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Ġstinadlar
Bu toplu Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına (BMUS) və Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) istinadları əks etdirir. BaĢqa cür
göstərilməmiĢdirsə, Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları (BMUS) və Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) istinadlar standart hazırlama
tarixindən qüvvədə olan Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları (BMUS) və Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) edilən istinadlardır. Müvafiq olaraq,
oxucuların diqqətinə çatdırırıq ki, nəticə etibarilə düzəliĢ edilmiĢ BMUS və MHBS dərc
olunduqda, ən sonda dərc olunmuĢ BMUS və MHBS-ə istinad edilməlidir.

DƏYĠġĠKLĠKLƏR

BEYNƏLXALQ STANDARTLAR TOPLUSUNUN 2015-ci ĠL
NƏġRĠNĠN MƏZMUNUNDA EDĠLMĠġ DƏYĠġĠKLĠKLƏR VƏ
SON YENĠLĠKLƏR

Bu topluda "ölkə" ilə bağlı istinadlar "ölkə və ya yurisdiksiya" kimi oxunmalıdır.
Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları ġurası (IAASB) tərəfindən dərc
edilmiĢ standartlar
Bu toplu Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları ġurasının (IAASB) keyfiyyətə
nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlərə dair tam standartlar
toplusunu, habelə qeydiyyata alınmamıĢ Beynəlxalq Audit Praktikası Qeydlərini
(IAPN) əks etdirir. Bura, həmçinin, Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları
ġurasının (IAASB) standartlarına ön söz, Terminlər lüğəti və digər qeyri-rəsmi
materiallar daxildir. Bu nəĢr toplunun 2015-ci il nəĢri əvəz edir.

Əlavələr və dəyiĢikliklər
Toplunun 1-ci hissəsi
Auditor hesabatlılığı
AĢağıdakı Beynəlxalq Audit Standartları (BAS-lar) bu toplunun 1-ci hissəsində mövcud
BAS-ları əvəz etmək üçün əlavə edilmiĢ və ya Auditor hesabatlılığı layihəsi
çərçivəsində yeni buraxılmıĢ standartlardır:


260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS: İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə;



570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS: Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı;



700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS: Maliyyə hesabatları haqqında rəyin
formalaşdırılması və hesabat verilməsi;



701 saylı BAS: Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri haqqında
məlumatvermə;



705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS: Müstəqil auditorun hesabatında fərqli
rəylər; habelə



706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS: Müstəqil auditorun hesabatında izahedici
paraqraflar və digər məsələlər paraqrafları.
1

DƏYĠġĠKLĠKLƏR

BEYNƏLXALQ STANDARTLAR TOPLUSUNUN 2015-ci ĠL NƏġRĠNĠN
MƏZMUNUNDA EDĠLMĠġ DƏYĠġĠKLĠKLƏR VƏ SON YENĠLĠKLƏR

Bu standartlar toplunun 2015-ci il nəĢrinin 906‒1097-ci səhifələrində təqdim olunmuĢ
və müvafiq hallarda istinad üçün dəyiĢikliklər və digər zəruri dəyiĢikliklər edilmiĢdir.
Bundan əlavə, aĢağıdakı standartlarda Auditor hesabatlılığı layihəsində yeni və düzəliĢ
edilmiĢ standartların nəticəsində cüzi düzəliĢlər edilmiĢdir:


800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS: Xüsusi mülahizələr – xüsusi təyinatlı çərçivələrdə
hazırlanmış maliyyə hesabatlarının auditi



805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS: Xüsusi mülahizələr –ayrıca maliyyə hesabatlarının
və maliyyə hesabatının xüsusi elementlərinin, hesablarının və ya maddələrinin auditi



810 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS: İcmal maliyyə hesabatlarına dair hesabatvermə
tapşırığı

Auditor hesabatlılığı layihəsi nəticəsində digər BAS-lara edilmiĢ dəyiĢikliklərə
aĢağıdakılar daxildir:


Toplunun 2015-ci il nəĢrinin 1-ci hissəsinin 1150–1224-cü səhifələrində əks
etdirilmiĢ müvafiq düzəliĢlər; habelə



Yeni və düzəliĢ edilmiĢ standartlarda çarpaz istinadları yeniləmək üçün BAS-larda
edilmiĢ dəyiĢikliklər.



Yeni və düzəliĢ edilmiĢ Auditor hesabatlılığı standartları (o cümlədən 800 seriyalı
düzəliĢ edilmiĢ standartlar) 15 dekabr 2016-cı il tarixindən tez olmayaraq baĢa
çatan dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditləri üçün qüvvədədir.

720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ BAS)
720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS 2015-ci il toplusunun 1-ci hissəsindəki 720 saylı Auditi
aparılmış maliyyə hesabatlarını əks etdirən sənədlərdəki digər məlumatlar üzrə auditorun
məsuliyyəti BAS 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) Digər məlumatlar üzrə auditorun
məsuliyyətləri BAS ilə əvəz olunmuĢdur.
720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın nəticəsində digər BAS-larda da dəyiĢikliklər
edilmiĢdir. Bu dəyiĢikliklərə 720 saylı BAS-a edilən düzəliĢlər nəticəsində digər
standartlara edilən müvafiq düzəliĢlər (2015-ci il toplusunun 1-ci hissəsinin 1150-1224cü səhifələrində əks etdirilmiĢdir) və müvafiq hallarda düzəliĢ edilmiĢ standarta edilən
çarpaz istinadların yenilənməsi daxildir.
720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS 15 dekabr 2016-cı il tarixindən tez olmayaraq baĢa çatan
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditləri üçün qüvvədədir.
Maliyyə hesabatlarının auditində açıqlanan məlumatların əks etdirilməsi
Məlumatların açıqlanması layihəsi nəticəsində aĢağıdakı standartlara düzəliĢlər
edilmiĢdir:
DƏYĠġĠKLĠKLƏR
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BEYNƏLXALQ STANDARTLAR TOPLUSUNUN 2015-ci ĠL NƏġRĠNĠN
MƏZMUNUNDA EDĠLMĠġ DƏYĠġĠKLĠKLƏR VƏ SON YENĠLĠKLƏR
200 saylı BAS: Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq
audit standartlarına uyğun aparılması


210 saylı BAS: Audit tapşırığı şərtlərinin razılaşdırılması



240 saylı BAS: Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla
bağlı auditorun məsuliyyəti



260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS: İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə



300 saylı BAS: Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaşdırılması
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS: Müəssisə və onun mühitinin
öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyənləşdirilməsi
və qiymətləndirilməsi





320 saylı BAS: Auditin planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində
əhəmiyyətlilik



330 saylı BAS: Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı auditorların cavab tədbirləri



450 saylı BAS: Audit zamanı müəyyən edilmiş təhriflərin qiymətləndirilməsi



700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS: Maliyyə hesabatları haqqında rəyin

DƏYĠġĠKLĠKLƏR



formalaşdırılması və hesabat verilməsi
Bu dəyiĢikliklər standart müəyyən edən digər layihələrdən müvafiq düzəliĢlər ilə
birlikdə 2015-ci il toplusunun 1-ci hissəsinin 1150-1224-cü səhifələrində daxil
edilmiĢdir. Bu düzəliĢlər üçün BAS-lardakı istinad çarpazlarda dəyiĢikliklər edilmiĢdir.
BAS-larda məlumatların açıqlanmasını əks etdirən dəyiĢikliklər 15 dekabr 2016-cı il
tarixindən tez olmayaraq baĢa çatan dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditləri üçün
qüvvədədir.
Maliyyə hesabatlarının auditində qanun və qaydaların nəzərə alınması
Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Komitəsinin ―PeĢəkar mühasiblərin etika
məcəlləsi‖ndə (15 iyul 2017-ci il tarixində qüvvəyə minmiĢdir) qanun və qaydalara
riayət etməmə (NOCLAR) ilə bağlı yeni tələblərə cavab olaraq bu toplunun 1-ci
hissəsinə 250 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və
qaydaların nəzərə alınması‖ BAS-a edilən dəyiĢikliklər daxil edilmiĢdir. IAASB 250
saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a və digər beynəlxalq standartlara cüzi düzəliĢlər etmiĢ və
həmin düzəliĢlər bu toplunun 1105‒1142-ci səhifələrində əks etdirilmiĢdir. Bu
düzəliĢlər qanun və qaydaların həcminin faktiki və ya ehtimal edilən uyğunsuzluqları
və NOCLAR-ın müəyyən edilib düzəldilməsini əks etdirir.
250 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS 15 dekabr 2017-ci il tarixindən tez olmayaraq baĢlayan
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditləri üçün qüvvəyə minir, digər xidmətlər üzrə
standartlar üçün qüvvəyə minmə tarixi eynidir.
Toplunun 2-ci hissəsi
3
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BEYNƏLXALQ STANDARTLAR TOPLUSUNUN 2015-ci ĠL NƏġRĠNĠN
MƏZMUNUNDA EDĠLMĠġ DƏYĠġĠKLĠKLƏR VƏ SON YENĠLĠKLƏR
Toplunun 2-ci hissəsinə əlavələr edilməmiĢdir. NOCLAR ilə bağlı beynəlxalq
standartlara edilən dəyiĢikliklər toplunun 1-ci hissəsində təqdim edilmiĢdir (yuxarıda
baxın).
Toplunun 3-cü hissəsi
Toplunun 3-cü hissəsinə əlavələr edilməmiĢdir.
Qüvvədən düĢmə
Beynəlxalq standartlar toplusunun 2015-ci il nəĢrinə daxil olan aĢağıdakı
standartlar qüvvədən düĢmüĢ və hazırda qüvvədə olan düzəliĢ edilmiĢ
standartlarla əvəz olunmuĢdur:
Toplunun 1-ci hissəsi











260 saylı BAS: İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə
570 saylı BAS: Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı
700 saylı BAS: Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaşdırılması və
hesabat verilməsi
705 saylı BAS: Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər
706 saylı BAS: Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər
məsələlər paraqrafı
720 saylı BAS: Auditi aparılmış maliyyə hesabatlarını əks etdirən sənədlərdəki
digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti
800 saylı BAS: Xüsusi mülahizələr – xüsusi təyinatlı çərçivələrdə
hazırlanmış maliyyə hesabatlarının auditi
805 saylı BAS: Xüsusi mülahizələr – ayrıca maliyyə hesabatlarının və
maliyyə hesabatının xüsusi elementlərinin, hesablarının və ya maddələrinin
auditi
810 saylı BAS: İcmal maliyyə hesabatlarına dair hesabat tapşırığı

Toplunun 2-ci hissəsi
Toplunun 2-ci hissəsində qüvvədən düĢən standartlar yoxdur.
2016-cı il 15 dekabr tarixindən sonrakı müddət ərzində dərc edilmiĢ
yekun standartlar topluları və ilkin sənədlər
Son yeniliklərə dair məlumat və 15 dekabr 2016-cı il tarixindən sonrakı
müddət ərzində dərc edilmiĢ yekun standartlar toplularını və ya yekunlaĢdırılmamıĢ
standartların ilkin variantlarını əldə etmək üçün IAASB-nin aĢağıdakı veb-səhifəsinə
daxil olun: www.iaasb.org

DƏYĠġĠKLĠKLƏR
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BEYNƏLXALQ MÜHASĠBLƏR FEDERASĠYASININ ROLU
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) güclü və dayanıqlı təĢkilat
kimi, bazar və təsərrüfatların inkiĢafına töhfə verərək ictimaiyyətin
marağına xidmət edir. O, maliyyə hesabatlarının Ģəffaflığı, hesabatlılıq və
rəqabət qabiliyyətini təbliğ edir; mühasibatlıq üzrə bilik və bacarıqların
artırılmasına kömək edir; habelə mühasiblərin əhəmiyyət və dəyərini
qlobal maliyyə infrastrukturuna çatdırır. 1977-ci ildə təsis edilmiĢ IFAC
hazırda 130-dan çox ölkə və yurisdiksiyada fəaliyyət göstərən 175-dən çox
tamhüquqlu və assosiativ üzvdən ibarət olub, ictimai-hüquqi təcrübə,
təhsil, dövlət xidməti, sənaye və kommersiya sahəsində təxminən 3
milyon mühasibi təmsil edir.
Ġctimai maraqlar naminə, öz səlahiyyəti çərçivəsində IFAC hər Ģeydən
əvvəl, IAASB-nı dəstəkləməklə yüksək keyfiyyətli beynəlxalq audit və
təsdiqləmə standartlarının hazırlanması, qəbul edilməsi və tətbiqinə
töhfə verir. IFAC bu müstəqil normativ Ģuraya insan resursları, idarəetmə
vasitələri təqdim edir, kommunikasiya dəstəyi göstərir və maliyyələĢdirir,
direktorlar Ģurasının üzvlüyünə namizədlərin irəli sürülməsi və seçilməsi
prosesini yüngülləĢdirir.

ġuranın müstəqilliyi aĢağıdakı bir sıra yollarla mühafizə olunur:
• Ġctimai Marağa Nəzarət ġurası tərəfindən ictimaiyyətlə məsləhətləĢmələr əsasında lazımi ciddi hüquqi prosesi əks etdirən standart hazırlanması üzrə rəsmi, müstəqil ictimai marağa nəzarət (ətraflı
məlumat üçün bax: www.ipiob.org);
•

Ġctimai Marağa Nəzarət ġurası tərəfindən namizədlərin irəli sürülmə
prosesinə ictimaiyyətin çağırılması və namizədlərin irəli
sürülməsi/seçilməsi prosesinə rəsmi, müstəqil nəzarət;

•

həm standart hazırlanması üzrə lazımi hüquqi proses baxımından,
həm də ictimaiyyətin gündəmdə olan materiallarına, iclaslara
və hər bir yekun standartı əks etdirən nəticələr üzrə dərc edilmiĢ
bir bazaya çıxıĢ imkanı baxımından tam Ģəffaflıq;

•

standartların iĢlənib hazırlanması prosesinə Məsləhət Qrupunun və
5
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IFAC MƏNġƏYĠ

IAASB özünün planlarını müəyyən edir, öz nəĢrlərini lazımi hüquqi
prosedur əsasında və IFAC-ın iĢtirakı olmadan təsdiq edir. IFAC plan
və ya nəĢrlərə təsir göstərmək imkanına malik deyildir. IFAC təlimat,
standart və digər nəĢrləri dərc edir və onlara dair müəlliflik hüququna
malikdir.

BEYNƏLXALQ MÜHASĠBLƏR FEDERASĠYASININ ROLU

müĢahidəçilərin cəlb olunması, habelə
•

IAASB üzvlərinin, habelə namizəd irəli sürən/iĢəgötürən təĢkilatlar tərəfindən Ģuranın müstəqilliyi, bütövlüyü və ictimai maraq
missiyasına sadiqliyi üzrə qoyulmuĢ tələb;
Əlavə məlumat üçün Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC)
saytına daxil olun: www.ifac.org.

