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Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları Şurasının (IAASB) Auditin Keyfiyyət Konsepsiyasına 
baxışı 
 

Auditin Keyfiyyət Konsepsiyasının məqsədlərinə aşağıdakılar daxildir: 
 

• Auditin keyfiyyətinin əsas elementləri haqqında məlumatlılığın artırılması. 
 

• Əsas maraqlı tərəflərin auditin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması yollarını araşdırmağa 
həvəsləndirilməsi. 

 

• Bu mövzu üzrə əsas maraqlı tərəflər arasında aparılan dialoqun genişləndirilməsi. 
 

IAASB ümid edir ki, Konsepsiya müzakirələrin yaranmasına və auditin keyfiyyətinin davamlı 
təkmilləşdirilməsinə nail olmaq üçün müsbət tədbirlərin görülməsinə səbəb olacaqdır. 

 

Auditorlardan auditor təşkilatları daxilində müvafiq audit standartlarına və keyfiyyətə nəzarət 
standartlarına, həmçinin etik normalara və digər normativ tələblərə riayət etmək tələb olunur. 
Konsepsiya bu cür standartları əvəz etmir, əlavə standartlar müəyyən etmir və ya audit tapşırıqlarının 
yerinə yetirilməsi üçün tələbləri təmin etmir. 
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Ön söz 
  

    Maliyyə məlumatları istifadəçilərin ehtiyaclarını ödəmək üçün müvafiq, vaxtlı və etibarlı olmalıdır. Milli 
qanunlar və qaydalar, eləcə də müəssisənin maraqlı tərəfləri istifadəçilərə məlumatın etibar edilə 
biləcəyinə inam yaratmaq üçün çox vaxt maliyyə məlumatlarının bəzi elementlərinin kənar auditini tələb 
edir. Kənar auditin məqsədinə nail olunması üçün auditi aparılmış maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri 
auditorun müvafiq standarta uyğun işlədiyindən və keyfiyyətli audit apardığından əmin olmalıdırlar. 
 

    “Auditin keyfiyyəti” termini tez-tez maraqlı tərəflər arasında müzakirələrdə, tənzimləyici orqanlara, 
standart təyin edən orqanlara, auditor təşkilatlarına və digərlərinə məlumatvermələrdə, araşdırmalarda və 
siyasətin qurulmasında istifadə olunur. Auditin keyfiyyəti mürəkkəb mövzudur və Əlavə 1-də qeyd 
olunduğu kimi, onun hamılıqla qəbul edilmiş tərifi və ya təhlili yoxdur. 
 

    Bu səbəbdən Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları Şurası (IAASB) maliyyə hesabatlarının 
auditi üçün tapşırıq, auditor təşkilatı və milli səviyyələrdə auditin keyfiyyətinə töhfə verən ilkin parametrlər, 
proses və nəticə amillərini təsvir edən Auditin Keyfiyyət Konsepsiyasını (Konsepsiya) işləyib 
hazırlamışdır. Konsepsiya həmçinin maraqlı tərəflər arasında müvafiq qarşılıqlı əlaqələrin vacibliyini və 
müxtəlif kontekstual amillərin əhəmiyyətini nümayiş etdirir. 
 

   IAASB belə bir Konsepsiyanın ictimai maraqlara uyğun olduğuna inanır, çünki o aşağıdakı məqsədlər 
üçün nəzərdə tutulmuşdur: 
 

• Milli auditor təşkilatlarını, beynəlxalq auditor təşkilatları şəbəkələrini və peşəkar mühasib 
təşkilatlarını auditin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və auditin keyfiyyəti haqqında məlumatın 
daha yaxşı çatdırılması məsələləri üzərində düşünməyə təşviq etmək; 

 

• Maraqlı tərəflər arasında auditin keyfiyyətinin mühüm elementləri haqqında məlumatlılıq və 
öyrənmə səviyyəsini yüksəltmək; 

 

• Maraqlı tərəflərə auditin keyfiyyətini artırmaq üçün prioritet diqqətə layiq ola biləcək amilləri 
tanımağa imkan vermək. Məsələn, Konsepsiyadan idarəetməyə məsul şəxsləri auditin 
keyfiyyəti haqqında məlumatlandırmaq və onun təkmilləşdirilməsində öz rollarını nəzərə 
almağa təşviq etmək üçün istifadə edilə bilər; 

 

• Həm beynəlxalq, həm də milli səviyyədə standartların işlənib hazırlanmasına kömək etmək. 
Məsələn, IAASB 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartına (BKNS)1 və Beynəlxalq 
Audit Standartlarına (BAS) düzəliş edərkən Konsepsiyadan istifadə edəcəkdir. O, həmçinin 
Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasına (IESBA) və Mühasibat Uçotu üzrə 
Beynəlxalq Təhsil Standartları Şurasına (IAESB) onların rəsmi sənədlərinə təkmilləşdirmələrin 
edilməsinin nəzərdən keçirilməsində kömək edə bilər; 

 

• IAASB və əsas maraqlı tərəflər, eləcə də həmin əsas maraqlı tərəflərin özləri arasında dialoqun 
və daha sıx iş əlaqələrinin yaradılmasını asanlaşdırmaq; 

 

• Mövzu ilə bağlı akademik araşdırmaların aparılmasını stimullaşdırmaq; habelə 
 

• Auditi öyrənən tələbələrə yiyələnmək istədikləri peşənin əsaslarını daha yaxşı başa düşməyə 
kömək etmək. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 1 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapşırıqları yerinə yetirən 

şirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət” Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı 
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İcmal 
 

1. Auditin keyfiyyəti termini keyfiyyətli auditlərin ardıcıl olaraq həyata keçirilməsi ehtimalını 
maksimuma çatdıran mühiti yaradan əsas elementləri əhatə edir. 

 
2. Maliyyə hesabatlarının auditinin məqsədi auditorun maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin 

olub-olmaması barədə yetərli müvafiq audit sübutları əldə etməklə maliyyə hesabatları haqqında 
rəyi formalaşdırmaq və auditorun əldə etdiyi nəticələrə uyğun hesabat verməkdir. Keyfiyyətli 
auditin aşağıdakı tələblərə cavab verən tapşırıq qrupu tərəfindən həyata keçirilməsi ehtimal edilir: 

 

• Müvafiq dəyərlər, etik normalar və yanaşmalar nümayiş etdirmişdir; 
 

• Audit işini yerinə yetirmək üçün kifayət qədər bilikli, bacarıqlı və təcrübəli idi və kifayət qədər 
vaxt ayırmışdır; 

 

• Qanun, qaydalara və tətbiq olunan standartlara uyğun olan ciddi audit prosesi və keyfiyyətə 
nəzarət prosedurları tətbiq etmişdir; 

 

• Faydalı və vaxtı-vaxtında hesabatlar təqdim etmişdir; habelə 
 

• Müvafiq maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqələr saxlamışdır. 
 
3. Maliyyə hesabatlarının keyfiyyətli auditinin aparılmasına görə məsuliyyət auditorların üzərinə düşür. 

Bununla belə, ən yaxşı auditin keyfiyyətinə maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi zəncirinin 
iştirakçıları tərəfindən dəstəyin və onların arasında müvafiq qarşılıqlı əlaqənin olduğu mühitdə nail 
olmaq olar. 

 
4. Bu Konsepsiya auditin keyfiyyətinin əsas elementləri haqqında məlumatlılığın artırılmasına 

yönəldilmiş və bununla da auditorları, auditor təşkilatlarını və digər maraqlı tərəfləri özlərinin xüsusi 
mühitlərində auditin keyfiyyətini artırmaq üçün daha çox edə biləcəklərinin olub-olmamasını 
müəyyən etmək üçün öz  fəaliyyətlərini təhlil etməyə təşviq edir. 

 
5. Bu Konsepsiya ölçüsündən, xüsusiyyətindən və mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq bütün 

müəssisələrin auditlərinə şamil edilir. O, həmçinin ölçüsündən asılı olmayaraq bütün auditor 
təşkilatlarına, o cümlədən şəbəkə və ya assosiasiyaya daxil olan auditor təşkilatlarına şamil edilir. 
Bununla belə, bu Konsepsiyada təsvir olunan auditin keyfiyyətinin atributları əhəmiyyətinə görə 
dəyişir və auditin keyfiyyətinə müxtəlif yollarla təsir göstərir. 

 
6. Auditorlardan auditor təşkilatları üçün müvafiq audit standartlarına və keyfiyyətə nəzarət 

standartlarına, habelə etik normalara və digər normativ tələblərə riayət etmək tələb olunur. 
Xüsusən, 1 saylı BKNS2 auditlər üçün keyfiyyətə nəzarət sistemi ilə bağlı auditor təşkilatının 
öhdəliklərindən bəhs edir. Konsepsiya bu cür standartları əvəz etmir, nə də əlavə standartlar 
müəyyən etmir və ya audit tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün prosedur tələblərini təmin etmir. 

 
7. Fərdi auditin keyfiyyətinə bu Çərçivədə təsvir edilən ilkin parametrlər, proseslər, nəticələr və 

qarşılıqlı əlaqələr təsir etsə də, Audit Keyfiyyətinin Konsepsiyası özlüyündə fərdi auditin keyfiyyətini 
qiymətləndirmək üçün yetərli deyildir. Bunun səbəbi, müəyyən bir müəssisədə əhəmiyyətli təhrif 
risklərinə cavab olaraq əldə edilmiş audit sübutlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi, yürüdülmüş 
müvafiq audit mühakimələrinin məqsədəuyğunluğu və müvafiq standartların tələblərinə uyğunluq 
kimi məsələlərə diqqətlə baxılmalıdır.  

 

8. Konsepsiyada aşağıdakı elementlər vurğulanır: 
 

(a) İlkin parametrlər 

 
2 1 saylı BKNS-ə uyğun olaraq auditor təşkilatları təşkilatın və onun işçilərinin peşə standartlarına və qüvvədə olan qanun və 
qaydaların tələblərinə riayət etmələrinə və auditor təşkilatı və ya tapşırıq üzrə tərəfdaşlar tərəfindən təqdim edilmiş 
hesabatların şəraitə uyğun olmasına dair ağlabatan əminliyi təmin etmək üçün keyfiyyətə nəzarət sistemi yaratmalı və 
saxlamalıdır 
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(b) Proses 

 
(c) Nəticələr 

 
(d) Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi zəncirində qarşılıqlı əlaqələrin əsas növləri 

 
(e) Kontekstlə əlaqəli amillər 

 

Konsepsiya aşağıdakı kimi təsvir edilə bilər: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Diaqramdakı sözlərin tərcüməsi aşağıdakı kimidir: 
 
Contextual factors – Kontekstlə əlaqəli amillər; 
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Business Practices and Commercial Law – Biznesin aparılması qaydası və kommersiya hüququ; 
Laws and Regulations Financial Reporting – Maliyyə hesabatları ilə əlaqəli qanunlar və qaydalar;  
Applicable Financial Reporting Framework – Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri; 
Information Systems – İnformasiya sistemləri; 
Corporate Governance – Korporativ idarəetmə; 
Broader Cultural Factors – Daha geniş mədəniyyət amilləri; 
Audit Regulation – Audit sahəsində tənzimlənmə; 
Litigation Environment – Məhkəmə təcrübəsi; 
Attracting Talent – İxtisaslı mütəxəssislərin cəlb edilməsi; 
Financial Reporting Timetable – Maliyyə hesabatlarının cədvəli; 
Interactions – Qarşılıqlı əlaqələr; 
Those Charged with Governance – İdarəetməyə məsul şəxslər; 
Regulators – Tənzimləyici orqanlar; 
Users – İstifadəçilər; 
Auditor – Auditor; 
Management – Rəhbərlik; 
Process – Proses; 
Outputs – Nəticələr; 
Inputs – İlkin parametrlər; 
Audit Quality – Auditin keyfiyyəti)  
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İlkin parametrlər 
 

9. İlkin parametrlər aşağıdakı amillər üzrə qruplaşdırılır: 
 

(a) Auditorların dəyərləri, etik normaları və yanaşmaları; auditor təşkilatında  hökm sürən mədəniyyət 
də öz növbəsində onlara təsir göstərir; habelə 

 
(b) Auditorların bilik, bacarıq və təcrübələri və auditi həyata keçirmək üçün onlara ayrılan vaxt. 

 
10. Bu ilkin parametrlər daxilində keyfiyyət atributları öz növbəsində aşağıdakı qruplara bölünür: 
 

(a) Bilavasitə audit səviyyəsində tətbiq olunanlar; 
 

(b) Bilavasitə auditor təşkilatı səviyyəsində və dolayısı ilə həmin auditor təşkilatı tərəfindən aparılan 
bütün auditlərə tətbiq olunanlar; habelə 

 
(c) Milli (və ya yurisdiksiya) səviyyəsində və dolayısı ilə həmin ölkədə fəaliyyət göstərən bütün 

auditor təşkilatlarına və onların həyata keçirdikləri auditlərə tətbiq olunanlar. 
 
11. 2 saylı Əlavədə tapşırıq, auditor təşkilatı və milli səviyyələr üçün ilkin parametrlərin keyfiyyət atributları 

daha təfərrüatlı təsvir edilir. 
 
12. Auditin keyfiyyətinə dair ilkin parametrlərə auditin aparıldığı kontekst, əsas maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı 

əlaqələr və nəticələr təsir göstərir. Məsələn, qanunlar və qaydalar (kontekst) ilə istifadə olunan 
bacarıqlara (ilkin parametr) təsir göstərən xüsusi hesabatlar (nəticə) tələb edilə bilər. 

 

Proses 
 

13. Audit prosesinin və keyfiyyətə nəzarət prosedurlarının ciddiliyi auditin keyfiyyətinə təsir göstərir. 2 saylı 
Əlavədə tapşırıq, auditor təşkilatı və milli səviyyələr üçün bu proses amilinin keyfiyyət atributları daha 
təfərrüatlı təsvir edilir. 

 

Nəticələr 
 

14. Nəticələr bir tərəfin rəsmi şəkildə hazırlayıb və digər tərəfə təqdim etdiyi hesabatlar və məlumatlar, 
habelə audit prosesindən irəli gələn və bir qayda olaraq auditi aparılan təşkilatdan kənar şəxslərin 
görmədiyi nəticələrdən ibarətdir. Məsələn, bura müəssisənin maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi 
təcrübələrində və maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi üzrə daxili nəzarətdə təkmilləşdirmələr daxil 
ola bilər ki, bu da auditorun nəticələrindən qaynaqlanır. 

 
15. Auditin nəticələri çox vaxt kontekst, o cümlədən qanunvericilik tələbləri ilə müəyyən edilir. Bəzi maraqlı 

tərəflər nəticələrin xüsusiyyətinə təsir göstərə bilsələr də, digərlərin təsiri daha azdır. Həqiqətən, bəzi 
maraqlı tərəflər, məsələn, listinq subyekti olan şirkətlərin investorları üçün auditor hesabatı əsas 
nəticədir. 

 

Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi zəncirində qarşılıqlı əlaqələrin əsas növləri 
 

16. Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi zəncirində hər bir maraqlı tərəf ayrılıqda maliyyə hesabatlarının 
yüksək keyfiyyətinin təmin edilməsində mühüm rol oynasa da, maraqlı tərəflərin qarşılıqlı əlaqələrinin 
necə olduğu auditin keyfiyyətinə xüsusi təsir göstərə bilər. Həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi 
məlumatvermələr daxil olmaqla, bu qarşılıqlı əlaqələrə auditin aparıldığı kontekst təsir göstərir və ilkin 
parametrlər ilə nəticələr arasında dinamik əlaqənin mövcud olmasına imkan verir. Məsələn, 
planlaşdırma mərhələsində auditorla listinq subyekti olan şirkətin audit komitəsi arasında aparılan 
müzakirələr mütəxəssis bacarıqlarından (ilkin parametr) istifadə edilməsinə və idarəetməyə məsul 
şəxslərə təqdim edilən auditor hesabatının (nəticə) forma və məzmununa təsir göstərə bilər. Bunun əksi 
olaraq, özəl müəssisələr üçün audit zamanı sahiblərlə yaxınlıq ola bilər. Bu şəraitdə tez-tez qeyri-rəsmi 
məlumatvermələr ola bilər ki, bu da auditin keyfiyyətinə təsir edir. 

 

Kontekstlə əlaqəli amillər 
 

17. Qanunlar, qaydalar və korporativ idarəetmə kimi bir sıra ətraf mühit və ya kontekstlə əlaqəli amillər var 
ki, bunlar maliyyə hesabatlarının xüsusiyyətinə və keyfiyyətinə  bilavasitə və ya dolayısı ilə auditin 
keyfiyyətinə təsir göstərə bilər. Müvafiq hallarda, auditorlar yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə 
edilməsinin ən yaxşı yolunu müəyyən edərkən bu amilləri nəzərə alırlar. 
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1 İlkin parametrlər 
 

1. Keyfiyyətli audit üçün ehtimal edilir ki, auditorlar: 
 

• Müvafiq dəyərlər, etik normalar və yanaşmalar nümayiş etdirir; habelə 
 

• Kifayət qədər bilikli, bacarıqlı və təcrübəlidirlər və audit işini yerinə yetirmək üçün onlara kifayət 
qədər vaxt ayrılır. 

 
2. Auditin keyfiyyətinə təsir edən əsas atributlar aşağıda təsvir edilir. Bu atributlar audit tapşırığı 

səviyyəsində, auditor təşkilatı səviyyəsində və milli (və ya yurisdiksiya)3 səviyyəsində tətbiq edilir. Hər 
bir atribut və səviyyə ayrı-ayrı bölmələrdə təsvir edilmişdir. 

 

1.1. Dəyərlər, etik normalar və yanaşmalar – tapşırıq səviyyəsi (İst.: Paraq. 2-16 Əlavə 2) 
 

 

3. Audit tapşırığı üzrə tərəfdaş4 audit tapşırığına görə məsuliyyət daşıyır və buna görə də auditin 
keyfiyyətinə birbaşa cavabdehdir. Auditin aparılmasına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməklə yanaşı, 
audit tapşırığı üzrə tərəfdaş tapşırıq qrupunun keyfiyyətli audit aparması üçün zəruri olan dəyərləri, etik 
normaları və yanaşmaları nümayiş etdirməsini təmin etməkdə mühüm rola oynayır. 

 
Əsas atributlar: 

 
• Tapşırıq qrupu qəbul edir ki, audit geniş ictimai maraqlar üçün həyata keçirilir və etik normalara 

əməl etmək vacibdir.5 

 

• Tapşırıq qrupu obyektivlik və dürüstlük nümayiş etdirir. 
 

• Tapşırıq qrupu müstəqildir. 
 

• Tapşırıq qrupu peşəkar səriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq nümayiş etdirir. 
 

• Tapşırıq qrupu peşəkar inamsızlıq nümayiş etdirir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Yurisdiksiya ölkədən daha böyük və ya kiçik ola bilər. Dünyanın bəzi bölgələrində auditin tənzimlənməsinin bəzi aspektləri bir neçə 

ölkəni əhatə edir. Bəzi ölkələrdə auditin tənzimlənməsinin aspektləri ştatlar və ya əyalətlər kimi daha kiçik vahidlər səviyyəsində 
tənzimlənir. 
4 Dövlət sektoru mühitində “sifarişçi”, “tapşırıq”, “tapşırıq üzrə tərəfdaş” və “auditor təşkilatı” terminləri, müvafiq hallarda, 40 saylı 
“Ali Audit Qurumları üçün Keyfiyyətə Nəzarət” Ali Audit Qurumlarının Beynəlxalq Standartının (ISSAI) 7-ci bölməsində müəyyən edilən 
dövlət sektoru ekvivalentləri kimi oxunmalıdır 
5 Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurası tərəfindən buraxılmış “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi” (IESBA Məcəlləsi) 
peşəkar mühasiblər üçün peşə etikasının beş əsas prinsipini müəyyən edir: dürüstlük; obyektivlik; peşəkar səriştəlilik və lazımi 
ehtiyatlılıq; məxfilik və peşəkar davranış. 

 Tapşırıq 
səviyyəsi 

Təşkilat 
səviyyəsi 

Milli səviyyə 

İlkin parametrlər 

Dəyərlər, etik 
normalar və 
yanaşmalar 

 
Bölmə 1.1 

 
Bölmə 1.2 

 
Bölmə 1.3 

Biliklər, 
bacarıqlar, 
təcrübə və 
vaxt 

 
Bölmə 1.4 

 
Bölmə 1.5 

 
Bölmə 1.6 

Proses amilləri 

Audit prosesi 
və keyfiyyətə 
nəzarət 
prosedurlarıarı 

 
Bölmə 1.7 

 
Bölmə 1.8 

 
Bölmə 1.9 
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1.2. Dəyərlər, etik normalar və yanaşmalar – auditor təşkilatı səviyyəsi (İst.: Paraq. 17-32 Əlavə 2) 

 

 

4. Auditor təşkilatının mədəniyyəti audit tərəfdaşlarının və tapşırıq qrupunun digər üzvlərinin dəyərlərinə, 
etik normalarına və yanaşmalarına mühüm təsir göstərir, çünki tapşırıq qrupunun işlədiyi mühit 
tərəfdaşların və işçilərin düşüncə tərzinə və nəticədə onların vəzifələrini yerinə yetirmə tərzinə mühüm 
təsir göstərə bilər.  
 
Audit ictimai maraqları qorumaq üçün nəzərdə tutulsa da, auditor təşkilatları çox vaxt kommersiya 
qurumları olurlar. Hər bir auditor təşkilatının mədəniyyəti onun tərəfdaşlarının və işçilərinin ictimai 
maraqlar naminə necə fəaliyyət göstərdiyini və eyni zamanda təşkilatın kommersiya məqsədlərinə necə 
nail olduğunu müəyyən edən mühüm amil olacaqdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Auditin keyfiyyətinin qiymətləndirildiyi mədəniyyətin yaradılması ilə bağlı əsas atributlar bunlardır: 
 

• “Rəhbərliyin müvafiq etik dəyərlər sistemini” yaradan və auditor təşkilatının müstəqilliyinin 
qorunması üçün nəzərdə tutulan idarəetmə tədbirləri mövcuddur. 

 

• Zəruri şəxsi xüsusiyyətlər auditin keyfiyyətinin təmin edilməsinə yönəldilmiş qiymətləndirmə və 
mükafatlandırma sistemləri vasitəsilə təşviq edilir. 

 

• Maliyyə mülahizələri auditin keyfiyyətinə xələl gətirən hərəkətlərə və qərarlara təkan vermir. 
 

• Auditor təşkilatı tərəfindən tərəfdaşlara və işçilərə ixtisasartırma imkanlarının və keyfiyyətli texniki 
dəstəkdən istifadə etmək imkanlarının təmin edilməsinin vacibliyi vurğulanır. 

 

• Auditor təşkilatı tərəfindən çətin məsələlərlə bağlı məsləhətləşmə mədəniyyəti təbliğ edilir. 
 

• Müştəri qəbulu və davamlılığı ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi üçün səmərəli sistemlər 
mövcuddur. 

 

 

1.3. Dəyərlər, etik normalar və yanaşmalar – milli səviyyə (İst.: Paraq. 33-40 Əlavə 2) 
 

6. Audit sahəsində milli tənzimləyici orqanların fəaliyyətləri təşkilatlardakı mədəniyyətə və audit 
tərəfdaşlarının və tapşırıq qrupunun digər üzvlərinin dəyərlərinə, etik normalarına və yanaşmalarına 
mühüm təsir göstərir. Əsas atributlar bunlardır: 
 

 

• Həm əsas etik prinsipləri, həm də tətbiq olunan xüsusi tələbləri aydınlaşdıran etik normalar hamıya 
bildirilir. 

 

• Tənzimləyici orqanlar, standartları müəyyən edən milli orqanlar və peşəkar mühasib təşkilatları etik 
prinsiplərin başa düşülməsini və tələblərin ardıcıl şəkildə tətbiq olunmasını təmin etməkdə fəaldırlar. 

 

• Auditor təşkilatları müştəri qəbulu ilə bağlı qərarlara aid məlumatlarla bir-biri ilə bölüşürlər.   

 Tapşırıq 
səviyyəsi 

Təşkilat 
səviyyəsi 

Milli səviyyə 

İlkin parametrlər 

Dəyərlər, etik 
normalar və 
yanaşmalar 

 
Bölmə 1.1 

 
Bölmə 1.2 

 
Bölmə 1.3 

Biliklər, 
bacarıqlar, 
təcrübə və 
vaxt 

 
Bölmə 1.4 

 
Bölmə 1.5 

 
Bölmə 1.6 

Proses amilləri 

Audit prosesi 
və keyfiyyətə 
nəzarət 
prosedurları 

 
Bölmə 1.7 

 
Bölmə 1.8 

 
Bölmə 1.9 
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1.4. Biliklər, bacarıqlar, təcrübə və vaxt – tapşırıq səviyyəsi (İst.: Paraq. 41-58 Əlavə 2) 
 

 

7. Audit tapşırığı üzrə tərəfdaş, tapşırıq qrupunun kollektiv şəkildə müvafiq səlahiyyətlərə malik olmasının 
və audit rəyini verməzdən əvvəl qrupun yetərli müvafiq audit sübutları əldə edə bilməsi üçün kifayət 
qədər vaxta malik olmasının təmin edilməsi üçün məsuliyyət daşıyır. 

 
8. Əsas atributlar bunlardır: 
 

• Tərəfdaşlar və  işçilər lazımi səlahiyyətlərə 
malikdirlər.  

 

• Tərəfdaşların və işçilərin müəssisənin fəaliyyəti haqqında anlayışı vardır. 
 

• Tərəfdaşlar və işçilər əsaslandırılmış mühakimələr yürüdürlər. 
 

• Audit tapşırığı üzrə tərəfdaş risklərin qiymətləndirilməsində, planlaşdırılmasında, nəzarət 
edilməsində və yerinə yetirilən işlərin yoxlanılmasında fəal iştirak edir. 

 

• Təfərrüatlı səyyar audit işini yerinə yetirən işçilərin kifayət qədər təcrübəsi var, onun işi müvafiq 
qaydada idarə olunur, nəzarət olunur və yoxlanılır və işçilərin ardıcıllığı kifayət qədər yüksəkdir. 

 

• Tərəfdaşların və işçilərin auditi səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün kifayət qədər vaxtı vardır. 
 

• Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərin audit tapşırığı üzrə tərəfdaşa və tapşırıq qrupunun digər 
təcrübəli üzvlərinə çıxışı vardır. 
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Proses amilləri 

Audit prosesi 
və keyfiyyətə 
nəzarət 
prosedurları 

 
Bölmə 1.7 
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1.5. Biliklər, bacarıqlar, təcrübə və vaxt – təşkilat səviyyəsi (İst.: Paraq. 59-70 Əlavə 2) 

 

 

9. Auditor təşkilatının siyasəti və prosedurları audit tapşırığı üzrə tərəfdaşların və tapşırıq qrupunun digər 
üzvlərinin tələb olunan bilik və təcrübəsinə, habelə onların lazımi audit işini yerinə yetirmələri üçün 
mövcud vaxta təsir edəcəkdir. Əsas atributlar bunlardır: 

 

• Tərəfdaşlar və işçilər yaranan çətin məsələləri həll etmək üçün kifayət qədər vaxta malikdirlər. 
 

• Tapşırıq qruplarının strukturu düzgündür. 
 

• Tərəfdaşlar və daha yüksək səviyyəli işçilər daha az təcrübəli işçilərin işini vaxtında qiymətləndirir 
və müvafiq mentorluq edir və ya “iş yerində” təlim keçir. 

 

• Audit tərəfdaşlarına və işçilərinə audit, mühasibat uçotu və lazım gəldikdə sahə ilə əlaqəli 
ixtisaslaşdırılmış məsələlər üzrə kifayət qədər təlim keçirilir. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. Biliklər, bacarıqlar, təcrübə və vaxt – milli səviyyə (İst.: Paraq. 71-80 Əlavə 2) 
 

 

10. Milli səviyyədə göstərilən fəaliyyət auditorların səriştəsinə təsir göstərə bilər. Əsas atributlar bunlardır: 
 

• Auditor təşkilatlarının/fərdi (sərbəst) auditorların lisenziyalaşdırılması üçün səmərəli tədbirlər 
mövcuddur. 

 

• Təhsil ilə bağlı tələblər aydın şəkildə müəyyən edilir və təlim üçün müvafiq resurslar təmin olunur. 
 

• Cari məsələlər barədə auditorlara yeniliklərin çatdırılması və onlara yeni mühasibat uçotu, audit və 
ya normativ tələblər üzrə təlimlərin keçirilməsi üçün mexanizmlər mövcuddur. 

 

• Auditor peşəsi müvafiq keyfiyyətlərə malik şəxsləri cəlb etmək və saxlamaq üçün yaxşı imkanlara 
malikdir. 
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2 Proses amilləri 
 

11. Keyfiyyətli audit auditorların qanun, qayda və tətbiq olunan standartların tələblərinə cavab verən ciddi 
audit prosesi və keyfiyyətə nəzarət prosedurlarının tətbiq etməsini nəzərdə tutur. 

