şəxsi müəssisədirsə (və ya eyni tapşırıq tərəfdaşının məsuliyyəti altında olan
müvafiq qrupdursa);

•     Müştəri tərəfindən ödənilən ümumi rüsumlar fərdi tərəfdaş və ya təşkilatın illik ümumi gəlirinin 
əhəmiyyətli hissəsini (məsələn, 10-15%-dən çox) təmsil edirsə .

Bundan başqa, tapşırıq artıq başlayandan sonra tapşırıq üzrə keyfiyyətə nəzarətə təsir edən amillər ola
bilər. Onlara aşağıdakılar daxildir:

•      Tapşırıq ərzində tapşırıq üzrə risk artıbsa, məsələn, müştəri birləşmənin mərkəzinə çevrilirsə;

•     Tapşırıq qrupunun üzvləri arasında hesabatın verilən şərtlərdə müvafiq ola bilməməsi haqqında 
yanaşma olduqda;

•      Maliyyə hesabatlarının yeni və mühüm istifadəçiləri müəyyən edildikdə;

•     Müştəri tapşırığın qəbulu prosesində olmayan mühüm məhkəmə çəkişməsinə məruz qalırsa;

•      Tapşırıq ərzində müəyyən edilən düzəldilmiş və ya düzəldilməmiş yanlış bəyanatların əhəmiyyəti və 
yerləşməsi müzakirə mövzusu olarsa;

•     Rəhbərliklə mühüm mühasibatlıq məsələləri və ya auditin əhatə dairəsinin məhdudiyyətləri ilə bağlı 
narazılıqlar olarsa;

•     Əhatə dairəsi məhdudiyyətləri olarsa.

                                                                                                                                                       
Təşkilatın siyasətində müəyyən edildiyi kimi, tələb olunan meyarların siyahısını göstərin. 
Hər bir təşkilat özünün ATKN meyarlarını müəyyən etməlidir. Bu Təlimatın 
5.6-cı bölməsinə isnad edin.
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5.4.1. Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin mahiyyəti, vaxtı və əhatə dairəsi 

Tapşırıq üzrə tərəfdaş ATKN-ə başlamazdan əvvəl faylı və aşkar olunan məsələləri təhlil etməlidir.
Tapşırıq meyarlara cavab versə belə, ATKN-in aparılmasına və həcminə dair qərar tapşırığın mürəkkəbliyi
və əlaqəli risklərdən asılıdır. ATKN tapşırıq üzrə FS-in tapşırığa görə məsuliyyətini azaltmır. 

ATKN prosesi minimum aşağıdakılardan ibarət olacaq: 

•     tapşırıq üzrə tərəfdaş ilə vacib əhəmiyyətli məsələlərin müzakirəsi; 

•     maliyyə hesabatları, müzakirə mövzusu olan digər məlumatların və nəzərdə tutulan hesabatın təhlili; 

•     nəzərdə tutulan hesabatın uyğunluğuna baxılması;

•     tapşırıq qrupu tərəfindən edilən mühüm mülahizələr və əldə olunan nəticələrlə bağlı seçilən işçi 
sənədlər, fayllar və sənədlərin təhlili. 

Təşkilat təhlilin tamamlanması və bu təhlil üzrə lazımi sənədləşmənin aparılması üçün audit
tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə standart yoxlama siyahısından istifadə etməlidir. 

Listinq subyektləri (eləcə də təşkilatın siyasətinə daxil edilən digər təşkilatlar) üçün ATKN prosesi
aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: 

•     tapşırıq qrupunun spesifik tapşırıqla bağlı təşkilatın müstəqilliyini qiymətləndirməsi;

•     meydana çıxan fikir ayrılıqları və ya digər çətin, yaxud mübahisəli məsələlər üzrə lazımi 
məsləhətləşmənin keçirilməsi və bu məsləhətləşmələrdən alınan nəticələr;

•     sənədlərin mühüm mülahizələrlə bağlı görülən işləri göstərməsi və əldə olunan nəticələri 
dəstəkləməsi. 