IFAC MƏNġƏYĠ
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GiriĢ
1.

Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli
xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlara (IAASB-nin beynəlxalq
standartlarına və ya standartlarına) bu ön sözün məqsədi Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları ġurasının (IAASB)
hazırladığı standartların əhatə dairəsini və tətbiq sahəsini
ġuranın Texniki ġərtlərində irəli sürülmüĢ qaydada baĢa
düĢülməsini asanlaĢdırmaqdır.

ÖN SÖZ

2. IAASB bütün dünyada istifadə olunmaq üçün beynəlxalq standartlar toplusunu iĢləyib hazırlamağı bir məqsəd olaraq qarĢısına
qoymuĢdur. ġuranın üzvləri geniĢ ictimaiyyətin və bütün
dünyada peĢəkar mühasiblərin maraqları çərçivəsində hərəkət
edirlər. Nəticədə müəyyən məsələlərlə bağlı onların mövqeyi öz
ölkə və ya Ģirkətlərindəki cari praktikaya, yaxud onları IAASB
üzvlüyünə irəli sürmüĢ Ģəxslərin mövqeyinə uyğun olmaya bilər.

IAASB-nin standartları
IAASB-nin rəsmi standartları
3. IAASB standartları beynəlxalq standartlara uyğun yerinə yetirilən
audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlərlə bağlı
tapĢırıqları tənzimləyir. Onlar bu və ya digər ölkədə tarixi
maliyyə hesabatlarının auditini və ya təsdiqləmə tapĢırıqlarını
tənzimləyən və həmin ölkənin milli standartlarına uyğun olaraq
riayət edilməsi zəruri olan yerli qanun və qaydaları üstələmir.
Yerli qanun və qaydaların hansısa konkret məsələdə IAASB
standartlarından fərqləndiyi və ya onlara zidd olduğu hallarda,
yerli aktlar əsasında yerinə yetirilmiĢ tapĢırıq avtomatik olaraq
IAASB standartlarına uyğun olmayacaqdır. PeĢəkar mühasib yalnız yerinə yetirdiyi tapĢırığın belə tapĢırıqlara aidiyyəti olan bütün
standartlara tam uyğun gəldiyi təqdirdə IAASB standartlarına
uyğun bəyanat vermək hüququna malikdir.
4. IAASB tərəfindən rəsmi standartlar müəyyən edilmiĢ lazımi
hüquqi prosedur əsasında hazırlanan beynəlxalq standartlardır.
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Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları ġurasının
hazırladığı beynəlxalq standartların əhatə dairəsi
5. Beynəlxalq Audit Standartları (ISA) tarixi maliyyə məlumatlarının
auditində tətbiq edilməlidir. Təhlil TapĢırıqları üzrə Beynəlxalq
Standartlar (ISRE) tarixi maliyyə məlumatlarının təhlili zamanı
tətbiq edilməlidir.
6. Təsdiqləmə TapĢırıqları üzrə Beynəlxalq Standartlar (ISAE) tarixi
maliyyə məlumatlarının auditi və ya təhlilindən baĢqa, bütün
təsdiqləmə tapĢırıqlarına tətbiq edilməlidir.
7. Əlaqəli Xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartlar (ISRS) maliyyə
məlumatlarının tərtib olunması tapĢırıqlarına, razılaĢdırılmıĢ
prosedurlar əsasında məlumata Ģamil edilən tapĢırıqlara və
IAASB-nin göstərdiyi digər əlaqəli xidmətlərlə bağlı tapĢırıqlara
tətbiq edilməlidir.
8. BAS (ISA), TTBS (ISRE), TBS (ISAE) və ƏXBS (ISRS) standartları birlikdə ―IAASB-nin Audit TapĢırıqları Standartları‖
adlanır.
9. Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartları (ISQC) IAASB-nin
Audit TapĢırıqları Standartlarına aid olan bütün xidmətlərə tətbiq
edilir.

Beynəlxalq audit standartları
10. BAS müstəqil auditor tərəfindən maliyyə hesabatlarının1 auditi
kontekstində yazılır. Digər tarixi maliyyə məlumatlarının auditinə tətbiq edilən zaman lazım gələrsə, onlar ixtisar edilməlidir.
BAS-ların əhatə dairəsi 200 saylı BAS-ın2 2-ci paraqrafında əks
olunmuĢdur.

Beynəlxalq keyfiyyətə nəzarət standartları
11. BKNS IAASB-nin Audit TapĢırıqları Standartlarına aid olan bütün
xidmətlərə tətbiq edilməsi üçün yazılır. BKNS-in əhatə dairəsi
BaĢqa cür müəyyən edilməzsə, ―maliyyə hesabatı‖ dedikdə, tarixi maliyyə
məlumatlarından ibarət olan maliyyə hesabatları nəzərdə tutulur.
2
200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına
uyğun aparılması‖ BAS.
1

ÖN SÖZ
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BKNS-in giriĢ hissəsində əks olunmuĢdur.

Digər beynəlxalq standartlar

13. 6-8-ci bəndlərdə müəyyən edilən digər beynəlxalq standartlar
əsas prinsipləri və mühüm prosedurları (qalın hərflərlə və -malı,
- məli köməkçi feli ilə göstərilir), izahedici və digər material Ģəklində verilmiĢ əlaqədar təlimatları, o cümlədən əlavələri əks etdirir. Əsas prinsiplər və mühüm prosedurlar onların tətbiqi ilə
bağlı təlimat verən izahedici və digər materialın kontekstində
baĢa düĢülməli və tətbiq edilməlidir. Buna görə də əsas prinsipləri
və mühüm prosedurları anlamaq və tətbiq etmək üçün standartın
tam mətnini nəzərə almaq zəruridir.
14. Standartın əsas prinsipləri və mühüm prosedurları tapĢırıq Ģərtləri
baxımından mühüm olduqları bütün hallarda tətbiq olunmalıdır.
Bununla belə, müstəsna hallarda, peĢəkar mühasib müvafiq
mühüm prosedurdan həmin prosedurun məqsədlərinə nail olmaqdan ötrü kənarlaĢmağı zəruri hesab edə bilər. Bu cür
vəziyyət yarandıqda, peĢəkar mühasibdən yerinə yetirilmiĢ alternativ prosedurların bu prosedurun məqsədlərinə necə nail olmasını və baĢqa cür açıqlanmıĢ olmazsa, kənarlaĢmanın
səbəblərini sənədləĢdirmək tələb olunur. PeĢəkar mühasibin müvafiq mühüm prosedurdan kənarlaĢma zərurəti yalnız tapĢırığın
xüsusi yerinə yetirilmə hallarında, həmin prosedurun etibarsız
olacağı təqdirdə yarana bilər.
15. Tətbiq edilən materialın tərkibinə daxil olan əlavələr standartın
ayrılmaz hissəsidir. Əlavənin məqsədi və nəzərdə tutulan istifadəsi standartın əsas mətnində və ya əlavənin özünün giriĢ
hissəsində Ģərh olunmuĢdur.

PeĢəkar mühakimə
16. Beynəlxalq standartların xüsusiyyətindən irəli gələn tələbə görə,
peĢəkar mühasib onları tətbiq etdiyi zaman peĢəkar mühakimə
11
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12. 6-8-ci bəndlərdə müəyyən edilən bəzi beynəlxalq standartlara
aĢağıdakılar daxildir: məqsədlər, tələblər, praktik tətbiq və digər
izahedici materiallar, giriĢ materialı və anlayıĢlar. Bu terminlər
BAS-larda göstərilmiĢ anlayıĢlarına müvafiq olaraq və 200 saylı
BAS-da maliyyə hesabatlarının auditləri kontekstində izah edilməlidir.

KEYFĠYYƏTƏ NƏZARƏT, AUDĠT, TƏHLĠL, DĠGƏRTƏSDĠQLƏMƏ VƏ ƏLAQƏLĠ
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yürütməlidir.

Beynəlxalq standartların tətbiqi
17. Xüsusi bir beynəlxalq standartın əhatə dairəsi, qüvvəyə minmə
tarixi və tətbiq edilmə imkanı ilə bağlı istənilən məhdudiyyət
standartda aydın izah edilir. Beynəlxalq standartda baĢqa cür
göstərilməzsə, peĢəkar mühasibə hər hansı bir beynəlxalq standartı orada göstərilmiĢ qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl tətbiq
etməyə icazə verilir.
18. Beynəlxalq standartlar, həmçinin, ictimai sektorda yerinə yetirilən
tapĢırıqlara aiddir. Müvafiq hallarda, ictimai sektorun iqtisadi
subyektləri üçün səciyyəvi olan əlavə mülahizələr aĢağıdakılarda
öz əksini tapır:
(a) BAS və BKNS ilə bağlı hallarda beynəlxalq standartın
mətnində; yaxud
(b) Digər beynəlxalq standartların sonunda göstərilən ―Ġctimai
sektor müəssisələrində tətbiqi‖ baxımından (ĠST).

Qeyri-rəsmi material
19. Qeyri-rəsmi materiala IAASB tərəfindən hazırlanmıĢ Praktik Qeydlər və iĢçilər üçün nəĢrlər daxildir. Qeyri-rəsmi material IAASBnin beynəlxalq standartlarının tərkibi hissəsi deyildir.

Beynəlxalq Audit Praktikası Qeydləri
20. Beynəlxalq Audit Praktikası Qeydləri (IAPN) nə auditorların
qarĢısına Beynəlxalq Audit Standartlarına (ISA) daxil edilənlərdən baĢqa əlavə tələblər qoyur, nə də auditə müvafiq olan
bütün Beynəlxalq Audit Standartlarına (ISA) riayət etməklə bağlı
auditorun öhdəliyini dəyiĢir. IAPN auditorlara təcrübə sahəsində
yardım edir. Onları milli standartlara cavabdeh olanların vasitəsilə yaymaq və ya dövlət səviyyəsində müvafiq materialın
hazırlanmasında istifadə etmək nəzərdə tutulur. Onlar, həmçinin,
Ģirkətlərin öz təlim proqramlarını və daxili təlimatlarını hazırlamaq üçün istifadə edə biləcəkləri materialla təmin edirlər.
21. Əhatə edilmiĢ mövzuların xüsusiyyətindən asılı olaraq, hər hansı
bir IAPN auditora aĢağıdakılarla bağlı yardım göstərə bilər:


ÖN SÖZ

Müəssisənin iqtisadi vəziyyətinin baĢa düĢülməsinə nail
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olmaq və materialın yanlıĢ baĢa düĢülməsi risklərinin
müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi barədə mühakimə
yürütmək;


QiymətləndirilmiĢ risklərin öhdəsindən necə gəlmək
haqqında, o cümlədən maddi vəziyyətlərdə zəruri ola bilən
prosedurlar haqqında mühakimələr yürütmək; yaxud



Mülahizələrə dair hesabat verilməsi, o cümlədən maliyyə
hesabatları barədə rəy formalaĢdırılması və idarəetməyə
məsul Ģəxslərə xəbərdarlıq məsələlərinə toxunmaq.

22. IAASB, həmçinin, müvafiq olaraq Təhlil TapĢırıqları üzrə
Beynəlxalq Standartlar (ISRE), Təsdiqləmə TapĢırıqları üzrə
Beynəlxalq Standartlar (ISAE) və Əlaqəli Xidmətlər üzrə
Beynəlxalq Standartlar (ISRS) ilə eyni məqsədə xidmət edən
Beynəlxalq Təhlil TapĢırıqlarının Yerinə Yetirilməsinə dair Praktik Qeydləri (IREPN), Beynəlxalq Təsdiqləmə TapĢırıqlarının
Yerinə Yetirilməsinə dair Praktik Qeydləri (IAEPN) və Beynəlxalq Əlaqəli Xidmətlərin Yerinə Yetirilməsinə dair Praktik Qeydləri (IRSPN) hazırlaya bilər.

ĠĢçilər üçün nəĢrlər
23. ĠĢçilər üçün nəĢrlər, praktik-mütəxəssisin yeni və ya ortaya çıxan
mühüm məsələlər barədə məlumatlılığını artırmağa kömək etmək
üçün istifadə olunur ki, bu da mövcud tələblərə və əlavələr üzrə materiala istinad etməklə, yaxud onların diqqətini IAASB standartlarının müvafiq müddəalarına yönəltməklə həyata keçirilir.

Dil
24. IAASB beynəlxalq standartlarının, Praktik Qeydlərinin, ilkin
sənədlərin və ya digər nəĢrlərin yeganə rəsmi mətni IAASB
tərəfindən ingilis dilində nəĢr edilən mətndir.
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Digər beynəlxalq standartlarla bağlı Praktik Qeydlər

TERMĠNLƏR LÜĞƏTĠ1
(Dekabr 2016-cı il)

proqramlarına və məlumatlarına giriĢi məhdudlaĢdırmaq üçün müəyyən edilmiĢ
prosedurlar. GiriĢə nəzarət vasitələri ―istifadəçinin mötəbərliyi‖ndən (həqiqiliyinin
yoxlanması) və ―istifadəçinin səlahiyyəti‖ndən (giriĢ hüquqlarının verilməsi)
ibarətdir. ―Ġstifadəçinin mötəbərliyi" bir qayda olaraq, qeydiyyat xarakterli vahid
tanınma iĢarələri, parollar, giriĢ kartları və ya biometrik məlumatlar vasitəsilə
istifadəçinin eyniləĢdirilməsinə xidmət edir. ―Ġstifadəçinin səlahiyyəti‖ hər hansı bir
istifadəçinin daxil ola biləcəyi kompyuter ehtiyatlarını müəyyən edən giriĢ
qaydalarından ibarətdir. Belə prosedurlar xüsusi olaraq aĢağıdakı halların qarĢısını
almaq və ya aĢkar etmək üçün iĢlənib hazırlanmıĢdır:


Operativ rejimli terminal qurğularına, proqramlarına və məlumatlarına
icazəsiz giriĢ;



Təsdiq edilməmiĢ məlumatların daxil edilməsi;



Məlumat fayllarının icazəsiz dəyiĢdirilməsi;



Səlahiyyəti olmayan Ģəxslərin kompyuter proqramlarından istifadə etməsi; habelə



Ġcazə verilməyən kompyuter proqramlarından istifadə edilməsi.

* Uçot qiymətləndirmələri (Accounting estimate) – Dəqiq ölçmə üsulları
olmadıqda, hər hansı pul məbləğinin təqribi olaraq göstərilməsi. Bu termin
qeyri-müəyyən qiymətləndirmənin hökm sürdüyü yerdə ədalətli dəyərlə ölçülən
bir məbləğ üçün, habelə qiymətləndirilməsi labüd olan məbləğlər üçün istifadə
edilir. 540 saylı BAS-da2 yalnız ədalətli dəyərlə ölçmə əsasında aparılan
mühasibat uçotundan bəhs edildikdə, ―ədalətli dəyər üzrə uçot
qiymətləndirmələri‖ terminindən istifadə edilir.