 

2.1 Audit prosesi və keyfiyyətə nəzarət prosedurları – tapşırıq səviyyəsi (İst.: Paraq. 81-93 
Əlavə 2) 

 

12. Audit, auditor təşkilatının 1 saylı BKNS-in 
tələblərinə cavab verən keyfiyyətə nəzarət 
prosedurlarını tətbiq etməklə audit 
standartlarına uyğun həyata keçirilməlidir. 
Bunlar risklərin qiymətləndirilməsinə, 
planlaşdırılmasına, audit prosedurlarının yerinə 
yetirilməsinə və son nəticədə rəyin 
formalaşdırılmasına və ifadə edilməsinə 
intizamlı yanaşma üçün zəmin yaradır. Bəzi 
hallarda auditor təşkilatlarının metodologiyaları 
və daxili siyasət və prosedurları konkret 
tədbirlərin kim tərəfindən görülməsi, təşkilat- 
daxili məsləhətləşmələrə dair tələblər və 
sənədləşdirmə formatları kimi məsələlərə dair 
daha dəqiq təlimatlar ehtiva edir. 

 
13. Audit standartları və auditor təşkilatının 

metodologiyası audit prosesini formalaşdırsa 
da, bu prosesin praktikada tətbiqi üsulu konkret auditə uyğunlaşdırılacaq. Əsas atributlar bunlardır: 

 

• Tapşırıq qrupu audit standartlarına, müvafiq qanun və qaydalara və auditor təşkilatının keyfiyyətə 
nəzarət prosedurlarına riayət edir. 

 

• Tapşırıq qrupu informasiya texnologiyalarından düzgün istifadə edir. 
 

• Auditdə iştirak edən digər şəxslərlə səmərəli qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. 
 

• Səmərəli və səmərəli audit prosesinə nail olmaq üçün rəhbərliklə müvafiq razılaşmalar mövcuddur. 
 

 

2.2 Audit prosesi və keyfiyyətə nəzarət prosedurları – təşkilat səviyyəsi (İst.: Paraq. 94-111 Əlavə 2) 
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Proses amilləri 

Audit prosesi 
və keyfiyyətə 
nəzarət 
prosedurları 

 
Bölmə 1.7 
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14. Auditor təşkilatının siyasət və prosedurları audit 
prosesinə təsir göstərəcəkdir.Auditin keyfiyyətinə 
təsir göstərən əsas atributlar bunlardır: 

 

• Audit metodologiyası peşə standartlarındakı 
təkmilləşdirmələrə və daxili keyfiyyətə 
nəzarətin təhlili və kənar yoxlamaların 
nəticələrinə uyğunlaşdırılmişdır. 

 

• Audit metodologiyası ayrı-ayrı qrup üzvlərini 
peşəkar inamsızlıq tətbiq etməyə və müvafiq 
peşəkar mühakimə yürütməyə təşviq edir. 

 

• Metodologiyaya əsasən audit işinə səmərəli 
nəzarət edilməli və audit işi yoxlanılmalıdır. 

• Metodologiyaya əsasən müvafiq audit 
sənədləri tələb edilir. 

 

• Səmərəli keyfiyyətə nəzarət prosedurları müəyyən edilir və auditin keyfiyyətinə nəzarət edilir və 
nəticələr üzrə müvafiq tədbirlər görülür. 

 

• Zəruri hallarda tapşırığın keyfiyyətinə nəzarətin səmərəli təhlili (TKNET) həyata keçirilir. 
 

2.3 Audit prosesi və keyfiyyətə nəzarət prosedurları – milli səviyyə (İst.: Paraq. 112-119 Əlavə 
 

2) 
 

 

15. Audit sahəsində milli tənzimləyici orqanların 
fəaliyyətləri audit prosesinə təsir göstərə bilir. 

 
16. BAS-lar IAASB tərəfindən buraxılır. Mühasiblər 

üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurası 
(IESBA) səmərəli, beynəlxalq səviyyəyə uyğun 
Peşəkar Mühasiblər üçün Etika Məcəlləsini 
hazırlamaqla peşəkar mühasiblər üçün 
keyfiyyətli etika standartlarını müəyyən edir. 

 
Beynəlxalq Mühasibat Uçotu üzrə Təhsil 
Standartları Şurası (IAESB) Beynəlxalq Təhsil 
Standartlarını (BTS-lər) buraxmaqla texniki 
səriştələri, habelə peşəkar mühasiblər üçün peşə 
bacarıqlarını, dəyərlərini, etik normaları və 
yanaşmaları əhatə edən peşəkar mühasiblər 
üçün təhsil proqramını hazırlayır və təkmilləşdirir. 
Bu standartlar bir çox ölkələrdə qəbul edilmişdir. 
Əsas atributlar bunlardır: 

 

• Əsas məqsədləri və tətbiq olunan xüsusi tələbləri aydınlaşdıran audit standartları və digər 
standartlar nəşr edilir. 

 

• Auditin kənardan yoxlanılmasına cavabdeh olan orqanlar həm auditor təşkilatlarında, həm də ayrı-
ayrı audit tapşırıqlarında auditin keyfiyyətinin müvafiq atributlarını nəzərdən keçirir. 

 

• Auditin düzgün keçirilməməsi ilə bağlı iddiaları araşdırmaq və lazım gəldikdə intizam tədbirlərini 
tətbiq etmək üçün səmərəli sistemlər mövcuddur. 
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3 Nəticə amilləri 
 

17. Müxtəlif maraqlı tərəflər auditdən fərqli nəticələr əldə edir. Bu nəticələr, çox ehtimal ki, faydalılığı və 
vaxtı-vaxtlılıq baxımından qiymətləndirilməli və audit keyfiyyətinin aspektləri kimi nəzərə alınmalıdır. 
Onlar həmçinin: 

 

• Auditin keyfiyyətinin daha geniş təhlilini təmin edə bilər. Məsələn, audit sahəsində tənzimləyici 
orqanların hesabatlarında yoxlama nəticəsində aşkar edilmiş çatışmazlıqlar haqqında məlumatlar 
əks etdirilə bilər; habelə 

 

• Bilavasitə auditin keyfiyyətinə təsir edir. Məsələn, daxili nəzarət vasitələrinin səmərəliliyi kimi bir 
məsələ ilə bağlı hesabat vermək üçün xüsusi məsuliyyətin olması həmin sahədə daha səmərəli 
işin aparılması ilə nəticələnə bilər. 

 
18. Bəzi maraqlı tərəflər, xüsusən də rəhbərlik, idarəetməyə məsul şəxslər və bəzi tənzimləyici orqanlar 

auditin keyfiyyətinin ilkin parametrləri ilə bağlı daha çox məlumatlıdırlar və buna görə də onu 
başqalarından ən azı qismən daha yaxşı qiymətləndirə bilərlər. Bu cür digər maraqlı tərəflərin 
hazırladığı nəticələr, məsələn, audit komitələri tərəfindən təqdim edilən məlumatlar, kənar 
istifadəçilərə auditin keyfiyyətinə dair faydalı məlumat verə bilər. 

 
19. Müvafiq nəticələr aşağıdakıları ehtiva edə bilər: 

 

Səviyyə Nəticələr 
 

3.1 Tapşırıq səviyyəsi Auditor tərəfindən 
3.1.1. Auditi aparılmış maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri 

üçün auditor hesabatları 
 

3.1.2. İdarəetməyə məsul şəxslər üçün auditor hesabatları 
 

3.1.3. Rəhbərlik üçün auditor hesabatları 
 

3.1.4. Maliyyə və prudensial tənzimləyici orqanlar üçün auditor 
hesabatları 

 
Müəssisə tərəfindən 
 
3.1.5. Auditi aparılmış maliyyə hesabatları 
3.1.6. İdarəetməyə məsul şəxslər, o cümlədən audit komitələri 

tərəfindən verilən hesabatlar 
 
Audit sahəsində tənzimləyici orqanlar 
 
3.1.7. Tənzimləyici orqanlar tərəfindən fərdi auditlərlə bağlı 

məlumatların verilməsi  
 

3.2 Auditor təşkilatı səviyyəsi 
və milli səviyyə 

Auditor təşkilatı tərəfindən 
 
3.2.1 Şəffaflığa dair hesabatlar 
3.2.2 İllik və digər hesabatlar 
 
Audit sahəsində tənzimləyici orqanlar tərəfindən 
 
3.2.3  Auditor təşkilatının yoxlamalarının nəticələri üzrə icmal 
 

 
3.1 Nəticələr – tapşırıq səviyyəsi 
 

3.1.1 Auditi aparılmış maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün auditor hesabatları 
 

20. Auditin əsas nəticəsi auditi aparılmış maliyyə hesabatlarının etibarlılığına dair istifadəçilərdə inam 
yaradan auditor rəyidir. İstifadəçilərin əksəriyyəti üçün fərqli auditor rəyinin olmaması maliyyə 
məlumatlarının etibarlılığına dair mühüm siqnaldır. Bu siqnalın dəyərinə bir sıra amillər, o cümlədən 
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auditi həyata keçirmiş auditor təşkilatının nüfuzu6 və tətbiq edilən audit prosesinin səmərəliliyi haqqında 
ehtimal təsir edə bilər. 

21. Auditorun hesabatı auditorun istifadəçilərə  auditorun işi və nəticələri və deməli, həyata keçirilən auditin 
keyfiyyəti haqqında bəzi məlumatları təqdim etmək imkanı verir. Bununla belə, bu fürsətdən auditorlar 
həmişə istifadə etmir və illərdir ki, auditor hesabatı standartlaşdırılır. Auditor fərqli rəy verdiyi hallar 
istisna olmaqla, bir qayda olaraq auditorun işi və nəticələri haqqında məlumat verilmir. 

 
22. Auditor hesabatında olan məlumatı genişləndirməklə yanaşı, qanun və ya qaydalarla tələb olunan 

konkret məsələlər üzrə əlavə əminliyi ehtiva edərsə, onun faydalılığı da artırıla bilər. Bəzi hallarda bu cür 
əminlik auditin əhatə dairəsini genişləndirmədən təmin edilə bilər (məsələn, rəhbərliyin auditora tələb 
olunan bütün məlumat və izahatları təqdim etməsinin təsdiqi). Digər hallarda auditin əhatə dairəsi 
genişləndirilməlidir (məsələn, maliyyə hesabatları üzrə daxili nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinə dair 
əminliyin təmin edilməsi). 

 
23. Audit haqqında əlavə məlumat bir qayda olaraq dövlət sektorunun auditorları tərəfindən əsas auditor 

hesabatında və ya ictimaiyyət üçün açıq olan əlavə hesabatda təqdim olunur. Bundan əlavə, dövlət 
sektorundakı auditorlar bəzən öz işlərini vətəndaşlara rəsmi sənədlərə çıxış imkanı verən mühitdə 
həyata keçirirlər. Bu məlumat azadlığı dövlət sektorundakı auditorun öz auditi, məsələn, müəssisənin 
biznes riskləri və daxili nəzarət vasitələri haqqında daha ətraflı məlumatı açıqlaması ilə nəticələnə bilər. 

 

3.1.2 İdarəetməyə məsul şəxslər üçün auditor hesabatları 
 

24. Audit standartları bir qayda olaraq auditordan müəyyən məsələlər üzrə idarəetməyə məsul şəxslərlə 
vaxtında əlaqə saxlamağı tələb edir. Məsələn, BAS-lara7 əsasən aşağıdakılar haqqında məlumat tələb 
olunur: 

 

• Auditorun məsuliyyətləri. 
 

• Auditin planlaşdırılmış həcmi və vaxtı. 
 

• Auditorun obyektivliyi üçün təhlükələr və tətbiq edilmiş müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri haqqında 
məlumat. 

 

• Auditin əhəmiyyətli nəticələri. 
 

25. Bu cür məsələlər çox vaxt idarəetməyə məsul şəxslərə verilən yazılı hesabatlarda əks olunur. Bununla 
belə, audit standartlarının tələblərinin auditorla idarəetməyə məsul şəxslər arasında daha geniş və 
müfəssəl müzakirələrin əsasını təşkil edəcəyi gözlənilir. İdarəetməyə məsul şəxslərin ümumi auditin 
keyfiyyətini nəzərdən keçirərkən həm yazılı hesabatların, həm də daha az rəsmi məlumatların dəyərini 
və vaxtını qiymətləndirəcəkləri ehtimal olunur. 

 
26. Məlumatvermənin keyfiyyəti və faydalılığı ilə əlaqədar olaraq, idarəetməyə məsul şəxslər auditorun 

verdiyi aşağıdakı təmin məlumatlarını qiymətləndirə bilərlər: 
 

• Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə məsuliyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 
qərəzsiz fikirlər; 

 

• Müəssisənin maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi təcrübəsi, o cümlədən daxili nəzarət 
vasitələrinin fəaliyyəti haqqında fikirlər; 

 

• Müəssisənin maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr; 
habelə 

 

• Onlara öz idarəetmə məsuliyyətlərini səmərəli şəkildə yerinə yetirməyə imkan verən məlumatlar. 
 

 
 
 

 
6 Auditor təşkilatının nüfuzu bu Konsepsiyada xüsusi olaraq əks etdirilmir, çünki o, audit keyfiyyətinin elementi deyil, keyfiyyətli 
auditin davamlı şəkildə həyata keçirilməsinin nəticəsidir. Təşkilatın nüfuzuna təsir edən bir sıra amillər var, o cümlədən onun ölçüsü, 
marketinq fəaliyyətləri və məhkəmə çəkişmələrinin və ya tənzimləyici orqanların tədbirlərinin göstərdiyi mənfi təsirin dərəcəsi. 
7 260 saylı “İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə” BAS 



17 
 

3.1.3 Rəhbərlik üçün auditor hesabatları 
 

27. Audit zamanı auditor tez-tez rəhbərliklə ünsiyyətdə olur. Bu məlumatların bir çoxu qeyri-rəsmi xarakter 
daşıyır, lakin bəzi hallarda auditor müşahidələrini yazılı hesabatda rəsmiləşdirməyə qərar verə bilər və 
ya rəhbərlik auditordan bunu etməyi tələb edə bilər. Belə hallarda rəhbərliyin ümumi auditin keyfiyyətini 
nəzərdən keçirərkən bu cür hesabatların subyektiv dəyərinə və vaxtına diqqət yetirəcəyi ehtimal olunur. 

 
28. Maliyyə hesabatları ilə bağlı məsələlərə dair məlumatvermədən başqa, rəhbərlik aşağıdakılara xüsusi 

dəyər verə bilər: 
 

• Müəssisənin müəyyən fəaliyyət sahələrinin və sistemlərinin təkmilləşdirilməsi üçün fikirlər və 
tövsiyələr; 

 

• Tənzimləmə ilə bağlı məsələlər üzrə müşahidələr; habelə 
 

• Sahə ilə əlaqəli olan əhəmiyyətli məsələlər və ya tendensiyalar üzrə qlobal perspektivlər. 
 
29. Rəhbərlik üçün, xüsusən resursları məhdud olan kiçik müəssisələrdə, auditorun biznesə dair 

məsləhətlərini dəyərli ola bilər. Belə hallarda auditor müstəqilliyinin təhlükəyə məruz qala biləcəyindən 
xəbərdar olmalıdır. 

 

3.1.4 Maliyyə və prudensial tənzimləyici orqanlar  üçün auditor hesabatları 
 

30. Milli qanunlar və ya qaydalar auditordan maliyyə və ya prudensial tənzimləyici orqanlar ilə müntəzəm 
olaraq və ya xüsusi hallarda əlaqə saxlamağı tələb edə bilər. Milli tələblər dəyişir, lakin onlar 
aşağıdakıları ehtiva edə bilər: 

 

• Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinin aspektlərinə, məsələn, daxili nəzarətə dair 
əminliyin təmin edilməsi. 

 

• Tənzimləyici orqanların onlar üçün əhəmiyyətli ola biləcəyinə inandıqları məsələlər barədə məruzə 
edilməsi. 

 

• Qanunsuz hərəkətlər, o cümlədən çirkli pulların yuyulması ilə bağlı şübhələr barədə məruzə 
edilməsi. 

 

31. Belə hallarda tənzimləyici orqanların ümumi auditin keyfiyyətini nəzərdən keçirərkən, bu cür 
hesabatların subyektiv dəyərinə və müddətinə diqqət yetirəcəyi ehtimal olunur. 

 

3.1.5 Auditi aparılmış maliyyə hesabatları 
 

32. Təsdiqləmə maliyyə hesabatının etibarlılığını artırır və potensial olaraq maliyyə hesabatlarının 
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarır. Məsələn, audit rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının ilkin 
versiyasında dəyişikliklər etməsi ilə nəticələnə bilər. Bu dəyişikliklər maliyyə hesabatlarına qeydlərdəki 
açıqlamaların aydınlaşdırılması kimi kəmiyyət və ya keyfiyyət xüsusiyyətli ola bilər. Bu cür dəyişiklikləri 
istifadəçilər bir qayda olaraq görməsələr də, keyfiyyətli kimi qəbul etdikləri maliyyə hesabatları ilə 
üzləşən zaman istifadəçilər keyfiyyətli auditin aparıldığını iddia edə bilərlər. Bunun əksi, şübhəsiz ki, baş 
verə bilər, yəni arifmetik səhvlər, uyğunsuzluqlar və başa düşülməsi çətin olan açıqlamalar ehtiva edən 
maliyyə hesabatları ilə qarşılaşdıqda, auditorun şərti müsbət rəyi olmadıqda, istifadəçilər keyfiyyətsiz 
auditin aparıldığı qənaətinə gələ bilərlər. 

 
33. Bəzi yurisdiksiyalarda müəssisələrdən əhəmiyyətli təhrifləri ehtiva etməsi aşkar edilmiş, auditi aparılmış 

maliyyə hesabatlarında dəyişikliklər etmələri tələb olunur. Müəssisənin maliyyə hesabatlarında 
dəyişikliklər etmə zərurəti, bu cür dəyişikliklərin səbəblərindən asılı olaraq, istifadəçilərin auditin düzgün 
aparılmamasına inanmasına səbəb ola bilər. 

 

3.1.6 İdarəetməyə məsul şəxslər, o cümlədən audit komitələri tərəfindən verilən hesabatlar 
 

34. Bir sıra ölkələrdə idarəetməyə məsul şəxslər, xüsusən də listinq subyekti olan şirkətlərin audit komitələri 
auditora və ya audit prosesinin aspektlərinə müəyyən dərəcədə nəzarət etmək üçün xüsusi məsuliyyət 
daşıyırlar. İstifadəçilər keyfiyyətli audit komitəsinin fəal iştirakının auditin keyfiyyətinə müsbət təsir 
göstərəcəyi qənaətinə gəlsələr də, audit komitələrinin istifadəçilərə bu məsuliyyətləri yerinə yetirmələri 
barədə məlumatvermə dərəcələrində xeyli dəyişkənlik vardır. 
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35. Audit komitələrinin fəaliyyəti haqqında məlumatların açıqlanması daha dolğun ola bilər ki, bu da həm 

auditin faktiki keyfiyyətinə, həm də onun istifadəçilər tərəfindən subyektiv qavranılmasına kömək edərdi. 
Nəticə etibarilə, bəzi ölkələr illik hesabatlara kənar auditlə bağlı audit komitələrinin fəaliyyəti haqqında 
əlavə məlumatların daxil edilib-edilməməsi məsələsini hal-hazırda fəal şəkildə araşdırır. 

 

3.1.7 Tənzimləyici orqanlar tərəfindən fərdi auditlərlə bağlı məlumatların verilməsi 
 

36. Bəzi ölkələrdə audit sahəsində tənzimləyici orqanlar müvafiq audit komitələrinə fərdi auditlər üzrə 
yoxlamaların nəticələrindən istifadə etmək imkanını verir, baxmayaraq ki, bu cür məlumatlar adətən 
ictimaiyyətə açıqlanmır. 

 

3.2 Nəticələr – təşkilat səviyyəsi və milli səviyyə 
 

3.2.1 Şəffaflığa dair hesabatlar 
 

37. Auditor təşkilatları auditin keyfiyyətinə dair ümumi məlumat təqdim edə bilər. Bir sıra ölkələr auditor 
təşkilatları üçün onların idarəetmə və keyfiyyətə nəzarət sistemləri haqqında məlumat verən şəffaflığa 
dair hesabatların təqdim edilməsi üzrə tələblər müəyyən etmişdir.8 Bu cür məlumatların ictimaiyyətə 
açıqlanması audit prosesinə bilavasitə aidiyyəti olmayan auditi aparılmış maliyyə hesabatlarının 
istifadəçilərinə ayrı-ayrı auditor təşkilatlarının xüsusiyyətləri və həmin təşkilatlarda auditin keyfiyyətinin 
əsas amilləri haqqında anlayış əldə etməyə kömək edə bilər. Əsas maraqlı tərəflər auditin keyfiyyətini 
birbaşa qiymətləndirə bilmədikdə, bu məlumat müəssisələrə yeni auditor təşkilatı seçməkdə kömək edə 
bilər. 

 

38. Şəffaflığa dair hesabatlar həm də auditor təşkilatlarına öz siyasətlərinin və auditə yanaşmalarının xüsusi 
aspektlərini vurğulamaqla özlərini fərqləndirmək və buna görə də auditin keyfiyyət aspektləri üzrə 
rəqabət aparmaq imkanı verir. Məsələn, təşkilatın keyfiyyətə nəzarət, müstəqilliyin təmin edilməsi üzrə 
prosesləri və təcrübələri və onun idarə edilməsi ilə bağlı məlumatların dərc edilməsi auditor 
təşkilatındakı bütün işçilərə təşkilatın öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərinə riayət etmək üçün aydın stimul 
verir. 

 

3.2.2 İllik və digər hesabatlar 
 

39. Bəzi auditor təşkilatları illik hesabat verirlər. İllik hesabatlar bu orqanlara auditin keyfiyyəti və onun 
artırılması üçün həyata keçirilən təşəbbüslərlə bağlı əsas fəaliyyət göstəricilərini təsvir etmək imkanı 
verir. Bu cür məlumatlar onlara auditin keyfiyyətinə görə fərqlənməyə kömək edə bilər. 

 
40. Bundan əlavə, dövlət sektorunun audit qurumları idarəetmə, mühasibat uçotu və hesabatlılıqda ümumi 

zəif cəhətləri müəyyən edərək, həyata keçirdikləri auditlər üzrə ümumi nəticələr çıxaran digər hesabatlar 
da verə bilərlər. Bu hesabatlar dövlət müəssisələri ilə bağlı ümumi qanunlara və qaydalara dəyişikliklərlə 
bağlı tövsiyələri ehtiva edə bilər. 

 

3.2.3 Auditor təşkilatının yoxlamalarının nəticələri üzrə icmal 
 

41. Bir çox ölkələrdə audit sahəsində tənzimləyici orqanlar hər il auditor təşkilatlarının yoxlama nəticələri 
haqqında hesabat verirlər. Bu cür hesabatlarda təqdim olunan təfərrüat səviyyəsi dəyişir. Bəzi ölkələrdə 
hesabatlar bütün auditor təşkilatlarının yoxlamalarının nəticələrini ümumiləşdirir; digər ölkələrdə 
hesabatlar ayrı-ayrı auditor təşkilatları üçün dərc olunur. 

 
42. Ayrı-ayrı auditor təşkilatlarının yoxlamasının nəticələri üzrə hesabatların dərc olunması auditin 

keyfiyyətinin artırılması, o cümlədən əsas maraqlı tərəflər (xüsusilə investorlar və audit hesabatlarının 
istifadəçiləri) tərəfindən auditin keyfiyyətinin qavranılması ilə bağlı mühüm rol oynaya bilər. Audit 
sahəsində tənzimləyici orqanların ayrı-ayrı auditor təşkilatları haqqında ictimaiyyətə hesabat verməsinin 
faydalı olub-olmaması ilə bağlı müzakirələrdə bunun həm tərəfdarları, həm də əleyhdarları var. Bəziləri 
hesab edir ki, ayrı-ayrı auditor təşkilatları ilə bağlı yoxlamanın nəticələrinə dair şəffaflığın təmin edilməsi 
idarəetməyə məsul şəxslərə öz öhdəliklərini yerinə yetirməkdə kömək edəcək və təşkilatlara işin 
keyfiyyətini ildən-ilə təkmilləşdirmək üçün stimul verməklə auditin keyfiyyətinə müsbət təsir 

 
8 Məsələn, Avropa İttifaqına üzv ölkələr üçün Məcburi audit barədə direktivə uyğun olaraq ictimai maraq kəsb edən müəssisələrin 

auditini aparan auditor təşkilatlarından auditor təşkilatlarının, üzv olduqları şəbəkənin, korporativ idarəetmə və keyfiyyətə nəzarət 
sistemlərinin hüquqi strukturunu əhatə edən xüsusi məlumatları, maliyyə məlumatlarını və tərəfdaşın mükafatlandırılmasının əsasları 
haqqında məlumatları ildə bir dəfə açıqlaması tələb olunur.  
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göstərəcəkdir. Digərləri hesab edir ki, auditor təşkilatına məxsus nəticələr haqqında ictimaiyyətə 
hesabatvermə auditor təşkilatları tərəfindən auditin keyfiyyətinin zərərinə olaraq auditin nəticələrinə 
cavab olaraq öz mövqelərini daha fəal müdafiə edəcəkdir.   

 

 

4 Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi zəncirində qarşılıqlı əlaqələrin əsas  
           növləri 
 

43. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) “Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi zənciri: mövcud 
perspektivlər və istiqamətlər” adlı 2008-ci il üzrə hesabatında9 maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi 
zəncirini “maliyyə hesabatlarının hazırlanması, təsdiqlənməsi, auditi, təhlili və istifadəsi ilə məşğul olan 
insanlar və proseslər” kimi təsvir edir. 

 
44. IFAC qeyd etdi ki, zəncirin bütün halqaları keyfiyyətli olmalı və keyfiyyətli maliyyə hesabatlarını  təqdim 

etmək üçün sıx əlaqəli olmalıdır. Hesabatların təqdim edilməsi zəncirindəki hər bir ayrıca halqa 
keyfiyyətli maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsində mühüm rol oynasa da, halqalar arasındakı 
əlaqələrin və ya qarşılıqlı əlaqələrin xüsusiyyəti auditin keyfiyyətinə müəyyən təsir göstərə bilər. 

 
45. Məhz bu qarşılıqlı əlaqələr, o cümlədən həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi məlumatvermələr vasitəsilə 

hesabatların təqdim edilməsi zəncirinin iştirakçıları başqalarının davranışlarına və baxışlarına təsir 
göstərə və bununla da auditin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına imkan yarada bilərlər. Qarşılıqlı 
əlaqələrə xüsusiyyəti və həcmi həm iştirak edən şəxslərin məqsədləri, həm də qarşılıqlı əlaqələrin baş 
verdiyi kontekst təsir göstərir. 

 
46. Aşağıdakı bölmələrdə təsvir edilən qarşılıqlı əlaqələr təkbətək qarşılıqlı əlaqələrdir. Bununla belə, 

auditorlar ilə əsas maraqlı tərəflərin auditin keyfiyyəti ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün bir araya 
toplaşması auditin keyfiyyəti üçün faydalı ola bilər. 

 
47. Auditin keyfiyyəti ilə bağlı daha mühüm qarşılıqlı əlaqələrin10 bəziləri aşağıda təsvir edilmişdir: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Hesabatı bu keçiddən əldə etmək olar: web.ifac.org/media/publications/9/financial-reporting-supply/financial-reporting-

supply.pdf. 

10     Bu bölmə yalnız xarici, yəni auditin tapşırıq qrupundan kənar qarşılıqlı əlaqələrdən bəhs edir. Auditin tapşırıq qrupu daxilində 

qarşılıqlı əlaqələr 1-ci “İlkin parametrlər” bölməsində müzakirə olunur. 
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4.1 Auditorlar və rəhbərlik arasında qarşılıqlı əlaqələr 11 

 

48. Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına və maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün 
məlumatların etibarlı və vaxtında əldə edilməsinin mümkün olmasını təmin etmək üçün zəruri olan 
daxili nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır. Rəhbərlik həmçinin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan 
çərçivələrə uyğunluğunun təmin edilməsinə və müvafiq hallarda əsas əməliyyatları və hadisələri 
ədalətli təqdimata nail olmaq üçün müvafiq qaydada təqdim etməyə cavabdehdir. 

 
49. Müəssisə daxilində və xaricində müvafiq məlumatlara və şəxslərə tam və vaxtında çıxış auditora 

audit sübutlarını toplamaqda kömək edir. Açıq və konstruktiv münasibət, xüsusən mürəkkəb və ya 
qeyri-adi əməliyyatlar, yaxud əhəmiyyətli mühakimə və ya qeyri-müəyyənliyi ehtiva edən 
məsələlərlə bağlı əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən etməkdə, qiymətləndirməkdə və onlara cavab 
verməkdə auditora kömək edir. Əməkdaşlıq və açıq dialoq olmadıqda, keyfiyyətli auditin səmərəli 
şəkildə həyata keçirilməsi ehtimalı azdır. 