Tapşırıq zamanı meydana çıxan ciddi məsələlərin vaxtında təhlil olunmasına imkan yaratmaq məqsədilə
tapşırıq prosesinin ilkin mərhələsində audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert
cəlb edilməlidir. 

Daha kiçik  və ya aşağı risk və mürəkkəbliyə malik tapşırıqlar üçün audit tapşırığının keyfiyyətinə
nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertin qiymətləndirmələri və təkliflərinə uyğun aradan qaldırmağa lazımi
vaxt üçün həmin nəzarətçi-ekspertlə planlaşdırma tamamlandığı zaman məsləhətləşmə keçirilməlidir. 

Tapşırıq üzrə tərəfdaş ilkin təhlil üçün nəşr tarixindən sonra minimum (təşkilatın siyasətinə əsasən,
günlərin sayını daxil edin) iş gününün təyin edilməsi barədə qərar qəbul etməlidir və bu iş günlərindən
ikisi yekun təhlilin tamamlanması məqsədilə ayrılır. Geniş və daha mürəkkəb tapşırıqlara görə isə
ayrılan vaxt daha uzunmüddətli ola bilər. 

Tapşırığın keyfiyyətinə nəzarət başa çatmamış  tapşırıq üzrə tərəfdaşın tarixi göstərilmir. 
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5.4.2. Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert (KNME) 

Tapşırıq üzrə tərəfdaş tapşırıq üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertin (KNME) təyin
edilməsinə dair meyarların müəyyən olunması və bu vəzifə üçün namizədlərin    uyğunluğuna görə mə-
suliyyəti daşıyır. 

KNME qərəzsiz və müstəqil olmalı, öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmək üçün müvafiq təlim keçməli, lazımi
təcrübə, texniki bilik və səlahiyyətə malik olmalıdır. Bu vəzifəni həyata keçirmək üçün namizədə aid
edilən ümumi xüsusiyyətlərə mövcud müha¬sibat uçotu və informasiyanın düzgünlüyünün təsdiqlən-
məsi standartları barədə hərtərəfli texniki bilik və yüksək səviyyədə təcrübə də daxildir. 

KNME tapşırıq qrupunun üzvü olmamalıdır; o, öz işini birbaşa və ya bilavasitə təhlil edə, tapşırığın
həyata keçirilməsi barədə vacib qərarlar qəbul edə bilməz. Təhlilin effektiv aparılması üçün ATKN
prosesini birdən çox ixtisaslaşmış və təcrübəli müşahidəçi-ekspert apara bilər. 

KNME tapşırıq komandasının üzvü ola bilməz, eləcə də öz işini birbaşa və ya dolayı yolla yoxlaya və ya
tapşırığın icrası ilə əlaqədar mühüm qərarlar qəbul edə bilməz.

KNME funksiyasını icra edən təcrübəli mütəxəssislər arasında məsləhətləşmənin aparılması tövsiyə
edilir və kiçik təşkilatlar üçün tapşırıq qrupunun tapşırıq zamanı KNME ilə məsləhətləşmə aparması
qeyri-adi bir haldır. Yekun qərarların tapşırıq üzrə tərəfdaş tərəfindən (KNME deyil) qəbul edilməsi və
məsələnin ümumi olaraq əhəmiyyətli təsirə malik olmadığı zaman müşahidəçi-ekspertin obyektivliyi
məsələsinə toxunulmur. Bu proses zamanı tapşırığın sonunda fikir ayrılıqları  meydana çıxmaya bilər. 

Aidiyyatı məsələ üzrə məsləhətləşmədən sonra KNME-nin obyektivliyi tələb edildikdə,  təşkilatın alter-
nativ KNME təyin etməsi lazımdır. 
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6. Monitorinq 

Keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurları təşkilatın daxili siyasət sisteminin əsas hissələrindən biridir.
Monitorinq ilkin mərhələdə nəzarət sisteminin effektiv istifadə edilməsini yoxlamaq məqsədilə
müsahibələr, hərtərəfli sınaq yoxlamaları və faylların təftişi vasitəsilə bu nəzarət sisteminin dərk
edilməsi və müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Bundan əlavə, xüsusən zəif nöqtələr aşkar edildikdə,
yaxud peşəkar standart və ya praktikalara dəyişiklik edildikdə sistemin təkmilləşdirilməsi üzrə
tövsiyələrin hazırlanması da bu prosesə daxildir. 