* BAS-larda müəyyən edilmiĢ termini ifadə edir.
†1 saylı BKNS-də müəyyən edilmiĢ termini ifadə edir.
1
Ġctimai sektora tətbiq olunduğu halda bu lüğətdəki terminlər ictimai sektor ekvivalentlərinə istinadən
oxunmalıdır.
Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları ġurasının bəyanatlarında müəyyən edilməmiĢ mühasibat
uçotu terminləri üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları ġurasının dərc etdiyi Terminlər lüğətinə
istinad edilməlidir.
2
540 saylı ― Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin və
əlaqəli açıqlamaların auditi‖ BAS.

LÜĞƏT
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Girişə nəzarət vasitələri (Access controls) – Operativ rejimli terminal qurğularına,
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* Mühasibat uçotu sənədləri (Accounting records) – Ümumiyyətlə, ilkin qeydlər və
yardımçı sənədlərdən ibarət olur, məsələn, pul vəsaitlərinin elektron rabitə
sistemi ilə köçürülməsi barədə çek və sənədlər; hesab-fakturalar; müqavilələr;
baĢ kitab və köməkçi mühasibat jurnalları; uçot

qeydləri jurnalı və maliyyə

düzəliĢlər; habelə xərclərin bölüĢdürülməsi, hesablamalar, müqayisələr və
izahedici məlumatlar üçün nəzərdə tutulmuĢ iĢçi vərəqləri və iri formalı
cədvəllər.

LÜĞƏT

hesabatlarına edilmiĢ, lakin rəsmi uçot jurnalı qeydlərində əks olunmamıĢ

Razılaşdırılmış prosedurların yerinə yetirilməsi üzrə saziş (Agreed-upon
procedures engagement) – Auditor tərəfindən müəssisə ilə və müvafiq
üçüncü tərəflərlə razılaĢdırılmıĢ audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi və əldə
edilmiĢ faktiki məlumatlarla bağlı hesabat verilməsi üçün saziĢ. Hesabatdan
istifadə edənlər auditor hesabatı əsasında öz rəylərini hazırlamalıdırlar. Hesabat
yalnız yerinə yetirilən prosedurlara razılıq vermiĢ tərəflərə təqdim edilir, belə ki
prosedurların yerinə yetirilmə səbəbləri ilə tanıĢ olmayan digər tərəflər onların
nəticələrini yanlıĢ Ģərh edə bilərlər.
* Analitik prosedurlar (Analytical procedures) – Həm maliyyə, həm də qeyrimaliyyə xarakterli məlumatlar arasında həqiqətə uyğun əlaqələrin təhlili yolu ilə
maliyyə məlumatlarının qiymətləndirilməsi. Analitik prosedurlar, həmçinin,
müəyyən edilmiĢ dəyiĢikliklərin, habelə digər mühüm məlumatlarla ziddiyyət
təĢkil edən və ya ehtimal olunan nəticələrlə əhəmiyyətli dərəcədə ziddiyyət təĢkil
edən və ehtimal olunan nəticələrdən əhəmiyyətli dərəcədə kənarlaĢan əlaqələrin
tədqiqatını həyata keçirir.
İllik hesaba (Annual report) – Qanun, qayda və ya adətə əsasən rəhbərlik
və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən, bir qayda olaraq, hər il hazırlanan,
məqsədi mülkiyyətçilərə (və ya bu kimi

maraqlı tərəflərə) maliyyə

hesabatlarında qeyd olunduğu müəssisənin əməliyyatları və müəssisənin
fəaliyyətinin maliyyə nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında məlumat
verməkdən ibarət olan bir və ya bir neçə sənəddir. Ġllik hesabata maliyyə
hesabatları və onlara dair auditor rəyi daxildir və ya illik hesabat qeyd edilən
sənədləri

müĢayiət

edir

və

adətən

müəssisədəki

yenilikləri,

gələcək

perspektivləri, risklər və qeyri-müəyyənlikləri, müəssisənin idarəetmə orqanının
hesabatını və idarəetmə məsələlərini əhatə edən hesabatları özündə ehtiva edir.
15
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* Qeyri-adi təhrif (Anomaly) – Yoxlanılan icmalda təhrif və ya kənarlaĢmalar üçün
açıq-aĢkar səciyyəvi olmayan təhrif və ya kənarlaĢma.
Tətbiq olunan meyarlar (3410 saylı ISAE3 kontekstində) (Applicable criteria
miqdarını istixana effektli qazların atmosferə atılmasına dair hesabatda (GHG
statement) göstərmək üçün istifadə etdiyi meyarlar.
Tətbiq olunan meyarlar (3420 saylı ISAE4 kontekstində) (Applicable criteria
(in the context of ISAE 34204) – Məsul tərəfin təxmini/əvvəlcədən hazırlanmıĢ
maliyyə məlumatlarını toplayarkən istifadə etdiyi meyarlar. Meyarlar norma
yaradıcılığı ilə məĢğul olan nüfuzlu və ya tanınmıĢ bir təĢkilat, yaxud qanun
və ya qaydalar əsasında müəyyən edilə bilər. Müəyyən edilmiĢ meyarlar
mövcud olmadıqda, onların hazırlanması məsul tərəfin öhdəsinə düĢür.
* Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri (Applicable financial reporting
framework) – Rəhbərlik və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında tətbiq olunan, müəssisənin xüsusiyyətləri və
maliyyə hesabatlarının məqsədləri baxımından qəbul edilən və yaxud qanun və ya
qaydalarda nəzərdə tutulan maliyyə hesabatları çərçivələri. 4410 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
ISAE5 kontekstində, burada maliyyə hesabatlarından daha çox maliyyə məlumatlarına
istinad edilir. ―Ədalətli təqdimat çərçivələri‖ termini maliyyə hesabatları çərçivələrini ifadə
etmək üçün iĢlədilir və bu cür çərçivələrə riayət olunmasını tələb edir, habelə:
(a) Açıq Ģəkildə etiraf edir və ya nəzərdə tutur ki, maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdim edilməsinə nail olmaq üçün rəhbərlikdən
açıqlanması çərçivələrin bilavasitə tələb etdiyi məlumatlardan
savayı, əlavə məlumatın açıqlanması tələb edilə bilər; yaxud
(b) Açıq Ģəkildə etiraf edir ki, maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdim
edilməsinə nail olmaq üçün rəhbərliyə çərçivələrin tələblərindən
kənarlaĢmaq zəruri ola bilər. Bu cür kənarlaĢmaların çox nadir

3410 saylı ―Ġstixana effektli qazların atılmasına dair hesabatın təsdiq edilməsi tapĢırığı‖ ISAE.
3420 saylı ―Əvvəlcədən hazırlanmıĢ və prospektə daxil edilmiĢ maliyyə məlumatlarının tərtib
edilməsinin təsdiq edilməsi tapĢırığı‖ ISAE.
5
4410 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə məlumatlarının tərtib edilməsinin təsdiq edilməsi tapĢırığı‖ ISRS.
3
4
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(in the context of ISAE 3410) – Müəssisənin atmosferə atdığı qazların

TERMĠNLƏR LÜĞƏTĠ
hallarda zəruri olması ehtimal edilir
―Uyğunluq çərçivələri‖ termini çərçivənin tələblərinə uyğunluğu tələb edən
maliyyə hesabatları çərçivələrinə istinad üçün istifadə olunur, lakin yuxarıdakı
(a) və (b) bəndlərində qeyd edilən etirafları əks etdirmir.

LÜĞƏT

İnformasiya texnologiyalarının tətbiqinə nəzarət vasitələri (Application
controls in information technology) – Adətən, istehsalat prosesi səviyyəsində
tətbiq olunan əllə həyata keçirilən və ya avtomatlaĢdırılmıĢ prosedurlar.
Tətbiqi proqramlara nəzarət vasitələri xüsusiyyətlərinə görə qabaqlayıcı
və ya aydınlaĢdırıcı ola bilər və mühasibat sənədlərinin dürüstlüyünü təmin
etmək üçündür. Nəticə etibarilə, tətbiqi proqramlara nəzarət vasitələri
əməliyyatların və digər maliyyə məlumatlarının daxil edilməsi, qeydə
alınması, iĢlənməsi və məruzə edilməsi üçün istifadə olunan prosedurlara aid edilir.
* Tətbiq olunan meyarlar (810 saylı (Düzəliş edilmiş) BAS 6 kontekstində) (Applicable
criteria (in the context of ISA 810 (Revised)) – Ġcmal maliyyə hesabatlarının
hazırlanması zamanı idarəetmədə tətbiq edilən meyarlar.
* Münasiblik (audit sübutunun) (Appropriateness (of audit evidence) – Audit sübutunun
keyfiyyət ölçüsü, yəni auditor rəyinin gəldiyi nəticələrin əsaslandırılmasında bu
sübutun aktuallığı və mötəbərliyi.
* Müstəqil tərəflər arasında sövdələşmə (Arm’s length transaction) — Bir-biri ilə əlaqəsi
olmayan, bir-birindən asılı olmadan fəaliyyət göstərən və öz maraqlarını güdən
müvafiq alıcı ilə satıcı arasında baĢ tutan əməliyyat.
* Təsdiqləmələr (Assertions) — Rəhbərlik tərəfindən maliyyə hesabatlarında birbaĢa və ya

digər formada göstərilən, baĢ verə bilən müxtəlif kateqoriyalı potensial təhrifləri təhlil etmək
üçün auditorun istifadə etdiyi ifadələr. 3410 saylı ISAE kontekstində təsdiqləmələr
müəssisənin Ġstixana effektli qazların atmosferə atılmasına dair hesabatda birbaĢa və ya digər
formada göstərilən, baĢ verə bilən müxtəlif kateqoriyalı potensial təhrifləri təhlil etmək üçün
mütəxəssis-praktikin istifadə etdiyi ifadələr kimi müəyyən edilir.
Qiymətləndirmək (Assess) – Müəyyən edilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin təsirini
6

810 saylı ―Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair hesabat tapĢırığı‖ BAS (DüzəliĢ edilmiĢ).
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nəzərə almaqla onları təhlil etmək. ―Qiymətləndirmək‖ terminindən yalnız risklə əlaqədar
mövzularda istifadə edilir. (Bax: ―Dəyərləndirmək‖).
Aidiyyat (Association) – (Bax: ―Auditorun maliyyə məlumatlarına aidiyyatı‖)
*† Təsdiqləmə, əminlik (Assurance) – ( Bax: ―Ağlabatan əminlik‖)
Təsdiqləmə tapşırığı (Assurance engagement) — Mütəxəssis-praktik tərəfindən cavabdeh
tərəf olmayan maraqlı tərəfin yoxlama predmeti üzrə məlumatlar barədə etimad dərəcəsini
artırmaq üçün nəzərdə tutulmuĢ kifayət qədər müvafiq nəticələri (yəni, əsasını təĢkil
edən yoxlama predmetinin meyarlar üzrə ölçülməsinin və ya qiymətləndirilməsinin
nəticələri) əldə etmək üçün icra olunan tapĢırıqdır. Hər bir təsdiqləmə tapĢırığı iki ölçü
üzrə təsnif edilir:
Kifayət qədər əminliklə təsdiqləmə tapĢırığı və ya məhdud təsdiqləmə tapĢırığı:

(i)
a.

Kifayət qədər əminliklə təsdiqləmə tapĢırığı (Reasonable assurance
engagement) ― TapĢırıq Ģərtləri daxilində mütəxəssis-praktikin nəticə
çıxarması üçün əsas qismində tapĢırıq riskini qənaətbəxĢ dərəcədə aĢağı salmaq
üçün mütəxəssis-praktikin təsdiqləmə tapĢırığıdır. Mütəxəssis-praktikin
qənaətləri əsas yoxlama predmetinin meyarlar üzrə ölçülməsinin
və ya qiymətləndirilməsinin nəticələrinə dair mütəxəssis-praktikin rəyini
ifadə edir.

b.

Məhdud təsdiqləmə tapĢırığı (Limited assurance engagement) ―Elə bir
təsdiqləmə tapĢırığıdır ki, bu zaman mütəxəssis-praktik tapĢırıq riskini
tapĢırığın Ģərtləri daxilində qənaətbəxĢ dərəcədə aĢağı səviyyəyədək azaldır,
lakin bu cür risk yerinə yetirilən prosedurlar və ya əldə edilən sübutlar
əsasında nəticənin ifadə edilməsi üçün əsas qismində məntiqi təsdiqləmə
tapĢırığı ilə müqayisədə daha yüksək olduğu hallarda mütəxəssis-praktikin
yoxlama predmeti üzrə məlumatların əhəmiyyətli dərəcədə təhrif
olunmasına inanmağa məcbur edən məsələ(lər) mütəxəssis-praktikin diqqətini
cəlb edir. Məhdud təsdiqləmə tapĢırığında yerinə yetirilmiĢ prosedurların
xarakteri, müddəti və həcmi məntiqi təsdiqləmə tapĢırığında tələb
edildiyi ilə müqayisədə məhduddur, lakin mütəxəssis-praktikin
peĢəkar mühakiməsinə əsasən əhəmiyyət kəsb edən təsdiqləmə səviyyəsi
əldə edilməsi planlaĢdırılır. Əhəmiyyət kəsb etməsi üçün mütəxəssis-praktikin
əldə etdiyi təsdiqləmə səviyyəsi nəzərdə tutulan istifadəçilərin yoxlama predmeti
üzrə məlumatlara inamını açıq Ģəkildə məntiqə uyğun olmayan dərəcədə
artıra bilməlidir.

LÜĞƏT
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Uyğunluq auditi üzrə tapĢırıq və ya bilavasitə qiymətləndirmə üzrə tapĢırıq:
a.

Uyğunluq auditi üzrə tapĢırıq (Attestation engagement) ―Elə bir
təsdiqləmə tapĢırığıdır ki, bu zaman mütəxəssis-praktik olmayan tərəf
əsas

yoxlama

predmetini

meyarlar

üzrə

ölçür

və

ya

qiymətləndirir. Mütəxəssis-praktik olmayan tərəf həmçinin çox vaxt
nəticədə əldə edilən yoxlama predmeti üzrə məlumatları hesabatda və
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(ii)

ya bəyanatda təqdim edir. Lakin bəzi hallarda mütəxəssis-praktik
yoxlama predmeti üzrə məlumatları təsdiqləmə hesabatında təqdim
edə bilər.

Uyğunluq auditi üzrə tapĢırıqda mütəxəssis-praktikin

yoxlamasının nəticələrində yoxlama predmeti üzrə məlumatlarda
əhəmiyyətli təhrifin olub-olmadığına baxılır.

Mütəxəssis-praktikin

yoxlamasının nəticələri aĢağıdakılar baxımından ifadə edilə bilər:
i.

Əsas yoxlama predmeti və müvafiq meyarlar;

ii.