 
50. Auditin səmərəliliyinə kömək etmək üçün auditin ilkin mərhələsində auditor rəhbərliklə məlumat 

ehtiyaclarını müzakirə etməli və müvafiq cədvəli razılaşdırmalıdır. Rəhbərliyin vaxtında izahat verə 
bilməsi və ya zəruri hallarda əlavə təhlil apara bilməsi üçün auditor həmçinin auditin nəticələrini 
rəhbərliklə müzakirə edə bilər. 

 
51. Auditorlar ilə rəhbərlik arasında açıq və konstruktiv münasibətlər həm də rəhbərliyin auditorların 

aşağıdakı kimi məsələlərə dair müşahidələrindən faydalana biləcəyi mühitin yaradılmasına kömək 
edir, məsələn: 

 

• Müəssisənin maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi təcrübələrində mümkün təkmilləşdirmələr. 
 

• Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi ilə bağlı daxili nəzarətdə mümkün təkmilləşdirmələr. 
 

• Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə dair yeni tələblər. 
 

• Sahə ilə əlaqəli məsələlər üzrə perspektivlər. 
 

• Normativ hüquqi məsələlər üzrə müşahidələr. 
 
52. Auditor ilə rəhbərlik arasında açıq və konstruktiv münasibətlər, auditorların eyni audit sifarişçisi ilə 

bir il ərzində çox vaxt keçirdikdə yarana bilən təklifsizlikdən fərqləndirilməlidir. Auditorların inamsız 
və obyektiv olmasları və onlara verilən məlumatın etibarlılığına etiraz etməyə hazır olmaları auditin 
keyfiyyəti üçün çox vacibdir. 

 

4.2 Auditorlar və idarəetməyə məsul şəxslər arasında qarşılıqlı əlaqələr 
 

53. İdarəetməyə məsul şəxslər müəssisənin strateji istiqamətlərinə və onun hesabatlılıqla bağlı 
öhdəliklərinə nəzarət etmək üçün məsuliyyət daşıyırlar. Bura müəssisənin maliyyə hesabatlarının 
təqdim edilməsi prosesinə nəzarət daxildir. Listinq subyekti olan şirkətlərdə və digər iri 
müəssisələrdə müəssisənin maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinə nəzarətlə bağlı 
işlərin əksəriyyəti çox vaxt audit komitəsi tərəfindən həyata keçirilir. 

 
54. Auditorlarla səmərəli ikitərəfli məlumatvermə idarəetməyə məsul şəxslərə bu vəzifələri yerinə 

yetirməkdə kömək edə bilər. Xüsusən, idarəetməyə məsul şəxslər auditorun müəssisənin üzləşdiyi 
maliyyə hesabatlarnın təqdim edilməsi ilə bağlı risklər, maliyyə hesabatlarında rəhbərliyin 
mühakimə yürütdüyü əsas sahələr və müəssisənin daxili maliyyə nəzarətindəki çatışmazlıqlar da 
daxil olmaqla, müəssisənin maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinin keyfiyyətinə dair 
fikirlərdən faydalana bilər. Bu məlumat idarəetməyə məsul şəxslərə maliyyə hesabatlarının ədalətli 
təqdim edilməsi barədə nəticə çıxarmağa kömək edə bilər, xüsusilə də auditorun rəhbərlik 
tərəfindən tədbir görülməmiş narahatlıqları olduğu halda. 

 

55. Auditordan idarəetməyə məsul şəxslərlə (o cümlədən, mövcud olduqda audit komitəsi ilə) 
planlaşdırma məsələləri və əhəmiyyətli nəticələr barədə əlaqə saxlaması tələb olunur. Bəzən, ən 

 
11 Bir çox kiçik müəssisələrdə rəhbərlik ilə idarəetməyə məsul şəxslər arasında fərq azdır. Hər iki funksiyanı bir qayda olaraq 

sahibkar-rəhbər yerinə yetirir. 
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azı bir görüş və ya görüşün bir hissəsi rəhbərliyin iştirakı olmadan baş tutduqda, məlumatvermə 
daha səmərəli olur. Kiçik müəssisələr üçün auditor və idarəetməyə məsul şəxslər arasında ünsiyyət 
çox vaxt daha tez-tez və daha az rəsmi olur. 

 
56. İdarəetməyə məsul şəxslər də aşağıdakıların vasitəsilə auditin keyfiyyətinə təsir etmək 

iqtidarındadırlar: 
 

• Maliyyə hesabatlarının riskləri və auditorun xüsusi diqqətini tələb edən biznes sahələri 
haqqında fikirlərin təqdim edilməsi; 

 

• Auditin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün ayrılan audit resurslarının yetərli olub-
olmaması və audit haqqının bunu ədalətli şəkildə əks etdirib-etdirmədiyinin nəzərdən 
keçirilməsi; 

 

• Müstəqilliklə bağlı məsələlərin nəzərdən keçirilməsi və onların həll edilməsi üsullarının 
qiymətləndirilməsi; 

 

• Xüsusən fırıldaqçılıq riskinin qiymətləndirilməsi, rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələri və 
ehtimalları və uçot siyasətinin seçimləri ilə bağlı audit zamanı auditor tərəfindən rəhbərliyin 
hərəkətlərinin tənqidi qiymətləndirilməsi; habelə 

 

• Rəhbərliyin auditorların tənqidi qiymətləndirməsinə qarşı müqavimət göstərmədiyi və çətin və 
ya mübahisəli məsələləri müzakirə edərkən həddindən artıq öz mövqelərini müdafiə etmədikləri 
mühitin yaradılması. 

 

4.3 Auditorlar və maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri arasında qarşılıqlı əlaqələr 
 

57. Bəzi ölkələrdə tənzimləyici baza istifadəçilərə müəyyən dərəcədə auditorlarla qarşılıqlı əlaqədə 
olmaq imkanı verir. Məsələn, bir sıra yurisdiksiyalarda müəssisənin auditorunun təyin edilməsi, 
yenidən təyin edilməsi və ya dəyişdirilməsi ilə bağlı təkliflərin ümumi yığıncaqda müəssisənin 
səhmdarları tərəfindən təsdiq edilməsi tələb olunur. Səhmdarların ümumi yığıncaqda auditora 
auditlə bağlı hər hansı əhəmiyyətli məsələ ilə bağlı sual vermək hüququ da ola bilər. Bu qarşılıqlı 
əlaqələr auditorlara keyfiyyətli audit aparmaq üçün əlavə motivasiya verə bilər. 

 
58. İstifadəçilər həmçinin auditorun dəyişdirilməsinin səbəbini araşdırmaq istəyə bilər. Dəyişikliklərin 

səbəbləri ilə bağlı məlumatlar vaxtında ictimaiyyətə açıqlandıqda bu, asanlaşacaqdır. 
 
59. İctimai sektorun auditorları tez-tez maliyyə hesabatlarının əsas istifadəçiləri ilə birbaşa əlaqə 

saxlayırlar. Auditorların qanunverici orqanlara və ya nazirliklərə (dövlət şirkətlərinin dövlət qurumları 
ilə bağlı) əldə etdikləri nəticələr barədə təqdimatlar etmələri, habelə onları aşağıdakılar ilə təmin 
etmələri qeyri-adi hal deyildir: 

 

• Müəssisənin əməliyyatları və maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi təcrübəsi ilə bağlı 
obyektiv və siyasi cəhətdən neytral fikirlər; habelə 

 

• Perfomans (o cümlədən vəsaitlərin qənaət edilməsi) və müvafiq tapşırıqlara və səlahiyyətlərə 
uyğunluq sahələrində konstruktiv və vaxtı-vaxtında tövsiyələr. 

 

Bu cür təqdimatlar auditorların maliyyə hesabatlarının əsas istifadəçilərinin gözləntiləri haqqında 
biliklərini artıra və əsas istifadəçilərə auditin keyfiyyətini qiymətləndirmək imkanı verə bilər. 

 

60. Auditor peşəsi, xüsusən də peşəkar mühasib təşkilatları bəzi vaxtlarda forumlar, konfranslar və 
digər yüksək səviyyəli görüşlər və müzakirələr təşkil edə bilər, burada auditorlar auditin keyfiyyətinə 
aid məsələləri müzakirə etmək üçün maliyyə hesabatlarının istifadəçi qrupları ilə əlaqə saxlaya 
bilərlər. 

 

4.4 Auditorlar və tənzimləyici orqanlar arasında qarşılıqlı əlaqələr 
 

61. Auditə təsir göstərən bir sıra müxtəlif növ tənzimləyici orqanlar mövcuddur: maliyyə bazarlarının, 
maliyyə bazarı iştirakçılarının və maliyyə hesabatlarının tənzimləyici orqanları (“maliyyə sahəsində 
tənzimləyici orqanlar”) banklar və sığorta şirkətləri kimi müəyyən növ qurumların tənzimləyici 
orqanları (“prudensial tənzimləyici orqanları”); və bəzi auditor təşkilatlarına birbaşa nəzarət edən 
tənzimləyici orqanlar (“audit sahəsində tənzimləyici orqanlar”). Bəzi ölkələrdə bir sıra maliyyə 
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sahəsində və prudensial tənzimləyici orqanlar mövcuddur və onların auditin keyfiyyəti ilə bağlı 
fəaliyyətlərini əlaqələndirmək faydalıdır. 

 

4.4.1 Maliyyə və prudensial tənzimləyici orqanlar 
 

62. Bir çox aspektlərdə maliyyə və prudensial tənzimləyici orqanların və auditorların narahatlıqları bir-
birini tamamlayır, baxmayaraq ki, onların narahatlıqlarının diqqət mərkəzi fərqli ola bilər. Buna görə 
də bu tərəflər arasında müvafiq məlumat mübadiləsi həm tənzimləmə prosesini təkmilləşdirə, həm 
də auditin keyfiyyətini yaxşılaşdıra bilər. 

 
63. Audit maliyyə və prudensial tənzimləyici orqanlar üçün vacibdir. Bu tənzimləyici orqanlar bir qayda 

olaraq müvafiq müəssisələrin maliyyə hesabatlarının yoxlanılmasını tələb edir, bəzən isə auditin 
əhatə dairəsini şirkətin daxili maliyyə nəzarəti sisteminin səmərəliliyi kimi məsələləri əhatə etməklə 
genişləndirirlər. Bundan əlavə, bu tənzimləyici orqanlar bəzən auditorlardan konkret məsələlərlə 
bağlı əminlik əldə etməyi tələb edirlər. 

 
64. Rəsmi hesabatvermə öhdəliklərindən əlavə maliyyə və prudensial tənzimləyici orqanlar audit 

aparılarkən auditorun diqqətini cəlb edən məsələlər barədə məlumat almaq istəyə bilər. Bank 
sahəsində tənzimləyici orqanlar üçün bu, aşağıdakı kimi məsələləri ehtiva edə bilər: 

 

• Bank lisenziyasının tələblərindən birinin yerinə yetirilmədiyini əks etdirən məlumat. 
 

• Qanun və qaydaların əhəmiyyətli dərəcədə pozulmasını əks etdirə bilən məlumatlar. 
 

• Bankların biznes riskləri və fəaliyyətlərinin davamlılığı ehtimalı ilə bağlı məsələlərdə əhəmiyyətli 
mənfi dəyişikliklər. 

 
65. Maliyyə və prudensial nəzarət orqanları bəzən auditor tərəfindən məlum olduğu təqdirdə auditin 

həcminə və potensial olaraq auditorun nəticələrinə və audit rəyinə təsir edəcək məlumata malik 
olurlar. 

 

4.4.2 Audit sahəsində tənzimləyici orqanlar12 

 

66. Bir çox ölkələrdə auditor təşkilatlarının və ayrı-ayrı auditlərin yoxlanılması ilə məşğul olan audit 
sahəsində müstəqil tənzimləyici orqanların formalaşdırılması həm auditin keyfiyyətini artırmaq, həm 
də auditin keyfiyyətini istifadəçilər üçün daha şəffaf etmək imkanı verir. 

67. Auditor təşkilatları ilə audit tənzimləyiciləri arasında açıq ünsiyyət tənzimləyicilərə öz fəaliyyətlərini 
səmərəli şəkildə həyata keçirməyə kömək edəcəkdir. Bundan əlavə, auditor yoxlamalarının 
nəticələrinin aydın şəkildə bildirilməsi auditor təşkilatlarına aşkar edilmiş çatışmazlıqların əsas 
səbəblərini daha yaxşı öyrənməyə və onlara müsbət cavab verməyə imkan verir. 

 
68. Yoxlama yanaşmalarının ardıcıllığını təşviq etmək məqsədi ilə müxtəlif ölkələrdə audit sahəsində  

tənzimləyici orqanlar arasında dialoq auditin keyfiyyətini bütün dünyada artıra bilər.13 
 

4.5 Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər arasında qarşılıqlı əlaqələr 
 

69. Müəssisə daxilində dürüstlük və vicdanla fəaliyyətin göstərilməsi üzrə öhdəlik onun maliyyə 
hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinin keyfiyyətinə və etibarlılığına müsbət təsir göstərir. 
Rəhbərliyin yüksək rütbəli üzvləri ilə birlikdə işləyən idarəetməyə məsul şəxslər tərəfindən yaradılan 
və inkişaf etdirilən belə bir mədəniyyət müvafiq uçot siyasəti və proseslərinin işlənib hazırlanmasına 
və qorunub saxlanmasına, habelə keyfiyyətli maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi üçün zəruri 
olan məlumatların açıq şəkildə paylaşılmasına kömək edir. 

 
12 Dövlət sektorunda dövlət sektorunun audit orqanları bir qayda olaraq tənzimləyici orqanların kənardan nəzarətinə tabe 
olmurlar. Dövlət sektorunda dövlət sektorunun audit orqanları adətən kənar tənzimləyici nəzarətə tabe olmurlar. Onlar vaxtaşırı 
audit fəaliyyətinin keyfiyyətini şübhə altına alan parlamentin, qanunverici orqanların və ya onlara bərabər tutulan orqanların 
qarşısında cavab verirlər. 
13 Beynəlxalq kontekstdə Audit sahəsində müstəqil tənzimləyici orqanların beynəlxalq forumunun (IFIAR) fəaliyyəti bilik 

mübadiləsini asanlaşdırır və audit sahəsində tənzimləyici orqanlar arasında uzlaşdırmanın artmasına kömək edir. Audit 
sahəsində müstəqil tənzimləyici orqanlar üçün “Audit sahəsində müstəqil tənzimləyici orqanların beynəlxalq forumunun əsas 
prinsipləri”ndə qeyd olunur ki, “Prinsiplər tənzimləyici orqanlar arasında əməkdaşlığı dəstəkləmək və auditə nəzarətin 
ardıcıllığının daha çox olmasını təşviq etmək məqsədi daşıyır”. Forumun fəaliyyəti haqqında əlavə məlumatları www.ifiar.org 
saytından əldə etmək olar 
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70. Buna nail olmaq üçün idarəetməyə məsul şəxslər maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinə 

nəzarət üzrə məsuliyyətlərini yerinə yetirməkdə onlara kömək etmək üçün rəhbərliklə şəffaf və 
konstruktiv münasibətdən asılıdırlar. Bunun üçün rəhbərliyin idarəetməyə məsul şəxslərlə aşağıdakı 
kimi məsələləri müzakirə etmək istəyi tələb olunur: 

 

• Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi və tənzimlənməsi ilə bağlı müəyyən edilmiş və 
əhəmiyyətli ola bilən məsələlər. 

 

• Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinə cəlb edilmiş mühasibat uçotuna dair 
əhəmiyyətli mühakimələrin əsasını təşkil edən ehtimallar. 

 

• Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinin gücləndirilə biləcəyi sahələr. 
 
71. Auditorun rəhbərlik ilə idarəetməyə məsul şəxslər arasında münasibətlərlə bağlı narahatlığı olduğu 

halda, auditor daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatışmazlıqlara, maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi 
prosesində səhvlərə və fırıldaqçılıq risklərinə xüsusilə diqqətli olmalıdır. Auditorun əlaqələrdəki 
çatışmazlıqların səbəblərini öyrənməyə çalışması da vacibdir, çünki istənilən cavab audit 
tədbirlərinin xüsusiyyəti şəraitdən asılıdır. Məsələn, idarəetməyə məsul şəxslərin rəhbərliyin 
dürüstlüyünü şübhə altına aldığı hallarda cavab audit tədbirləri, rəhbərliyin idarəetməyə məsul 
şəxslərin səriştəsi ilə bağlı şübhələrin olduğu haldakı cavab tədbirlərindən fərqli olacaqdır. 

 
72. Müstəsna hallarda, auditorun rəhbərliklə idarəetməyə məsul şəxslər arasında münasibətlərlə bağlı 

ciddi narahatlığı olduqda, auditor səmərəli və səmərəli auditin həyata keçirilə biləcəyini və buna 
görə də sifarişçi ilə münasibətlərini davam etdirib-etdirməməyi nəzərdən keçirir. 

 

4.6 Rəhbərlik və tənzimləyici orqanlar arasında qarşılıqlı əlaqələr 
 

73. Maliyyə tənzimləyici orqanlarının maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi ilə bağlı rəhbərliklə 
qarşılıqlı əlaqəsi ölkələr və sənaye sektorlarından asılı olaraq dəyişir. Bəzi maliyyə tənzimləyici 
orqanları maliyyə hesabatlarının çərçivələrini müəyyən və tətbiq edir və maliyyə hesabatlarının 
aspektləri ilə bağlı rəhbərliyə suallar verə bilər. Bu da öz növbəsində rəhbərliyin auditora  sual 
verməsinə səbəb ola bilər ki, bu da gələcəkdə auditin keyfiyyətinə təsir göstərə bilər. Bundan əlavə, 
bank işi kimi bəzi sektorlarda prudensial tənzimləyici orqanlar rəhbərliklə qarşılıqlı əlaqəni əhatə 
edən birbaşa nəzarət fəaliyyətini həyata keçirə bilər. Auditor bu qarşılıqlı əlaqələr haqqında anlayış 
əldə edir, çünki onlar müvafiq məlumat və subyektiv qiymətləndirmə mənbəyidir. 

 

4.7 Rəhbərlik və maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri arasında qarşılıqlı əlaqələr  
 

74. Maliyyə hesabatlarını verməkdən əlavə, rəhbərlik istifadəçilərlə, xüsusən də investorlarla bir sıra 
digər üsullarla, o cümlədən əhəmiyyətli əməliyyatlar və ya hadisələri elan edən press-relizlər 
buraxmaqla, analitik brifinqlər və investorlarla digər görüşlər keçirməklə qarşılıqlı əlaqə saxlaya 
bilər. Rəhbərlik və istifadəçilər arasında qarşılıqlı əlaqələr istifadəçilərin maliyyə hesabatları 
haqqında anlayışını artırmaq üçün imkanlar yaradır. Bundan əlavə, rəhbərlik ilə investorlar arasında 
görüşlər kimi ikitərəfli qarşılıqlı əlaqələr yüksək keyfiyyətli maliyyə hesabatlarına nail olmaq üçün 
rəhbərliyə əlavə motivasiya verə bilər. 

 
75. Ümumiyyətlə, institusional investorlar kimi istifadəçilər auditorun ictimai mövqe tutduğu məsələləri 

rəhbərliklə birlikdə araşdırmağa aktiv maraq göstərərək, məsələn, auditor rəyini dəyişdirməklə və ya 
səhmdarlara müvafiq məsələləri izah edən hesabat verməklə auditin keyfiyyətinin əhəmiyyətliliyini 
artıra bilərlər. 

 

4.8 İdarəetməyə məsul şəxslər və tənzimləyici orqanlar arasında qarşılıqlı əlaqələr 
 

76. Rəhbərliklə olduğu kimi, maliyyə tənzimləyici orqanlarının idarəetməyə məsul şəxslərlə qarşılıqlı 
əlaqəsinin dərəcəsi ölkələr və sahələrdən asılı olaraq dəyişir. 

 
77. Bu günə qədər audit sahəsində tənzimləyici orqanlar ilə idarəetməyə məsul şəxslər arasında 

qarşılıqlı əlaqə nisbətən az olsa da, bunun üçün potensial mövcuddur. Məsələn, bəzi 
yurisdiksiyalarda audit sahəsində tənzimləyici orqanlar fərdi auditlərin yoxlanılmasının nəticələri 
haqqında müvafiq müəssisələrin idarəetməyə məsul şəxslərinə məlumat verir və ya auditorlardan 
məlumat vermələrini tələb edir. Bundan əlavə, audit müfəttişləri yoxlama tədbirlərinin çərçivəsində 
fərdi auditlərin keyfiyyətinə dair idarəetməyə məsul şəxslərin fikirlərini öyrənməyə çalışa bilərlər. 
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4.9 İdarəetməyə məsul şəxslər ilə maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri arasında qarşılıqlı əlaqələr 
 

78. Bir sıra ölkələrdə idarəetməyə məsul şəxslərin, o cümlədən mövcud olduğu hallarda audit 
komitələrinin auditorlara və ya audit prosesinin aspektlərinə nəzarət dərəcəsi ilə əlaqəli xüsusi 
məsuliyyətləri vardır. İstifadəçilərin auditin keyfiyyətinə dair təsəvvürləri yüksək keyfiyyətli, şəffaf 
audit komitəsinin fəal iştirakı ilə artırılacaqdır. Bununla belə, idarəetməyə məsul şəxslərin öz 
məsuliyyətlərini yerinə yetirmələri ilə bağlı istifadəçilərə məlumatvermə dərəcələrində xeyli dəyişiklik 
vardır. 

 

4.10  Tənzimləyici orqanlar və maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri arasında qarşılıqlı əlaqələr 
 

79. Auditin aparılmasına müstəqil nəzarət tədbirləri çərçivəsində auditin keyfiyyətinin kənar yoxlaması 
həyata keçirilən ölkələrin sayı tədricən artır. Audit sahəsində tənzimləyici orqanlar bir qayda olaraq 
öz fəaliyyətləri haqqında ümumiləşdirilmiş şəkildə ictimaiyyətə hesabat verir və bu, istifadəçilərdə 
ümumilikdə auditin keyfiyyəti haqqında təəssürat yarada bilər. Bəzi nəzarət orqanları ayrı-ayrı 
auditor təşkilatları ilə bağlı əldə etdikləri nəticələr haqqında ictimaiyyətə hesabat verir və bu, 
istifadəçiləri daha konkret məlumatlarla təmin edir. 

 

5 Kontekstlə əlaqəli amillər 
 

80. Maliyyə hesabatlarının verildiyi və auditin aparıldığı mühit ölkədən asılı olaraq dəyişir. Bəzi 
ölkələrdə biznes təcrübələri nisbətən qeyri-rəsmi ola bilər və kommersiya hüququ nisbətən az 
inkişaf etmiş ola bilər. Belə ölkələrdə kənar istifadəçilər üçün maliyyə hesabatlarının təqdim 
edilməsi məhdudlaşdırıla bilər və bununla bağlı istifadəçilərin gözləntiləri aşağı ola bilər. Ölkə 
inkişaf etdikcə və xüsusən də biznesin ölçüləri böyüdükcə və kapital bazarlarından maliyyə əldə 
etməyə ehtiyac duyduqda ətraf mühit daha da mürəkkəbləşir. Maliyyə hesabatlarının təqdim 
edilməsinin əhəmiyyəti artır və istifadəçilərin onun sürəti və etibarlılığına dair gözləntiləri durmadan 
artır. Buna cavab olaraq qanun, maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə dair tələblər və 
korporativ idarəetmə prosesləri inkişaf edir. 

 
81. Məcmu halda bu ətraf mühit amilləri və ya kontekstlə əlaqəli amillər maliyyə hesabatlarının təqdim 

edilməsinin xüsusiyyətinə və keyfiyyətinə, habelə birbaşa və ya dolayısı ilə auditin keyfiyyətinə təsir 
göstərə bilər. Müvafiq hallarda, auditorlar yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə edilməsinin ən 
yaxşı yolunu müəyyən edərkən bu amillərə görə cavab tədbirləri görürlər. 

 
82. Kontekstlə əlaqəli amillərə aşağıdakılar daxildir: 
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5.1 Biznesin aparılması qaydası və kommersiya hüququ 
 

83. Biznesin həyata keçirilməsinin rəsmiyyətinə milli adət-ənənələr və kommersiya hüququ təsir edir. 
Məsələn, bəzi ölkələrdə, müəssisələrin etimad münasibətlərinə əsaslanaraq qeyri-rəsmi əsasda 
digər tərəflərlə əməliyyatlar aparması adət ola bilər. Digər ölkələrdə ticarət edən tərəflər əsasən 
əlaqəli tərəfləri, məsələn, rəhbərliyin ailə üzvlərinə məxsus müəssisələri və ya hökumətin 
nəzarətində olan müəssisələri cəlb edir. 

 
84. Ticarət hüququ müəssisələrin əməliyyatlar apardığı rəsmiyyətə təsir edir. Xüsusən, müqavilə 

hüququ, əməliyyatlar zamanı hüquqların və öhdəliklərin nə vaxt yarandığını müəyyən edir. 
Kommersiya hüququ daha az inkişaf etdiyi ölkələrdə mülkiyyət iddialarını irəli sürmək və öhdəliklər 
üzrə müddəaların müvafiqliyini qiymətləndirmək rəhbərlik üçün çətin ola bilər. 

 
85. Bəzi hallarda, əməliyyatların şərtləri aydın olmaya və ya qeydə alınmaya bilər, müqavilələrə 

düzəlişlər isə şifahi şəkildə edilə bilər. Belə şəraitdə məsuliyyətlərin ayrılması çətinləşir və daxili 
nəzarət sistemlərinin səmərəliliyi aşağı düşərək fırıldaqçılıq və korrupsiya üçün imkanlar yaradır. Bu 
şəraitdə müvafiq sənədləşdirilmənin olmaması idarəetməyə məsul olan şəxslər üçün əməliyyatların 
iqtisadi mahiyyətini öyrənməkdə və onların tam və lazımi şəkildə uçota alınıb-alınmadığını müəyyən 
etməkdə əhəmiyyətli çətinliklər yaradır. 

 
86. Vergi tələblərinə riayət olunmasına münasibət də müxtəlifdir. Bəzi mühitlərdə rəhbərlik hətta icra 

öhdəlikləri yerinə yetirildikdə belə hesab-fakturaların verilməsini təxirə salmaq kimi tədbirlər 
vasitəsilə vergi öhdəliklərini minimuma endirməyə çalışa bilər. Digər mühitlərdə mühasibat uçotu 
sənədlərinin bir neçə dəsti saxlanıla bilər – biri “iqtisadi” mövqeyini, digəri isə “vergi” mövqeyini əks 
etdirmək üçün, bu da müəyyən çaşqınlıq yarada bilər. Bu cür hallar mürəkkəblik yarada bilər və bir 
qayda olaraq qiymətləndirmədə əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyə səbəb olan şərti vergi öhdəliyi üçün 
ehtiyatın saxlanmasını tələb edir. 
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5.2 Maliyyə hesabatları ilə əlaqəli qanunlar və qaydalar 
 

87. Maliyyə hesabatları ilə əlaqəli qanunlar və qaydalar bir qayda olaraq müəssisələrin maraqlı tərəflərə 
hesabatvermə tələbinə cavab olaraq hazırlanır. Sahibkarlar ilə rəhbərlik arasında yaxınlığın 
olmadığı, listinq subyekti olan müəssisələr üçün qaydalar və maliyyə hesabatları ilə bağlı 
açıqlamalar daxili maliyyə məlumatlarına çıxışı olmayan səhmdarların maraqlarını qorumaq üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Bunun əksinə olaraq, maraqlı tərəflərin müəssisənin idarə edilməsində iştirak 
edə biləcəyini və beləliklə, daxili məlumatlara çıxış əldə edə biləcəyini nəzərə alaraq, digər 
müəssisələrdə qayda və maliyyə hesabatları ilə bağlı açıqlamaların həcmi daha aşağı səviyyədə 
müəyyən edilə bilər. 

 
88. Biznesin aparılması üçün ümumi konsepsiya təmin etməklə yanaşı, qanunlar və qaydalar xüsusilə 

ciddi şəkildə tətbiq olunduğu təqdirdə, konkret maraqlı tərəf qruplarına təqdim edilən maliyyə 
hesabatlarında əks etdirilən məlumatların xüsusiyyətinə və həcminə birbaşa təsir göstərə bilər. Bu 
şəraitlərdə qanunlar və qaydalar aşağıdakı məsələlərin həll edilməsi üçün faydalı ola bilər: 

 

• Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi ilə əlaqəli rəhbərliyin məsuliyyətlərinin müəyyən 
edilməsi; 

 

• Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında saxtakarlığa yol verdiyinə görə rəhbərliyə qarşı cəza 
tədbirlərinin görülməsinin təmin edilməsi; 

 

• Nəzarət və məcburi icra mexanizmləri vasitəsilə maliyyə hesabatlarına dair tətbiq edilən 
tələblərə riayət olunmasının təşviq edilməsi; 

 

• Rəhbərliyin üzərinə auditorlarla tam əməkdaşlıq etmək, o cümlədən auditorları bütün zəruri 
məlumatlarla və məlumatlara çıxışla təmin etmək öhdəliklərinin qoyulması; habelə 

 

• Auditorları çaşdıran məlumatlarla təmin etməsinə görə rəhbərliyə qarşı cəza tədbirlərinin tətbiq 
edilməsinin təmin olunması. 