Təşkilat bütün səviyyələrdə keyfiyyəti, etika qaydalarını, peşə və təşkilat standartlarını qeyri-rəsmi qay-
dada yoxlamaq və həyata keçirtmək üçün hər bir tərəfdaş və ya işçi heyət üzvünə etibar edir. Monito-
rinq peşəkar işin hər bir aspektində müvafiq olmalıdır. Qərar vermək və ya digərlərinin işinə nəzarət
etmək mövqeyində olan tərəfdaş və işçi heyət böyük məsuliyyət daşıyır. 

Təşkilat, həmçinin, müvafiq peşəkar qurumun biznesi üzrə təftiş və lisenziya rejimi  barədə etdiyi
müraciətə verilən cavabları (müvafiq peşəkar assosiasiya və ya müəssisənin adını daxil edin) da
nəzərdən keçirməlidir. Lakin bu, təşkilatın daxili monitorinq proqramını əvəz edə bilməz. 

Təşkilatın tətbiq edə bildiyi monitorinq mexanizmlərinə aşağıdakılar daxildir: 

•     daxili və kənar təhsil və təlim proqramları;

•     tərəfdaşlar və işçilərin audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət, keyfiyyətə nəzarət təhlilləri və 
tapşırıq üzrə tərəfdaşın təsdiqi ilə bağlı təşkilatın siyasət və prosedurlarını bilməsi, dərk etməsi və 
tətbiq etməsi tələbləri;

•     tərəfdaş və işçilərə bütün lazımi razılıqların verilmədiyi vaxta qədər audit tapşırığı üzrə maliyyə 
məlumatlarını nəşr etməmək göstərişini verən siyasət;

•     təşkilatın standart tapşırığının tamamlanması və tapşırığın növü, funksiyası və fərdi cavabdeh 
tərəfindən tələb olunan razılıq və imzalanmaları əks etdirən nəzarət sisteminin nəşri; 

•     tapşırıq üzrə tərəfdaşa və audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertə müvafiq 
razılıqların mütəmadi qaydada yoxlanması barədə təlimatların verilməsi;

•     Təşkilat siyasətləri və ya protokollarında mühüm, yaxud təkrar kiçik pozuntular müşahidə etdikdə, 
təşkilat daxilində müvafiq yuxarı işçi heyətinə məsləhət vermək üçün bütün tərəfdaşlara və işçi 
heyətinə təlimatlar. 

Təşkilat keyfiyyətə nəzarət proseslərinin effektiv qaydada aparılması və qəsdən müdaxilə edilməməsini
təmin etmək məqsədilə son irəliləyişlər baxımından effektivliyin davam etdirilməsi üçün keyfiyyətə
nəzarət sisteminin təftişi və tapşırığa dair faylın rəsmi monitorinqi ilə dövri olaraq nəzarətin sınaqdan
keçirilməsinə tələblərini açıq şəkildə bəyan etməlidir. 
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Monitorinq xidmətlərinin həyata keçirilməsi üçün müstəqil bir tərəfin xidmətlərindən istifadə edilməsi,
yaxud daxili monitorinq sisteminin yaradılması, öz öhdəlikləri barədə qərarlar təşkilatın təftiş zamanı
proqramı effektiv aparma bacarığından və resurslarından asılıdır. Bu məsələlər barədə qərar, adətən,
müvafiq səlahiyyətə malik olan şəxs tərəfindən, bütün tərəfdaşlarla məsləhətləşmə yolu ilə qəbul edilir.