Yoxlama predmeti üzrə məlumatlar və müvafiq meyarlar;
və ya

iii.
b.

Müvafiq tərəf(lər)in etdiyi bəyanat.

Bilavasitə qiymətləndirmə üzrə tapĢırıq (Direct engagement) ―Elə bir
təsdiqləmə tapĢırığıdır ki, bu zaman mütəxəssis-praktik əsas yoxlama
predmetini müvafiq meyarlar üzrə ölçür və ya qiymətləndirir və
mütəxəssis-praktik nəticədə əldə edilən yoxlama predmeti üzrə
məlumatları təsdiqləmə hesabatının bir hissəsi və ya onu müĢayiət edən
qismində təqdim edir. Bilavasitə qiymətləndirmə üzrə tapĢırıqda
mütəxəssis-praktikin yoxlama nəticələrində əsas yoxlama predmetinin
meyarlar üzrə ölçülməsinin və qiymətləndirilməsinin hesabatda
göstərilən nəticəsi əks olunur.

Təsdiqləmə tapşırığı ilə bağlı risk (Assurance engagement risk) – Yoxlama
predmeti üzrə məlumatların əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi hallarında
mütəxəssis-praktikin müvafiq olmayan rəy bildirməsi ilə əlaqədar risk.
Təsdiqləmə bacarıqları və üsulları (Assurance skills and techniques) ―
hər hansı bir konkret təsdiqləmə tapĢırığının əsas yoxlama predmetindəki təcrübədən və
ya onun ölçülməsindən yaxud qiymətləndirilməsindən aydın olan təsdiqləmə üzrə
mütəxəssis-praktikin nümayiĢ etdirdiyi planlaĢdırma, sübutların toplanması, sübutların
dəyərləndirilməsi, məlumatvermə və hesabatvermə bacarıqları və üsulları.
19
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* Auditin sənədləşdirilməsi (Audit documentation) – Yerinə yetirilmiĢ
audit prosedurlarının, əldə edilmiĢ münasib audit sübutlarının və auditorun əldə
etdiyi nəticələrin qeydə alınması (bəzən ―iĢçi sənədlər‖ və ya ―iĢ sənədləri‖ kimi
terminlərdən də istifadə edilir).
* Audit sübutu (Audit evidence) – Auditor rəyinin əsasını təĢkil edən nəticələrə nail
olmaq üçün auditor tərəfindən istifadə edilən məlumatlar. Audit sübutları maliyyə
hesabatlarının əsasını təĢkil edən mühasibat sənədlərindəki məlumatlardan və digər
məlumatlardan ibarətdir. (Bax:―Audit sübutlarının yetərliliyi‖ və ―Audit sübutlarının
münasibliyi‖).
* Audit faylı (Audit file) – Konkret tapĢırıq üzrə audit sənədləĢdirməsini təĢkil edən
sənədlər daxil olan fiziki və ya elektron formalı bir və ya daha çox qovluq və ya
digər informasiya daĢıyıcısıdır.
*† Auditor təşkilatı (Audit firm) – (Bax: ―ġirkət‖)
* Auditor rəyi (Audit opinion) – (Bax: ―Fərqli rəy‖ və ―Müsbət rəy‖)
* Audit riski (Audit risk) – Maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif
edilməsi hallarında auditorun müvafiq olmayan rəy bildirməsi ilə əlaqədar risk.
Audit riski əhəmiyyətli təhriflər riskindən və aĢkar etməmə riskindən asılıdır.
* Audit seçməsi (seçmə) (Audit sampling (sampling)) – Hesab qalıqlarında və
əməliyyat qruplarında olan elementlərin 100%-dən az hissəsinə audit
prosedurlarının elə qaydada tətbiq edilməsidir ki, bu zaman bütün seçmə
elementlərinin seçilmə imkanı yaranmıĢ olur. Bu, auditora imkan verir ki,
nümunənin götürüldüyü icmal ilə bağlı nəticə formalaĢdırmaq və ya onun
formalaĢdırılmasına kömək etmək üçün yetərli əsaslar əldə etsin.
* Auditi aparılmış maliyyə hesabatları (810 saylı BAS (Düzəliş edilmiş)
kontekstində)(Audited financial statements (in the context of ISA 810 (Revised)) –
Auditor tərəfindən BAS-lara uyğun auditi aparılmıĢ və icmal maliyyə
hesabatlarının tərtib olunmasında istifadə olunmuĢ maliyyə hesabatları7.
7

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS-ın 13(f) paraqrafında ―maliyyə hesabatları‖ termini müəyyən edilir.
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* Auditor (Auditor) – ―Auditor‖ terminindən auditi aparan Ģəxs və ya Ģəxsləri,
adətən, audit qrupunun rəhbərini və ya digər üzvlərini, yaxud auditor təĢkilatını
ifadə etmək üçün istifadə olunur. Öhdəlik və ya vəzifələrin audit qrupunun
rəhbəri tərəfindən yerinə yetirilməsinin BAS-da aydın Ģəkildə nəzərdə
rəhbəri‖ terminindən istifadə olunur. ―Auditor yoxlamasının rəhbəri‖ və
―Ģirkət‖ terminləri, müvafiq hallarda, ictimai sektorda tətbiq olunan terminlərin
ekvivalenti kimi oxunmalıdır.

LÜĞƏT

tutulması hallarında ―auditor‖ termininin əvəzinə ―auditor yoxlamasının

Auditorun maliyyə məlumatlarına aidiyyatı (Auditor association with
financial information) – Əgər auditor maliyyə məlumatları ilə bağlı rəy və ya
hesabat əlavə edirsə və peĢəkar kontekstdə öz adının istifadə olunmasına
razılıq verirsə, onun bu məlumatlara aidiyyatı vardır.
* Auditorun eksperti (Auditor’s expert) – Mühasibat uçotu və auditdən fərqli olan
xüsusi bir sahədə müstəsna bacarığa, biliyə və təcrübəyə malik Ģəxs və ya təĢkilat
olub, auditor bu sahədə yetərli münasib audit sübutları əldə etməkdən ötrü onun
iĢindən yardımçı vasitə kimi istifadə edir. Auditorun eksperti ya auditorun daxili
eksperti (auditor təĢkilatının və ya Ģəbəkə Ģirkətinin tərəfdaĢ8 və ya iĢçisi, o
cümlədən müvəqqəti iĢçisi), yaxud auditorun xarici eksperti ola bilər.
* Müşahidə əsaslı auditor qiymətləndirməsi və ya auditor qiymətləndirmələrinin
diapazonu (Auditor’s point estimate or auditor’s range) – Müvafiq olaraq, rəhbərliyin
müĢahidə əsaslı hesablamalarını dəyərləndirmək üçün audit sübutlarından götürülmüĢ
yekun kəmiyyətlər və ya kəmiyyətlər diapazonu.
* Auditor qiymətləndirmələrinin diapazonu (Auditor’s range) – Bax:
―MüĢahidə əsaslı auditor qiymətləndirməsi‖
Baza ili (Base year) – Müəssisənin atmosfer havasına buraxdığı istixana effekti
yaradan qazların zaman keçdikcə müqayisə edilməsi üçün seçilmiĢ konkret il və
ya bir neçə ilin orta hesabla sayı.
*Kommersiya riski (Business risk) – Əhəmiyyətli Ģərtlərin, hadisələrin,

8

―TərəfdaĢ‖ və ―Ģirkət‖ terminləri müvafiq hallarda ictimai sektor ekvivalentləri kimi ifadə olunmalıdır.
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Ģəraitlərin, fəaliyyət və ya fəaliyyətsizliklərin nəticəsində yaranan və
müəssisənin öz məqsədlərinə nail olmasına və strategiyalarını yerinə
yetirməsinə mənfi təsir göstərə bilən, yaxud qeyri-münasib məqsəd və
strategiyaların təyin edilməsi nəticəsində yaranan risk.
Tullantıların tam məhdudlaşdırılması və ticarəti sistemi (Cap and trade) –
Tullantılarılara ümumi məhdudiyyətlər qoyan, iĢtirakçılara tullantılarla bağlı
müavinətlər ayıran və onların müavinətlər və tullantılarla bağlı kreditlərlə öz
aralarında ticarət etmələrinə imkan verən sistem.
İstisna metodu (Carve-out method) — altxidmət təĢkilatının göstərdiyi xidmətlərə
aid olan elə bir metoddur ki, onun vasitəsilə xidmət təĢkilatının öz sisteminin təsviri
altxidmət təĢkilatının göstərdiyi xidmətlərin xarakterini əhatə edir, lakin altxidmət
təĢkilatının əlaqəli nəzarət məqsədləri və əlaqəli nəzarət vasitələri xidmət
təĢkilatının öz sisteminin təsvirində və xidmət auditorunun audit tapĢırığının
həcmində əhatə olunmur. Xidmət təĢkilatının öz sisteminin təsviri və xidmət
auditorunun audit tapĢırığının həcmi altxidmət təĢkilatındakı nəzarət vasitələrinin
effektivliyinə nəzarət etmək üçün xidmət təĢkilatındakı nəzarət vasitələrini əhatə edə
bilər. Bu cür nəzarət altxidmət təĢkilatındakı nəzarət vasitələrinə dair təsdiqləmə
hesabatının xidmət təĢkilatı tərəfindən yoxlanılmasını əhatə edə bilər.
* Müqayisəli maliyyə hesabatları (Comparative financial statements) –
Müqayisəli məlumatlar əvvəlki dövrün məbləğlərinin və açıqlanan digər
məlumatlarının cari dövrün maliyyə hesabatları ilə müqayisə olunmaqdan ötrü
daxil edildiyi, lakin audit edilərsə, auditor rəyinə aid edilən məlumatlardır.
Həmin müqayisəli maliyyə hesabatlarına daxil olan məlumatların səviyyəsi cari
dövrün maliyyə hesabatlarının səviyyəsi ilə müqayisə edilməlidir.
* Müqayisəli məlumatlar (Comparative information) – Tətbiq olunan maliyyə
hesabatı prinsipi əsasında bir və ya daha çox əvvəlki dövrlər baxımından maliyyə
hesabatlarına daxil edilmiĢ məbləğlər və açıqlanan digər məlumatlar. 3410 saylı
ISAE kontekstində müqayisəli məlumatlar bir və ya daha çox dövrlər üzrə istixana
effekti yaradan qazların atmosferə atılması ilə bağlı hesabata daxil edilmiĢ
məbləğlər və açıqlanan digər məlumatlar kimi müəyyən edilir.
Maliyyə hesabatının tərtib edilməsi üzrə tapşırıq (Compilation engagement) –
Mütəxəssis-praktikin mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı sahəsində səriĢtəsini
LÜĞƏT
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tətbiq edərək, müəssisənin maliyyə məlumatlarının hazırlanması və təqdimatını
idarə etməsinə yardım göstərdiyi, bu zaman maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə və bu ISRS tərəfindən tələb olunan hesabatlara əsaslandığı tapĢırıq.
4410 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ISRS-in bütün mətnində ―tərtib etmək‖, ―tərtib
edilmə‖ və ―tərtib edilmiĢ‖ sözləri bu kontekstdə istifadə olunur.
* İstifadəçi müəssisə tərəfindən əlavə nəzarət vasitələri (Complementary user
entity controls) – Xidmət təĢkilatlarının öz xidmətlərini planlaĢdırdıqları zaman
istifadəçi

müəssisələr

tərəfindən

həyata

keçiriləcəyi

(nəzarət

LÜĞƏT

nəzarətin

məqsədlərinə nail olmaq zərurəti yarandıqda) və öz sisteminin təsvirində müəyyən
edilən nəzarət vasitələri.
* Uyğunluq çərçivələri (Compliance framework) – (Bax: ―Maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələri‖ və ―Ümumi təyinatlı çərçivələr‖)
* Bölmə (Component) – Qrupa daxil olan təĢkilat və ya təĢkilatın bölməsi. Qrup
və ya bölmə rəhbərliyi qrupun maliyyə hesabatına daxil edilməli maliyyə
məlumatlarını hazırlayır.
* Bölmə auditoru (Component auditor) – Audit qrupunun tapĢırığı ilə qrup
auditinin

məqsədləri

üçün

bölmə

ilə

bağlı

maliyyə

məlumatlarının

yoxlanılmasına dair iĢi yerinə yetirən auditor.
* Bölmə rəhbərliyi (Component management) – Maliyyə məlumatlarının
hazırlanmasına görə cavabdeh olan rəhbərlik.
* Bölmənin əhəmiyyətliliyi (Component materiality) – Audit tapĢırığını yerinə
yetirən tapĢırıq qrupunun bölmə üçün müəyyən etdiyi əhəmiyyətlilik səviyyəsi.
Kompyuterləşdirilmiş audit metodları (Computer-assisted audit techniques) –
Kompyuterdən audit aləti kimi istifadə etməklə, audit prosedurlarının tətbiq
edilməsi (həmçinin, CAAT adlandırılır).
Nəzarət fəaliyyəti (Control activities) – Rəhbərlik tərəfindən verilən göstəriĢlərin yerinə
yetirilməsinə nəzarət etməyə imkan verən metod və prosedurlar. Nəzarət fəaliyyəti daxili
nəzarətin bir elementidir.
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Nəzarət mühiti (Control environment) – Bura idarəetmə və rəhbərlik funksiyaları, müəssisədə
həyata keçirilən daxili nəzarət və onun əhəmiyyəti ilə bağlı idarəetməyə məsul Ģəxslərin
və rəhbərliyin mövqeyi, məlumatlılığı və hərəkətləri daxildir. Nəzarət mühiti daxili
nəzarətin bir elementidir.
Nəzarətin məqsədi (Control objective)— Nəzarət vasitələrinin konkret aspektinin məqsədi
və ya hədəfi. Nəzarətin məqsədləri nəzarət vasitələrinin aradan qaldırmağa çalıĢdığı risklərlə
əlaqəlidir.
* Nəzarət riski (Control risk) – (Bax: ―Əhəmiyyətli təhriflər riski‖).
Xidmət təşkilatının nəzarət vasitələri (Controls at the service organization) —Xidmət təĢkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatında əhatə edilən nəzarətin məqsədinə nail olmağa
nəzarət vasitələri.
Altxidmət təşkilatının nəzarət vasitələri — Altxidmət təĢkilatında nəzarətin məqsədinə nail
olma barədə məntiqi təsdiqləmə təqdim edən nəzarət vasitələri.
Korporativ idarəetmə (Corporate governance) – (Bax: ―Ġdarəetmə‖)
* Müqayisəli göstəricilər (Corresponding figures) – Əvvəlki dövr üzrə məbləğlərin
və digər açıqlanası məlumatların cari dövrün maliyyə hesabatlarının ayrılmaz bir
hissəsi kimi daxil edildiyi, habelə cari dövrlə əlaqəli məbləğlər və digər açıqlanası
məlumatlarla əlaqədar oxunması nəzərdə tutulan (―cari dövr göstəriciləri‖
adlandırılan) müqayisəli məlumatlar. Müqayisəli məbləğ və açıqlanası məlumatlarda
təqdim olunan təfsilatın səviyyəsi birbaĢa olaraq onun cari dövr göstəricilərinə
uyğunluğuna görə müəyyən olunur.
Meyarlar (Criteria) – Əsas yoxlama predmetini ölçmək və ya qiymətləndirmək üçün
istifadə edilən nəzarət göstəriciləri.
*Maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi tarixi (Date of approval of the financial
statements) – Maliyyə hesabatlarını, o cümlədən əlaqədar qeydləri əhatə edən
bütün hesabatların hazırlandığı və müvafiq səlahiyyətə malik Ģəxslərin həmin
maliyyə hesabatlarına görə məsuliyyəti öz üzərilərinə götürmüĢ olduqlarını
təsdiqlədikləri tarixdir.
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† Hesabat tarixi (keyfiyyətə nəzarətlə bağlı) (Date of report (in relation to quality
control) – Hesabatın tarixi qismində mütəxəssis-praktikin seçdiyi tarix.
* Auditor hesabatının tarixi (Date of the auditor’s report) — Maliyyə
hesabatlarına dair hesabatın tarixi qismində auditorun 700 saylı BAS-a (DüzəliĢ
edilmiĢ) müvafiq olaraq seçdiyi tarix9.
* Maliyyə hesabatlarının tarixi (Date of the financial statements) – Maliyyə
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hesabatlarına daxil edilmiĢ sonuncu dövrün sonunu göstərən tarix.
* Maliyyə hesabatlarının dərc olunması tarixi (Date the financial statements are
issued) – Auditor hesabatının və auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının üçüncü
tərəfin istifadəsinə verildiyi tarix.
* Daxili nəzarətdə çatışmazlıq (Deficiency in internal control) aĢağıdakı hallarda
mövcud olur:
a.