 

89. Bununla belə, hətta ən ciddi qanunlar və qaydalar müəyyən edilmiş tələblərə riayət etməyə qarşı 
pis münasibəti və ya biznesin qeyri-etik aparılmasını tamamilə aradan qaldırmır. Müvafiq olaraq, 
hüquqi-normativ bazanın rəhbərliyin davranışına nə dərəcədə təsir edə biləcəyi ilə bağlı 
məhdudiyyətlər vardır. 
 

5.3 Maliyyə hesabatlarının tətbiq edilən çərçivələri 
 

90. Maliyyə hesabatlarının çərçivələri maliyyə hesabatlarının keyfiyyətinin mühüm amilidir. Aydın 
çərçivə mühasibat qərarlarının qəbulunda rəhbərliyə kömək edir və ardıcıl tətbiq edilməsini təmin 
edir. Bununla belə, maliyyə hesabatlarının həddindən artıq mürəkkəb çərçivəsi rəhbərliyin 
mühasibat uçotu tələblərini oyrənməsini və idarəetməyə məsul şəxslərin maliyyə hesabatlarının 
təqdim edilməsinə səmərəli nəzarəti təmin etməsini çətinləşdirə bilər. 

 
91. Maliyyə hesabatlarına və məlumatların açıqlanmsına dair tələblərdə tez-tez dəyişikliklərin edilməsi 

bu çətinlikləri daha da artırır ki, bu da ən azı qısa müddətdə standartların müxtəlif müəssisələr 
tərəfindən tətbiq edilməsində daha böyük uyğunsuzluq yarada bilər. 

 
92. Maliyyə hesabatlarının çərçivəsinin xüsusiyyəti və mürəkkəbliyi də auditin keyfiyyətinin 

qavranılmasına təsir göstərə bilər. Bəziləri hesab edir ki, maliyyə hesabatlarının həddindən artıq 
prinsiplərə əsaslanan çərçivəsi rəhbərliyə əməliyyatları onun öz məqsədlərinə uyğun şəkildə 
uçotunun aparılması üçün həddindən artıq geniş imkan verir və auditorlar tərəfindən rəhbərliyin 
fəaliyyətinin tənqidi qiymətləndirməsini çətinləşdirir. Digər tərəfdən, bəziləri hesab edir ki, qaydalara 
həddən artıq önəm verilməsi maliyyə hesabatlarına dair müəyyən edilmiş tələblərə ciddi uyğunluq 
yanaşmasını təşviq edir, bu isə auditorlar üçün əməliyyatların mahiyyətinə diqqət yetirməyin və 
maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatının qiymətləndirməsinin çətin olmasını  nəzərdə tuta bilər. 

 
93. Son illərdə maliyyə hesabatlarında baş verən inkişaflar istifadəçilərin daha çox “müvafiq” olan 

maliyyə məlumatlarına olan ehtiyaclarını ödəməyə yönəlmişdir, hətta bu cür məlumatlar daha 
subyektiv və daha az “etibarlı” olsa belə. Bu, xüsusən ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin və digər 
uçot qiymətləndirmələrinin daha çox istifadə edilməsi tendensiyası ilə nəticələndi ki, bu da 
qiymətləndirmədə əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyə səbəb ola bilər. Əsas ehtimallar və 
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qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənlik ilə bağlı açıqlamalar (məsələn, həssaslıq təhlilləri) bu cür 
maliyyə hesabatlarında müvafiq məbləğlərin düzgün təqdim edilməsinin tərkib hissəsidir. Bununla 
belə bu açıqlamaların bəziləri hedcinq və risklərin idarə edilməsi strategiyaları kimi keyfiyyət 
xüsusiyyətlidir. Nəticə etibarı ilə bəziləri bu cür maliyyə məlumatlarının “auditinin aparılmasının 
mümkünlüyünü” şübhə altına alırlar, çünki onları obyektiv şəkildə yoxlamaq imkanı maliyyə 
hesabatlarının pul vəsaitləri kimi maddələrdən daha azdır. Audit baxımından problemli sahələrə 
aşağıdakılar daxildir: 

 

• Mühasibat uçotunun mürəkkəblikləri ilə bağlı məsələlərlə məşğul olmaq üçün qeyri-mütənasib 
vaxt sərf etməkdənsə, audit işlərinin idarə edilməsi, nəzarəti və yoxlanılması üçün tapşırıq 
qrupunun yüksək vəzifəli üzvlərinə müvafiq vaxtın ayrılmasının təmin edilməsi. 

 

• Tanınma, qiymətləndirmə və məlumatların açıqlanması ilə bağlı qərarlar, xüsusən də 
ehtimallar, mümkünlük, proqnozlaşdırılmış gözləntilər və ya mürəkkəb modellərin istifadəsi 
nəzərdə tutulduğu halda maliyyə hesabatları ilə bağlı tələblər tətbiq edilərkən əhəmiyyətli 
dərəcədə rəhbərliyin mühakimə yürütməsindən asılı ola biləcəyi təqdirdə zəruri məlumatların 
toplanması və müvafiq mühakimələrin yürüdülməsi. 

 

• Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri müəssisənin nəzərdə tutduğu tədbirlərdən 
(məsələn, investisiyanın ticarət yoxsa ödəmə tarixinədək saxlanmaq üçün nəzərdə tutulduğu) 
asılı olaraq alternativ mühasibat uçotu üsullarını nəzərdə tutduqda, xüsusən də rəhbərlik 
keçmişdə eyni hallarla üzləşmədikdə, rəhbərliyin niyyətinin təsdiqlənməsi.  

 

• Fəal bazar olmadıqda və qiymətləndirmələr müşahidə edilə bilməyən məlumatlara 
əsaslandıqda maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinin təsdiqlənməsi. Belə şəraitdə çox vaxt xüsusi 
təcrübə tələb edən ədalətli dəyərin hesablanmasında mürəkkəb modellər və mühakimələrə çox 
əsaslanan ehtimallar istifadə oluna bilər. 

 

• Maliyyə hesabatlarının çərçivələri bir qayda olaraq mühasibat uçotu ilə bağlı mühakimələrini 
əsaslandırmaq və sənədləşdirmək məqsədilə müvafiq sübutların əldə edilməsi üçün rəhbərlik 
üçün tələblər və tövsiyələr müəyyən etmir. 

 

94. Qiymətləndirmədə əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyi ehtiva edən uçot qiymətləndirmələrinin nə 
dərəcədə tələb olunması, çox ehtimal ki, müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sahədən və ümumi 
iqtisadi mühitindən asılı olaraq dəyişə bilər. 

 

• Bəzi müəssisələrin fəaliyyət dövrü nisbətən qısadır və mallar və ya xidmətlər nisbətən tez 
istehsal olunur və satılır. Bu müəssisələrdə mənfəət və pul vəsaitləri arasında kifayət qədər sıx 
əlaqə vardır. Digər müəssisələrdə fəaliyyət dövrü daha uzundur və uçot qiymətləndirmələrinin 
daha çox istifadə edilməsinə ehtiyac vardır. 

 

• Bəzi müəssisələr, məsələn, banklar, maliyyə alətləri ilə aktiv ticarət edir, digərləri isə onlardan 
az istifadə edirlər. 

 

• Əlverişsiz iqtisadi şərait dövrlərində mümkün olan satış dəyərinin və dəyərsizləşmə 
ehtiyatlarının dəyərinin uçot qiymətləndirmələri tələb oluna bilər. Bu şəraitdə, həmçinin, ticarət 
tərəfdaşlarının, eləcə də müəssisənin özünün fəaliyyətinin fasiləsizlik ehtimalı ilə bağlı riskləri 
arta bilər. 

 

5.4 İnformasiya sistemləri 
 

95. Keyfiyyətli maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün etibarlı informasiya sistemləri lazımdır. Bəzi 
yurisdiksiyalarda müəssisənin mühasibat uçotu və digər sistemləri və onların daxili nəzarət 
vasitələri ilə bağlı xüsusi hüquqi tələblər və standartlar mövcuddur. Bununla belə bir çox digər 
yurisdiksiyalarda belə tələb və standartlar yoxdur. Auditorun informasiya sistemlərini nəzərdən 
keçirməsi ilə bağlı xüsusi qanunlar və ya qaydalar da ola bilər, lakin olmasa belə müəssisənin 
informasiya sistemlərinin xüsusiyyəti və keyfiyyəti əldə edilmiş audit sübutlarının xüsusiyyətinə, 
müddətinə və həcminə təsir edəcəkdir. 

 
96. Kiçik müəssisələrin fəaliyyəti bəzən çox mürəkkəb olmur və gəlir mənbələri və əməliyyatları azdır. 

Belə hallarda mühasibat uçotu sistemləri adətən sadə olur və nisbətən çox mürəkkəb olmayan 
texnologiyadan istifadə edilir və bəzən rəsmi daxili nəzarət vasitələri məhdudlaşdırıla bilər. 
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97. Bir çox müəssisələrin əsas mühasibat uçotu sistemləri yaxşı idarə olunan və etibarlı olsa da, 
maliyyə hesabatlarına dair tələblər getdikcə daha çox əlavə məlumat, xüsusilə də maliyyə 
hesabatlarına qeydlər tələb edir. Aktivlərin ədalətli dəyəri və qeyri-maddi əsas fəaliyyət göstəriciləri 
kimi məsələlərə dair məlumatları əldə etmək üçün çox vaxt bir-biri ilə əlaqəsi olmayan tədbirlər 
görmək və ya adətən mühasibat uçotu sisteminin tərkibində olmayan sistemlərdən istifadə etmək 
lazım olur. Bu cür məlumatların idarə olunması mühasibat uçotu sistemlərindən əldə edilən 
məlumatlarınkı qədər yaxşı olmaya bilər və bu, bütövlükdə maliyyə hesabatlarının keyfiyyətinə təsir 
göstərə bilər. 

 
98. İnformasiya sistemləri adətən kompüterləşdirilir. Kompüter sistemləri adətən məlumatları dəqiqliklə 

emal etsə də, onlarda sistem çatışmazlıqları, təhlükəsizlik və davamlılıqla bağlı problemlər ola bilər. 
Səmərəli korporativ idarəetmənin təşkil edilməsi üçün çox vaxt daxili auditorlardan idarəetməyə 
məsul şəxslərə və ya müvafiq hallarda rəhbərliyə müəssisənin informasiya sistemlərinin 
etibarlılığına dair əminlik təmin etmələri tələb olunur. 

 
99. İnformasiya sistemlərinin əhəmiyyəti maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsindən kənara çıxır və 

müəssisələr getdikcə mürəkkəb sistemlərdən və onların əsasını təşkil edən texnologiyadan daha 
çox asılı olurlar. Məsələn: 

 

• Bir çox istehsalçı istehsal proseslərini “dəqiq vaxtında” idarə etmək üçün avtomatlaşdırılmış 
proseslərdən asılıdır. 

 

• Bir çox pərakəndə satış müəssisələri avtomatlaşdırılmış ehtiyat və satışları izləmə 
sistemlərindən asılıdır. 

 

• Bəzi pərakəndə satış müəssisələri işini yalnız internetdən həyata keçirirlər. 
 

• Maliyyə qurumlarının əksəriyyəti və telekommunikasiya şirkətləri və dövlət sektorundakı bir çox 
mühüm müəssisələr çox vaxt beynəlxalq səviyyəli böyük həcmdə əməliyyatları sürətlə və 
dəqiqliklə yerinə yetirmək və emal etmək üçün avtomatlaşdırılmış sistemlərdən istifadə edirlər. 

 
100. İT-dən asılı olan müəssisələr daxilində avtomatlaşdırılmış sistemlərin nasazlıqları müəssisə üçün 

böyük xərclərə, müstəsna hallarda isə müəssisənin müflisləşməsinə səbəb ola bilər. 
 

5.5 Korporativ idarəetmə 
 

101. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin təfərrüatlı tələblərinə baxmayaraq, maliyyə 
hesabatlarının keyfiyyəti rəhbərliyin dəqiq və etibarlı maliyyə məlumatları açıqlamağa maraqlı 
olmasından və bunu etmək üçün bilik və bacarıqlara malik olmasından asılıdır. 

 
102. Rəhbərliyin fəaliyyətinə məsul şəxslər tərəfindən nəzarət gözlənilən davranışı müəyyən edir və 

rəhbərliyə öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün motivasiya verir. Güclü korporativ idarəetmə 
təcrübəsi müəssisənin hazırladığı maliyyə məlumatlarının etibarlılığına müsbət təsir göstərə bilər. 

 
103. Audit komitələri bir çox təşkilatlarda, xüsusən də iri müəssisələrdə mövcuddur və xüsusilə üzvlər 

rəhbərlikdən asılı olmadıqda və müvafiq maliyyə savadına malik olduqda, korporativ idarəetmənin 
gücləndirilməsinə kömək edə bilər. Korporativ idarəetmə mexanizmlərinin səviyyəsindəki fərqlər 
auditə yanaşmaya, rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərlə qarşılıqlı əlaqəyə təsir göstərə bilər. 

 
104. Səmərəli idarəetmə kiçik müəssisələr üçün də eyni dərəcədə vacibdir, baxmayaraq ki, onların 

mülkiyyət forması formal korporativ idarəetmə strukturlarının o qədər də uyğun olmadığını və audit 
komitələrinin çox rast gəlinmədiyini ifadə edə bilər. Bir çox kiçik müəssisələrdə rəhbərlik ilə 
idarəetməyə məsul şəxslər arasında fərq az olur, sahibkar-rəhbər hər iki rolu yerinə yetirir. 

 

105. İstifadəçilərin audit komitəsinin rəhbərlikdən asılı olmayan və müvafiq maliyyə savadına malik 
üzvlərdən ibarət olduğuna inandıqları halda, müəssisənin maliyyə hesabatlarının keyfiyyətinə dair 
təsəvvürlərinin artması ehtimal edilir. İstifadəçilərə audit komitəsinin gördüyü fəaliyyətlər, onların 
həll etdikləri əsas məsələlər və nəticələrin səbəbləri barədə, ola bilsin, illik hesabat formasında 
məlumat verildiyi halda, inam da arta bilər. 
 

 
106. İdarəetmə və daxili nəzarət strukturlarının tərkibində bir çox iri müəssisələr daxili audit xidməti 

yaradırlar. Daxili audit xidmətinin məqsədləri və əhatə dairəsi çox fərqli olsa da, onlar adətən 
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müəssisənin idarəetmə proseslərinin, risklərin idarə edilməsinin və daxili nəzarətin səmərəliliyini 
qiymətləndirmək və təkmilləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş təsdiqləmə və konsaltinq fəaliyyətlərini 
ehtiva edir. İdarəetməyə məsul şəxslər daxili audit xidmətinə nəzarət edə bilər və çox ehtimal ki, 
kənar auditorun işi ilə daxili audit xidməti arasında müvafiq qarşılıqlı əlaqənin olmasını müəyyən 
etməkdə maraqlı ola bilərlər. 

 
107. Kənar auditə nəzərən müəssisə rəhbərlərinin, adətən şirkət direktorlarının münasibəti əsas 

əhəmiyyət kəsb edir. Bəziləri kənar auditi yalnız tənzimləyici zərurət hesab edə bilər, onun dəyəri 
minimuma endirilməlidir. Digərləri auditi dərc edilmiş maliyyə məlumatlarının etibarlı olduğuna 
əminlik, həmçinin müəssisənin üzləşdiyi risklərə, onun nəzarət mühitinə və maliyyə hesabatlarının 
təqdim edilməsinə nəzərən bilikli müstəqil müşahidəçidən  dəyərli şərhlər əldə etmək imkanı verən 
ciddi proses kimi qiymətləndirə bilərlər. Müəssisənin idarə edilməsinə məsul şəxslər auditorun işinə 
aktiv maraq göstərməklə və müvafiq keyfiyyətin təmin edilmədiyini hesab etdikdə tədbirlər görməklə 
auditin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərə bilərlər. 

 
108. İri müəssisələrdə, xüsusən listinq subyekti olan şirkətlərdə müəssisə ilə auditor arasındakı 

münasibətlərə nəzarət etmək üçün çox vaxt audit komitələri mövcud olur. Bura auditorun təyin 
edilməsi, auditorun müstəqilliyinin qiymətləndirilməsi (o cümlədən, qeyri-auditor xidmətlərinin 
göstərilməsi) və audit haqlarının təsdiqlənməsi daxil ola bilər. Nə qədər ki, onlar xərcləri minimuma 
endirməkdən daha çox auditin keyfiyyətini maksimuma çatdırmağa həvəslidirlər, audit komitələri 
audit üçün yetərli, müvafiq ehtiyatların ayrılmasını təmin etmək üçün yol göstərir. 

 
109. Bəzi audit komitələrinin vəzifəsinə həmçinin auditin keyfiyyətini bilavasitə nəzərdən keçirmək və 

bunu auditorların yenidən təyin edilməsi prosesinin bir hissəsi kimi və ya audit haqlarını nəzərdən 
keçirərkən etmək daxildir. Audit komitəsinin audit keyfiyyətinin aspektlərini təsvir etmək üçün formal 
proses və meyarlara malik olması bunu asanlaşdıra bilər. Auditin keyfiyyətinin audit komitəsi 
tərəfindən qiymətləndirilməsinə auditorla qarşılıqlı əlaqələr (bax: 53-56-cı paraqraflar) və xüsusən 
də tətbiq edilən peşəkar inamsızlığın qiymətləndirilməsi təsir edir. 

 
110. Adətən auditin keyfiyyəti ilə onun aparılmasında istifadə olunan ehtiyatların keyfiyyəti və kəmiyyəti 

arasında əlaqə mövcuddur; bu adətən audit haqqında əks etdirilir. Bununla belə, audit haqqının 
aşağı olması heç vaxt auditin lazımi şəkildə ehtiyatla təmin edilməməsini və yetərli müvafiq audit 
sübutlarının əldə edilməməsini əsaslandıra bilməz. Audit komitələrinin audit üçün yetərli vaxtın 
planlaşdırılıb-planlaşdırılmadığını nəzərə alması vacibdir. Bu, audit haqları birbaşa rəhbərliklə 
müzakirə edildikdə xüsusən vacibdir. Rəhbərlik çox vaxt audit haqlarının müəyyən edilməsinə çox 
təsir göstərir və auditin keyfiyyətinə audit komitəsindən fərqli bucaq altında baxa bilər. 

 

5.6 Daha geniş mədəniyyət amilləri 
 

111. Milli mədəniyyətlər maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi zəncirində iştirak edən bütün maraqlı 
tərəflərin münasibətinə və hərəkətlərinə birbaşa, mühasibat uçotuna dair tələblərin və tətbiq olunan 
qanun və qaydaların xüsusiyyəti və həcminə isə dolayısı ilə təsir göstərə bilər. 

 
112. Mədəniyyət amillərinə aşağıdakılar daxildir: 
 

(a) Nüfuzlu şəxslərə münasibət – müxtəlif cəmiyyətlərdə qeyri-bərabərliyin dərəcəsi 
(“hakimiyyətlə məsafə”) fərqlidir və bu, daha gənc insanların daha yaşlı insanlarla qarşılıqlı 
əlaqəsinə təsir edə bilər və əksinə. 

 
(b) Qeyri-müəyyənliyə yol verməmə - fərdlərin qeyri-müəyyənliklə davranmaları fərqlidir və bu, 

onların hər şeyi strukturlaşdırma arzularına və strukturlaşdırılmamış vəziyyətlərə 
reaksiyalarına təsir edə bilər. 

 
(c) Kollektiv davranış - fərdlərin cəmiyyət tərəfindən kollektiv və ya müstəqil şəkildə hərəkət 

etməsinin gözlənilən dərəcəsi. 
 

(d) Şəffaflıq - cəmiyyətin fikrincə şəffaflıq ilə məxfilik arasında düzgün balansın nə olduğu. 
 
113. Bu cür mədəni özəlliklər obyektivliyə və peşəkar inamsızlığa, habelə fərdlərin birlikdə işləmə, 

mühakimə yürütmə və başqaları ilə ünsiyyət qurma tərzinə təsir göstərə bilər. 
 
114. Biznes təcrübələri və mədəniyyət amillərindəki fərqlər həm çoxmillətli müəssisələr, həm də onların 

auditorları üçün praktiki çətinliklər yarada bilər. Qrup rəhbərliyi maliyyə hesabatlarının təqdim 
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edilməsinə qrup səviyyəsində səmərəli nəzarət tətbiq edib və qoruyub saxlamaqla bu cür 
çətinliklərin təsirlərini azaltmaq üçün xüsusi tədbirlər görməyə qərar verə bilər. Bu cür tədbirlərə, 
aşağıdakılar daxil ola bilər. Məsələn: 

 

• Qrupun fəaliyyət göstərdiyi bütün ölkələrdə ardıcıl siyasət və prosedurlar. 
 

• Davranış məcəllələri və fırıldaqçılığın qarşısının alınması üzrə proqramlar kimi qrup səviyyəli 
proqramlar. 

 

• Bölmələrdən əldə edilən maliyyə məlumatlarının düzgünlüyünü və tamlığını qiymətləndirən 
daxili auditorlar. 

 

• Bölmələrin əməliyyatlarının və onların maliyyə nəticələrinin mərkəzləşdirilmiş monitorinqi. 
 

• Qrup rəhbərliyinin əlaqə yaratmaq məqsədilə müntəzəm səfərləri. 
 

• İşçi heyətinin ezamiyyətlərə göndərilməsi. 
 

Biznes təcrübələrində və daha geniş mədəniyyət amillərindəki fərqləri öyrənmək qrup auditoruna 
müxtəlif yurisdiksiyalarda qrup auditinin planlaşdırılmasında və aparılmasında kömək edir. 

 

5.6.1 Nüfuzlu şəxslərə münasibət 
 

115. Bəzi mədəniyyətlərdə iyerarxiyada olan insanlar arasında səlahiyyətlərin bölgüsündə davranış və 
ünsiyyətə təsir edə biləcək geniş diapazon mövcuddur. Məsələn, bəzi mədəniyyətlərdə daha az 
təcrübəli işçilərin daha yaşlı insanların fikirlərinə etiraz etməsi hörmətsizlik sayıla bilər. Nüfuzlu 
şəxslərə həddindən artıq hörmətsizlik həm müəssisədəki təcrübəsi daha az olan mühasiblərin öz 
rəhbərlərinin hərəkətlərini şübhə altına almaq istəyinə, həm də tapşırıq qrupu daxilindəki iş 
münasibətlərinə təsir göstərə bilər. 

 

116. Audit tapşırıq qrupu üzvlərinin birlikdə işləməsini və qrupun strukturundakı bütün elementlər 
arasında həm yuxarı, həm də aşağı istiqamətdə aydın məlumatverməni əhatə edən prosesdir. Bu 
da inamsızlıqla yanaşmanı tələb edir. Səlahiyyətlərin bölgüsündə diapazon geniş olduğu 
mədəniyyətlərdə daha az təcrübəli auditorlar üçün nüfuzlu şəxsləri birbaşa şübhə altına almaq çətin 
ola bilər. Belə hallarda auditorlar sorğular göndərməklə rəhbərliyə birbaşa etiraz etmək əvəzinə 
sənədlərin yoxlanmasını genişləndirmək qərarına gələ bilərlər. 

 

5.6.2 Qeyri-müəyyənliyə yol verməmə 
 

117. Bəzi mədəniyyətlər digərlərinə nisbətən qeyri-müəyyənliyə daha çox yol verir. Bu, risklərin 
götürülməsinə və bunun əksi olan mühafizəkarlığa münasibətə təsir edə bilər. Mühafizəkarlığın 
rəhbərliyin biznes strategiyalarına və daxili davranışlarına, eləcə də maliyyə hesabatlarına xas olan 
mühasibat uçotu ilə bağlı mühakimələrinə təsir göstərə bilər. 

 
118. Qeyri-müəyyənliyə yol verməmə həmçinin auditorların riskləri qiymətləndirmələrinə və onların 

yetərli və müvafiq olduğunu müəyyən etdiyi sübutların miqdarına təsir göstərə bilər. 
 

5.6.3 Kollektiv davranış 
 

119. Bəzi mədəniyyətlərdə dövlətə, işəgötürənə və ya ailəyə sədaqət kimi kollektiv davranışa yüksək 
sosial dəyər verilir. Belə şəraitdə fərdlərin qrup normalarına və proseslərinə daha çox riayət etməsi 
ehtimal olunur. Digər cəmiyyətlərdə fərdi baxışlar və yanaşmalara dəyər verilir və bu, peşəkar 
inamsızlığı təşviq etməklə yanaşı daha çox müxtəlif davranış və nəticələrə səbəb ola bilər. 

 

5.6.4 Şəffaflıq 
 

120. Maliyyə hesabatlarına və auditorun rəhbərliklə qarşılıqlı əlaqələrinin səmərəliliyinə təsir göstərə 
bilən mədəniyyətin digər aspekti təsərrüfat fəaliyyətində gözlənilən gizlilik və ya məxfilik dərəcəsidir. 
Rəhbərliyin açıq və ya şəffaf olmaması maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrif risklərini düzgün 
müəyyən etmək və qiymətləndirmək üçün auditorların müəssisə haqqında lazımi anlayışı əldə 
etmələrini çətinləşdirə bilər. 
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5.7 Auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsi 

 

121. Tənzimləmə təşkilatlara və fiziki şəxslərə auditlə məşğul olmaq üçün lisenziya verilməsini, 
standartların müəyyən edilməsini, auditin keyfiyyətinin yoxlanılmasını və standartların tələblərinə 
riayət edilmədikdə və audit düzgün aparılmadıqda intizam tədbirlərinin görülməsini əhatə edir. Bu 
funksiyalar bir qayda olaraq müstəqil tənzimləyici orqanlar, peşəkar mühasibat təşkilatları və ya 
ikisinin birləşməsi tərəfindən ölkə daxilində həyata keçirilir. 

 
122. Qanun, habelə audit və etika standartları tənzimləmənin bir çox aspektləri üçün zəmin yaradır. 

Audit və etika standartları ölkə səviyyəsində müəyyən edilsə də, getdikcə daha çox milli standartlar 
IAASB və IESBA tərəfindən müəyyən edilmiş beynəlxalq standartlara əsaslanır. 

 
123. Auditin və digər müvafiq standartların tələbləri lazımi qaydada yerinə yetirildikdə daha səmərəli olur. 

Bu, standartların hüquqi statusunu, auditlərin yoxlanılmasını, düzgün aparılmayan audit ilə bağlı 
iddiaların araşdırılmasını və müvafiq hallarda, cəzalandırma tədbirlərinin görülməsini əhatə edir. 

 

124. Auditlərin yoxlanılması adətən milli səviyyədə ayrıca auditor təşkilatı (həmkar təhlili), peşəkar 
mühasib təşkilatı (bəzən tənzimləyici orqan məsuliyyəti ona həvalə edir) və ya müstəqil audit 
tənzimləyiciləri tərəfindən həyata keçirilir. Qanunlar və qaydalar getdikcə daha çox siyahıya alınmış 
şirkətlərin, bəzən isə digər ictimai maraq kəsb edən qurumların auditlərinin yoxlanılmasının auditor 
fəaliyyətini tənzimləyən müstəqil orqanlar tərəfindən həyata keçirilməsini təmin edir. 

 
125. Auditin yoxlanılması auditorların audit standartlarına və səlahiyyətdən asılı olaraq auditin 

keyfiyyətinin digər aspektlərinə uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün mühüm mexanizm təqdim edir. 
Audit müfəttişləri tərəfindən aşkar edilmiş çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün auditor təşkilatları 
tərəfindən görülən tədbirlər auditin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına səbəb ola bilər. Müəyyən bir 
müddət ərzində auditin yoxlanılmasından əldə edilən müvafiq nəticələr qeydə alınmalı və standart 
təyin edən orqanlara verilməlidir. 

 
126. Auditin yoxlanılmasının nəticələri çox vaxt dərc olunur. Auditin yoxlanılmasının nəticələrinin dərc 

olunması maraqlı tərəflər arasında auditin keyfiyyəti ilə bağlı məlumatlılığın artmasına səbəb 
olacaqdır. 

 
127. Səmərəli cəzalandırma tədbirləri auditor təşkilatlarını tətbiq olunan standartlara riayət etmək üçün 

stimul kimi çıxış etməklə yanaşı, digər maraqlı tərəflərə auditin keyfiyyətinə inam verir. 
Cəzalandırma tədbirlərinin səmərəli olması üçün araşdırma və cəzalandırma funksiyalarına 
cavabdeh olan şəxslər öz işlərini yerinə yetirmək üçün müvafiq səlahiyyətləri və kifayət qədər 
resursları olmalıdır. 