6.1.   Monitorinq proqramı

Keyfiyyətə nəzarət siyasəti və prosedurlarının tətbiqinin monitorinqinə görə məsuliyyət keyfiyyətə
nəzarət üzrə ümumi məsuliyyətdən ayrı bir məsuliyyətdir. Monitorinq proqramının məqsədi təşkilata
keyfiyyətə nəzarət sistemi ilə bağlı siyasət və prosedurlarının uyğun, münasib və effektiv işləkliyinin
kafi əminliyinin təmin edilməsində köməklik etməkdir. Həmçinin, proqramın məqsədlərindən biri də
praktiki və hüquqi təhlil tələblərinə riayət etmənin təmin edilməsinə köməklik göstərməkdir. 

Təşkilatın siyasət və keyfiyyətə nəzarət standartlarının əhəmiyyətli dərəcədə, yaxud davamlı olaraq
pozulması hallarının baş verməməsi və ya gizlədilə bilməməsi üçün ona kafi əminliyin verilməsi
məqsədilə sistem nəzərdə tutulmuşdur. 

Monitorinqin effektivliyini təmin etmək üçün bütün tərəfdaşlar və işçilər monitorinqi aparan şəxsin key-
fiyyətə nəzarət sisteminin vacib hissələrindən biri olmasını qəbul edərək onunla əməkdaşlıq etmə-
lidirlər. Monitorinqin nəticələri ilə razılaşmamaq, onlara riayət etməmək, yaxud hörmətsizlik halları
təşkilatın mübahisələrin həlli prosesi vasitəsilə həll edilə bilər. 

Təşkilat tapşırıq qrupuna əvvəlcədən bildiriş göndərmədən fərdi tapşırıqların seçilməsi üzrə riayət etmə
monitorinqini həyata keçirməlidir. Bir və ya daha çox tamamlanmış və nəşr edilmiş tapşırıqların
seçilməsi arzu edilən olsa da, təşkilat tapşırıqların sayını illik olaraq təftiş edə bilər. Lakin o, bütün
tərəfdaşların fayllarını hər bir dövr üçün seçməlidir. 

6.2.   Təftiş prosedurları

Təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sistemi üzrə monitorinq prosesi dövri əsasla həyata keçirilir. Tərəfdaşların
faylları dövri olaraq təftiş edilməklə  təftiş üçün fərdi tapşırıqların seçilməsi ildə bir dəfə həyata keçi-
rilir.    

Təftiş  üç illik dövrü əhatə edir. 

Monitorinq zamanı əvvəlki monitorinqin nəticələri, mahiyyəti və işçilərə verilən səlahiyyətlərin ölçüsü,
təşkilatın praktikasının mahiyyət və mürəkkəbliyi, eləcə də təftişin təyin olunması zamanı təşkilatın
müştərilərlə bağlı spesifik riskləri nəzərə alınmalıdır. 
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Təşkilat monitorinq aparan şəxsə aşağıdakıları əhatə edən lazımi sənədləri hazırlamaq barədə göstəriş
verməlidir: 

•     peşə standartları, tətbiq edilən hüquqi-normativ tələblərə sadiqliyin qiymətləndirilməsi;  

•     keyfiyyətə nəzarət sistemi elementlərinin qiymətləndirilməsindən əldə edilən nəticələr;  

•     təşkilatın keyfiyyətə nəzarət siyasət və prosedurlarını müvafiq qaydada tətbiq etməsinin 
qiymətləndirilməsi;  

•     peşə standartları və qüvvədə olan hüquqi tələblərə uyğunluğun qiymətləndirilməsi;

•     tapşırığa dair hesabatın uyğunluğunun qiymətləndirilməsi;  

•     aşkar edilən çatışmazlıqlar, onların təsirinin müəyyənləşdirilməsi, görüləsi tədbirləri təfərrüatı ilə 
göstərən qərar; və 

•     islahedici tədbirlər və lazımi dəyişikliklər barədə tövsiyələrin daxil olduğu əldə edilən nəticələrin 
qısa xülasəsi (təşkilata təqdim edilən).  