Nəzarət sistemi elə iĢlənib hazırlanmıĢ, tətbiq edilmiĢ və ya yerinə
yetirilmiĢdir ki, maliyyə hesabatlarındakı təhriflərin vaxtında qarĢısını
almaq (yaxud aĢkar etmək və aradan qaldırmaq) mümkün olmur; yaxud

b.

Maliyyə hesabatlarındakı təhriflərin vaxtında qarĢısını almaq (yaxud aĢkar
etmək və aradan qaldırmaq) üçün zəruri nəzarət sistemi mövcud deyildir.

* Aşkar etməmə riski (Detection risk) – Auditor tərəfindən audit riskini məqbul
sayılacaq qədər aĢağı səviyyəyə salmaq üçün yerinə yetirilmiĢ prosedurların
mövcud təhrifləri aĢkar etməyəcəyi və bu təhriflərin istər fərdi Ģəkildə, istərsə
də digər təhriflərlə birlikdə əhəmiyyətli ola biləcəyi ilə bağlı riskdir.
*Birbaşa yardım (Direct assistance) — Audit prosedurlarını həyata keçirmək üçün
kənar auditorun rəhbərliyi və nəzarəti altında daxili auditorlarların istifadəsi.
*Element (Element) – (Bax: ―Maliyyə hesabatının elementi‖)
* Maliyyə hesabatının elementi (805 saylı BAS (Düzəliş edilmiş)
kontekstində10(Element of a financial statement (in the context of ISA 805 (Revised))—
9

700 saylı ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat verilməsi‖ BAS (DüzəliĢ edilmiĢ).
805 saylı ―Xüsusi mülahizələr – ayrıca maliyyə hesabatlarının və maliyyə hesabatı xüsusi elementlərinin,
hesablarının və maddələrinin auditi‖ BAS (DüzəliĢ edilmiĢ).

10
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Maliyyə hesabatının bir elementi, hesabı və ya maddəsi.
Tullantılar (Emissions) – Müvafiq dövr ərzində atmosferə atılmıĢ, yaxud toplanaraq
sorucu mexanizmlərə yönləndirilmiĢ olmazsa, atmosferə atılmıĢ ola biləcək
istixana effekti yaradan qazlar. Ġstixana effekti yaradan qaz tullantılarını aĢağıdakı
kimi təsnifləĢdirmək olar:



BirbaĢa qaz tullantıları (həmçinin, 1-ci dərəcəli qaz tullantıları adlanır) –
müəssisəyə məxsus olan və ya onun nəzarətindəki mənbələrdən çıxan qaz
tullantılarına deyilir.



Dolayı qaz tullantıları – müəssisənin fəaliyyətlərinin nəticəsi
olan, lakin digər müəssisəyə məxsus olan və ya onun nəzarətindəki mənbələrdən
çıxan qaz tullantılarına deyilir. Dolayı qaz tullantıları öz növbəsində aĢağıdakı
kateqoriyalara bölünə bilər:
o

2-ci dərəcəli qaz tullantıları – müəssisəyə ötürülən və onun
tərəfindən istehlak edilən enerjidən törəyən tullantılarılar.

o

3-cü dərəcəli qaz tullantıları – bütün digər dolayı qaz tullantıları.

İstixana effekti yaradan qaz tullantılarına dair çıxarış (Emissions deduction) –
Tullantılar haqqında ümumi hesabatdan çıxarılaraq müəssisənin istixana
effekti yaradan qaz tullantılarına dair hesabatına daxil edilmiĢ, lakin ləğv
olunmuĢ hesab edilməyən istənilən bənd; buna çox vaxt satın alınmıĢ ofsetlər
daxildir, lakin həmçinin, müxtəlif digər alət və ya mexanizmlər, məsələn,
tənzimləyici sxemin, yaxud müəssisənin özünün də bir hissəsi olduğu digər
sxemin tanıdığı məhsuldar kreditlər və müavinətlər daxildir.
Tullantıların əmsalı (Emissions factor) –Fəaliyyətin ölçüsünün (məsələn, sərf
edilmiĢ yanacağın litri, qət edilmiĢ kilometrlər, heyvandarlıqda heyvanların sayı, yaxud
istehsal edilmiĢ məhsulların tonla ölçüsü) həmin fəaliyyətlə əlaqəsi olan
istixana effekti yaradan qaz tullantılarının miqdarının hesablanmasına
çevrilməsi üçün bir riyazi amil və ya əmsalı bildirir.
Tullantılarla ticarət sxemi (Emissions trading scheme) – Ġstixana effektli qazlara
nəzarət üçün istifadə edilən və bu cür qaz tullantılarının azaldılmasına nail olmaq
üçün maddi stimulun təmin edilməsini nəzərdə tutan bazar əsaslı yanaĢma.
* İzahedici paraqraf (Emphasis of Matter paragraph) – Auditor hesabatına
LÜĞƏT
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daxil edilmiĢ, auditorun mühakiməsinə görə, istifadəçilərin maliyyə
hesabatları haqqında təsəvvürünə zəmin olacaq qədər əhəmiyyətli
maliyyə hesabatlarında müvafiq olaraq təqdim edilmiĢ və ya açıqlanmıĢ bir
məsələyə aid paraqraf.
Tapşırıq şəraitləri (Engagement circumstances) ― Konkret tapĢırığı müəyyən

LÜĞƏT
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edən, aĢağıdakıları əhatə edən geniĢ kontekst: tapĢırıq Ģərtləri; məntiqi təsdiqləmə
tapĢırığı və ya məhdud təsdiqləmə tapĢırığının olmağı, əsas yoxlama predmetinin
xüsusiyyətləri; ölçmə və ya dəyərləndirmə meyarları; nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərin məlumatlandırma ehtiyacları; məsul tərəfin müvafiq xüsusiyyətləri, ölçən
və ya qiymətləndirən, habelə tapĢırıq verən tərəf və onların mühiti; habelə
tapĢırığa mühüm dərəcədə təsir edə bilən digər məsələlər, məsələn hadisələr,
tranzaksiyalar, mühit və iĢ üsulları.
† Tapşırıq sənədləri (Engagement documentation) – Mütəxəssis-praktikin
gördüyü iĢlərin, əldə etdiyi nəticələrin və gəldiyi qənaətlərin qeydə alınması
(bəzən ―iĢçi sənədlər‖ və ya ―iĢ sənədləri‖ terminlərindən istifadə olunur).
Məktub-saziş (Engagement letter) – Audit tapĢırığının məktub Ģəklində ifadə
edilmiĢ Ģərtləri.
*† Tapşırıq üzrə tərəfdaş (Engagement partner)11—Auditor təĢkilatında tapĢırığa
və onun yerinə yetirilməsinə, təĢkilatın adından təqdim edilən hesabata görə
məsuliyyət daĢıyan və zəruri hallarda peĢəkar, hüquqi və ya səlahiyyətli təĢkilatlar
tərəfindən verilmiĢ müvafiq səlahiyyətə malik tərəfdaĢ və ya digər Ģəxs. ―TapĢırıq
üzrə tərəfdaĢ‖ terminləri müvafiq hallarda ictimai sektora aid ekvivalentləri kimi
baĢa düĢülməlidir.
*†Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət (Engagement quality control review) –
TapĢırıq qrupu tərəfindən hesabatın təqdim edilməsi zamanı və ya ondan qabaq
irəli sürdüyü mühüm mühakimələrin və hesabatı formalaĢdırarkən gəldiyi
qənaətlərin obyektiv Ģəkildə qiymətləndirilməsini təmin etmək üçün nəzərdə
tutulan proses. Audit tapĢırığının keyfiyyətinə nəzarət prosesi sadalanmıĢ
müəssisələrin maliyyə hesabatlarının auditi və Ģirkətin bu cür prosesi təyin etdiyi

11

―TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ‖, ―tərəfdaĢ‖ və ―Ģirkət‖ terminləri müvafiq hallarda ictimai sektor ekvivalentlərinə istinadən oxunmalıdır.
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digər tapĢırıqlar (əgər mövcuddursa) üçündür.
*† Audit tapşırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspert (Engagement
quality control reviewer) – TapĢırıq qrupu tərəfindən hesabatın təqdim edilməsindən
qabaq qrup üzvlərinin irəli sürdüyü mühüm mühakimələrin və hesabatın
formalaĢdırılması zamanı əldə edilmiĢ nəticələri obyektiv Ģəkildə qiymətləndirmək
və səlahiyyətlərə malik tərəfdaĢ, digər təĢkilat üzvü, müvafiq səriĢtəyə malik kənar
Ģəxs, yaxud belə fərdlərdən təĢkil edilmiĢ qrup.
Tapşırıq riski (Engagement risk) ― Yoxlama predmeti əhəmiyyətli dərəcədə təhrif
olunduğu zaman mütəxəssis-praktikin qeyri-münasib nəticələr ifadə etməsi riski.
*†Tapşırıq qrupu (Engagement team) – Audit tapĢırığını yerinə yetirən bütün
tərəfdaĢlar və Ģəxsi heyət, o cümlədən auditor təĢkilatı və ya Ģəbəkə Ģirkət
tərəfindən həmin tapĢırığın yerinə yetirilməsi ilə bağlı müqavilə əsasında cəlb
edilmiĢ fərdlər. Bura auditor təĢkilatı və ya Ģəbəkə Ģirkətinin müqavilə əsasında cəlb
etdiyi xarici ekspertlər daxil deyildir. ―TapĢırıq qrupu‖ termininə kənar auditor
610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın12 tələblərinə riayət edən zaman
müĢtərinin audit tapĢırığı üzrə birbaĢa yardım edən daxili audit bölməsindəki
Ģəxslər də daxil deyil.
*†Tapşırıq qrupu (3000 saylı (düzəliş edilmiş) ISAE13 kontekstində) (Engagement
team (in the context of ISAE 3000 (Revised)) - TapĢırığı yerinə yetirən bütün tərəfdaĢlar
və iĢçi heyəti, habelə Ģirkət və ya Ģəbəkənin üzvü olan Ģirkət tərəfindən iĢə cəlb olunmuĢ,
tapĢırıqda prosedurları yerinə yetirən hər hansı Ģəxslər. Bura Ģirkət və ya Ģəbəkənin üzvü
olan Ģirkət tərəfindən iĢə cəlb olunmuĢ mütəxəssis-praktikin kənar eksperti daxil deyil.
Tapşırıq verən tərəf (Engaging party) ― Təsdiqləmə tapĢırığını yerinə yetirmək üçün
mütəxəssis-praktiki iĢə cəlb edən tərəf(lər).
Müəssisə (3410 saylı ISAE kontekstində) (Entity (in the context of ISAE 3410)) –
610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ edilmiĢ) ―Daxili auditorların iĢindən istifadə edilməsi‖ BAS-da birbaĢa yardımdan
istifadə üçün məhdudiyyətlər təyin edilir. Bu BAS-da həmçinin təsdiq olunur ki, kənar auditorun daxili
auditorlardan birbaĢa yardım alması qanun və ya qaydalar ilə qadağan edilə bilər. Bu səbəbdən birbaĢa yardımın
istifadə olunması icazə verildiyi vəziyyətlərlə məhdudlaĢdırılır.
13
3000 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―KeçmiĢ dövrlər üzrə maliyyə məlumatlarının auditi və ya yoxlaması olmayan
təsdiqləmə tapĢırıqları‖ ISAE.
12
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Ġstixana effektli qaz tullantılarına dair hesabatdakı tullantıların aid olduğu hüquqi
iqtisadi subyekt, iqtisadi subyekt, yaxud hüquqi iqtisadi subyekt və ya iqtisadi
subyektin oxĢar tərkibi (məsələn, sadə fabrik və ya digər formalı iqtisadi subyekt;
məsələn, sahənin torpaqla örtülməsi), yaxud hüquqi iqtisadi subyekt və ya digər
iqtisadi subyektlərin və ya həmin subyektlərin tərkib hissələri (məsələn,
müĢtərək müəssisə).
Müəssisə üzrə riskin qiymətləndirilməsi prosesi (Entity’s risk assessment process) –
Daxili nəzarətin bir elementini təĢkil edən və maliyyə hesabatlarının məqsədləri
ilə bağlı biznes risklərinin müəyyən edilməsi və həmin risklərə qarĢı tədbirlərin
görülməsi və onların nəticələri ilə bağlı qərarların verilməsi üçün müəssisə tərəfindən
həyata keçirilən proses.
Ekoloji risk (Environmental risk) – Bəzi hallarda ümumi audit planının hazırlanması
üçün tərkib riskinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı amillərə ətraf mühit məsələlərinə
görə maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi riski də daxil edilə
bilər.
Səhv (Error) – Maliyyə hesabatlarında bilməyərəkdən yol verilən təhrif, o
cümlədən məbləğin göstərilməməsi və ya açıqlanan informasiyanın olmaması.
* Qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənlik (Estimation uncertainty) – Uçot qiymətləndirmələri və müvafiq açıqlamalar üçün səciyyəvi olan ölçmələrin yetərincə dəqiq
olmaması.
Dəyərləndirmək (Evaluate) – Hər hansı bir məsələ üzrə konkret qənaətə gəlmək üçün
əlaqədar məsələlərin müəyyən edilməsi və təhlili, o cümlədən zərurət yarandıqca,
əlavə prosedurları yerinə yetirmək. ―Dəyərləndirmək‖ terminindən yalnız müəyyən
məsələlər dairəsi ilə, o cümlədən sübutlar, prosedurların nəticələri və riskə qarĢı
rəhbərliyin gördüyü tədbirlərin səmərəliliyi kimi məsələlərlə əlaqədar istifadə edilir
(həmçinin bax: ―Qiymətləndirmə‖).
Sübut (Evidence) ― Mütəxəssis-praktikin nəticələrini əldə etmək üçün mütəxəssis-praktikin
istifadə etdiyi məlumatlar. Sübutlar müvafiq informasiya sistemlərində (əgər varsa) mövcud
olan və digər məlumatları əhatə edir. ISAE-lərin məqsədləri üçün:
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(i)

Sübutun yetərliliyi sübutun kəmiyyət ölçüsüdür.