 

5.8 Məhkəmə çəkişməsi 
 

128. Auditin aparılması ilə bağlı birbaşa xərclərdən əlavə auditor təşkilatından auditin düzgün 
aparılmaması nəticəsində məhkəməyə müraciət edən tərəfin çəkdiyi xərcləri kompensasiya etməsi 
tələb edilə bilər. Məhkəmə çəkişməsi riski və onun auditin keyfiyyətinə təsiri müxtəlif ölkələrdə 
fərqlidir. 

 
129. Bəziləri hesab edir ki, məhkəmə çəkişməsi riski auditin keyfiyyətini artıracaq, çünki o, auditoru 

auditin düzgün aparılmaması ehtimalını minimuma endirməsinə səbəb olacaqdır. Digərləri hesab 
edir ki, məhkəmə çəkişməsi riski auditin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərəcək, çünki o, audit riskini 
innovativ şəkildə həll etməyin yolları haqqında düşünməyə hazır olmaqdan daha çox “yoxlama 
siyahısı” təfəkkürü ilə nəticələnəcək və istedadlı mütəxəssislərə auditor peşəsini seçməsinə və ya 
bu peşədə qalmasına mane olacaq.  

 

5.9 İxtisaslı mütəxəssislərin cəlb edilməsi 
 

130. Audit düzgün mühakimə, hər şeylə maraqlanma yanaşması və biznes, maliyyə hesabatları və audit 
sahəsində böyük həcmdə xüsusi biliklər tələb edilən çətin əqli fəaliyyətdir. Peşə  auditorları lazımi 
səriştələrlə təmin etməyə çalışsa da, bunun səmərəliliyinə mütləq işə qəbul olunanların 
qabiliyyətləri təsir göstərir. 

 
131. Bir çox ölkələrdə işə yeni başlayan auditorların sıraları universitet məzunları ilə doldurulur və 

onların bir çoxu mühasibat uçotu və biznes sahəsində ixtisaslaşır. Belə təhsil onlara həm müvafiq 
biliklər, həm də müvafiq etik yanaşmalar verə bilər. 
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132. Auditor peşəsinə düzgün kadrların cəlb edilməsi auditin keyfiyyəti üçün vacibdir. Mühasib peşəsinin 

cəlbediciliyi mümkün qədər erkən mərhələdə potensial işçilərə çatdırılmalıdır. Bununla belə, auditor 
peşəsinin cəlbediciliyi müxtəlif ölkələrdə fərqlidir və bu peşənin nüfuzu və statusu, eləcə də 
müqayisəli əmək haqqı səviyyələri və əməyin ehtimal olunan intensivliyi ilə bağlı təsəvvürlər kimi 
daha aşkar amillərdən asılıdır. Müvafiq təhsili olan potensial işçilərin çatışmazlığı olduqda lazımi 
keyfiyyəti olan namizədi işə götürmək çətin ola bilər. 

 

5.10  Maliyyə hesabatlarının cədvəli 
 

133. Auditin tamamlanmalı olduğu müddət maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi proseslərinə və 
rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərin maliyyə hesabatlarını təsdiqetmə tərzinə təsir göstərə 
bilər. Bir çox yurisdiksiyalarda hesabatların qısa müddətlərdə hazırlanması rejimlərinin yaranması, 
həmçinin hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra auditorun təfərrüatlı işləri yerinə yetirmə imkanını 
məhdudlaşdırır. Nəticədə, auditorun daxili nəzarət sistemlərinə etibar etməsi və dövr başa 
çatmamış audit prosedurlarını yerinə yetirməsi getdikcə daha çox tələb olunur. 

 
134. Maliyyə məlumatlarının hazırlanma müddətinə listinq subyektinə olan şirkətlərin ilkin mərhələdə 

mənfəətlərinin uçot qiymətləndirmələrinin və ya ilkin nəticələri açıqlamaq ehtiyacı da təsir edir. Bəzi 
yurisdiksiyalarda auditorlardan bu cür məlumatları açıqlamadan əvvəl razılaşdırmaq və ya onlarla 
xüsusi əməliyyatlar görmək tələb olunur. Bunun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, auditor məlumatlar 
açıqlanmazdan əvvəl maliyyə nəticələrini yoxlaya bilər, lakin bununla bağlı əlavə vaxt təzyiqi 
yaranır. 

 
135. Hesabatvermə müddətləri listinq subyekti olan müəssisələrə nisbətən daha kiçik müəssisələrin 

auditləri üçün o qədər də sərt olmaya bilər. Beləliklə, auditor balans hesabatı tarixindən sonrakı 
hadisələr və əməliyyatlardan əldə edilmiş sübutlardan istifadə edə bilər. Bundan əlavə, kiçik 
müəssisələrin audit başa çatmazdan əvvəl mənfəətin uçot qiymətləndirmələrinin açıqlaması daha 
az yayılmışdır. Bununla belə, kiçik müəssisələrin banklara və digər kapital təminatçılarına illik, aylıq 
və ya rüblük yoxlanılmamış maliyyə hesabatlarını təqdim etməsi qeyri-adi deyildir. 
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Əlavə 1 

 

 

 

Auditin keyfiyyətinin müəyyən edilməsinin mürəkkəbliyi 
 

1. “Auditin keyfiyyəti” termini çox vaxt maraqlı tərəflər arasında müzakirələrdə, tənzimləyici orqanların, 
standart müəyyən edən orqanların, auditor təşkilatlarının və digərlərinin məlumatvermələrində, 
tədqiqat və siyasətin müəyyən edilməsində istifadə olunur. Auditin keyfiyyəti mürəkkəb mövzudur 
və onun hamı tərəfindən qəbul olunmuş dəqiq tərif və ya təhlili yoxdur. 

 
2. Auditin məqsədi nəzərdə tutulan istifadəçilərin maliyyə hesabatlarına inam dərəcəsini artırmaqdır. 

Buna nail olmaq üçün auditorların maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından 
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun tərtib edilib-edilməməsinə dair rəy 
bildirmək məqsədilə yetərli müvafiq audit sübutları toplayır. Çox vaxt bu rəy maliyyə hesabatlarının 
hesabat dövrünün sonunda müəssisənin maliyyə vəziyyətini, onun dövr üzrə nəticələrini və pul 
vəsaitlərinin hərəkətini maliyyə hesabatlarının tətbiq edilən çərçivələrinə uyğun olaraq “bütün 
əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli təqdim edib-etməməsi” və ya “düzgün və ədalətli 
təsəvvür” yaradıb-yaratmaması haqqında məlumat əks etdirir.  

 
3. Milli qanunlar və mühasibat uçotu standartları “ədalətli təqdimat” üçün meyarlar təmin etsə də, 

maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinin bir çox aspektləri və buna görə də maliyyə 
hesabatlarının auditi üçün mühakimə yürüdülür. 

 
4. Audit standartları auditin keyfiyyətini təmin edən mühüm təməl təşkil edir. Xüsusən, IAASB 

tərəfindən buraxılmış BAS-larda auditorun məqsədləri1 təsvir edilir və minimum tələblər müəyyən 
edilir. Bununla belə, BAS-lardakı tələblərin əksəriyyəti ya audit zamanı yürüdülən mühakimələr 
üçün çərçivəni təmin edir, ya da onların lazımi qaydada tətbiq edilməsi üçün mühakimə tələb 
olunur. 

 
5. Buna görə də audit öz təcrübələrindən istifadə edən və dürüstlük, obyektivlik və peşəkar inamsızlıq 

tətbiq edən səriştəli şəxslərin tapşırığın faktlarına və şəraitlərinə əsaslanan müvafiq mühakimə 
yürütmələrinə imkan verən fəaliyyət növüdür. Maliyyə hesabatlarına lazımi dəyişikliklərin edilməsini 
təmin etmək üçün və ya belə dəyişikliklər edilmədikdə, auditor hesabatının müvafiq keyfiyyətə malik 
olmasını təmin etmək üçün qətiyyətlilik və dayanıqlılıq kimi keyfiyyətlər vacibdir. 

 
6. Əsas maliyyə hesabatlarının ayrı-ayrı aspektlərinin mühakimə xüsusuiyyətli olması ilə yanaşı, 

auditin keyfiyyətinin təsvir edilməsini və qiymətləndirilməsini çətinləşdirən bir sıra amillər də 
mövcuddur. Məsələn: 

 

• Audit olunmuş maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcudluğu və ya mövcud 
olmaması auditin keyfiyyəti haqqında yalnız qismən anlayış yaradır. 

 

• Auditlər müxtəlifdir və auditor rəyini əsaslandıran audit sübutlarının yetərli müvafiq hesab 
edilməsi müəyyən dərəcədə mühakimə xüsusiyyətlidir. 

 
1 Bax: 200 saylı “Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun 
aparılması” BAS-ın 11-ci bəndi: 
Maliyyə hesabatlarının auditini apararkən auditor ümumi məqsədləri kimi aşağıdakılara nail olmalıdır: 
(a) Maliyyə hesabatlarının bir tam kimi, istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli 

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

(b) Maliyyə hesabatlarına dair hesabat təqdim etmək və BAS-ların tələb etdiyi qaydada, auditorun gəldiyi 
nəticələrə uyğun məlumat vermək. 
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• Müxtəlif maraqlı tərəflərin auditin keyfiyyəti haqqında anlayışları fərqlidir. 
 

 

• Görülən iş və auditin nəticələri ilə bağlı şəffaflıq məhduddur. 
 

Audit olunmuş maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcudluğu və ya mövcud olmaması 
auditin keyfiyyəti haqqında yalnız qismən anlayış yaradır. 
 

7. Auditin məqsədini nəzərə alaraq, maliyyə hesabatlarında audit zamanı aşkar edilməyən əhəmiyyətli 
təhriflərin mövcud olması auditin düzgün aparılmadığının əlaməti ola bilər. Bununla belə, maliyyə 
hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmaması özlüyündə auditin keyfiyyətinin yeganə 
ölçüsü ola bilməz, çünki aşkar etmək üçün əhəmiyyətli təhriflər mövcud olmaya bilər. 

 
8. Hətta audit olunmuş maliyyə hesabatlarında aşkar edilməmiş əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması  

keyfiyyətsiz auditin əlaməti olmaya bilər, çünki auditlər maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli 
təhriflərin olmadığına dair mütləq deyil, ağlabatan əminlik əldə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Mütləq və ağlabatan əminlik arasındakı fərq, təhriflər saxtakarlıq, sövdələşmə və qəsdən yanlış 
məlumatların təqdim edilməsi vasitəsilə gizlədilən saxtakarlıq nəticəsində yarandıqda xüsusilə 
aktualdır. 

 
9. Audit modeli auditin tərkib məhdudiyyətlərini əks etdirir və aşkar edilməmiş əhəmiyyətli təhriflərin 

mümkünlüyü mənasını verən mütləq yox, ağlabatan əminlik əldə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Audit zamanı aşkar edilməyən əhəmiyyətli təhriflər sonradan müəyyən edilərsə, onların ümumi 
audit modeli və ya müvafiq fərdi auditin keyfiyyətindəki çatışmazlıqlar nəticəsində aşkar edilmədiyini 
müəyyən etmək çətin ola bilər. 

 
10. “Yetərli müvafiq audit sübutları” və “ağlabatan əminlik” anlayışları bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Heç biri 

dəqiqliklə müəyyən edilə bilməz, lakin hər ikisi tətbiq olunan standartlar və müəyyən edilmiş təcrübə 
kontekstində nəzərə alınmalıdır. 

 

Auditlər müxtəlifdir və auditor rəyini əsaslandıran audit sübutunun yetərli müvafiq hesab edilməsi 
müəyyən dərəcədə mühakimə xüsusiyyətlidir  
 

11. İki müəssisə heç vaxt eyni olmur və buna görə də tələb olunan audit işi və mühakimələr mütləq 
fərqli olur. Buna görə də, audit sübutunun “yetərli müvafiq” hesab edilməsi müəyyən dərəcədə 
mühakimə xüsusiyyətli olmaqla, müəssisənin, onun fəaliyyət göstərdiyi sahənin və əlaqəli normativ 
hüquqi bazanın ölçüsünü, xüsusiyyətini və mürəkkəbliyini, eləcə də rəhbərlik tərəfindən hazırlanmış 
maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi ilə bağlı risklərin auditor tərəfindən 
qiymətləndirilməsini əks etdirir. 

 
12. Auditor təşkilatları bir qayda olaraq kommersiya müəssisələridir və auditor təşkilatının gəlirliliyi 

adətən tutulan audit haqları və yetərli müvafiq audit sübutlarının toplanması ilə bağlı xərclər 
arasındakı əlaqəyə ilə əlaqələndirilir. Bu, üçüncü tərəflərdə audit standartlarının və etik normaların 
tətbiqinə baxmayaraq, auditor təşkilatının nüfuzunu qorumaq və tənzimləyici və ya hüquqi 
fəaliyyətlərə xələl gətirməmək üçün daha uzunmüddətli perspektivdə davamlı auditin keyfiyyətinə 
ehtiyac olduğunu dərk edərək qısamüddətli perspektivdə yerinə yetirilən işin 
məhdudlaşdırılmasında maraqlı ola biləcəyi barədə təsəvvür yarada bilər. Həmçinin, ictimai 
sektorda, ictimai sektorun audit təşkilatları kommersiya müəssisələri olmasa da, büdcə 
məhdudiyyətləri yerinə yetirilən işlərin həcminin müvafiq olmasını təmin etməkdə onlar üçün əlavə 
çətinliklər yarada bilər. 

 

Müxtəlif maraqlı tərəflərin auditin keyfiyyəti haqqında anlayışları fərqlidir  
 

13. Maraqlı tərəflərin auditin keyfiyyətinə dair anlayışları fərqlidir. Bu, özlüyündə təəccüblü deyil, çünki 
onların auditdə bilavasitə iştirakının və müvafiq məlumatlara çıxışının səviyyəsi çox fərqlidir; 
və müxtəlif maraqlı tərəflərin auditə verdikləri anlayışlar fərqlidir. 

 

14. Listinq subyekti olan müəssisələrdə maraqlı tərəflərin ictimaiyyətə açıq olanlar istisna olmaqla, audit 
məlumatlarına çıxışı yoxdur. Bunun əksinə olaraq, digər müəssisələrdəki maraqlı tərəflər çox vaxt 
auditorlara birbaşa çıxış əldə edə və onların auditin keyfiyyətinə dair anlayışına birbaşa təsir edən 
həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi məlumat ala bilərlər. 
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15. Maliyyə hesabatlarının bəzi istifadəçiləri auditin keyfiyyətini əldə edilmiş audit sübutlarının və 
rəhbərliyə təqdim olunan problemlərin mümkün qədər çox olmasında görürlər. Auditin keyfiyyətini 
yalnız bu aspektdən nəzərə aldıqda, ehtimal etmək olar ki, auditə daha çox resurs (həm kəmiyyət, 
həm də keyfiyyət baxımından) ayrılarsa, auditin keyfiyyəti o qədər yüksək olar. 

 
16. Rəhbərlik auditin xərclərinin məhdudlaşdırılmasında, auditin mümkün qədər tez başa 

çatdırılmasında və müəssisənin davamlı fəaliyyətinə müdaxilələrin minimuma endirilməsində 
maraqlı ola bilər. Auditin keyfiyyətini bu baxımdan nəzərə alaraq, rəhbərlik audit üçün ayrılan 
resursların minimuma endirilməsini təklif edə bilər. 

 
17. Bu müxtəlif fikirlərin tarazlaşdırılması onu göstərir ki, keyfiyyətli audit səmərəli, vaxtında və münasib 

ödənişlə səmərəli auditin aparılmasını nəzərdə tutur. Bununla belə, “səmərəli”, “səmərəli”, 
“vaxtında” və “münasib” sözləri ətrafında subyektivlik var. Audit komitələri də daxil olmaqla 
idarəetməyə məsul şəxslərin bu məsələləri nəzərdən keçirmək üçün çox zəruri imkanları olur. Bu 
səbəbdən, bir çox ölkələrdə audit komitələri auditin keyfiyyətini nəzərdən keçirmək və auditorun 
təyin edilməsini və audit haqlarını təsdiqləmək və ya təsdiq üçün tövsiyə etmək üçün məsuliyyət 
daşıyırlar. 

 

Görülən iş və auditin nəticələri ilə bağlı şəffaflıq məhduddur  
 

18. Bir çox xidmətlər yerinə yetirildiyi şəxslər üçün nisbətən şəffafdır və istifadəçilər onların keyfiyyətini 
birbaşa qiymətləndirə bilərlər. Bununla belə, bir çox maraqlı tərəflər, o cümlədən listinq subyekti 
olan şirkətlərin səhmdarları və ya hər hansı müəssisə üçün maliyyə təminatçıları bir qayda olaraq 
audit zamanı yerinə yetirilən işlər və müəyyən edilmiş və həll edilmiş məsələlər haqqında ətraflı 
məlumatlara malik olmurlar. Buna görə də, audit olunan müəssisədən kənar olan maliyyə 
hesabatlarının istifadəçiləri çox vaxt auditin keyfiyyətini birbaşa qiymətləndirə bilmirlər. 

 
19. Auditorun işi və nəticələri haqqında məlumat auditor hesabatında təqdim edilə bilər. Bununla belə, 

auditor hesabatlarının bir çoxu standart formada olur və auditor fərqli rəy verdiyi nisbətən qeyri-adi 
hallar istisna olmaqla, adətən auditorun işi və nəticələri haqqında məlumat verilmir. 

 
20. İstifadəçilər auditor hesabatlarında əlavə məlumatların təqdim edilib-edilməməsi ilə bağlı sual ilə 

IAASB-yə müraciət etmişdirlər və IAASB, listinq subyekti olan şirkətlərin auditi üçün əsas audit 
məsələlərinin daxil edilməsi də daxil olmaqla, auditor hesabatının strukturuna, mətninə və 
məzmununa dəyişikliklər təklif etməklə cavab vermişdir. IAASB ümid edir ki, auditor hesabatına 
edilən dəyişikliklər, xüsusən də əsas audit məsələlərinin daxil edilməsi, auditorun peşəkar 
mühakiməsinə əsasən, auditdə ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələləri daha yaxşı başa 
düşmək üçün maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə faydalı məlumat verəcəkdir.  

 
21. IAASB ümid edir ki, onun auditor hesabatlarının təqdim edilməsi təşəbbüsü istifadəçilərə auditin 

keyfiyyəti haqqında müəyyən məlumatlar verəcək, xüsusən də bu barədə audit komitələri və ya 
auditorla əlavə müzakirələr aparmaq imkanı olduğu halda. Bununla belə, IAASB etiraf edir ki, bu cür 
əlavə məlumat qaçılmaz olaraq auditora məlum olan ümumi məlumatların yalnız nisbətən kiçik bir 
hissəsi olacaq və bu, auditin keyfiyyətinin daha yaxşı qiymətləndirilməsi üçün uyğun ola bilər. 
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Əlavə 2 

 

 

 

 

İlkin parametrlərin və proses amillərinin keyfiyyət atributları  
 

1. Bu Əlavədə ilkin parametrlərin və proses amillərinin keyfiyyət atributlarının əlavə təsvirləri verilir. Bu 
keyfiyyət atributları audit tapşırığı səviyyəsində, auditor təşkilatı səviyyəsində və milli (və ya 
yurisdiksiya) səviyyədə tətbiq edilir. 

 

İlkin parametrlər 
 

1.1. Dəyərlər, etik normalar və yanaşmalar – tapşırıq səviyyəsi 
 

 

2. Əsas atributlar bunlardır: 
 

• Tapşırıq qrupu qəbul edir ki, audit geniş 
ictimai maraqlar üçün həyata keçirilir və 
etik normalara əməl etmək vacibdir. 

 

• Tapşırıq qrupu obyektivlik və dürüstlük 
nümayiş etdirir. 

 

• Tapşırıq qrupu müstəqildir. 
 

• Tapşırıq qrupu peşəkar səriştəlilik və 
lazımi ehtiyatlılıq nümayiş etdirir. 

 

• Tapşırıq qrupu peşəkar inamsızlıq 
nümayiş etdirir. 

 
 

 

1.1.1. Tapşırıq qrupu qəbul edir ki, audit geniş ictimai maraqlar üçün həyata keçirilir və etik normalara 
əməl etmək vacibdir  

 

3. Tapşırıq qrupu auditi müəssisənin maraqlı tərəflərinin maraqları və daha geniş ictimai maraqlar 
üçün həyata keçirməyə çalışır. İctimai marağın xüsusiyyəti və həcmi, çox ehtimal ki, müəssisənin 
xüsusiyyətindən asılı olaraq dəyişə bilər. Bununla belə, bütün auditlərdə tapşırıq qrupu rəhbərliyi 
müvafiq dərəcədə cəlb etməli, öz fikirlərini qəti şəkildə ifadə etməli və məlumatlarla işi müvafiq 
nəticələrin əldə edilməsinə qədər davam etdirməlidir. 

 

1.1.2. Tapşırıq qrupu obyektivlik və dürüstlük nümayiş etdirir 
 

4. Obyektivlik prinsipi auditorların üzərinə qeyri-obyektivlik, maraqların toqquşması və ya başqalarının 
lazımsız təsiri səbəbindən öz peşəkar və ya işgüzar mühakimələrindən əl çəkməmək öhdəliyi 
qoyur.1 

5. Xüsusən auditorların obyektiv olması zərurəti ondan irəli gəlir ki, maliyyə hesabatlarının 
hazırlanması ilə bağlı bir çox mühüm məsələlər üçün mühakimə yürüdülür. Maliyyə hesabatlarına 
daxil edilmiş yalnız bir neçə maddə əminliklə ölçülə bilər, bir çoxları üçün uçot qiymətləndirmələri və 
buna görə də mühakimələr tələb olunur. Auditorlar qəsdən və ya təsadüfən rəhbərliyin qeyri-
obyektivliyi nəticəsində maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi riskini azaltmaq 
üçün rəhbərliyin mühakimələrini qiymətləndirərkən obyektiv olmalıdırlar. 

 

6. Dürüstlük ictimai maraqlara uyğun hərəkət edən hər kəs üçün ilkin şərtdir. Tapşırıq qrupunun 
dürüstlüklə hərəkət etməsi və bunun kənardan görünməsi vacibdir ki, bu da təkcə dürüstlük deyil, 
həm də ədalətlilik, səmimiyyət və cəsarət kimi bir çox əlaqəli keyfiyyətlər tələb edir. 

 
1 Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi” (IESBA Məcəlləsi), 120.1-ci paraqraf 

 Tapşırıq 
səviyyəsi 

Təşkilat 
səviyyəsi 

Milli səviyyə 

İlkin parametrlər 

Dəyərlər, etik 
normalar və 
yanaşmalar 

 
Bölmə 1.1 

 
Bölmə 1.2 

 
Bölmə 1.3 

Biliklər, 
bacarıqlar, 
təcrübə və 
vaxt 

 
Bölmə 1.4 

 
Bölmə 1.5 

 
Bölmə 1.6 

Proses amilləri 

Audit prosesi 
və keyfiyyətə 
nəzarət 
prosedurları 

 
Bölmə 1.7 

 
Bölmə 1.8 

 
Bölmə 1.9 
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1.1.3. Tapşırıq qrupu müstəqildir 
 

7. Müstəqillik tapşırıq qrupunun ayrı-ayrı üzvlərini və ya auditor təşkilatını peşəkar mühakimələrə xələl 
gətirə biləcək təsirlərdən qorumaq üçün tələb olunur və onlara dürüstlüklə hərəkət etməyə, 
obyektivlik və peşəkar inamsızlıq nümayiş etdirməyə kömək edir. Həmçinin, ağlabatan və 
məlumatlı üçüncü tərəfin şirkətin və ya tapşırıq qrupunun üzvünün dürüstlüyünün, obyektivliyinin və 
ya peşəkar inamsızlığının pozulduğu qənaətinə gələ biləcək dərəcədə əhəmiyyətli fakt və hallara 
yol verilməməlidir. 

 
8. Auditorun müstəqilliyinə təhlükələrə aşağıdakılar daxil ola bilər: 
 

• Auditor ilə audit olunan müəssisə arasında mövcud olan maliyyə maraqları. Audit sifarişçisində 
maliyyə marağının olması şəxsi maraq təhlükəsi yarada bilər. 

 

• Auditor ilə audit olunan müəssisə arasında işgüzar münasibətlər. Auditor təşkilatı, yaxud 
tapşırıq qrupunun üzvü və ya bilavasitə ailə üzvü ilə müəssisə arasında sıx işgüzar əlaqələr 
şəxsi maraq və ya hədə-qorxu təhlükəsi yarada bilər. 

 

• Audit sifarişçilərinə qeyri-audit xidmətlərinin göstərilməsi. Auditor təşkilatları ənənəvi olaraq öz 
audit sifarişçilərinə onların bacarıq və təcrübələrinə uyğun gələn bir sıra qeyri-audit xidmətləri 
göstərirlər.* Bununla belə, qeyri-audit xidmətlərinin göstərilməsi müstəqilliyə təhlükə yarada 
bilər. Çox vaxt bu özünənəzarət, şəxsi maraq və vəkillik təhdidləri yaradır. 

 

• Tərəfdaşlar və işçilər hesab edə bilərlər ki, onların mükafatlandırılması və hətta auditor 
təşkilatında karyeralarının davam etməsi audit sifarişçisini saxlamaqdan asılı olaraq, tanışlıq və 
ya şəxsi maraq təhlükəsini yaradır. 

 

• Tapşırıq qrupunun keçmiş üzvünün və ya təşkilatın tərəfdaşının mühasibat uçotu qeydlərinin 
və maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına əhəmiyyətli təsir göstərməyə imkan verən vəzifədə 
audit olunan müəssisədə işləməyə başladığı hallar. Çox vaxt bu, tanışlıq, şəxsi maraq və 
hədə-qorxu təhdidləri yaradır. 

 
9. Tanışlıq təhlükəsi uzun müddət ərzində audit tapşırığına eyni rəhbər işçilərdən istifadə etdikdə də 

yarana bilər. Bununla belə, müəssisə və onun təsərrüfat fəaliyyəti haqqında qabaqcadan əldə 
edilmiş biliklər auditorun riskləri daha yaxşı qiymətləndirəcəyi və onlara qarşı cavab tədbirlərini 
artıracağı üçün auditin keyfiyyətinə yaxşı təsir göstərə bilər. Bu, həmçinin təşkilatın səmərəliliyinin 
artırılmasına və təsərrüfat fəaliyyətinin müəyyən sahələrində təkmilləşdirmə üzrə daha qiymətli 
tövsiyələrin verilməsinə səbəb ola bilər. 

 
10. Auditin keyfiyyəti üçün potensial faydalar bir neçə il ərzində auditdə iştiraketmə nəticəsində yüksək 

rütbəli heyətin müəssisə və onun təsərrüfat fəaliyyəti haqqında ətraflı biliyindən irəli gələ bilən 
auditorun müstəqilliyinə təhlükələrlə müqayisə olunmalıdır. Bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün 
IESBA Məcəlləsinə uyğun olaraq ictimai maraq kəsb edən müəssisələrin audit üzrə əsas 
tərəfdaşlarının yeddi ildən sonra dəyişməsi (və ya “rotasiyası”) tələb olunur; bəzi ölkələrdə etik 
normalar və ya qanuni tələblər ilə daha qısa rotasiya müddəti tələb edilir. Bəziləri hesab edir ki, 
audit tapşırığı üzrə tərəfdaşların rotasiyası ilə yanaşı, auditor təşkilatının özü vaxtaşırı 
dəyişdirilərsə, auditorun müstəqilliyi haqqında təsəvvür də yaxşılaşar. Digərləri hesab edir ki, eyni 
təşkilatın saxlanması çox ehtimal ki, auditorlara müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətini və sistemlərini 
öyrənməyə kömək edəcək və maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər risklərinə qarşı səmərəli 
cavab tədbirlərinin görülməsi, eləcə də auditin səmərəliliyi ilə nəticələnəcəkdir. 

 

11. İctimai sektorun auditi üçün müstəqilliyin müəyyən edilməsi zamanı təhlükələrin və təminatların 
nəzərə alınması özəl sektordakı auditlər üçün olduğu qədər vacibdir. Bununla belə, potensial 
təhlükələrin bəziləri fərqli ola bilər. Məsələn, ictimai sektorda çalışan auditorların audit apardıqları 
müəssisələrdə birbaşa maliyyə maraqlarının olması ehtimalı azdır. 