Tapşırıq üzrə tərəfdaşlar hesabatı təhlil etmək, islahedici tədbirlər, habelə sistemə, vəzifə və mə-
suliyyətlərə, inzibati tədbirlərə, tanınmaya və digər müəyyən edilən məsələlərə dair qərar qəbul etmək
məqsədilə monitorinq aparan şəxslərlə (eləcə də digər lazımi heyətlə) görüş keçirməlidirlər.  
Bütün tərəfdaş və işçilərə ildə bir dəfə monitorinq prosesinin nəticələri, o cümlədən monitorinq prosesi
barədə məlumatları və ümumi riayət etmə və effektivlik barədə yekun rəylər təqdim edilməlidir. 

6.3. Monitorinqin nəticələrinə dair hesabat  

Keyfiyyətə nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsindən sonra monitorinqi aparan şəxs nəticələr barədə
RT-ni, tapşırıq üzrə tərəfdaşları və digər müvafiq heyəti məlumatlandırmalıdır. Bu hesabatda aparılmış
prosedurlar və təhlildən əldə edilən nəticələr öz əksini tapmalıdır. Sistemli, təkrar və ciddi çatışmaz-
lıqlar qeyd edildikdə,  hesabatda görülməli olan islahedici tədbirlər də öz əksini tapmalıdır.  

Təşkilat monitorinq aparan şəxsə minimum aşağıdakı məlumatların əks etdirildiyi hesabatı hazırlamaq
barədə göstəriş verir: 

•     aparılan monitorinq prosedurları barədə məlumatlar;  

•     monitorinq prosedurlarından əldə edilən nəticələr; və  

•     lazım gəldikdə sistemli, təkrar və ya digər vacib əhəmiyyətli çatışmazlıqlar və ya uyğunsuzluqlar, 
eləcə də onların aradan qaldırılması üçün tövsiyə edilən tədbirlər barədə məlumatlar. 

                                                                                                                                                 
Təşkilatın monitorinq hesabatının nümunəsini daxil edin. 
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6.4.  Çatışmazlıqların qiymətləndirilməsi, bu barədə məlumatların çatdırılması və 
onların aradan qaldırılması  

Təşkilat monitorinq aparan şəxs tərəfindən aşkar edilən və bildirilən bütün çatışmazlıqları və ya uyğun-
suzluqları aradan qaldırmalıdır. Təşkilat çatışmazlıqların keyfiyyətə nəzarət sistemindəki struktur
uyğunsuzluqları, yaxud xüsusi tərəfdaş və ya işçi tərəfindən riayət etməmə halını müəyyən etməlidir.  

Struktur uyğunsuzluqlar keyfiyyətə nəzarət və sənədləşmə sisteminə dəyişikliklər edilməsini tələb edə
bilər. Monitorinq aparan şəxs lazımi islahedici tədbirlərin görülə bilməsi üçün bu dəyişiklikləri  key-
fiyyətə nəzarət və ya sənədləşmə sistemi üzrə məsul tərəfdaş, yaxud işçiyə göndərməlidir.  

Təşkilat ciddi çatışmazlıqları nəzərdən keçirməli və tapşırığa dair hesabatın uyğunsuzluq təşkil etməsi,
yaxud tapşırığa dair hesabatın müzakirə mövzusunda ciddi təhrif və ya uyğunsuzluq aşkar edildikdə
peşə standartları və hüquqi-normativ tələblərə əməl etməlidir.  Bu cür hallarda təşkilat hüquqi məsləhət
üçün müraciət etməlidir.  

Çatışmazlıq və ya qüsurların sistemli və ya təkrarən baş verməsi müəyyən edildikdə, müvafiq islahedici
tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb olunur. Əksər hallarda müstəqillik və mənafelərin toqquşması ilə
bağlı çatışmazlıqlar üçün dərhal islahedici tədbirlərin görülməsi tələb olunur.  

İR təlim kursları və ya əlavə təhsil fəaliyyətlərində qüsurların və ya çatışmazlıqların arxasında dayanan
məsələlərin bəzisinin effektiv qaydada əks olunmasının vacibliyini müəyyən etmək məqsədilə aşkar olu-
nan çatışmazlıqları təhlil etməlidir.   

6.4.1. Riayət etməmə 

Təşkilatın siyasətinə riayət etməkdən məqsədli şəkildə imtina edildikdə təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sis-
teminə riayət etməmə halı ciddi məsələ hesab olunur.  