(ii)

Sübutun münasibliyi sübutun keyfiyyət ölçüsüdür.

* İstisna (Exception) – Təsdiqlənməsi, yaxud müəssisənin sənədlərində əks etdirilməsi
tələb olunan məlumatlarla təsdiq edən tərəfin təmin etdiyi məlumatlar arasında fərqi

* Təcrübəli auditor (Experienced auditor) – Praktiki audit təcrübəsinə və
aĢağıdakı məsələlərlə bağlı kifayət qədər biliklərə malik (auditor təĢkilatında iĢləyən
və ya kənardan cəlb edilən) Ģəxs:

(a) Audit aparılması prosesləri;
(b) Beynəlxalq audit standartları və müvafiq qanun və qaydaların tələbləri;
(c) Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi biznes mühiti; habelə
(d) Müəssisədə auditin aparılması və maliyyə hesabatının hazırlanmasının
xüsusiyyətləri.

* Ekspert (Expert) – (bax: ―Auditorun eksperti‖ və ―Rəhbərliyin

təyin etdiyi ekspert‖)
* Səriştə (Expertise) – Xüsusi bir sahədə vərdiĢlər, bilik və iĢ təcrübəsi.
* Kənar təsdiqləmə (External confirmation) – Üçüncü tərəfin (təsdiq edən tərəfin)
kağızda və ya elektron, yaxud digər yolla auditora birbaĢa yazılı cavabı kimi əldə
edilmiĢ audit sübutu.
* Ədalətli təqdimat çərçivələri (Fair presentation framework) – (bax:―Tətbiq olunan
maliyyə hesabatlarının çərçivələri‖ və ―Ümumi təyinatlı çərçivələr‖).
* Maliyyə hesabatları (Financial statements) – Maliyyə hesabatlarının əsas
çərçivələrinə uyğun olaraq, müəyyən bir zaman kəsiyində müəssisənin iqtisadi
ehtiyatları və ya öhdəlikləri barədə məlumatları və ya müəyyən bir dövr üçün
əlaqədar dəyiĢikliklər barədə məlumat vermək üçün nəzərdə tutulmuĢ keçmiĢ
dövrlər üzrə maliyyə məlumatlarının, o cümlədən açıqlamaların strukturlaĢdırılmıĢ
təqdim edilməsi. ―Maliyyə hesabatları‖ termini, adətən, maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələrin tələblərinə görə müəyyən edildiyi qaydada maliyyə
hesabatlarının tam toplusuna Ģamil olunur, lakin o, həmçinin, ayrıca maliyyə
hesabatına da Ģamil oluna bilər. Açıqlamalar zəruri hallarda müvafiq maliyyə
hesabatlarının çərçivələrində açıq Ģəkildə və ya baĢqa cür icazə verildiyi kimi
maliyyə hesabatının üzündə və ya qeydlərdə açıqlanan yaxud çarpaz istinad
LÜĞƏT
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vasitəsilə daxil edilən izahlı və ya təsviri məlumatlardan ibarətdir.
*† Şirkət (Firm) – PeĢəkar mühasiblərin tərəfdaĢlığı və ya korporasiyası, yaxud
digər iqtisadi subyekt, habelə təkbaĢına fəaliyyət göstərən mütəxəssis-praktik.
―ġirkət‖terminini müvafiq hallarda ictimai sektora aid ekvivalentlər kimi baĢa
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düĢmək lazımdır.
Proqnoz (Forecast) – Rəhbərliyin fikrincə, gələcəkdə baĢ verəcək hadisələrlə
bağlı ehtimallar və həmçinin, məlumatların hazır olacağı tarixdə rəhbərlik
tərəfindən görüləcək tədbirlər əsasında hazırlanmıĢ perspektiv xarakterli
maliyyə məlumatları (ən yaxĢı qiymətləndirmə metodundan istifadə edilməklə
irəli sürülmüĢ ehtimallar).
* Dələduzluq (Fraud) – Fırıldaq və aldatma yolu ilə haqsız və ya qeyri-qanuni
mənfəət əldə etmək üçün müəssisənin rəhbərliyi, idarəetməyə məsul Ģəxsləri və
iĢçiləri arasından bir və ya bir neçə nəfərin və ya üçüncü tərəfin qabaqcadan
düĢünülmüĢ hərəkəti.
* Dələduzluq riski amilləri (Fraud risk factors) — Fırıldaq iĢlətməyə stimul
və ya təzyiqin olmasını göstərən və fırıldaq iĢlətməyə imkan yaradan hadisə
və ya Ģərait.
Yanlış maliyyə hesabatları (Fraudulent financial reporting) – Maliyyə
hesabatlarının istifadəçilərini aldatmaq məqsədilə qabaqcadan düĢünülmüĢ
təhriflərdən, maliyyə hesabatlarında məbləğlərin və açıqlanan məlumatların
göstərilməməsindən ibarətdir.
Əlavə prosedurlar (Further procedures) – Əhəmiyyətli səhvlər, o cümlədən nəzarət
testləri (əgər varsa), məlumatlar üzrə testlər və analitik prosedurlarla bağlı
qiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı cavab olaraq yerinə yetirilmiĢ prosedurlar.
İnformasiya texnologiyalarının ümumi nəzarət vasitələri (General IT controls) – Bir
çox tətbiqi proqramlarla bağlı olan və informasiya sistemlərinin fasiləsiz düzgün
iĢləməsini təmin etməkdə yardımçı olan tətbiqi nəzarət modullarının səmərəli
fəaliyyətinə zəmin yaradan qayda və prosedurlar. ĠT-nin ümumi nəzarət vasitələrinə,
bir qayda olaraq, məlumat toplama mərkəzi və Ģəbəkə əməliyyatları; sistemin
proqram təminatının əldə edilməsi, dəyiĢdirilməsi və texniki xidmətin göstərilməsi;
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giriĢ təhlükəsizliyi; tətbiqi sistemlərin əldə edilməsi, yaradılması və xidmətin
göstərilməsi ilə bağlı nəzarət vasitələri daxildir.
* Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları (General purpose financial statements) –
Maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmıĢ maliyyə hesabatları.

kütləsinin maliyyə üzrə ümumi məlumat tələbatını ödəmək üçün hazırlanmıĢ
maliyyə hesabatlarının çərçivələri. Maliyyə hesabatları çərçivələri ədalətli
təqdimat çərçivələri və ya uyğunluq çərçivələrinə ayrılır. ―Ədalətli təqdimat
çərçivələri‖ termini çərçivələrin tələblərinə uyğunluğu tələb edən maliyyə
hesabatları çərçivələrini ifadə etmək üçün istifadə edilir və:
(i)

Açıq və ya gizli Ģəkildə etiraf edir ki, maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatına nail olmaq üçün rəhbərliyin çərçivələrin xüsusi olaraq tələb etdiyi
sənədlər xaricində izahedici sənədləri təmin etməsi zəruri ola bilər; yaxud

(ii)

Açıq Ģəkildə etiraf edir ki, maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatına nail
olmaq üçün rəhbərliyin çərçivələrin tələblərindən kənarlaĢması zəruri ola
bilər. Bu cür kənarlaĢmaların yalnız həddən artıq nadir hallarda zəruri
olması ehtimal edilir.

―Uyğunluq çərçivələri‖ termini çərçivələrin tələblərinə uyğunluğu tələb edən
maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə istinad üçün istifadə olunur və yuxarıdakı
(i) və (ii) bəndlərində qeyd edilən təsdiqləmələri əks etdirmir.14
İstixana effekti yaradan qaz tullantılarına dair hesabat (GHG statement) – Tərkib
hissəsi olan elementləri göstərən və müəssisə tərəfindən müəyyən bir dövr ərzində
atmosferə atılan istixana effekti yaradan qaz tullantılarının miqdarını (bəzən zərərli
qaz tullantıları kadastrı da adlanır) və müvafiq hallarda, müqayisəli göstəriciləri və
izahedici qeydləri, o cümlədən mühüm kəmiyyət göstəricilərinin və hesabat
strategiyasının xülasəsini əks etdirən hesabat. Müəssisənin istixana effekti yaradan
qaz tullantılarına dair hesabatı ləğv olunmaların və ya qaz tullantılarına dair
çıxarıĢların təsnif edilmiĢ siyahısını da əks etdirə bilər. Ġstixana effekti yaradan qaz
tullantılarına dair hesabat bütünlüklə tapĢırıqda əks olunmadıqda, ―Ġstixana effekti
yaradan qaz tullantılarına dair hesabat‖ termini tapĢırığın əhatə etdiyi bir hissə kimi

14

―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS-ın 13(a) paraqrafı.
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* Ümumi təyinatlı çərçivələr (General purpose framework) – GeniĢ istifadəçi
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oxunmalıdır. Ġstixana effekti yaradan qaz tullantılarına dair hesabat tapĢırığın
―yoxlama predmeti üzrə məlumatları‖dır.15
İstixana effekti yaradan qazlar (Greenhouse gases (GHGs)) – Tətbiq olunan
əsasən, istixana effekti yaradan qaz tullantılarına dair hesabatda əks etdirilməsi tələb
olunan karbon qazı (CO2) və istənilən digər qazlar, məsələn, metan; hallandırıcı qaz;
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kükürd hektafloru (altıflorlu kükürd); perflüorokarbonlar və xloroflüorokarbonlar.
Karbon qazından savayı, digər qazlar çox vaxt karbon qazı ekvivalentləri (CO2-e)
kimi ifadə olunur.
İdarəetmə

(Governance)

–

Müəssisənin

fəaliyyətinin

strateji

istiqamətləndirilməsinə nəzarət üçün cavabdeh olan və müəssisənin hesabatlılığı
ilə bağlı öhdəlikləri üzərinə götürmüĢ Ģəxs(lər)in və ya təĢkilat(lar)ın rolunu
təsvir edir.
* Qrup (Group) – Maliyyə məlumatlarının qrupun maliyyə hesabatlarına daxil
edildiyi bütün bölmələr. Qrup həmiĢə birdən çox bölmədən ibarət olur.
* Qrup auditi (Group audit) – Qrupun maliyyə hesabatının auditi.
* Qrup auditor rəyi (Group audit opinion) – Qrupun maliyyə hesabatları barədə
auditor rəyi.
* Qrupun tapşırıq üzrə tərəfdaşı (Group engagement partner) – ġirkətdə qrup audit
tapĢırığına və onun yerinə yetirilməsinə, habelə Ģirkətin adından təqdim edilən qrup
maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyinə görə məsuliyyət daĢıyan tərəfdaĢ və ya
digər Ģəxs. MüĢtərək auditorlar qrup auditi apardığı hallarda müĢtərək tapĢırıq
tərəfdaĢları və onların tapĢırıq qrupları kollektiv Ģəkildə qrupun tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢını və qrupun tapĢırıq üzrə heyətini təĢkil edir.
*Qrupun tapşırıq üzrə heyəti (Group engagement team) – Qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı
və ya iĢçi heyəti daxil olmaqla tərəfdaĢları bildirir; onların iĢi ümumi qrup audit
strategiyasını hazırlamaq, bölmə auditorları ilə əlaqə yaratmaq, konsolidasiya prosesi
ilə bağlı iĢləri yerinə yetirmək və audit sübutlarından alınmıĢ qənaətləri qrupun
15

3000 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ISAE-nin 12(x) paraqrafı.
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maliyyə hesabatlarına dair rəy formalaĢdırılması üçün əsas kimi qiymətləndirməkdən
ibarətdir.
* Qrupun maliyyə hesabatları (Group financial statements) – Birdən çox bölmənin
maliyyə məlumatlarını əhatə edən maliyyə hesabatlarıdır. ―Qrupun maliyyə hesabatları‖
termini, həmçinin, ana Ģirkət olmasa da, ümumi nəzarət altında olan bölmələr
maliyyə hesabatlarını bildirir.
* Qrup rəhbərliyi (Group management) – Qrupun maliyyə hesabatlarının hazırlanması
üçün cavabdeh olan rəhbərlik.
* Qrupdaxili nəzarət vasitələri (Group-wide controls) – Qrupa cavabdeh rəhbərliyin
qrup maliyyə hesabatlarına nəzarət üçün hazırladığı, həyata keçirdiyi və qüvvədə
saxladığı nəzarət vasitələri.
* Tarixi maliyyə məlumatları (Historical financial information) – Konkret müəssisə
ilə əlaqədar maliyyə terminləri ilə ifadə olunmuĢ, birbaĢa olaraq həmin müəssisənin
mühasibat uçotu sistemindən götürülmüĢ, keçmiĢ dövrlərdə baĢ vermiĢ iqtisadi
hadisələri və ya keçmiĢdə müəyyən vaxt kəsiklərində hökm sürən iqtisadi Ģərait və ya
vəziyyətləri təsvir edən məlumatlar.
Daxiletmə metodu (Inclusive method) — altxidmət təĢkilatının göstərdiyi xidmətlərə
aid olan elə bir metoddur ki, onun vasitəsilə xidmət təĢkilatının öz sisteminin təsviri
altxidmət təĢkilatının göstərdiyi xidmətlərin xarakterini əhatə edir, habelə altxidmət
təĢkilatının əlaqəli nəzarət məqsədləri və əlaqəli nəzarət vasitələri xidmət təĢkilatının öz
sisteminin təsvirində və xidmət auditorunun audit tapĢırığının həcmində əhatə olunur.
Müstəqillik (Independence)16 aĢağıdakılardan ibarətdir:
(a) Fikir müstəqilliyi (Independence of mind) – fikrin peĢəkar mühakiməyə xələl
gətirən təzyiq olmadan ifadə edilməsinə imkan yaradan ruhda olub, fərdin
dürüst və obyektiv olmasına və peĢəkar inamsızlıqla yanaĢmasına imkan verir.
(b) Hərəkət müstəqilliyi (Independence in appearance) – tətbiq edilmiĢ ehtiyat