 
12. Auditora çox vaxt müəssisənin dəyərli biznes və vergi məsələləri üzrə məsləhətçi kimi baxılır və 

adətən yüksək səviyyəli rəhbərliklə tez-tez birbaşa ünsiyyəti olur, nəticədə auditor biznesin inkişafı 
haqqında yaxşı məlumatlandırılır. Bu, auditora həm sifarişçinin maliyyə hesabatlarının təqdim 
edilməsi prosesi, həm də onun sahəsi haqqında yaxşı bilik verir, lakin müstəqillik üçün təhlükə kimi 
də qiymətləndirilə bilər. 
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1.1.4. Tapşırıq qrupu peşəkar səriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq nümayiş etdirir 
 

13. Peşəkar səriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq tətbiq etmək tələbi tapşırıq qrupunun bütün üzvlərinə şamil 
olunur və aşağıdakıları nəzərdə tutur: 

 

• Peşəkar bilik və bacarıqları təkmilləşdirmək və lazımi səviyyədə saxlamaq; 
 

• Vəzifələrini ehtiyatla, diqqətlə və vaxtında yerinə yetirmək; habelə 
 

• Vəzifələrini müvafiq texniki və peşə standartlarına uyğun olaraq ehtiyatla yerinə yetirmək. 
 

1.1.5. Tapşırıq qrupu peşəkar inamsızlıq nümayiş etdirir 
 

14. Peşəkar inamsızlıq, müəssisə, onun təsərrüfat fəaliyyəti və fəaliyyət göstərdiyi mühit haqqında 
düzgün anlayışın əldə edilməsi baxımından hər şeylə maraqlanma yanaşmasını ehtiva edən 
münasibətdir. Bu anlayış daha ümumi biznes bilikləri və təcrübəsi ilə birlikdə auditora müəssisənin 
maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrif risklərini qiymətləndirməyə, audit sübutlarının yetərliliyini 
və uyğunluğunu qiymətləndirməyə və müvafiq nəticələr əldə etməyə imkan verir. 

 
15. Peşəkar inamsızlıq auditin nəticələrinin planlaşdırılması, yerinə yetirilməsi və qiymətləndirilməsi ilə 

bağlı auditorun mühakiməsinin mühüm aspektidir. Auditorlar rəhbərliyin təsdiqləmələrini şübhə 
altına almağa hazır olmayanadək (o cümlədən, rəhbərlik ekspertdən istifadə etdikdə), onlar 
fırıldaqçılıqdan çəkindirici rol oynamayacaq və müəssisənin maliyyə hesabatlarının maliyyə 
hesabatlarının çərçivələrinə uyğun olaraq ədalətli təqdim edilib-edilmədiyi barədə əminliklə nəticə 
çıxara bilməyəcəklər. 

 

16. Peşəkar inamsızlıq tapşırıq qrupunun bütün üzvlərinə şamil olunur və aşağıdakıları nəzərdə tutur: 

 

• Hər şeylə maraqlanma yanaşması tətbiq etmək və rəhbərliyin təsdiqləmələrini şübhə altına 
almağa hazır olmaq; 

 

• İşi görərkən əldə edilmiş məlumat və izahatları tənqidi qiymətləndirmək; 
 

• Maliyyə hesabatlarının mümkün təhrif edilməsində rəhbərliyin marağını başa düşməyə 
çalışmaq; 

 

• Qərəzsizlik; 
 

• Tapşırıq qrupunun digər üzvlərinin mühakimələrini şübhə altına almaq; 
 

• Rəhbərliyin hərəkətlərini və qərarlarını şübhə altına qoymağa hazır olmaq və müvafiq nəticə 
əldə edilənə qədər işini axıra çatdırmaqda inadkarlıq; habelə 

 

• Əldə edilmiş digər sübutlarla ziddiyyət təşkil edən və ya sənədlərin və sorğulara cavabların 
etibarlılığını şübhə altına alan sübutlara diqqət yetirmək. 

 

1.2. Dəyərlər, etik normalar və yanaşmalar – auditor təşkilatı səviyyəsi 
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17. Əsas atributlar bunlardır: 
 

• “Rəhbərliyin müvafiq etik dəyərlər 
sistemini” yaradan və auditor təşkilaltının 
müstəqilliyinin qorunması üçün nəzərdə 
tutulan idarəetmə tədbirləri mövcuddur. 

 

• Zəruri şəxsi xüsusiyyətlər auditin keyfiyyətinin 
təmin edilməsinə yönəldilmiş qiymətləndirmə 
və mükafatlandırma sistemləri vasitəsilə 
təşviq edilir. 

 

• Maliyyə mülahizələri auditin keyfiyyətinə xələl gətirən hərəkətlərə və qərarlara təkan vermir. 
 

• Auditor təşkilatı tərəfindən tərəfdaşlara və işçilərinə ixtisasartırma imkanlarının və keyfiyyətli 
texniki dəstəkdən istifadə etmək imkanlarının təmin edilməsinin vacibliyi vurğulanır. 

 

• Auditor təşkilatı tərəfindən çətin məsələlərlə bağlı məsləhətləşmə mədəniyyəti təbliğ edilir. 
 

• Sifarişçi qəbulu və davamlılığı ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi üçün səmərəli sistemlər 
mövcuddur. 

 

1.2.1 “Rəhbərliyin müvafiq etik dəyərlər sistemini” yaradan və auditor təşkilatının müstəqilliyinin 
qorunması üçün nəzərdə tutulan idarəetmə tədbirləri mövcuddur 

 

18. Audit funksiyasının ictimai maraqları qorumaq və məsələn, digər fəaliyyət sahələrini (vergi, 
korporativ maliyyə və konsultasiya) auditin keyfiyyətinə zərər verəcək qeyri-münasib şəkildə təşviq 
etməklə, auditin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərən təşkilatın kommersiya maraqlarının qarşısını 
almaq üçün auditor təşkilatının etibarlı daxili idarəetmə mexanizmlərinə malik olması vacibdir.   

 
19. Təşkilatın rəhbərliyi auditin ictimai maraqlar üçün rolunu və bu baxımdan auditin keyfiyyətinin 

vacibliyini vurğulayan mədəniyyətin təşviqində mühüm rol oynayır, o cümlədən təşkilatın 
obyektivliyinə və müstəqilliyinə xələl gətirə biləcək vəziyyətlərə yol verilməməsi. Gözlənilən 
davranışlar haqqında müntəzəm şəkildə məlumatvermə auditor təşkilatında auditorlara tətbiq edilən 
etik normaların əsasını təşkil edən prinsiplərə riayət olunmasını təşviq edən müvafiq mühit yaradır. 

 
20. Fəaliyyət göstərən fərdi auditorlar öz təşkilatlarının mədəniyyətinə birbaşa nəzarət edirlər, Kiçik və 

Orta Müəssisələrdə (KOM) isə az sayda tərəfdaş idarəetmənin təşkili, məsləhətləşmələr və 
monitorinq fəaliyyətləri kimi ilkin parametrlərə tam birbaşa təsir göstərə bilirlər. Vəziyyətdən asılı 
olaraq, bu, kiçik təşkilatın mühitinin güclü və ya zəif tərəfi ola bilər. 

 

1.2.2 Zəruri şəxsi xüsusiyyətlər auditin keyfiyyətinin təmin edilməsinə yönəldilmiş qiymətləndirmə 
və mükafatlandırma sistemləri vasitəsilə təşviq edilir 

 

21. Qiymətləndirmə və mükafatlandırma sistemləri dürüstlük, obyektivlik, peşəkar səriştəlilik və lazımi 
ehtiyatlılıq da daxil olmaqla, müvafiq şəxsi xüsusiyyətləri və davranışı formalaşdıra və təkmilləşdirə 
bilər. Bu, müvafiq səriştəlilik konsepsiyalarını istifadə etməklə həmin xüsusiyyətlərin işə qəbul 
zamanı nəzərə alınan seçim meyarlarına, vəzifə yüksəlişləri və mükafatlandırma proseslərinə, 
eləcə də təlim proqramlarına daxil edilməsini ehtiva edir. 

 
22. Səriştəlilik konsepsiyaları Beynəlxalq təhsil standartlarının səlahiyyət sahələrinə istinad etməklə 

hazırlana bilər ki, bu da konsepsiyaların auditor təşkilatları arasında uyğunlaşdırılmasını təşviq 
edər. 

 
23. Təşkilat müntəzəm olaraq öz tərəfdaşlarının və işçilərinin auditin keyfiyyətini əsaslandırmaq 
üçün işlənib hazırlanmış səriştələrə uyğunluğunu qiymətləndirir. Bunu etməklə, auditor təşkilatları 
sifarişçilərlə münasibətlərinə xələl gətirə bilsə belə, tərəfdaşların və işçilərin audit məsələlərində 
möhkəm mövqe tutduqlarına görə cəzalandırılmayacağını təmin edirlər. Əldə edilən nəticələr vəzifə 
irəliləyişi və mükafatlandırma ilə bağlı qərarları əsaslandırmaq üçün istifadə olunur; habelə 
tərəfdaşların və ya işçilərin fəaliyyətinin nəticələri gözlənilən standartlara cavab vermədikdə 
təşkilatlar tərəfindən görülə biləcək digər tədbirlər. 

 

1.2.3 Maliyyə mülahizələri auditin keyfiyyətinə xələl gətirən hərəkətlərə və qərarlara təkan vermir 

və keyfiyyətə 
nəzarət 
prosedurları 

Bölmə 1.7 Bölmə 1.8 Bölmə 1.9 
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24. Həm təşkilat səviyyəsində (məsələn, təşkilatın audit işi üzrə əldə ediləcək mənfəət marjası üçün 
müəyyən etdiyi maliyyə hədəfi və audit üçün təlim və dəstək sistemlərinə sərmayə qoymaq istəyi), 
həm də tapşırıq səviyyəsində (məsələn, audit haqqı ilə yerinə yetirilən işin əsas xərcləri arasında 
əlaqələr) maliyyə mülahizələri ictimai maraqlara cavab verən etibarlı auditin aparılmasına mane 
olmamalıdır. 

 
25. Bununla belə, auditin keyfiyyəti bahasına aşağıdakılar da olmamalıdır: 
 

• Auditin təyin olunması haqqında aktların əldə edilməsinin və audit sifarişçilərinin, xüsusən də 
qeyri-real aşağı xidmət haqları ilə saxlanılmasının vurğulanması; 

 

• Auditor təşkilatının auditini apardığı müəssisələrə auditdən kənar xidmətlərin aktiv şəkildə təklif 
edilməsinin vurğulanması; yaxud 

 

• Audit fəaliyyətində (məsələn, iqtisadi tənəzzül zamanı) xərclərin azaldılması (tərəfdaşların və 
işçilərin ixtisarı da daxil olmaqla). 

 

1.2.4 Auditor təşkilatı tərəfindən tərəfdaşlara və işçilərə ixtisasartırma imkanlarının və keyfiyyətli texniki 
dəstəkdən istifadə etmək imkanlarının təmin edilməsinin vacibliyi vurğulanır 

 

26. Auditin aparılması üçün maliyyə hesabatları, audit və etika standartları, korporativ, həmçinin vergi 
qanunları və qaydaları da daxil olmaqla xeyli sayda texniki sahə üzrə bilik tələb edilir. Auditor 
təşkilatlarının ayrı-ayrı tərəfdaşlara və işçilərə bu sahələrdəki yeniliklərdən xəbərdar olmaq və 
mürəkkəb sahələr üzrə yardım göstərmək üçün texniki dəstək tədbirlərinə malik olması vacibdir. 

 
27. Təşkilata audit mühakimələrini əsaslandırmağa (məsələn, biznes və sahə ilə bağlı məlumat 

bazalarını yaratmaqla), müstəqillik ilə bağlı məsələləri izləməyə və lazımi şəkildə həll etməyə, 
tərəfdaşların audit tapşırıqlarında rotasiyasını planlaşdırmağa və səmərəli idarə etməyə imkan 
verən informasiya infrastrukturu hazırlandığı halda, auditin keyfiyyəti də artırıla bilər. 

 
28. Auditor təşkilatlarının ölçüsü və mövcud texniki dəstək əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. İşçi 

heyəti və sifarişçi bazası az olan, əməliyyatları nisbətən mürəkkəb olmayan kiçik müəssisələrdə 
nisbətən sadə keyfiyyətə nəzarət siyasətləri və prosedurları hazırlamaq mümkündür. Bununla belə, 
kiçik müəssisələr məsləhətləşmə ilə bağlı çətinliklərlə üzləşə bilər və kənardan texniki bilikləri olan 
məsləhətçiləri cəlb edə və ya yerli peşəkar mühasibat təşkilatları tərəfindən təqdim olunan texniki 
dəstək xidmətlərinə etibar edə bilər. 

 
 

1.2.5 Auditor təşkilatı tərəfindən çətin məsələlərlə bağlı məsləhətləşmə mədəniyyəti təbliğ edilir 
 

29. Məsləhətləşmə mədəniyyəti bütün auditor təşkilatları, o cümlədən fərdi fəaliyyət göstərən auditorlar 
üçün vacibdir. Auditin aparılması üçün çox vaxt çətin qərarların qəbul edilməsi və mühakimələrin 
yürüdülməsi tələb olunur. İşçilər bu məsələləri tapşırıq qrupunda və audit tapşırığı üzrə tərəfdaşla 
müzakirə edirlər. Audit tapşırığı üzrə tərəfdaşlar çətin qərarları və mühakimələri digər tərəfdaşlarla 
və ya texniki mütəxəssislərlə müzakirə edir və verilən məsləhətləri diqqətlə nəzərdən keçirirlər. Bu 
prosesin səmərəli olması üçün məsləhətləşmə mədəniyyətinin olması və cəlb olunanların yaranan 
problemləri düzgün həll etmək üçün kifayət qədər vaxtının olması vacibdir. 

 

30. Daxili ehtiyatların məhdud olduğu hallarda, texniki ehtiyatlar peşəkar mühasibat təşkilatları, digər 
auditor təşkilatları ilə əlaqələri və ya müvafiq ehtiyatlarla təmin edilmiş üçüncü tərəfin təşkilatları 
vasitəsilə kənardan əldə edilə bilər. 

 

1.2.6 Sifarişçi qəbulu və davamlılığı ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi üçün səmərəli sistemlər mövcuddur 
 

31. Audit tapşırığını qəbul etməzdən əvvəl və qəbul etdikdən sonra hər il auditor təşkilatlarının tapşırığı 
yerinə yetirmək üçün səriştəli olub-olmadıqlarını və bunu etmək üçün imkan və ehtiyatlara malik 
olub-olmadıqlarını nəzərə almaları vacibdir. Bura təşkilatın müvafiq etik normalara riayət edə 
biləcəyi də daxildir. 

 
32. Auditorlar peşəkar inamsızlıq tətbiq etməli olsa da, audit rəhbərliyə müəyyən dərəcədə inamı da 

əhatə edir. Dürüst olmayan rəhbərliyə, tərifinə görə etibar etmək olmaz. Buna görə də yaxşı sifarişçi 
qəbulu və davamlılıq sistemləri sifarişçinin rəhbərliyinin keyfiyyətli auditin həyata keçirilməsinin 
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mümkün olmayacaq dərəcədə dürüst olmadığını göstərən məlumatların olub-olmadığını 
qiymətləndirir. Buna görə də etibarlı sifarişçi qəbulu və davamlılıq sisteminə malik olmaq auditor 
təşkilatına yüksək fırıldaqçılıq və ya qeyri-qanuni hərəkətlər ehtimalı olan tapşırıqlardan 
qaçınmaqda və bununla da keyfiyyətli auditlər təmin etmək üçün nüfuzu qoruyub saxlamaqda 
kömək etmək üçün vacibdir. 

 

1.3 Dəyərlər, etik normalar və yanaşmalar – milli səviyyə 
 

33. Əsas atributlar bunlardır: 
 

•  Həm əsas etik prinsipləri, həm də 
tətbiq olunan xüsusi tələbləri 
aydınlaşdıran etik normalar hamıya 
bildirilir.  

 

• Tənzimləyici orqanlar, standartları 
müəyyən edən milli orqanlar və 
peşəkar mühasib təşkilatları etik 
prinsiplərin başa düşülməsini və 
tələblərin ardıcıl şəkildə tətbiq 
olunmasını təmin etməkdə fəaldırlar. 

 

• Auditor təşkilatları sifarişçi qəbulu ilə 
bağlı qərarlara aid məlumatlarla bir-
biri ilə bölüşürlər. 

 

 

1.3.1 Həm əsas etik prinsipləri, həm də tətbiq olunan xüsusi tələbləri aydınlaşdıran etik normalar 
hamıya bildirilir 

 

34. Etik normalar qanun və ya qaydalarla müəyyən edilə bilər və ya peşəkar mühasib təşkilatları 
vasitəsilə nəzərdə tutula bilər. IFAC öz üzv qurumlarından IESBA Məcəlləsini öz yurisdiksiyalarında 
qəbul etmək və tətbiq etmək üçün tədbirlər görməyi və üzv qurumların milli mühitlərdəki 
məsuliyyətlərindən asılı olaraq onun həyata keçirilməsinə kömək etməyi tələb edir. Bəzi ölkələrdə 
IESBA Məcəlləsinə milli tələblər əlavə edilir və auditor təşkilatları və ictimai sektorun audit orqanları 
öz tərəfdaşlarına və işçilərinə daha yüksək tələblər tətbiq etməyi seçə bilərlər. 

 
35. Etik normalar bütün mümkün vəziyyətləri əhatə edə bilməz. Buna görə də auditorlar onların 

praktikada necə tətbiq etməyi başa düşmək üçün həm tələblər, həm də onların əsas prinsipləri 
haqqında anlayış əldə edirlər. Prinsiplərin necə tətbiq olunacağına dair anlayış auditor təşkilatında 
məlumatvermələr, kouçinq və ya iş yerində təlim vasitəsilə və işçilərin daha təcrübəli heyətin işinə 
baxmaqla hazırlana bilər. 

 

36. IESBA Məcəlləsi auditorlardan peşəkar etikanın aşağıdakı fundamental prinsiplərini müəyyən edir 
və onlara riayət etməyi tələb edir:2 

 
• Dürüstlük – bütün peşəkar və işgüzar münasibətlərdə düz və düzgün olmaq. Dürüstlük həm də 

ədalətli rəftar və doğruluğu nəzərdə tutur.3 

 

• Obyektivlik – qeyri-obyektivliyin, maraqların toqquşmasının və ya başqalarının lazımsız təsirinin 
peşəkar və ya biznes mühakimələrini alt-üst etməsinə imkan verməmək. 

 

• Peşəkar səriştəlilik və lazımi ehtiyatlılıq – sifarişçinin və ya işəgötürənin praktikada, 
qanunvericilikdə və işin aparılması metodlarında ən son yeniliklər əsasında səlahiyyətli peşəkar 
xidmətlər almasını və qüvvədə olan texniki və peşəkar standartlara uyğun olaraq vicdanla 
hərəkət etməsini təmin etmək üçün tələb olunan səviyyədə peşəkar bilik və bacarığı saxlamaq. 

 

• Məxfilik - peşəkar və işgüzar münasibətlər nəticəsində əldə edilmiş məlumatların məxfiliyinə 
hörmət etmək və buna görə də, açıqlanmasına qanunla və ya peşəkar hüquq və ya öhdəliklərlə 

 
2 IESBA Məcəlləsi, 100.5-ci paraqraf 
3 IESBA Məcəlləsi, 110.1-ci bölmə 
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icazə verildiyi hallar istisna olmaqla, müvafiq və xüsusi səlahiyyət olmadan bu cür məlumatları 
üçüncü şəxslərə açıqlamamaq və ya bu məlumatları peşəkar mühasibin və ya üçüncü şəxslərin 
şəxsi məqsədləri üçün istifadə etməmək.  

 

• Peşəkar davranış – müvafiq qanun və qaydalara riayət etmək və peşəni nüfuzdan salan hər 
hansı hərəkətdən çəkinmək. 

 
37. Bundan əlavə, IESBA Məcəlləsi auditorun müstəqilliyinə dair əlavə tələbləri ehtiva edir və 

auditorların qəbul etməli olduğu yanaşmanı əks etdirir, o cümlədən: 
 

• Müstəqillik üçün təhlükələrin müəyyən edilməsi; 
 

• Müəyyən edilmiş təhlükələrin əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi; habelə 
 

• Zəruri hallarda təhlükələri aradan qaldırmaq və ya məqbul səviyyəyə endirmək üçün 
təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi. 

 
38. IESBA Məcəlləsində qeyd olunur ki, auditorlar təhlükələri aradan qaldırmaq və ya məqbul 

səviyyəyə qədər azaltmaq üçün müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin mövcud olmadığını və ya tətbiq 
edilə bilməyəcəyini müəyyən etdikdə, peşəkar mühasib təhlükələri yaradan vəziyyəti və ya 
münasibətləri aradan qaldırmalı və ya audit tapşırığından imtina etməli, yaxud audit tapşırığına  
xitam verməlidir.4 IESBA Məcəlləsində qəbul edilir ki, bəzi hallarda yaradılan təhlükə o qədər 
əhəmiyyətli olacaq ki, heç bir təhlükəsizlik tədbirləri təhlükəni məqbul səviyyəyə qədər azalda 
bilməz; həmçinin müvafiq olaraq, auditora auditi aparmaq qadağan olunur. 

 

1.3.2 Tənzimləyici orqanlar, standartları müəyyən edən milli orqanlar və peşəkar mühasib təşkilatları etik 
prinsiplərin başa düşülməsini və tələblərin ardıcıl şəkildə tətbiq olunmasını təmin etməkdə fəaldırlar 

 
39. Etik normaların və onların əsas prinsiplərinin ardıcıl tətbiq edilməsinə tənzimləyici orqanlar, milli 

standartları müəyyən edən orqanlar, peşəkar mühasib təşkilatları və başqaları tərəfindən təmin 
edilən rəhbərlik, təlim və dəstək fəaliyyətləri kömək edir. Bu, tez-tez verilən suallara cavablar, eləcə 
də təqdimatlar və seminarların təşkili kimi təlimat materiallarının buraxılmasını əhatə edə bilər. 

 

1.3.3 Auditor təşkilatları sifarişçi qəbulu ilə bağlı qərarlara aid məlumatlarla bir-biri ilə bölüşürlər 
 
40. Ayrı-ayrı auditor təşkilatları yeni audit sifarişçisinin qəbul edilməsi və ya mövcud audit sifarişçisinin 

davamlılığı ilə bağlı qərar qəbul edirlər. Maliyyə hesabatları və ya rəhbərliyin dürüstlüyü ilə bağlı 
şübhə yarandığı halda, auditor təşkilatları audit sifarişçisi ilə işləməyə davam etdirməməyi seçə 
bilər. Belə vəziyyətdə audit üçün tenderə dəvət olunmuş digər auditor təşkilatlarının bu məlumatdan 
xəbərdar olması vacibdir. 

 

1.4 Biliklər, bacarıqlar, təcrübə və vaxt – tapşırıq səviyyəsi 
 

41. Əsas atributlar bunlardır: 
 

• Tərəfdaşlar və işçilər lazımi 
səlahiyyətlərə malikdirlər. 

 

• Tərəfdaşların və işçilərin müəssisənin 
fəaliyyəti haqqında anlayışı var. 

 

• Tərəfdaşlar və işçilər əsaslandırılmış 
mühakimələr yürüdürlər. 

 

• Audit tapşırığı üzrə tərəfdaş risklərin 
qiymətləndirilməsində, 
planlaşdırılmasında, nəzarət 
edilməsində və yerinə yetirilən işlərin 
yoxlanılmasında fəal iştirak edir. 

 

 
4 IESBA Məcəlləsi, paraqraf 290.7. Bununla belə, ictimai sektordakı audit orqanları adətən audit tapşırıqlarından imtina etmək 

iqtidarında olmurlar. 

 Tapşırıq 
səviyyəsi 

Təşkilat 
səviyyəsi 

Milli səviyyə 

İlkin parametrlər 

Dəyərlər, etik 
normalar və 
yanaşmalar 

 
Bölmə 1.1 

 
Bölmə 1.2 

 
Bölmə 1.3 

Biliklər, 
bacarıqlar, 
təcrübə və 
vaxt 

 
Bölmə 1.4 

 
Bölmə 1.5 

 
Bölmə 1.6 

Proses amilləri 

Audit prosesi 
və keyfiyyətə 
nəzarət 
prosedurları 

 
Bölmə 1.7 

 
Bölmə 1.8 

 
Bölmə 1.9 
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• Təfərrüatlı səyyar audit işini yerinə yetirən işçilərin kifayət qədər təcrübəsi var, onun işi müvafiq 
qaydada idarə olunur, nəzarət olunur və yoxlanılır və işçilərin ardıcıllığı kifayət qədər yüksəkdir. 

 

• Tərəfdaşların və işçilərin auditi səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün kifayət qədər vaxtı 
vardır. 

 

• Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərin audit tapşırığı üzrə tərəfdaşa və tapşırıq qrupunun 
digər təcrübəli üzvlərinə çıxışı vardır. 

 

1.4.1 Tərəfdaşlar və işçilər lazımi səlahiyyətlərə malikdirlər 
 

42. Qrupun bütün üzvlərinin eyni səviyyədə bilik və təcrübəyə malik olması mümkün olmasa da, 
tapşırığın şərtlərinin tələblərini yerinə yetirmək üçün qrupun bütövlükdə müvafiq səriştələrə malik 
olmasını və müvafiq hallarda kənar mütəxəssislərin və ya ekspertlərin cəlb edilməsini təmin etmək 
audit tapşırığı üzrə tərəfdaşın məsuliyyətidir. Məsələn, aşağıdakı kimi məsələlərlə bağlı ekspertiza 
tələb oluna bilər: 

 

• Mürəkkəb maliyyə alətlərinin, torpaq və binaların, qeyri-maddi aktivlərin, əldə edilmiş aktivlərin 
və müəssisələrin birləşməsində qəbul edilmiş öhdəliklərin və dəyərsizləşmiş aktivlərin 
qiymətləndirilməsi. 

 

• Sığorta müqavilələri və ya əməkdaşların mükafatlandırma planları ilə bağlı öhdəliklərin aktuar 
hesablanması. 

 

• Neft və qaz ehtiyatlarının uçot qiymətləndirmələri. 
 

• Ətraf mühit üzrə öhdəliklərin və ərazinin təmizlənməsi üzrə xərclərin qiymətləndirilməsi. 
 

• Müqavilələrin, qanunların və qaydaların şərh olunması. 
 

• Vergi qanunvericiliyinə riayətetmə ilə bağlı mürəkkəb və ya qeyri-adi məsələlərin təhlili. 
 

• Müəssisənin informasiya sistemləri, xüsusilə müəssisə informasiya texnologiyalarından asılı 
hesab olunduğu halda. 

 

43. Səriştə auditor təşkilatının daxilində və ya kənar mənbələrdən əldə edilə bilər. Mütəxəssislər və ya 
ekspertlər cəlb olunduqda, tapşırıq qrupunun digər üzvləri kimi, onların işinin müvafiq qaydada 
idarə olunması, nəzarət edilməsi və təhlil olunması vacibdir. 
 

44. Peşəkar bilik və bacarıqların müvafiq təkmilləşdirilməsi peşəkar mühasibin ilkin peşə təhsili ilə 
başlayır.5 Sonra, peşəkar mühasibin auditor vəzifəsini yerinə yetirmək üçün sonrakı ixtisaslaşması 
ixtisasartırma və əlavə audit üzrə iş təcrübəsi vasitəsilə əldə edilir. Əgər auditorlar sifarişçilərinin və 
ictimaiyyətin gözləntilərini qarşılamağa davam etmək istəyirlərsə, peşəkar səriştənin artırılması və 
ömür boyu öyrənmək vacibdir.6 

 

1.4.2 Tərəfdaşların və işçilərin müəssisənin fəaliyyəti haqqında anlayışı var 
 

45. Müəssisə, onun fəaliyyəti və fəaliyyət göstərdiyi sahə haqqında düzgün anlayış auditorun lazımi 
audit prosedurlarını həyata keçirmək və onlardan əldə edilən nəticələri qiymətləndirmək üçün 
maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrif risklərini qiymətləndirə bilməsi üçün vacib rol oynayır. Bu, 
həmçinin peşəkar inamsızlıq tətbiq etmək və audit ilə bağlı müvafiq mühakimələr yürütmək bacarığı 
üçün lazımdır. 

 

 
5 Peşəkar mühasib olmaq istəyənlər üçün səriştəlilik sahələri və təlim nəticələri 2 saylı “İlkin peşə təhsili – texniki səriştə” BTS-də; 3 

saylı “İlkin peşə təhsili – peşəkar bacarıqlar” BTS-də və 4 saylı “İlkin peşə təhsili – peşə dəyərləri, etikası və yanaşmaları” BTS-də 
əks etdirilmişdir; lakin tapşırıq üzrə tərəfdaş üçün səriştəlilik sahələri və təlim nəticələri 8 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditinə görə 
məsul olan tapşırıq üzrə tərəfdaşlar üçün təhsil” BTS-də əks etdirilmişdir. 
 