Keyfiyyətə nəzarət sistemində ictimai maraqları təmin etdiyi üçün təşkilat aşkar və kobudcasına qəsdən
riayət etməmə halına  baxmalı və araşdırmalıdır. Burada ümumi olaraq qəsdən riayət etməmə halı müx-
təlif üsullarla, o cümlədən  fəaliyyətin yaxşılaşdırılması planının hazırlanması, icraetmənin təhlili, və-
zifə artımı imkanları və təzminatın artırılması imkanlarına yenidən baxılması və son olaraq  əmək
müqaviləsinə xitam verilməsi yolları ilə həll edilə bilər.  

Bəzi hallarda keyfiyyətə nəzarət sisteminə riayət etməyən tərəfdaş və işçilər üçün müvəqqəti nəzarət re-
jiminin tətbiqi də lazım gələ bilər. Bu rejim zamanı digər tərəfdaş tərəfindən işin təhlili, yaxud tapşırığa
dair hesabatın nəşrindən əvvəl işin qiymətləndirilməsinə monitorinq nəzarəti həyata keçirilə bilər. Eyni
zamanda, təşkilat daha böyük iqtisadi subyektlərin tapşırıqlarından müvəqqəti və ya daimi olaraq
məhrum edilmə kimi məhdudlaşdırıcı tədbirlər də həyata keçirə bilər. 
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6.5. Şikayət və iradlar 

Təşkilat  bütün şikayət və iradlara baxmaq üçün RT-nin səlahiyyətini tanıyır. 

Şikayətlər və iradlar – xüsusi olaraq müştərinin işinə lazımi diqqətin göstərilməməsi, şəxsi həyat və ya
biznes məlumatlarının məxfiliyinin pozulması, mənafelərin toqquşması, tərəfdaş və ya işçilərin bir-
birinə, yaxud müştərilərə qarşı münasibətdə ayrı-seçkilik və ya təqibolunma kimi ciddi məsələlərlə
bağlı qaldırılır.

Müştəri və ya digər üçüncü tərəfin verdiyi şikayətlərə  lazımi diqqət yetirilməli və müvafiq qaydada
təhqiq edildikdən sonra mümkün qədər qısa bir müddətə cavablandırılmalıdır.

Təşkilatın həyata keçirmək üçün şikayət və ya iradlarla bağlı prosedurları əks etdirən siyasəti olmalıdır.    

Bu prosesin nəticələri verilən cavabla birlikdə  sənədləşdirilməlidir. 

Belə məsələlər barəsində araşdırma RT-yə təyin olunacaq və eyni zamanda, şikayət və ya iradda iştirak
etməyən səriştəli, təcrübəli tərəfdaşlara və ya işçi heyətinə ötürülə bilər.

Proses elə qaydada həyata keçirilməlidir ki, işçilər şikayət və ya narazılığını ifadə etmək üçün heç bir
qorxu hissi keçirməsinlər.

                                                                                                                                              
Təşkilatın bu cür hallarda həyata keçirilməli prosesi əks etdirən əlavə siyasət və ya 
prosedurlarını göstərin. Bu Təlimatın 6.6-cı bölməsinə isnad edin. 
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7. Sənədləşmə 

7.1. Təşkilatın siyasət və prosedurlarının sənədləşdirilməsi  

Təşkilat bütün tapşırıqlarda tələb edilən sənədlərin dərəcəsi və həcmini müəyyən edən və təşkilatın
ümumi istifadəsinə verilən siyasət və prosedurlar hazırlamalıdır (təşkilatın təlimat/tapşırıq nü-
munələrində göstərildiyi kimi). Təşkilat, həmçinin, özünün keyfiyyətə nəzarət sisteminin hər bir ele-
mentinin  işləkliyini sübut etmək məqsədilə müvafiq sənədləşmənin aparılmasını tələb edən siyasət və
prosedurlara malik olmalıdır. Bu siyasət aşağıdakıların sübutu məqsədilə sənədləşmənin kifayət sayda
və uyğun qaydada aparılmasını təmin etməlidir:   

•     təşkilatın keyfiyyətə nəzarət sisteminin hər bir elementinə sadiqliyi; habelə  
•     peşəkar və təşkilatın standartları, eləcə də hüquqi-normativ tələblərə uyğun qaydada hər bir 

tapşırığa dair hesabatın verilməsi, ATKN prosesinin hesabat tarixində və ya ondan əvvəl 
tamamlanmasının sübutuna dəstək.   