16

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) PeĢəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsində (IESBA
Məcəlləsi) müəyyən olunduğu qaydada.
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tədbirləri də daxil olmaqla, bütün müvafiq informasiyaya malik olan dərrakəli
və məlumatlı üçüncü tərəfdə Ģirkətin və ya informasiyanın düzgünlüyünün
təsdiqlənməsinə dair tapĢırıq qrupu üzvünün dürüstlüyünə, obyektivliyinə və
peĢəkar Ģübhələrinə xələl gəldiyi qənaətlərini yarada biləcək dərəcədə ciddi

Maliyyə hesabatları ilə əlaqədar informasiya sistemi (Information system relevant to
financial reporting) – Maliyyə hesabatı sistemini özündə ehtiva edən və müəssisənin
əməliyyatlarını (habelə hadisələri və Ģəraitləri) baĢlamaq, qeydə almaq, təhlil etmək və
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olan faktlardan və hallardan çəkinmək.

onlara dair hesabat vermək, habelə əlaqədar aktivlər, öhdəliklər və kapitalı uçota almaq
üçün yaradılmıĢ prosedur və sənədlərdən ibarət daxili nəzarət elementidir.
* Tərkib riski (Inherent risk) – (bax: ―Əhəmiyyətli təhriflər riski‖)
* İlk audit tapşırığı (Initial audit engagement) – Elə bir audit tapĢırığıdır ki, burada ya:
(a) Əvvəlki dövr üzrə maliyyə hesabatlarının auditi aparılmayıb; ya da
(b) Əvvəlki dövr üzrə maliyyə hesabatlarının auditi əvvəlki auditor tərəfindən aparılıb.
Sorğu (Inquiry) – Maliyyə və qeyri-maliyyə xarakterli məlumatlar əldə etmək
məqsədilə müəssisə daxilində və ya kənarda məlumatlı Ģəxslərə müraciət
etməkdən ibarətdir.
Sorğu (2400 saylı (düzəliş edilmiş) ISRE kontekstində)(Inquiry (in the context
of ISRE 2400 (Revised)) - Sorğu məlumatlar əldə etmək məqsədilə müəssisə
daxilində və ya kənarda məlumatlı Ģəxslərə müraciət etməkdən ibarətdir.
Yoxlama (audit proseduru olaraq) (Inspection (as an audit procedure)) – Kağız
üzərində və ya elektron formada olan daxili və ya xarici mənĢəli qeydlərin və
sənədlərin və ya digər vasitələrin, yaxud aktivlərin fiziki öyrənilməsi.
*†Yoxlama (keyfiyyətə nəzarətlə bağlı) (Inspection (in relation to quality control)) –
TamamlanmıĢ tapĢırıqlarla bağlı olaraq: tapĢırıq qruplarının Ģirkətin keyfiyyətə
nəzarət üzrə qaydalara və prosedurlara riayət etməsinə dair sübutları təmin etmək
üçün hazırlanmıĢ prosedurlar.
Nəzərdə tutulan istifadəçilər (Intended users) — Mütəxəssis-praktikin təsdiqləmə
hesabatını istifadə edəcəklərini nəzərdə tutduğu Ģəxs(lər) və ya təĢkilat(lar), yaxud
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onların bir qrupu (qrupları). Bəzi hallarda təsdiqləmə hesabatının ünvanlanmadığı
nəzərdə tutulan istifadəçilər ola bilər.
Aralıq maliyyə məlumatları və ya hesabatları (Interim financial information or
statements) – Maliyyə dövrü ilə bağlı aralıq tarixlərdə (adətən, yarımillik və ya
rüblük) bəyan edilmiĢ maliyyə məlumatı (yuxarıda göstərilən tərifə uyğun olaraq,

*Daxili audit funksiyası (Internal audit function) –Müəssisənin idarəetmə, riskin
idarə edilməsi və daxili nəzarət proseslərinin səmərəliliyini qiymətləndirmək və
təkmilləĢdirmək üçün təsdiqləmə və məsləhətvermə fəaliyyətlərini yerinə yetirən
funksiyası.
Daxili auditorlar (Internal auditors) – Daxili auditi həyata keçirən Ģəxslər. Daxili
auditorlar daxili audit departamentinə və ya oxĢar bölmənin tərkibinə daxil ola
bilərlər.
*Daxili nəzarət (Internal control) – Maliyyə hesabatlarının dürüstlüyü,
əməliyyatların səmərəliliyi və faydalılığı, tətbiq olunan qanun və qaydalara uyğunluq
nöqteyi-nəzərindən müəssisənin qarĢısına qoyduğu məqsədlərə çatmasına dair
kifayət qədər əminliyi təmin etmək məqsədilə idarəetməyə məsul Ģəxslər, rəhbərlik
və digər əməkdaĢlar tərəfindən iĢlənib hazırlanmıĢ, həyata keçirilən və dəstəklənən
proses.
―Nəzarət vasitələri‖ termini daxili nəzarətin bir və ya daha çox komponentinin
istənilən aspektini bildirir.
* Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (International Financial Reporting
Standards) – Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları ġurası tərəfindən hazırlanmıĢ
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarıdır.
Araşdırmaq (Investigate) – Digər prosedurların yerinə yetirilməsinin nəticəsi olaraq
yaranan məsələlərin həlli üçün təhqiqat aparmaq.
İnformasiya texnologiyaları mühiti (IT environment) – Biznes əməliyyatlarını
təmin etmək və biznes strategiyalarını reallaĢdırmaq üçün müəssisənin həyata
keçirdiyi prinsip və prosedurlar, istifadə etdiyi ĠT infrastrukturu (aparat vasitələri,
LÜĞƏT
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əməliyyat sistemləri və s.) və tətbiqi proqramlar.
Əsas audit məsələləri (Key audit matters) — Auditorun peĢəkar mühakiməsinə
əsasən cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən çox əhəmiyyət kəsb edən
məsələlər. Əsas audit məsələləri idarəetməyə məsul Ģəxslərə barəsində məlumat
verilmiĢ məsələlərdən seçilir.
Məhdud

təsdiqləmə

(2400

saylı

(düzəliş

edilmiş)

ISRE

Limited assurance (in the context of ISRE 2400 (Revised))

kontekstində)
-

TapĢırıq

Ģəraitlərində tapĢırıq riski qənaətbəxĢ dərəcədə aĢağı səviyyəyədək azaldıldığı,
lakin bu cür risk məntiqi təsdiqləmə tapĢırığı ilə müqayisədə yüksək olduğu
hallarda bu ISRE-nin tələblərinə uyğun olaraq nəticələri ifadə etmək üçün əsas
qismində əldə edilən təsdiqləmədir. Sübut toplama prosedurlarının xarakteri,
müddəti və həcmi birlikdə mütəxəssis-praktikin əhəmiyyətli təsdiqləmə
səviyyəsini əldə etməsi üçün ən azı kifayətdir. Əhəmiyyət kəsb etmək üçün
mütəxəssis-praktikin

əldə

etdiyi

təsdiqləmə

səviyyəsi

nəzərdə

tutulan

istifadəçilərin maliyyə hesabatlarına dair əminliklərini artıra bilər.
Məhdud təsdiqləmə tapşırığı (Limited assurance engagement) – (bax:―Təsdiqləmə
tapĢırığı‖).
*† Listinq subyekti (Listed entity) – Səhmləri, qiymətli kağızları və ya borcları
tanınmıĢ fond birjasında qiymətləndirilən və ya qeydə alınan, yaxud tanınmıĢ fond
birjasının və ya ona ekvivalent olan qurumun normaları əsasında satılan iqtisadi
subyekt.
*Rəhbərlik (Management) – Müəssisənin əməliyyatlarının yerinə yetirilməsinə
görə icraçı qismində məsuliyyət daĢıyan Ģəxs və ya Ģəxslər. Müəyyən
yurisdiksiyalardakı bəzi müəssisələrə gəlincə, rəhbərliyə idarəetməyə məsul
Ģəxslərin bəziləri və ya hamısı, məsələn, Ġdarə Heyətinin icra komitəsinin üzvləri
və ya sahibkar-rəhbər daxildir.
* Rəhbərlikdə qərəzlilik (Management bias) – Ġnformasiyanın hazırlanması
zamanı rəhbərlik tərəfindən bitərəfliyin pozulması.
* Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert (Management’s expert) – Mühasibat uçotu və
ya auditdən fərqli bir sahədə səriĢtəsi olan və bu sahə üzrə səriĢtəsi müəssisə
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tərəfindən öz maliyyə hesabatlarını hazırlamaq üçün istifadə edilən Ģəxs və ya
təĢkilat.
* Rəhbərliyin bal hesabı ilə qiymətləndirməsi (Management’s point estimate) –
Rəhbərliyin öz maliyyə hesabatlarında uçot qiymətləndirmələri kimi qəbul etmək

Ölçən və ya dəyərləndirən şəxs ― Əsas yoxlama predmetini meyarlar üzrə ölçən
və ya dəyərləndirən tərəf(lər). Ölçən və ya dəyərləndirən Ģəxs əsas yoxlama
predmetində səriĢtəlidir.
Aktivlərin qeyri-qanuni mənimsənilməsi (Misappropriation of assets) –
Müəssisənin aktivlərinin oğurlanmasını bildirir və daha çox iĢçilər tərəfindən,
nisbətən kiçik və əhəmiyyət kəsb etməyən həcmlərlə törədilir. Bununla belə,
mənimsənilmə bu cür halları aĢkar etmək çətin olan yollarla gizlətmək və örtbasdır etmək imkanlarına daha çox malik olan rəhbərlik tərəfindən törədilə bilər.
*Təhrif (Misstatement) – Maliyyə hesabatı maddəsinin hesabatda göstərilmiĢ
məbləği, təsnifatı, təqdimatı və ya açıqlanması ilə tətbiq olunan maliyyə
hesabatları çərçivəsinə müvafiqliyi zəruri olan maddənin məbləği, təsnifatı,
təqdimatı və ya açıqlanması arasındakı fərqdir. Təhrif yalan və ya səhv
nəticəsində də yarana bilər. Auditor maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli
aspektlər baxımından ədalətli təqdim olunması və ya müəssisənin maliyyə
vəziyyəti barədə dürüst və ədalətli təsəvvür yaratması haqqında rəy verdiyi
zaman həmin məbləğ, təsnifat, təqdimat və ya açıqlamalara auditorun
mühakiməsinə görə, maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər
baxımından ədalətli təqdim olunması və ya dürüst və ədalətli təsəvvür
yaratması üçün zəruri olan düzəliĢlərin edilməsi də bu təhriflərə daxildir.
3000 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ISAE kontekstində təhrif yoxlama predmeti üzrə
məlumatlar ilə əsas yoxlama predmetinin meyarlara uyğun müvafiq qaydada
ölçülməsi və ya dəyərləndirilməsi arasındakı fərq kimi müəyyən edilir. Təhriflər
qərəzli və ya qeyri-ixtiyari, keyfiyyətə və ya kəmiyyətə aid ola bilər və nəzərdən
qaçırılmaları da əhatə edə bilər.
4410 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ISRS kontekstində, təhrif məruzə edilən maliyyə
hesabatı maddəsinin məbləği, təsnifatı, təqdimatı və ya açıqlanması və maliyyə
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hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə müvafiqliyi zəruri olan maddənin
məbləği, təsnifatı, təqdimatı və ya açıqlanması arasındakı fərq kimi müəyyən
edilir. Təhrif yalan və ya səhv nəticəsində də yarana bilər.
Maliyyə hesabatı bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli təqdim
olunduqda və ya dürüst və ədalətli təsəvvür yaratdıqda, həmin məbləğ, təsnifat,
təqdimat və ya açıqlamalara mütəxəssis-praktikin mühakiməsinə görə, maliyyə
hesabatının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli təqdim olunması və
ya dürüst və ədalətli təsəvvür yaratması üçün zəruri olan düzəliĢlərin edilməsi də
bu təhriflərə daxildir.
Faktın təhrif olunması (Misstatement of fact)(digər məlumatlarla bağlı) (3000
saylı
(Düzəliş edilmiş) İSAE kontekstində) – Yoxlama predmeti üzrə məlumatlarda
və ya təsdiqləmə hesabatında olan məsələlər ilə əlaqəsi olmayan, yanlıĢ ifadə
edilən
və təqdim olunan digər məlumat. Faktın əhəmiyyətli təhrifi auditi yoxlama
predmeti
üzrə məlumatları əks etdirən sənədin etibarlılığını Ģübhə altına ala bilər.
Digər məlumatların təhrif olunması (Misstatement of the other information) Digər məlumatlar yanlıĢ ifadə edilən və ya baĢqa cür yanıldan (o cümlədən digər
məlumatlarda açıqlanan məsələni düzgün baĢa düĢmək üçün tələb edilən
məlumatların buraxılması və ya aydın olmaması səbəbi də daxil olmaqla) zaman
mövcud olur.
* Fərqli rəy (Modified opinion) – Maliyyə hesabatlarına dair Ģərti müsbət auditor
rəyi, mənfi auditor rəyi, yaxud auditorun rəy verməkdən imtina etməsi.
*†Monitorinq (keyfiyyətə nəzarətlə əlaqədar) (Monitoring (in relation to quality
control) – ġirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminin fasiləsiz təhlilindən və
qiymətləndirilməsindən, o cümlədən baĢa çatdırılmıĢ tapĢırıqların seçilməsinin
mütəmadi olaraq yoxlanmasından ibarət olan və Ģirkətə onun keyfiyyətə nəzarət
sisteminin səmərəli fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı kafi əminlik aĢılamaq üçün
iĢlənib hazırlanmıĢ proses.
Nəzarət vasitələrinin monitorinqi (Monitoring of controls) – Daxili nəzarətin
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səmərəliliyinin vaxtaĢırı olaraq qiymətləndirilməsi prosesi. Bura nəzarət
vasitələrinin formalaĢdırılması və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, habelə Ģərait
dəyiĢikliklərinə uyğun olaraq, düzəliĢ xarakterli zəruri tədbirlərin görülməsi
daxildir. Nəzarət vasitələrinin monitorinqi daxili nəzarət sisteminin bir
elementidir.

qarĢısına qoyulan və tələbdə əks olunmuĢ məlumatın təsdiq edən tərəfi qane
etmədiyi təqdirdə, cavabı birbaĢa auditora bildirilən tələb.
*† Şəbəkə (Network) – AĢağıdakı atributlara malik daha geniĢ bir struktur:
(a)

ƏməkdaĢlıq məqsədilə təsis edilən; habelə

(b)

Açıq Ģəkildə, mənfəət və ya xərclərə Ģərikliyi nəzərdə tutan və ya
ümumi sahibkarlığa, nəzarət və ya rəhbərliyə, ümumi keyfiyyətə
nəzarət strategiyasına və prosedurlarına, ümumi biznes strategiyasına malik, ümumi brenddən və ya peĢə resurslarının mühüm
hissəsindən istifadəni nəzərdə tutan.