6 IAESB 8 saylı BTS-in yeni redaktəsinin üzərində işləyir. O, əvvəl öyrənmə nəticələrini müəyyən edib, sonra isə maliyyə 

hesabatlarının auditinə məsul olan tapşırıq üzrə tərəfdaşlardan tələb olunan səriştəlilik sahələrində ixtisasartırma tələb etməklə 
auditorun səriştəsinin artırılmasına ehtiyacın olmasını qəbul edə bilər. 
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46. Müvafiq qaydalar və mühasibat uçotu məsələləri ilə bağlı anlayış da daxil olmaqla, sahə ilə bağlı 
biliklər, məsələn, maliyyə xidmətləri sahəsində sifarişçilər üçün xüsusilə vacib ola bilər. Bununla 
belə, bilik sahələrinin auditorun daha geniş məsələləri görməsinə mane olacaq qədər məhdud 
olmaması vacibdir. Auditorlar qeyri-audit işləri görməkdən və müxtəlif sahələrdə müxtəlif 
sifarişçilərlə işləməkdən biznes haqqında ümumi biliklər əldə edə bilərlər. Bu, onlara konkret 
müəssisənin fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini nəzərə almamağa və biznes ilə bağlı məsələlər, risklər və 
nəzarət sistemləri haqqında daha geniş biliklərindən istifadə etməyə imkan verir. 

 
47. Kiçik müəssisələrin auditi çox vaxt müəyyən müəssisə ilə bir neçə il ərzində işləyən təcrübəli işçi 

heyəti tərəfindən iş yerlərində aparılır. Bu cür işçi heyətinin adətən müəssisənin fəaliyyəti haqqında 
yaxşı bilikləri olsa da, onların obyektivliyi və peşəkar inamsızlığı üçün təhlükələr ola bilər. 

 

1.4.3 Tərəfdaşlar və işçilər əsaslandırılmış mühakimələr yürüdürlər 
 

48. Auditorlar tapşırığın faktları və şərtləri ilə əsaslandırılan ağlabatan peşəkar mühakimələr yürütmək 
üçün öz təcrübələrindən, dürüstlük, obyektivlik və peşəkar inamsızlıq dəyərlərindən istifadə edirlər. 

 
49. Ağlabatan mühakimələrin yürüdülməsi üçün tərəfdaşlar və işçilərdən aşağıdakılar tələb edilə bilər: 
 

• Problemin müəyyən edilməsi; 
 

• Biznes, mühasibat uçotu və hesabatlılıq və informasiya texnologiyaları sahələrində biliklərin 
tətbiq edilməsi; 

• Mövzunun araşdırılması və müxtəlif perspektivlərin nəzərdən keçirilməsi; 
 

• Müvafiq faktlar və şəraitlər baxımından alternativlərin qiymətləndirilməsi; 
 

• Nəticə əldə etmək üçün uyğun prosesin istifadə olunub-olunmadığının və onu əsaslanıdrmaq 
üçün yetərli müvafiq audit sübutlarının olub-olmadığının nəzərdən keçirilməsi; 

 

• Müvafiq hallarda məsləhətləşmələr; habelə 
 

• Nəticənin sənədləşdirilməsi və onun əsaslandırılması. 
 

1.4.4  Audit tapşırığı üzrə tərəfdaş risklərin qiymətləndirilməsində, planlaşdırılmasında, nəzarət 
edilməsində və yerinə yetirilən işlərin yoxlanılmasında fəal iştirak edir 

 

50. Tapşırıq üzrə tərəfdaşlar apardıqları auditlərə görə məsuliyyət daşıdıqlarına görə onların auditin 
planlaşdırılmasında, əldə edilmiş sübutların qiymətləndirilməsində və yekun nəticələrin əldə 
edilməsində bilavasitə iştirak etmələri vacibdir. 

 
51. Təfərrüatlı audit işinin böyük hissəsi daha az təcrübəli işçilərə həvalə oluna bilsə də, audit tapşırığı 

üzrə tərəfdaşların əlçatanlığı onlara audit irəlilədikcə vaxtında məlumat verməyə imkan verir. 
 
52. Bəziləri hesab edirlər ki, auditor hesabatında tapşırıq üzrə tərəfdaşın adının açıqlanması bütün 

müəssisələr üçün tələb olunmalıdır, çünki bu, tapşırıq üzrə tərəfdaşın daha çox şəxsi məsuliyyət 
hiss etməsini təmin edərdi, məhz bu şəxs son nəticədə auditin aparılmasına görə məsuliyyət 
daşıyır. Bir çox yurisdiksiyalarda bu, adətən şəxsi imza atmaqla artıq tələb olunur. Digərləri hesab 
edirlər ki, belə bir tələb tapşırıq üzrə tərəfdaşın məsuliyyət hissinə heç bir təsir göstərməyəcəkdir. 
Bu cür tələbin potensial çətinliklərinə təşkilatın məsuliyyətinin hiss ediləcək dərəcədə azalması və 
müəyyən yurisdiksiyalarda tapşırıq üzrə tərəfdaş üçün hüquqi məsuliyyətin artırılması ehtimalı 
daxildir. 

 

1.4.5 Təfərrüatlı səyyar audit işini yerinə yetirən işçilərin kifayət qədər təcrübəsi var, onun işi müvafiq 
qaydada idarə olunur, nəzarət olunur və yoxlanılır və işçilərin ardıcıllığı kifayət qədər yüksəkdir 

 

53. Bir çox auditor təşkilatlarının, xüsusilə daha böyük auditor təşkilatlarının strukturu iyerarxikdir - çox 
vaxt “piramida strukturu” kimi təsvir olunur – və fərdi tapşırıqlar üzrə bir çox tapşırıq qruplarının 
tərkibi bu strukturu əks etdirir. Nəticə etibarilə, təfərrüatlı “səyyar” audit işinin çoxu, ehtimal ki, 
nisbətən təcrübəsiz işçilər tərəfindən yerinə yetiriləcək; hətta bir çoxları hələ də mühasibat uçotu 
ixtisası üzrə təhsilini davam etdirir. Bununla belə, işçilərə ağlabatan peşəkar mühakimə yürütmək 
üçün təcrübə tələb olunur. 
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54. Bundan əlavə, ildən ilə eyni işçi heyətinin auditə cəlb olunması, çox ehtimal  ki, onlara müəssisənin 
fəaliyyətini və sistemlərini öyrənməyə kömək edəcək və bu, rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslər 
tərəfindən çox vaxt müsbət qarşılanır. Bəziləri hesab edir ki, bu, çox ehtimal ki, maliyyə 
hesabatlarında əhəmiyyətli təhrif risklərinə qarşı səmərəli cavab tədbirləri və auditin səmərəliliyi ilə 
nəticələnəcəkdir. Bununla belə, uzunmüddətli iştirak peşəkar inamsızlığın olmaması və auditorun 
müstəqilliyinin təhlükəyə məruz qalması ilə nəticələnə bilər. 

 
55. Bir çox ölkələrdə ictimai sektordakı auditorların insan resurslarına xərcləyəcəkləri məbləğlə bağlı 

müəyyən məhdudiyyətlər vardır. İşçilərin işə qəbuluna və ödənilə biləcək maaşlara təsir edən 
qaydalar da ola bilər. Buna görə bəzi auditin orqanları üçün audit keyfiyyətinə davamlı şəkildə nail 
olmaq üçün kifayət qədər yüksək keyfiyyətli işçiləri işə götürmək və saxlamaq çətin ola bilər. 

 

1.4.6 Tərəfdaşların və işçilərin auditi səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün kifayət qədər vaxtı vardır 
 

56. Tərəfdaşların və işçilərin çox vaxt tək bir müəssisənin auditindən başqa öhdəlikləri də olur və 
auditlər sıx qrafiklərə uyğun aparıla bilər. Yetərli müvafiq audit sübutu toplamaq, həmçinin rəhbərlik 
və idarəetməyə məsul şəxslərlə müvafiq şəkildə qarşılıqlı əlaqə yaratmaq məqsədilə müvafiq 
ehtiyatların mövcud olmasını təmin etmək üçün planlaşdırma həm fərdi audit səviyyəsində, həm də 
auditor təşkilatı səviyyəsində vacibdir. 

 
57. Auditor təşkilatları adətən kommersiya tipli müəssisələrdir və auditor təşkilatının gəlirliliyinə 

ödənilən audit haqları ilə yetərli müvafiq audit sübutlarının toplanması ilə bağlı xərclərin nisbəti təsir 
göstərir. Audit tapşırığı üzrə tərəfdaşlar adətən apardıqları auditlər üzrə maliyyə gəlirlərinə görə öz 
auditor təşkilatları daxilində cavabdehlik daşıyırlar və əgər audit haqları rəhbərlik tərəfindən 
məhdudlaşdırılırsa, bu, audit prosedurlarının xüsusiyyətini və müddətini dəyişmək və ya testləri 
azaltmaq üçün tapşırıq qrupuna təzyiq göstərə bilər. Bu da öz növbəsində auditin keyfiyyətinə 
potensial təhlükə yaradır.7 

 

1.4.7 Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərin audit tapşırığı üzrə tərəfdaşa və tapşırıq qrupunun 
digər təcrübəli üzvlərinə çıxışı vardır 

 

58. Rəhbərliyin yüksək səviyyəli üzvlərinin və idarəetməyə məsul şəxslərin audit tapşırığı üzrə 
tərəfdaşa çıxışının olması vacibdir. Müntəzəm əlaqə audit tapşırığı üzrə tərəfdaşa müəssisənin 
fəaliyyətindəki yeniliklər haqqında məlumat almağa, habelə auditlə bağlı məsələləri vaxtında 
qaldırmağa imkan verir. 

 

1.5 Biliklər, bacarıqlar, təcrübə və vaxt – təşkilat səviyyəsi 
 

 

59. Əsas atributlar bunlardır: 
 

•  Tərəfdaşlar və işçilər yaranan çətin 
məsələləri həll etmək üçün kifayət qədər 
vaxta malikdirlər. 

 

• Tapşırıq qruplarının strukturu düzgündür. 
 

• Tərəfdaşlar və daha yüksək səviyyəli işçilər 
daha az təcrübəli işçilərin işini vaxtında 
qiymətləndirir və müvafiq mentorluq edir və 
ya “iş yerində” təlim keçir. 

 

• Audit tərəfdaşlarına və işçilərinə audit, 
mühasibat uçotu və lazım gəldikdə sahə ilə 
əlaqəli ixtisaslaşdırılmış məsələlər üzrə 
kifayət qədər təlim keçirilir. 

 

 

1.5.1 Tərəfdaşlar və işçilər yaranan çətin məsələləri həll etmək üçün kifayət qədər vaxta malikdirlər 

 
7 Etik normalar (məsələn, IESBA Məcəlləsinin 240.2-ci paraqrafı) çox vaxt bu təhlükəni təsvir edir və onun qiymətləndirilməsini 
və müvafiq hallarda qorunma tədbirlərinin tətbiq edilməsini tələb edir. 
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60. Tərəfdaşlar və yüksək səviyyəli işçilər adətən hesabatvermə cədvəlləri oxşar olan bir necə audit 
üzərində işləyirlər. Bunun nəticəsində müəyyən dövrlərdə iş xüsusilə gərgin ola bilər. Tərəfdaşlar və 
yüksək səviyyəli işçilər çox vaxt sifarişçilər üçün qeyri-audit xidmətləri və ya auditor təşkilatı 
daxilində digər fəaliyyətlər də həyata keçirirlər. Məsuliyyətləri bölüşdürərkən auditor təşkilatlarının 
üst-üstə düşən tarixlərlə bağlı mövcud münaqişələri mümkün qədər qabaqcadan görmələri və idarə 
etmələri vacibdir. Ayrı-ayrı tərəfdaşların və işçilərin həddən artıq yüklənməsi riskini azaltmaq üçün 
auditor təşkilatının rəhbərliyi iş yükü səviyyələrini aktiv şəkildə izləməlidir. 

 

1.5.2 Tapşırıq qruplarının strukturu düzgündür 
 

61. İnsan resurslarının bölüşdürülməsində risklər nəzərə alınır. Ən səriştəli tərəfdaşların və işçilərin 
auditor təşkilatının ən böyük və ən prestijli sifarişçilərinə ayrılması və nəticədə maliyyə 
hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olunduğu risklərin daha çox ola biləcəyi digər 
sifarişçilərin auditini apara bilməyəcəyi təhlükəsi mövcuddur. 

 
62. Resursların müvafiq şəkildə bölüşdürülməsi konkret auditlərin təcrübə və vaxta malik tapşırıq 

qrupları tərəfindən aparılmasına kömək edir. Bu, həm sifarişçinin fəaliyyət göstərdiyi sahə, həm də 
onun maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri haqqında müvafiq biliyə malik olan 
tərəfdaşların və yüksək səviyyəli işçilərin ayrılmasını və keyfiyyətli audit həyata keçirmək imkanı 
üçün kifayət qədər vaxtın ayrılmasını nəzərdə tutur. 

 
63. Resursların bölüşdürülməsi auditor təşkilatının aşağıdakılar barədə məlumat toplamasını ehtiva 

edir: 
 

• Bilik, bacarıq və təcrübə; 
 

• Təxmini vaxt öhdəlikləri; habelə 
 

• Xidmətlərin göstərilmə müddətləri – məsələn, audit tərəfdaşlarının rotasiyası ilə bağlı etik 
normalara riayət olunmasını asanlaşdırmaq üçün. 

 
64. Bəzi ölkələrdə kiçik müəssisələrin auditi məcburi deyildir. Bu o deməkdir ki, belə ölkələrdə yalnız az 

sayda audit sifarişçisi olan kiçik və orta auditor təşkilatları üçün audit sahəsində müvafiq biliyi və 
təcrübəsi olan tərəfdaşları və işçiləri saxlamaq çətin ola bilər. 

 

1.5.3 Tərəfdaşlar və daha yüksək səviyyəli işçilər daha az təcrübəli işçilərin işini vaxtında 
qiymətləndirir və müvafiq mentorluq edir və ya “iş yerində” təlim keçir 

 

65. Auditor təşkilatının qiymətləndirmə prosesi fərdin bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinin vacib 
aspektidir. Ölçmək çətin olsa da, həm tərəfdaşlar, həm də işçilər üçün qiymətləndirmələrdə xüsusi 
olaraq nəzərə alındıqda auditin keyfiyyəti yaxşılaşa bilər. Bu, çətin məsələlər üzrə 
məsləhətləşmələr də daxil olmaqla, əsaslandırılmış audit mühakimələrinin yürüdülməsini təşviq 
etmək üçün istifadə edilə bilər. 

 
66. Yaxşı olardı ki, işçilərin fəaliyyətinin dövri qiymətləndirilməsi ilə kouçinq və iş yerində təlimlərin 

keçirilməsi arasında fərq qoyulsun. Qiymətləndirmələr mühüm bacarıq və ya səriştənin müəyyən 
edilməsinə kömək etmək üçün istifadə oluna bilər. Kouçinq və ya iş yerində təlim isə fərdin həmin 
bacarıq və ya səriştəni təkmilləşdirməsinə kömək etmək üçün istifadə edilə bilər. Dürüstlük, 
obyektivlik, ciddilik, peşəkar inamsızlıq və inadkarlıq kimi əsas şəxsi xüsusiyyətlərin inkişaf 
etdirilməsi, eləcə də təcrübəsi daha az olan işçilərə tanış olmadıqları audit sahələri ilə məşğul 
olmaqda köməklik etmək üçün kouçinq və iş yerində təlim xüsusilə vacibdir. 

 
67. Səmərəli şəkildə kouçinq təqdim edə bilmək üçün əlavə bacarıq, bilik və təcrübə tələb olunur və 

auditor təşkilatlarında müvafiq səlahiyyətlərə malik olan insanların sayı qeyri-məhdud deyildir. Belə 
insanların öz vaxtları ilə bağlı başqa öhdəlikləri də ola bilər. Auditor təşkilatlarının daha təcrübəli 
işçilərinə bu kadrların inkişaf etdirilməsi vəzifəsini səmərəli şəkildə yerinə yetirmək üçün lazımi vaxt 
ayırmaq və qiymətləndirmə prosesi çərçivəsində buna nail olub-olmaması ilə bağlı onları 
qiymətləndirmək üçün həvəsləndirmələri vacibdir. 

 

1.5.4 Audit tərəfdaşlarına və işçilərinə audit, mühasibat uçotu və lazım gəldikdə sahə ilə əlaqəli 
ixtisaslaşdırılmış məsələlər üzrə kifayət qədər təlim keçirilir 
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68. Bu peşəyə yiyələnmək üçün auditorlar texniki və peşə bacarıqları və dəyərləri, etik normalar və 
yanaşmalar üzrə təlimləri, həmçinin praktiki təcrübəni ehtiva edən ilkin peşə təhsili (IPD) almalı, 
sonra isə ixtisasartırma (CPD) tələblərini yerinə yetirməlidirlər.   
 

69. Auditor təşkilatları bir qayda olaraq auditin texniki aspektləri və onların audit metodologiyalarının 
tələbləri üzrə təlimlər keçirirlər. Auditor təşkilatları həmçinin audit işini həyata keçirən tapşırıq 
qruplarına təlim keçənləri daxil etməklə əsas praktiki təcrübə ilə təmin edirlər.8 Auditin texniki 
aspektlərini öyrənməklə birlikdə praktiki təcrübə qazanmaq vacibdir, çünki formal təlim auditorların 
bacarıq və təcrübələrini inkişaf etdirdiyi prosesin yalnız bir hissəsidir. 

 
70. IFAC-ın üzvü olan peşəkar mühasib təşkilatlarının ixtisasartırma ilə bağlı tələbləri var və auditor 

təşkilatları tərəfindən istifadə olunan inkişaf proqramları peşəkar auditorların səriştəliliklərini 
artırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu cür proqramlar çox vaxt layihənin idarə edilməsi, 
informasiya texnologiyaları və ünsiyyət bacarıqları kimi bütövlükdə auditor təşkilatının fəaliyyətinə 
aid olan bir sıra sahələri ehtiva edir. Auditor təşkilatlarının auditin keyfiyyətini təmin etmək üçün 
lazım olan texniki bacarıqları inkişaf etdirmək məqsədilə zəruri hallarda, sahə ilə bağlı 
ixtisaslaşdırılmış məsələlər də daxil olmaqla, audit və mühasibat uçotu ilə bağlı məsələlərdə 
təlimlərə kifayət qədər vaxt, ehtiyat və əhəmiyyət ayırması vacibdir. 

 

1.6 Biliklər, bacarıqlar, təcrübə və vaxt – milli səviyyə 
 

 

71. Əsas atributlar bunlardır: 
 

• Auditor təşkilatlarının/fərdi auditorların 
lisenziyalaşdırılması üçün səmərəli 
tədbirlər mövcuddur. 

 

• Təhsil ilə bağlı tələblər aydın şəkildə 
müəyyən edilir və təlim üçün müvafiq 
resurslar təmin olunur. 

 

• Cari məsələlər barədə auditorlara 
yeniliklərin çatdırılması və onlara yeni 
mühasibat uçotu, audit və ya normativ 
tələblər üzrə təlimlərin keçirilməsi üçün 
mexanizmlər mövcuddur. 

 

• Auditor peşəsi müvafiq keyfiyyətlərə 
malik şəxsləri cəlb etmək və saxlamaq üçün yaxşı imkanlara malikdir. 

 

1.6.1 Auditor təşkilatlarının/fərdi auditorların lisenziyalaşdırılması üçün səmərəli tədbirlər mövcuddur 
 

72. Audit, müvafiq mühitdə çalışan müvafiq ixtisaslı şəxslər tərəfindən ictimai maraq üçün həyata 
keçirilməli olan fəaliyyətidir. Buna nail olmaq üçün bir qayda olaraq auditor təşkilatlarına və ya ayrı-
ayrı auditorlara audit fəaliyyəti üçün lisenziya verilməsi məqsədilə milli mexanizmlər olur. Çox vaxt 
müvafiq səlahiyyətli orqan tərəfindən icazə verilmiş auditor təşkilatlarının və şəxslərin reyestri 
aparılır. Çox vaxt hökumət orqanları müəyyən edilmiş hallarda lisenziyanı ləğv etmək səlahiyyətinə 
malik olur. 

 

1.6.2 Təhsil ilə bağlı tələblər aydın şəkildə müəyyən edilir və təlim üçün müvafiq resurslar təmin olunur 
 

73. Lisenziya almaq üçün meyarlar adətən həm ilkin təhsil, həm də ixtisasartırma üçün təhsil ilə bağlı 
tələbləri əhatə edir. Təhsil ilə bağlı tələblərin aydın şəkildə müəyyən edilməsi və təlimin səmərəli 
olmasını təmin etmək üçün kifayət qədər resursların tətbiq edilməsi auditin keyfiyyətini yaxşılaşdırır. 

 
74. BTS-lərdə təsvir olunan peşəkar bacarıqlar auditin keyfiyyətini təmin etmək üçün lazım olan 

səlahiyyətlərin əsasını təşkil edir. Bu səriştələr auditor təşkilatlarında birlikdə nəzəri təlim və praktiki 
təcrübə və kouçinq ilə inkişaf etdirilir. BTS-lər nəzəri təlimin keçirilməsi vəzifələrinə daxil olan IFAC-
ın üzv qurumları üçün yazılmış, lakin praktiki təcrübə və kouçinq təmin edən auditor təşkilatlarına 

 
8 8 saylı BTS-in 54-cü və 59-cu paraqraflarında peşəkar auditorların praktik təcrübələrinə dair tələbləri müəyyən edilir. 

 

 Tapşırıq 
səviyyəsi 

Təşkilat 
səviyyəsi 

Milli səviyyə 

İlkin parametrlər 

Dəyərlər, etik 
normalar və 
yanaşmalar 

 
Bölmə 1.1 

 
Bölmə 1.2 

 
Bölmə 1.3 

Biliklər, 
bacarıqlar, 
təcrübə və 
vaxt 

 
Bölmə 1.4 

 
Bölmə 1.5 

 
Bölmə 1.6 

Proses amilləri 

Audit prosesi 
və keyfiyyətə 
nəzarət 
prosedurları 

 
Bölmə 1.7 

 
Bölmə 1.8 

 
Bölmə 1.9 



48 
 

birbaşa şamil olunmur. Həm təlim təşkilatları, həm də auditor təşkilatları eyni səriştəlilik 
konsepsiyasından istifadə etdiyi halda, bu, auditin keyfiyyətini yaxşılaşdıra bilər. 

 

1.6.3 Cari məsələlər barədə auditorlara yeniliklərin çatdırılması və onlara yeni mühasibat uçotu, audit və 
ya normativ tələblər üzrə təlimlərin keçirilməsi üçün mexanizmlər mövcuddur 

 

75. Auditorun ilkin təhsili ilə bağlı təlimindən əlavə ölkə daxilində ixtisasartırma üçün müvafiq 
mexanizmlər auditin keyfiyyətini yaxşılaşdıran mühüm amildir. Daha təcrübəli auditorların auditlə 
bağlı bacarıq və biliklərini inkişaf etdirməyə davam etmələri, mühasibat uçotu və normativ 
tələblərindəki dəyişikliklər barədə məlumatlı olmaları üçün ixtisasartırma təmin olunmalıdır. 

 
76. İxtisasartırma, maliyyə hesabatları və auditlə bağlı tələblərdə əsaslı dəyişikliklərin edilməsi xüsusilə 

vacibdir. Bu, auditorları yeni texniki tələblər haqqında məlumatlandırmaq, həmin dəyişikliklərin 
məqsədlərini izah etmək və yeni tələblərin qənaətli şəkildə həyata keçirilməsi üçün zəruri anlayışın 
əldə edilməsinə kömək etmək imkanı verir. 

 

1.6.4 Auditor peşəsi müvafiq keyfiyyətlərə malik şəxsləri cəlb etmək və saxlamaq üçün yaxşı 
imkanlara malikdir 

 

77. Audit tərəfdaşlarının və işçilərin səriştələri auditin keyfiyyətinin əsasını təşkil edən mühüm amildir. 
Təlim vacib olsa da, tələb olunan keyfiyyətlərdən bəziləri müəyyən dərəcədə ayrı-ayrı şəxslərə 
xasdır. Ona görə də düzgün keyfiyyətlərə malik olan şəxslərin auditor peşəsində karyeraya cəlb 
edilməsi vacibdir. 

 
78. Auditor peşəsində karyeraya cəlb olunan şəxslərə təsir edəcək bir sıra amillər ola bilər, o cümlədən: 
 

• Milli mühitdə auditin bir peşə kimi statusu; 
 

• Karyera imkanları və mükafatlandırma haqqında anlayışlar; 
 

• İşin xüsusiyyəti, o cümlədən ictimai maraqlarla bağlı rolu; habelə 
 

• Keçirilən təlimin keyfiyyəti. 
 
79. Eyni amillər fərdlərin auditor peşəsində qalmaq və audit sahəsində uzunmüddətli karyera qurmaq 

qərarlarına təsir göstərə bilər. Bəzi ölkələrdə çoxlu sayda mühasiblərin auditor təşkilatlarını tərk 
edərək biznesdə işləmək tendensiyası mövcuddur. Bu, maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə 
müsbət təsir göstərsə də, auditor təşkilatları üçün mövcud olan təcrübəli işçilərin sayını 
məhdudlaşdıra və bununla da auditin keyfiyyətini təhlükəyə məruz qoya bilər. 

 
80. Auditor peşəsinin ölkə daxilində statusu auditorlara edilən hörmətə və buna görə də audit 

funksiyasının səmərəliliyinə təsir göstərə bilər. Auditor peşəsinə hörmət edilmədiyi və ya müvafiq 
səlahiyyət verilmədiyi mühitlərdə auditorlar rəhbərliklə müqayisədə daha zəif mövqedə olacaqlar. 
Belə şəraitdə, auditorların mühüm məsələlərdə rəhbərliklə bağlı araşdırma aparmaları və ya 
əhəmiyyətli audit məsələlərində qətiyyətli olmaları ehtimalı aşağı ola bilər. Əksinə, peşə yüksək 
qiymətləndirildikdə və ya müvafiq mexanizmlər vasitəsilə lazımi səlahiyyət verildikdə, auditorların 
peşəkar inamsızlıq nümayiş etdirmələri və sağlam auditlər aparmaları daha asan olacaqdır. 

 

Proses amilləri 
 

1.7 Audit prosesi və keyfiyyətə nəzarət prosedurları – tapşırıq səviyyəsi 

 

 

81. Əsas atributlar bunlardır: 
 

• Tapşırıq qrupu audit standartlarına, müvafiq qanun və qaydalara və auditor təşkilatının 
keyfiyyətə nəzarət prosedurlarına riayət edir. 

 

• Tapşırıq qrupu informasiya texnologiyalarından müvafiq qaydada istifadə edir. 
 

• Auditdə iştirak edən digər şəxslərlə səmərəli qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. 
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• Səmərəli və səmərəli audit prosesinə nail olmaq üçün rəhbərliklə müvafiq razılaşmalar 
mövcuddur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.1 Tapşırıq qrupu audit standartlarına, müvafiq qanun və qaydalara və auditor təşkilatının 
keyfiyyətə nəzarət prosedurlarına riayət edir 

 

82. Audit standartları auditin keyfiyyətinin və istifadəçilərin auditə inamının təmin edilməmsində əsas rol 
oynayır. BTS-lər üzrə auditorun ağlabatan əminliyi əldə etməsində kömək etmək üçün nəzərdə 
tutulmuş və auditorun peşəkar mühakimə yürütməsini və auditin planlaşdırılması və icrası zamanı 
peşəkar inamsızlığın, o cümlədən aşağıdakıların olması tələb edilir: 

 

• Müəssisə və onun ətraf mühiti, o cümlədən müəssisənin daxili nəzarəti haqqında anlayışa 
əsaslanaraq, saxtakarlıq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhrif risklərini müəyyən etmək və 
qiymətləndirmək; 

 

• Həmin risklərə qarşı müvafiq cavab tədbirlərini hazırlayıb həyata keçirməklə əhəmiyyətli 
təhriflərin olub-olmamasına dair yetərli müvafiq audit sübutları əldə etmək; habelə 

 

• Əldə edilmiş audit sübutlarından çıxarılan nəticələrə əsasən maliyyə hesabatlarına dair rəy 
formalaşdırmaq. 

 
83. BTS-lər əvvəllər auditlə heç bir əlaqəsi olmayan təcrübəli auditorun yerinə yetirilən prosedurların 

xüsusiyyəti, müddəti və həcmi, həmin prosedurların nəticələri, yaranan mühüm məsələlər və əldə 
edilmiş nəticələr barədə təsəvvür əldə etməsi üçün kifayət qədər sənədlərin hazırlanmasını tələb 
edir. Bu sənədlər həm tapşırıq qrupu daxilində audit başa çatmazdan əvvəl, həm də yerinə yetirilən 
işin keyfiyyətini yoxlayan digər şəxslər tərəfindən keyfiyyətə nəzarət tədbirlərini əsaslandırır. 