7.2. Tapşırığın sənədləşdirilməsi  

Təşkilatın tapşırığın sənədləşdirilməsi siyasətində aşağıdakılar öz əksini tapır:

•     Tapşırığın planlaşdırma yoxlama siyahısı və ya memorandumu;
•     Etik tələblərlə bağlı müəyyən edilən məsələlər (müvafiqliyin nümayiş etdirilməsi daxil olmaqla);
•      Müstəqillik tələblərinə əməl edilməsi və bu məsələlərlə bağlı hər hansı müzakirələrin 

sənədləşdirilməsi;
•      Müştəri ilə əlaqənin qəbul və davam etdirilməsi ilə bağlı əldə olunan nəticələr;
•      Maliyyə hesabatında və təsdiq səviyyəsində saxtakarlıq və ya səhv nəticəsində ciddi yanlış hesabat 

riskinin qiymətləndirilməsi üçün yerinə yetirilən prosedurlar;
•     Nəticələr daxil olmaqla, qiymətləndirilən risklərə cavab olaraq icra olunan prosedurların 

məzmunu, vaxtı və əhatə dairəsi;
•      Məsləhətləşmələrdən əldə olunan məzmun, əhatə dairəsi və nəticələr;
•     Verilən və əldə edilən bütün məlumat mübadilələri;
•     Hesabat tarixindən əvvəl və ya sonra tamamlanan ATKN nəticələri;
•     Ekspertin mühüm mühakimələrin edilməsi və hazırlanan nəticələrin müvafiq olmamasına inanmağa 

səbəb olacaq hər hansı həll olunmayan məsələlərin olmaması barədə təsdiq;
•      Məqbul, müvafiq audit sübutunun toplanması və qiymətləndirilməsi və veriləcək hesabatları 

dəstəkləməsi haqqında nəticə; 
•      Müvafiq çıxış işarəsi ilə (imzalamaqla) faylı bağlamaq. 

                                                                                                                                             
Tapşırığın sənədləşdirilməsi üzrə minimum tələbləri göstərin. Bu Təlimatın 
7.3-cü bölməsinə isnad edin. 
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Təşkilat siyasəti tələb edir ki, tapşırıq faylının son yığılması  ....... (günlərin sayını göstərin) ərzində
tamamlanmasın. Müzakirə mövzusu olan eyni məlumatlara iki və ya daha çox hesabat verildikdə,
tövsiyə edilir ki, təşkilatın siyasətində tapşırığa dair faylların toplanması üzrə vaxt məhdudiyyətləri elə
müəyyən edilsin ki, hər bir hesabata ayrıca bir tapşırıq kimi baxmaq mümkün olsun.  

Sənədlər monitorinq aparan şəxslərin təşkilatın daxili nəzarət sistemini qiymətləndirməsi üçün imkan
verən, yaxud peşə standartları, qanun və ya normativ aktlarla tələb edilən müddətə (saxlanma müddə-
tini göstərin: normal halda audit hesabatının verilməsi tarixindən sonra ən azı beş il müddətinə və ya
bu tarix gec olarsa, qrup audit hesabatının verilməsindən sonra beş il müddətinə) saxlanmalıdır. 

7.3. audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarətin sənədləşdirilməsi  

Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert vəzifəsini icra edən təşkilat tərəfindən
cəlb edilən hər bir peşəkar təhlilin aparılması üzrə sənədlərin təqdim olunması üçün təşkilatın standart
ATKN yoxlama siyahısını doldurmalıdır. Burada aşağıdakıları təsdiq edən dəstəkləyici sübut və isnad
mənbələri öz əksini tapmalıdır:  

•     lazımi ixtisas və təcrübəyə malik tərəfdaş və işçilərin ATKN üçün tələb edilən prosedurları həyata 
keçirməsi;

•     təhlilin tapşırığa dair hesabat tarixində və ya ondan əvvəl tamamlanması;
•     müşahidəçi-ekspertdə verilən vacib mülahizələr və əldə olunan nəticələrin uyğun olmadığı barədə 

qənaət yaradılmasına səbəb ola bilən həll edilməmiş məsələlərin qalmadığının təsdiqi.

7.4. Faylların əldə edilməsinin mümkünlüyü və saxlanması  

Tapşırığa dair sənədlərin məxfiliyi, təhlükəsiz saxlanması, əldə edilməsinin mümkünlüyü və bərpası
məqsədilə təşkilat siyasət və prosedurlar hazırlamalıdır.  

Bu siyasətlərdə tapşırığa dair sənədlərin təşkilatın ehtiyaclarının ödənməsi və yerli qanunvericiliklə
müəyyən edilən standart və qanunlara riayət edə bilmək üçün imkan verən vaxt müddətində tapşırığa
dair sənədlərin saxlanması imkanını yaratmaq məqsədilə norma və qaydalara uyğun müxtəlif saxlama
tələbləri nəzərə alına bilər.  

Bütün işçi sənədlər, hesabatlar və təşkilat tərəfindən hazırlanan digər sənədlər, o cümlədən müştəri
tərəfindən hazırlanan işçi sənədlər məxfi saxlanmalı və kənar şəxslərin icazəsiz istifadəsindən qorun-
malıdır. 

İşçi sənədləri aşağıdakı hallarda  üçüncü tərəflərə təqdim etmək olar:  

•    müştəri məlumatın açıqlanmasına yazılı icazə veribsə;
•     məlumatın açıqlanmasını peşə vəzifəsi tələb edərsə;  
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•     məlumatın açıqlanması  məhkəmə prosesi ilə əlaqədar tələb edilərsə;  yaxud 
•     məlumatın açıqlanması qanun və normalarla tələb edilərsə.

Qanunla qadağan edilmədiyi halda, təşkilat işçi sənədləri təhlil üçün təqdim etməzdən əvvəl müştəriyə
bu barədə məlumat verməli və onun yazılı icazəsini almalıdır. Daha yaxşı olar ki, potensial alıcı, səhm-
dar və ya kreditor tərəfindən faylların yoxlanması və ya təhlili barədə müraciət daxil olduğu zaman
icazə məktubu alınsın. Müştəri məlumatın digər tərəflərə göndərilməsinə və ya açıqlanmasına icazə
vermədikdə, bununla bağlı hüquqi məsləhət alına bilər.  

Məhkəmə prosesi və ya potensial məhkəmə prosesi, hüquqi və ya inzibati proseslər zamanı tövsiyə edilir
ki, işçi sənədlər təşkilatın hüquq şurasının razılığı olmadan təqdim edilməsin.  

Təşkilatın  siyasətində işçi sənədlərin saxlanması üzrə vaxt müəyyən edilməlidir. Bu sıraya aşağıdakı
növ fayllar da daxil ola bilər:  

Daimi fayllar (illəri göstərin) 

Vergi faylları (illəri göstərin) 

Maliyyə məlumatları və hesabatları          (illəri göstərin)

İllik və ya dövri işçi sənədlər (illəri göstərin) 

Yazışmalar (illəri göstərin) 

Keçmiş müştərinin işçi sənədləri və qovluqlarının saxlanması üçün minimum müddət (ili göstərin) təyin
edilir. 

İş yerindən kənarda olan bütün faylların daimi qeydləri saxlanılmalı və hər bir saxlama konteynerinin
üzərinə sənədlərin tanınması və bərpası məqsədilə etiket vurulmalıdır. Ofis idarəetməsi üzrə məsul olan
tərəfdaş faylların məhv edilməsi halını təsdiqləməli və məhv edilən bütün materialların daimi qeydlərini
saxlamalıdır.  
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Sifariş..........
                                                                                                     

“Biznes xəbərləri” qəzeti redaksiyası tərəfindən nəşr edilmişdir.