 
84. Çox vaxt milli qanun və ya qaydalara əsasən auditorlardan audit standartlarına riayət etmələri tələb 

olunur. Bununla belə, audit prosesinin bütün aspektləri audit standartları ilə müəyyən edilmir və 
auditor təşkilatlarının bir qayda olaraq əlavə spesifikasiyaları təmin edən metodologiyaları olur. 
Hətta audit standartları və auditor təşkilatının metodologiyaları ilə yaradılmış struktur daxilində 
hansı xüsusi audit işinin yerinə yetirildiyi, onun praktikada necə həyata keçirildiyi, habelə rəhbərliklə 
qarşılıqlı əlaqələrin xüsusiyyəti və müddəti baxımından tapşırıq qrupu üçün seçim imkanı 
mövcuddur. İşin praktikada yerinə yetirilməsi üsulu həm səmərəlilik, həm də səmərəlilik baxımından 
mühüm amil ola bilər. 

 

1.7.2 Tapşırıq qrupu informasiya texnologiyalarından müvafiq qaydada istifadə edir 
 

85. Kompüterləşdirilmiş informasiya sistemlərinin istifadəsinin və mürəkkəbliyinin artması auditorlara 
audit sübutlarını həm daha səmərəli, həm də daha səmərəli şəkildə, məsələn, nəzarət məqsədilə 
faylların oxunulması da daxil olmaqla kompüter əsaslı audit üsullarından və testlərin nəticələrindən 
istifadə etməklə toplamaq imkanı verir. Bu üsulların üstünlüyü ondan ibarətdir ki, daha çox 
əməliyyat və nəzarət vasitələri əhatə oluna bilər. Bununla belə, bəzən bu cür üsulların istifadəsi 
üçün mütəxəssislər cəlb edilməli, bu, xüsusilə də istifadə edildiyi ilk ildə vaxt apara bilər. 

 Tapşırıq 
səviyyəsi 

Təşkilat 
səviyyəsi 

Milli səviyyə 

İlkin parametrlər 

Dəyərlər, etik 
normalar və 
yanaşmalar 

 
Bölmə 1.1 

 
Bölmə 1.2 

 
Bölmə 1.3 

Biliklər, 
bacarıqlar, 
təcrübə və 
vaxt 

 
Bölmə 1.4 

 
Bölmə 1.5 

 
Bölmə 1.6 

Proses amilləri 

Audit prosesi 
və keyfiyyətə 
nəzarət 
prosedurları 

 
Bölmə 1.7 

 
Bölmə 1.8 

 
Bölmə 1.9 
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86. Auditor təşkilatları daxilində informasiya texnologiyaları platformaları auditorların auditi aparma və 
yerinə yetirilmiş işləri qeydiyyata alma üsullarına təsir göstərir. Tapşırıq qruplarına auditor 
təşkilatının metodologiyasını tətbiq etməkdə kömək etmək məqsədilə getdikcə daha çox audit üçün 
proqram təminatı hazırlanır. Səmərəliliyin artması və keyfiyyətə nəzarət proseslərinin 
təkmilləşdirilməsi ilə nəticələnə biləcəyinə baxmayaraq, bu cür proqram təminatlarının istifadəsi ilə 
bağlı auditin keyfiyyəti üçün aşağıdakı risklər mövcuddur: 

 

• Auditi aparılan müəssisənin özünəməxsus xüsusiyyətləri haqqında düşünməyə təşviq etmək 
əvəzinə auditor təşkilatının audit üçün proqram təminatına uyğunluğa həddindən artıq diqqət 
yetirilir; habelə 

 

• Yeni işçilərin vaxtlarının çoxunu audit anlayışlarını öyrənmək əvəzinə auditor təşkilatının audit 
üçün proqram təminatından istifadə etməyi öyrənməyə sərf edirlər. 

 
87. Tərəfdaşlar və təcrübəli işçilər tərəfindən audit işlərinin məsafədən yoxlanılması mentorluq və iş 

yerində təlim imkanlarını azalda bilsə də, bunun aşağıdakı kimi potensial faydaları var: 
 

• Tapşırıq qrupunun üzvlərinin bir çox obyektlərdə işlədiyi və ya müxtəlif vaxt zonalarında 
yerləşdiyi hallarda audit işinin daha səmərəli yoxlanılması üçün imkanın yaradılması; habelə 

 

• İlkin yoxlamalar aparıldıqdan sonra audit işinin əlavə yoxlamalarının aparılması üçün daha 
səmərəli vasitələrin təmin edilməsi. 

 
88. İnformasiya texnologiyaları həmçinin auditorların həm tapşırıq qrupları daxilində, həm də rəhbərlik 

və idarəetməyə məsul şəxslərə məlumatvermə tərzinə təsir göstərir. Məsələn, elektron poçtlar və 
digər peşəkar xidmət avtomatlaşdırma vasitələri getdikcə daha çox istifadə olunur. Elektron poçt 
ümumiyyətlə əlçatanlığı artırsa da, xüsusilə də beynəlxalq miqyasda, elektron poçtların 
məhdudiyyətləri ola bilər. Xüsusən, elektron poçt vasitəsilə məlumat mübadiləsindən faydalı audit 
sübutları əldə etmək imkanları rəhbərliklə daha dolğun açıq müzakirə nəticəsində yaranan zəngin 
qarşılıqlı əlaqədən daha az ola bilər. Vəziyyətdən asılı olaraq, elektron poçt həmçinin rəhbərliyin 
auditorun suallarına qeyri-dəqiq və ya natamam cavablar verməsini və ya rəhbərliyin bunu etməyə 
səbəbi olduqda, məlumatları tam açıq təqdim etməməsini asanlaşdıra bilər. 

 
1.7.3 Auditdə iştirak edən digər şəxslərlə səmərəli qarşılıqlı əlaqə mövcuddur 
 

89. İri müəssisələrin əksəriyyətinin iştirak payı metodu ilə uçota alınan bölmələri, törəmə müəssisələri, 
birgə müəssisələri və ya sərmayə obyektləri (bölmələri) var və çox vaxt bir və ya bir neçə bölmənin 
auditi qrupun tapşırıq heyəti olmayan tapşırıq qrupu tərəfindən aparılır. Qrupun tapşırıq heyəti ilə 
bölmə auditorları arasında səmərəli qarşılıqlı əlaqə mövcud olmadıqda, qrupun tapşırıq heyətinin 
qrupun audit rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli müvafiq audit sübutu əldə edə bilməməsi riski vardır. 
Qrupun tapşırıq heyətinin tələblərinin aydın və vaxtında bildirilməsi qrupun tapşırıq heyəti ilə bölmə 
auditoru arasında səmərəli ikitərəfli məlumatvermənin əsasını təşkil edir.9 

 
90. Auditə cəlb olunan digər şəxslərə mütəxəssislər və ekspertlər (məsələn, İT mütəxəssisləri) və ya 

qrup kontekstində bölmə auditorları daxil ola bilər. Digər şəxslərin auditdə iştirak etdiyi hallarda, 
vacibdir ki: 

 

• Tapşırıq qrupu yerinə yetiriləcək iş haqqında onlara aydın şəkildə məlumat versin; 
 

• Cəlb edilən digər şəxslər görülən işin nəticələri haqqında aydın şəkildə məlumat versinlər; 
habelə 

 

• Tapşırıq qrupu yerinə yetirilən işin öz məqsədinə uyğun olduğunu müəyyən etsin və nəticələr 
üzrə müvafiq cavab tədbirləri görsün. 

 

91. Bir çox iri müəssisələrdə daxili audit xidməti vardır. Xarici və daxili auditorlar arasında səmərəli 
qarşılıqlı əlaqənin olması həm auditin səmərəliliyi, həm də səmərəliliyi baxımından vacib ola bilər. 
Məsələn, daxili audit xidməti çox ehtimal ki, müəssisənin əməliyyatları və biznes riskləri haqqında 

 
9 Bax: 600 saylı “Xüsusi mülahizələr – qrupun maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının işi)” BAS, A 57 

paraqrafı.  
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dəyərli məlumat əldə etmiş olacaqdır ki, bu da auditorun müəssisə haqqında anlayış əldə etməsi və 
risklərin qiymətləndirilməsi və ya auditin digər aspektləri üçün faydalı olacaqdır. 

 
92. Qrup rəhbərliyi bir qayda olaraq qrup auditorundan bölmələr üzrə görülən işi səmərəli şəkildə 

əlaqələndirməsini gözləyir. Bəziləri hesab edir ki, bölmələrin auditləri eyni auditor təşkilatı və ya 
eyni audit şəbəkəsi və ya assosiasiyası daxilindəki təşkilatlar tərəfindən aparılarsa, bu, 
asanlaşdırıla bilər. Bu səbəbdən auditor təşkilatının fəaliyyətinin coğrafi əhatə dairəsi və buna görə 
də onun törəmə şirkətlər və qrupun digər bölmələri üçün audit əhatəsini təmin etmək qabiliyyəti 
vacib ola bilər. Digərləri hesab edir ki, qrup auditində bir neçə müxtəlif auditor təşkilatlarının iştirak 
etməsi müəssisənin riskləri və audit üzrə müvafiq cavab tədbirləri ilə bağlı bir sıra fikirlərin nəzərdən 
keçirilməsinə imkan verir. 

 

1.7.4  Səmərəli və səmərəli audit prosesinə nail olmaq üçün rəhbərliklə müvafiq razılaşmalar mövcuddur 
 

93. Rəhbərlik auditin mümkün qədər tez başa çatdırılmasında və müəssisənin fəaliyyətinin 
davamlılığında yaranan pozuntuların minimuma endirilməsində maraqlı ola bilər. Audit prosesinin 
səmərəliliyi və səmərəliliyi aşağıdakıların vasitəsilə artırıla bilər: 

 

• Müvafiq hallarda, auditorun məlumat ehtiyaclarının və cədvəlinin rəhbərliklə razılaşdırılması da 
daxil olmaqla ciddi planlaşdırma; 

 

• Audit zamanı aşkar edilmiş məsələlərin həlli üçün rəhbərliklə vaxtında əlaqə saxlama; 
 

• Razılaşdırılmış vaxt qrafiklərini və hesabatvermə tarixlərini qarşılamağa çalışma; habelə 
 

• Mümkün qədər müxtəlif tapşırıq qrupu üzvlərinin eyni məsələ ilə bağlı rəhbərliyə təkrar sorğu 
göndərilməsinə yol verməmə. 

 

1.8 Audit prosesi və keyfiyyətə nəzarət prosedurları – təşkilat səviyyəsi 
 

94. Əsas atributlar bunlardır: 
 

• Audit metodologiyası peşə standartlarındakı təkmilləşdirmələrə və daxili keyfiyyətə nəzarətin 
təhlili və kənar yoxlamaların nəticələrinə uyğunlaşdırılmişdır. 

 

• Audit metodologiyası ayrı-ayrı qrup üzvlərini peşəkar inamsızlıq tətbiq etməyə və müvafiq 
peşəkar mühakimə yürütməyə təşviq edir. 

 

• Metodologiyaya əsasən audit işinə səmərəli nəzarət edilməli və audit işi yoxlanılmalıdır. 
 

• Metodologiyaya əsasən auditin müvafiq qaydada sənədləşdirilməsi tələb edilir. 
 

• Ciddi keyfiyyətə nəzarət prosedurları müəyyən edilir və auditin keyfiyyətinə nəzarət edilir və 
nəticələr üzrə müvafiq tədbirlər görülür. 

 

• Zəruri hallarda tapşırığın keyfiyyətinə nəzarətin səmərəli təhlili (TKNET) həyata keçirilir. 
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səviyyəsi 

Təşkilat 
səviyyəsi 

Milli səviyyə 

İlkin parametrlər 

Dəyərlər, etik 
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yanaşmalar 

 
Bölmə 1.1 
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Bölmə 1.6 

Proses amilləri 

Audit prosesi 
və keyfiyyətə 
nəzarət 

 
Bölmə 1.7 

 
Bölmə 1.8 

 
Bölmə 1.9 



52 
 

 
 

 
 

1.8.1 Audit metodologiyası peşə standartlarındakı təkmilləşdirmələrə və daxili keyfiyyətə nəzarətin 
təhlili və kənar yoxlamaların nəticələrinə uyğunlaşdırılmışdır 

 

95. Auditor təşkilatının audit metodologiyasının sabit qalmaması, peşə standartlarında və biznes 
mühitindəki dəyişikliklərlə təkmilləşdirilməsi və daxili təhlillərdən və tənzimləyici orqanların 
yoxlamalarından əldə edilən nəticələrə cavab vermək üçün auditor təşkilatının audit metodologiyası 
və alətlərinin davamlı və vaxtında təkmilləşdirilməsi vacibdir. 

 
96. Davamlı təkmilləşdirməyə hazırlılığı nümayiş etdirməklə, auditor təşkilatları hər hansı sistem 

problemlərini müəyyən etmək üçün daxili və kənar yoxlamaların nəticələrinə cavab olaraq əsas 
səbəbləri təhlil edə və öz metodologiyalarını və proseslərini təkmilləşdirmək üçün tədbirlər görərək 
müvafiq şəkildə cavab verə bilərlər. 

 

1.8.2 Audit metodologiyası ayrı-ayrı qrup üzvlərini peşəkar inamsızlıq tətbiq etməyə və müvafiq 
peşəkar mühakimə yürütməyə təşviq edir 

 

97. Auditor təşkilatlarının əksəriyyəti səmərəli və səmərəli auditə nail olmaqda işçilərə kömək etmək 
üçün keyfiyyətə nəzarət proseslərində metodologiyalardan istifadə edirlər. Bu metodologiyalar 
bəzən qərarları dəstəkləyən və məsafədən baxıla bilən elektron iş sənədləri yaradan audit üçün 
proqram təminatının istifadəsini nəzərdə tutur. 

 
98. Bu cür metodologiyalar audit standartlarına ardıcıl uyğunluğa nail olmaq və audit prosesində bütün 

zəruri addımların yerinə yetirilib-yetirilmədiyini yoxlamaq üçün səmərəli mexanizm ola bilər. 
Metodologiyalar həmçinin sənədləşdirilmədə və əgər elektron formada olarsa, məlumatların, o 
cümlədən məsafədə olan mütəxəssislərlə sürətli mübadiləsinə kömək edir. 

 
99. Bununla belə, audit metodologiyalarına həddən artıq çox sayda göstərişlərin daxil edilməsi auditin 

keyfiyyətinin digər elementlərinə mənfi təsir göstərməsi riski mövcuddur. Metodologiyalara çoxsaylı 
göstərişlərin daxil edilməsi məhkəmə çəkişmələri təhlükəsindən və ya auditorun fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi və yoxlanılmasına yanaşmalar tələblərə ciddi şəkildə riayət etməyə əsaslandığı 
hallarda yarana bilər. Auditin keyfiyyəti ilə bağlı risk nümunələrinə aşağıdakılar daxildir: 

 

• Çoxsaylı göstərişlər ehtiva edən metodologiyaya riayət etməyə həddindən artıq diqqət 
yetirilirsə, təcrübəli işçilərin müəyyən edilmiş audit prosedurlarını şəraitə uyğunlaşdırılmasına 
və əlavə prosedurların yerinə yetirilməsinə ehtiyac olub-olmadığını nəzərdən keçirməsinə 
kifayət qədər diqqət yetirilməməsi riski mövcuddur. 

 

• Auditin aparıldığı prosesə həddən artıq diqqət yetirilməsi təcrübəli audit tərəfdaşlarının və 
işçilərin diqqətini mühüm mühakimələr yürütməkdən yayındıra bilər. 

 

• İşçilərin sərbəst hərəkət etmələrinin həddən artıq azaldılması həmin şəxslərin motivasiyasını 
zəiflədə və onların audit sahəsində karyera qurmamasına səbəb ola bilər. 

 

• Həm tərəfdaşları, həm də işçiləri auditi aparılan şirkətdən uzaqlaşdırmaq potensialı. 
 

1.8.3 Metodologiyaya əsasən audit işinə səmərəli nəzarət edilməli və audit işi yoxlanılmalıdır 
 

100. Çox təfərrüatlı audit işi nisbətən az təcrübəsi olan işçilər tərəfindən yerinə yetirilə bilər. Belə 
şəraitdə “iş yerində” və ya başqa yerdə görülməsindən asılı olmayaraq onun işinə, o cümlədən 
ofşor fəaliyyətinə təcrübəli işçilər, rəhbər və tərəfdaşlar tərəfindən nəzarət edilməsi və təhlil edilməsi 
çox vacibdir. 

 

101. Bəzi müasir metodologiyalar iş sənədlərinin elektron şəkildə, obyektdən kənar yoxlanma imkanını 
təmin edir ki, bu da audit məsələlərini, xüsusən də müxtəlif ölkələrlə və müxtəlif vaxt zonalarında 
işləyərkən səmərəli şəkildə paylaşmağa və nəzərdən keçirməyə imkan verir. Bununla belə, 
obyektdən kənar yoxlama aşağıdakılar üçün həmişə səmərəli vasitə olmaya bilər: işçilərin auditi 
hərtərəfli yerinə yetirib-yetirmədiyini və müvafiq peşəkar inamsızlıq tətbiq edib-etmədiyini müəyyən 
etmək, və daha az təcrübəli işçilərin bacarıq və səriştələrini inkişaf etdirmək. 

 

prosedurları 
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1.8.4 Metodologiyaya əsasən auditin müvafiq qaydada sənədləşdirilməsi tələb edilir 
 

102. Auditin sənədləşdirilməsi bir sıra vəzifələri yerinə yetirir, o cümlədən: 
 

• Auditi planlaşdırmaq və həyata keçirmək üçün tapşırıq qrupuna kömək etmək. 
 

• Audit işini idarə etmək və nəzarət etmək üçün nəzarətə cavabdeh olan tapşırıq qrupunun 
üzvlərinə kömək etmək. 

 

• Tapşırıq qrupunun öz işinə görə cavabdeh olmasını təmin etmək. 
 

• Gələcək auditlər üçün davamlı əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin uçotunu aparmaq. 
 

• Qüvvədə olan qanun, qayda və ya digər tələblərə uyğun olaraq təşkilatdaxili keyfiyyətə nəzarət 
təhlillərinin və yoxlamalarının, kənar yoxlamaların aparılmasına imkan yaratmaq. 

 
103. Əhəmiyyətli audit mühakimələrinin əsaslandırılmasının sənədləşdirilməsi çox ehtimal ki, həmin 

mühakimənin ciddiliyini və buna görə də keyfiyyətini artıracaqdır. Problemlərin və onların həllinin 
sənədləşdirilməsi prosesi çox ehtimal ki, auditorun düşüncə prosesinin ciddiliyini və əldə edilmiş 
nəticələrin etibarlılığını artıracaqdır. 

 

1.8.5 Ciddi keyfiyyətə nəzarət prosedurları müəyyən edilir və auditin keyfiyyətinə nəzarət edilir 
və nəticələr üzrə müvafiq tədbirlər görülür 

 

104. Auditor təşkilatına aşağıdakılarla bağlı  əminliyi təmin etmək üçün keyfiyyətə nəzarət prosedurları 
müəyyən edilməlidir: 

 

• Təşkilat peşə standartlarına və qüvvədə olan qanun və qaydaların tələblərinə cavab verir, 
habelə 

 

• Auditor təşkilatı və ya tapşırıq üzrə tərəfdaşlar tərəfindən verilən hesabatlar mövcud şəraitə 
uyğundur.10 

 
105. Keyfiyyətə nəzarət prosedurlarına monitorinq və zəruri hallarda düzəliş tədbirlərinin görülməsi 

daxildir. Audit standartlara və təşkilatın daxili siyasət və prosedurlarına uyğunluğu əhatə edir. O, 
həmçinin müxtəlif təcrübə səviyyələrində və bəzən vaxt təzyiqi altında olan işçilər tərəfindən qəbul 
edilən çətin qərarları və mühakimələri əhatə edir. 

 
106. Auditor təşkilatı daxilində auditin keyfiyyətinin monitorinqi yaranan risklərin və imkanların müəyyən 

edilməsinin və standartlara riayət olunmasının  tərəfdaşların və işçilərin müvafiq qaydada hərəkət 
etmələrinin təmin edilməsinin mühüm aspektidir. 

 
107. Bəzi auditor təşkilatları beynəlxalq səviyyədə təşkilatlar şəbəkəsi vasitəsilə fəaliyyət göstərirlər. 

Şəbəkənin üzvü olan şirkətlər çox vaxt eyni ümumi metodologiyalardan, keyfiyyətə nəzarət və 
monitorinq siyasətlərindən və prosedurlarından istifadə edirlər. Bəzi şəbəkələr həmçinin dəyərlər, 
etika və münasibətlərlə bağlı eyni təlimatları istifadə edirlər və onlarda tərəfdaşların və işçilərin bilik 
və təcrübəsini artırmaq üçün proqramlar olur. 

 

108. Auditin keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün daxili proseslərə əlavə olaraq, auditlər ilə bağlı kənar 
yoxlamalar da keçirilə bilər. Bu yoxlamaların nəticələri (o cümlədən audit sahəsində müstəqil 
tənzimləyici orqanlar tərəfindən aparılan yoxlamalar) auditin keyfiyyətinin artırılmasına kömək edən 
tədbirlərə səbəb olan mühüm əks əlaqəni təmin edir. 

 
109. Fərdi auditlər zamanı aşkar edilmiş hər hansı çatışmazlıqları aradan qaldırmaqla yanaşı, auditor 

təşkilatlarının həm daxili, həm də kənar monitorinq fəaliyyəti ilə aşkar edilmiş sistem problemlərini 
həll etmək üçün müvafiq tədbirlər görməsi vacibdir. 

 

1.8.6 Zəruri hallarda tapşırığın keyfiyyətinə nəzarətin səmərəli təhlili (TKNET) həyata keçirilir 
 

 
10 IAASB, auditor təşkilatlarının siyasət və prosedurlar hazırlaması və bununla da bu məqsədə çatması tələb olunan fəaliyyətləri 

müəyyən edən 1 saylı ISQC 1 dərc etmişdir. 
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110. TKNET-lər tapşırıq qrupu tərəfindən yürüdülən əhəmiyyətli mühakimələrin və auditor hesabatı tərtib 
edilən zaman əldə edilən nəticələrin obyektiv qiymətləndirilməsinə imkan verir. Onların, listinq 
subyekti olan şirkətlərin auditləri və auditor təşkilatının onları məqsədəuyğun hesab etdiyi digər 
audit tapşırıqları, məsələn, ictimai maraq kəsb edən müəssisələrin auditləri ilə bağlı həyata 
keçirmək tələb olunur. 

 
111. Səmərəli olması üçün TKNET-lər mühüm məsələlərin və nəticələrin müzakirəsini, seçilmiş tapşırıq 

sənədlərinin və maliyyə hesabatlarının nəzərdən keçirilməsini əhatə edir. Onlar lazımi təcrübəyə, 
səlahiyyətə və vaxta malik şəxslər tərəfindən həyata keçirilməlidir. TKNET-lər nəzərdən keçirən 
tərəfdaş ilə tapşırıq üzrə tərəfdaş arasında müvafiq əlaqənin olmasını tələb edir ki, onlar vaxtında 
yerinə yetirilsin və tapşırıq qrupu tapşırığın nəticələrinə görə müvafiq cavab tədbirləri görə bilsin. 

 

1.9 Audit prosesi və keyfiyyətə nəzarət prosedurları – milli səviyyə 
 

112. Əsas atributlar bunlardır: 
 

• Əsas məqsədləri və tətbiq olunan xüsusi tələbləri aydınlaşdıran audit standartları və digər 
standartlar nəşr edilir. 

 

• Auditin kənardan yoxlanılmasına cavabdeh olan orqanlar həm auditor təşkilatlarında, həm də 
ayrı-ayrı audit tapşırıqlarında auditin keyfiyyətinin müvafiq atributlarını nəzərdən keçirir. 

 

• Auditin düzgün keçirilməməsi ilə bağlı iddiaları araşdırmaq və lazım gəldikdə intizam tədbirlərini 
tətbiq etmək üçün səmərəli sistemlər mövcuddur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.9.1 Əsas məqsədləri və tətbiq olunan xüsusi tələbləri aydınlaşdıran audit standartları və digər 
standartlar nəşr edilir 

 

113. Auditə dair tələblər və digər tələblər qanun və ya qaydalarla müəyyən edilə bilər və ya milli peşəkar 
mühasib təşkilatı tərəfindən təyin edilə bilər. Bu cür tələblərin keyfiyyətli olması və əsas məqsədləri 
aydınlaşdırması vacibdir. IAASB tərəfindən nəşr edilmiş BAS-larda məqsədləri, tələbləri, praktik 
tətbiqi və digər izahedici materialları ehtiva edir. 

 
114. IESBA, səmərəli, beynəlxalq səviyyədə tətbiq edilən Peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsini 

hazırlamaqla peşəkar mühasiblər üçün keyfiyyətli etik normaları müəyyən edir. IAESB Beynəlxalq 
Təhsil Standartlarını (BTS-lər) dərc etməklə texniki səriştə, həmçinin peşəkar mühasiblər üçün 
peşəkar bacarıqlar, dəyərlər, etika və yanaşmaları ehtiva edən peşəkar mühasiblər üçün təhsil 
proqramlarının inkişaf etdirir və təkmilləşdirir. Bu standartlar bir çox ölkələrdə qəbul edilir. 

 

115. Standartların istifadəsi və tətbiqi ilə bağlı alınan rəylər əsasında yenidən baxılması vacibdir. 
Bununla belə, standartları müəyyən edən orqanlar standartlara müntəzəm olaraq yenidən 
baxılmasının auditorların standartlardan istifadə zamanı təlim və tətbiq ehtiyaclarına təsir göstərə 
biləcəyini dərk etmələri vacibdir. IFAC öz üzv qurumlarından BAS-ları, Peşəkar mühasiblər üçün 
etika məcəlləsini və BTS-ləri öz yurisdiksiyalarında qəbul etmək və tətbiq etmək üçün tədbirlər 
görməsini və üzv qurumların milli mühitlərdəki öhdəliklərindən asılı olaraq onların həyata 
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keçirilməsinə kömək etməyi tələb edir. Bəzi ölkələrdə milli tələbləri nəzərə almaq və ya əlavə etmək 
üçün BAS-lara dəyişikliklər edilir.   

 

1.9.2 Auditin kənardan yoxlanılmasına cavabdeh olan orqanlar həm auditor təşkilatlarında, həm də 
ayrı-ayrı audit tapşırıqlarında auditin keyfiyyətinin müvafiq atributlarını nəzərdən keçirir 

 

116. Auditlərin kənar yoxlamaları auditorların audit standartlarına və onların səlahiyyətlərindən asılı 
olaraq auditin keyfiyyətinin digər aspektlərinə uyğunluğunu qiymətləndirmək imkanı verir. Audit 
nəzarətçiləri tərəfindən müəyyən edilmiş nəticələr üzrə auditor təşkilatları tərəfindən görülən 
tədbirlər auditin səmərəliliyinin artmasına səbəb ola bilər, auditor yoxlamalarının nəticələrinin dərc 
olunması isə maraqlı tərəflər arasında auditin keyfiyyəti məsələləri haqqında daha çox 
məlumatlılığa səbəb olacaqdır. Müəyyən müddət ərzində auditin kənar yoxlamalarının nəticələri 
təhlil edilməli və standart müəyyən edən orqanlara qaytarılmalıdır. 

 

1.9.3 Auditin düzgün keçirilməməsi ilə bağlı iddiaları araşdırmaq və lazım gəldikdə intizam tədbirlərini 
tətbiq etmək üçün səmərəli sistemlər mövcuddur 

 

117. Araşdırma və cəzalandırma tədbirləri peşəkar mühasib təşkilatları tərəfindən həyata keçirilə bilər. 
Bununla belə, auditin yoxlanılmasında olduğu kimi, listinq subyekti olan şirkətlərə və digər ictimai 
maraq kəsb edən müəssisələrə münasibətdə, audit sahəsində müstəqil tənzimləyici orqanlar 
tərəfindən getdikcə daha çox həyata keçirilir. 

 
118. Xüsusilə auditin çox hissəsinin mühakimə yürütməkdən ibarət olduğu qanun və qaydalardakı 

meyarların bəzən qeyri-müəyyən və tətbiq edidlməsinin çətin olduğunu nəzərə alsaq auditlərin 
düzgün aparılmaması hallarını müəyyən etmək çətin ola bilər. Auditin düzgün aparılmaması 
dedikdə nəyin nəzərdə tutulduğuna dair aydın meyarlar müəyyən olunduqda, cəzalandırma 
tədbirlərinin səmərəliliyi artır.  

 
119. Səlahiyyətli orqanların sərəncamında həmçinin müəyyən hallarda auditor təşkilatlarının və ya ayrı-

ayrı auditorların lisenziyasını ləğv etmək səlahiyyəti də daxil olmaqla bir sıra sanksiyalar olmalıdır. 
Bu cür tədbirlərin müstəsna hallarda məqsədəuyğun ola bilməsinə baxmayaraq, çox ciddi olmayan 
məsələlər üçün daha mütənasib sanksiyalar mövcud olduqda, tənzimləmə prosesi daha güclü olur. 
Bura cərimələr və məcburi təkmilləşdirmə daxil ola bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