*† Şəbəkə şirkəti (Network firm) – ġəbəkəyə məxsus Ģirkət və ya müəssisə.
* Riayət etməmə (250 saylı BAS kontekstində17) (Non-compliance (in the context
of ISA 250) – Yoxlanılan müəssisənin qəsdən və ya bilməyərəkdən tətbiq olunan
qanun və qaydaların pozulmasına yönəlmiĢ fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi.
Bu cür hərəkətlərə müəssisənin özü tərəfindən və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər,
rəhbərlik və ya iĢçilər tərəfindən onun adından daxil edilən əməliyyatlar aiddir.
Müəssisənin idarəetməyə məsul Ģəxsləri, rəhbərlik və ya əməkdaĢları tərəfindən
Ģəxsi (müəssisənin biznes fəaliyyətinə bağlılığı olmayan) qanunsuz hərəkətləri
riayət etməmə kateqoriyasına daxil deyildir.
* Cavabsız tələb (Non-response) – Təsdiq edən tərəfin müsbət təsdiqləmə
tələbinə cavab verməməsi və ya tam cavab verməməsi, yaxud təsdiqləmə
tələbinin ünvana çatmadan geri qayıtması.
* Qeyri-seçmə riski (Non-sampling risk) – Auditorun seçmə riski ilə əlaqəsi

17

250 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması‖ BAS.
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olmayan istənilən səbəb üzündən yanlıĢ qənaətə gəlməsi riski.
Müşahidə (Observation) – BaĢqaları tərəfindən yerinə yetirilən prosesin və ya
prosedurların gözdən keçirilməsi; məsələn, müəssisənin iĢçiləri tərəfindən
aparılan inventarizasiyanın və ya həyata keçirilən nəzarət vasitələrinin müĢahidə
edilməsi.
*İlkin qalıqlar (Opening balances) – Hesabat dövrünün əvvəlinə olan hesablar
üzrə qalıqlar. Ġlkin qalıqlar əvvəlki dövrün yekun qalıqlarına əsaslanır və əvvəlki
dövrlərin əməliyyatlarının nəticələrini və əvvəlki dövrdə tətbiq edilmiĢ uçot
siyasətini əks etdirir. Ġlkin qalıqlar, həmçinin, dövrün əvvəlində mövcud olan və
açıqlama tələb edən məsələləri, məsələn, gözlənilməz və gözlənilən vəziyyətləri
də əhatə edir.
Təşkilati hədd (Organizational boundary) – Müəssisənin istixana effekti yaradan
qaz tullantılarına dair hesabatına hansı əməliyyatların daxil edilməsini müəyyən edən
hədd.
* Sair məlumatlar (Other information) – Müəssisənin illik hesabatına daxil edilən maliyyə
və qeyri-maliyyə xarakterli informasiya (maliyyə hesabatlarından və ya auditor
hesabatından savayı).
Sair məlumatlar (3000 saylı (Düzəliş edilmiş) İSAE kontekstində)
Other information (in the context of ISAE 3000 (Revised)) - Qanun və qaydalar əsasında
və ya müəyyən edilmiĢ qaydaya uyğun olaraq yoxlama predmeti üzrə məlumatları və
təsdiqləmə hesabatını əks etdirən sənədə daxil edilən informasiya (yoxlama predmeti üzrə
məlumatlar və onlara dair təsdiqləmə hesabatından savayı).
*Digər məsələlər paraqrafı (Other Matter paragraph) – Auditorun hesabatına
daxil edilmiĢ, maliyyə hesabatlarında təqdim edilən və ya açıqlanan mövzulardan
fərqli mövzuya aid olan və auditorun mühakiməsinə əsasən, istifadəçilərin audit,
auditorun öhdəlikləri və ya auditor hesabatı haqqında təsəvvür əldə etməsi üçün
mühüm olan paraqraf.
*Uçot qiymətləndirmələrinin nəticəsi (Outcome of an accounting estimate) – Uçot
qiymətləndirmələrinin əhatə etdiyi ilkin əməliyyat(lar)ın, hadisələrin və ya
Ģərait(lər)in həll edilməsindən irəli gələn faktiki məbləğ.
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Ümumi audit strategiyası (Overall audit strategy) – Auditin həcmini, müddətini
və istiqamətlərini müəyyən edərək, daha müfəssəl audit planının hazırlanmasını
tənzimləyir.
*† Tərəfdaş (Partner) – PeĢəkar xidmətlər göstərilməsi üzrə tapĢırığın həyata
istənilən Ģəxs.
* Fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi (Performance materiality) – Təshih və
aĢkar edilməmiĢ təhriflər toplusunun maliyyə hesabatları üzrə əhəmiyyətliliyi
üstələməsi ehtimalını müvafiq olaraq aĢağı səviyyəyə qədər azaltmaq üçün auditor
tərəfindən maliyyə hesabatları üzrə əhəmiyyətliliyə nisbətən daha az müəyyən
olunmuĢ məbləğ və ya məbləğlər. Müvafiq hallarda fəaliyyət göstəricilərinin
əhəmiyyətliliyi, həmçinin, auditor tərəfindən müəyyən edilmiĢ əməliyyatların, hesab
qalıqları və ya açıqlamaların xüsusi kateqoriyaları üzrə əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya
səviyyələrindən daha az məbləğ və ya məbləğlərə aid edilir. 3410 saylı ISAE
kontekstində fəaliyyət göstəricilərinin əhəmiyyətliliyi təshih və aĢkar edilməmiĢ
təhriflər toplusunun istixana effekti yaradan qaz tullantılarına dair hesabatlar üzrə
əhəmiyyətliliyi üstələməsi ehtimalını, müvafiq olaraq, aĢağı səviyyəyə qədər
azaltmaq üçün mütəxəssis-praktik tərəfindən istixana effekti yaradan qaz
tullantılarına dair hesabatlar üzrə əhəmiyyətliliyə nisbətən daha az müəyyən
olunmuĢ məbləğ və ya məbləğlər müəyyən edilir. Müvafiq hallarda fəaliyyət
göstəricilərinin

əhəmiyyətliliyi,

həmçinin,

mütəxəssis-praktik

tərəfindən

müəyyən edilmiĢ tullantı və ya açıqlamaların xüsusi kateqoriyaları üzrə
əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya səviyyələrindən daha az məbləğ və
ya məbləğlərə aid edilir.
*† Heyət (Personnel) – TərəfdaĢlar və iĢçi heyət.
*Nüfuzetmə (Pervasive) – Təhriflər kontekstində istifadə edilən termin olub,
təhriflərin maliyyə hesabatlarına təsirini və ya yetərli münasib audit sübutlarının
əldə edilə bilməməsi üzündən aĢkar edilə bilməyən təhriflərin maliyyə
hesabatlarına mümkün təsirini (əgər olarsa) təsvir edir. Maliyyə hesabatlarına
nüfuzedici təsirlər auditorun mühakiməsinə görə, aĢağıdakı Ģəkildə olur:
(a) Maliyyə hesabatlarının xüsusi elementləri, hesabları və ya maddələri ilə
məhdudlaĢmır;
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(b) Əgər məhdudlaĢarsa, maliyyə hesabatlarının xeyli hissəsini təmsil edir və
ya edə bilər; habelə
(c) Açıqlamalarla əlaqədar olaraq, istifadəçilərdə maliyyə hesabatları barədə
formalaĢmıĢ təsəvvürlər üçün bir zəmindir.
* Əsas məcmu (Population) – Ġçərisindən nümunə seçilən və haqqında
auditorun qərar vermək niyyətində olduğu tam məlumatlar toplusu.
*Müsbət təsdiqləmə tələbi (Positive confirmation request) – Təsdiq edən
tərəfin bilavasitə auditora cavab verdiyi və təsdiq edən tərəfin tələbdə əks
olunmuĢ məlumatla razı olub-olmamasını göstərən, yaxud tələb olunan
məlumatları təmin edən tələb.
Mütəxəssis-praktik (Practitioner) – Ġctimai sektorda çalıĢan peĢəkar mühasib.
Mütəxəssis-praktik

(3000

saylı

(düzəliş

edilmiş)

ISAE

kontekstində)

(Practitioner (in the context of ISAE 3000 (Revised))― TapĢırığı yerinə yetirən
Ģəxs(lər) (adətən tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ və ya tapĢırıq qrupunun yaxud müvafiq
hallarda Ģirkətin digər üzvləri). Bu ISAE-də bir mənalı olaraq tələbin və ya
vəzifənin tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ tərəfindən yerinə yetiriləcəyi nəzərdə tutulduğu
hallarda ―mütəxəssis-praktik‖ termini əvəzinə ―tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ‖ termini
istifadə edilir.
Mütəxəssis-praktik

(2400

saylı

(düzəliş

edilmiş)

ISRE

kontekstində)

(Practitioner (in the context of ISRE 2400 (Revised)) - Ġctimai sektorda çalıĢan
peĢəkar mühasib. Bu termin tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı və ya tapĢırıq qrupunun yaxud
müvafiq hallarda Ģirkətin digər üzvlərini əhatə edir. 2400 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
ISAE-də bir mənalı olaraq tələbin və ya vəzifənin tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ tərəfindən
yerinə yetiriləcəyi nəzərdə tutulduğu hallarda ―mütəxəssis-praktik‖ termini əvəzinə
―tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ‖ termini istifadə edilir. ―TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ‖ və ―Ģirkət‖
terminlərini müvafiq hallarda ictimai sektora aid ekvivalentləri kimi baĢa düĢmək
lazımdır.
Mütəxəssis-praktik (4410 saylı (düzəliş edilmiş) ISRS kontekstində) (Practitioner)
(in the context of ISRS 4410 (Revised)) – Ġctimai sektorda məlumatların yığılıb
cəmləĢdirilməsi tapĢırığını yerinə yetirən peĢəkar mühasib. Bu termin tapĢırıq
üzrə tərəfdaĢı və ya tapĢırıq qrupunun digər üzvlərini, yaxud müvafiq hallarda,
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Ģirkəti ehtiva edir. 4410 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ISRS hər hansı tələb və ya
məsuliyyətin tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ tərəfindən yerinə yetirilməsini açıq Ģəkildə
nəzərdə tutduqda, ―mütəxəssis-praktik‖ termini əvəzinə ―tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ‖
terminindən istifadə edilir. ―TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ‖ və ―Ģirkət‖ terminləri, lazım
olan yerdə, ictimai sektor ekvivalentlərinə istinadən oxunmalıdır.

sahədə səriĢtəsi olan, onun bu sahədə iĢi mütəxəssis-praktikə yetərli münasib
audit sübutlarını əldə etməyə kömək etmək üçün mütəxəssis-praktik tərəfindən
istifadə edilən Ģəxs və ya təĢkilat. Mütəxəssis-praktikin eksperti mütəxəssispraktikin daxili eksperti (mütəxəssis-praktikin Ģirkətində və ya Ģəbəkənin
Ģirkətində tərəfdaĢ və ya iĢçi heyəti, o cümlədən müvəqqəti iĢçi heyəti olan) və ya
mütəxəssis-praktikin kənar eksperti ola bilər.
*Audit üzrə ilkin şərtlər (Preconditions for an audit) – Maliyyə hesabatlarının
hazırlanması zamanı rəhbərlik tərəfindən məqbul maliyyə hesabatı çərçivələrindən
istifadə olunması və haqqında audit iĢi aparılan ilkin Ģərtlə18 rəhbərliyin və müvafiq
hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərin razılaĢması
* Əvvəlki auditor (Predecessor auditor) – BaĢqa auditor təĢkilatının auditoru olub,
müəssisənin əvvəlki dövrə aid maliyyə hesabatlarının auditini aparmıĢ və cari
auditorla əvəz olunmuĢdur.
*Rəhbərliyin və idarəetməyə məsul şəxslərin məsuliyyəti ilə əlaqədar olan,
haqqında audit işi aparılan ilkin şərt (Premise, relating to the responsibilities of
management and, where appropriate, those charged with governance, on which
an audit is conducted) – Rəhbərlik və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul
Ģəxslər auditin BAS-lara uyğun aparılması üçün zəmin rolunu oynayan
aĢağıdakılar barədə məsuliyyəti daĢıdıqlarını etiraf edir və anlayırlar:
(a) Maliyyə hesabatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun, o
cümlədən lazım gələrsə, onların ədalətli təqdimatı üzrə hazırlanması;
(b) Dələduzluq və ya səhv üzündən baĢ vermiĢ əhəmiyyətli təhriflərdən uzaq maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına Ģərait yaratmaq üçün rəhbərlik və müvafiq hallarda,
idarəetməyə məsul Ģəxslərin zəruri hesab etdikləri daxili nəzarət sisteminin təĢkili;
18

200 saylı BAS-ın 13-cü paraqrafı.
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habelə
(c) Auditorun aĢağıdakılarla təmin olunması:
(i)

Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına aidiyyəti olmasından rəhbərliyin
və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərin xəbərdar olduğu bütün
informasiyaya, məsələn, qeydlər, sənədlər və digər materiallara giriĢ;

(ii)

Auditorun rəhbərlikdən və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərdən
audit məqsədilə tələb edə biləcəyi əlavə informasiya; habelə

(iii)

Müəssisə daxilində, audit sübutları əldə etmək üçün auditorun zəruri hesab
etdiyi Ģəxslərlə qeyri-məhdud əlaqə imkanı.

Ədalətli təqdimat çərçivələrin məqsədləri üçün yuxarıdakı (a) bəndi ―maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun, o cümlədən zəruri hallarda,
onların ədalətli təqdimatı üzrə hazırlanması‖ və ya ―maliyyə hesabatlarının
çərçivələri əsasında, müəssisədə iĢlərin vəziyyəti barədə dürüst və ədalətli
təsəvvür yaradan maliyyə hesabatlarının hazırlanması‖ Ģəklində ifadə edilə bilər.
―Rəhbərliyin və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərin məsuliyyəti ilə
əlaqədar olan və əsasında audit aparılan ilkin Ģərt‖ cümləsi ―ilkin Ģərt‖ kimi ifadə
oluna bilər.

Əvvəlcədən edilmiş düzəlişlər (Pro forma adjustments) – DüzəliĢ edilməmiĢ
maliyyə məlumatları ilə bağlı olub, aĢağıdakıları əhatə edir:
(a) Mühüm hadisə və ya əməliyyatın (―hadisə‖ və ya ―əməliyyat‖) təsirini sanki bu
hadisə və ya əməliyyatın nümayiĢi məqsədləri ilə seçilmiĢ daha erkən bir tarixdə
baĢ verdiyini və ya yerinə yetirildiyini nümayiĢ etdirən düzəliĢ edilməmiĢ
maliyyə məlumatlarına edilən düzəliĢlər; habelə
(b) Əvvəlcədən hazırlanmıĢ və hesabat verən müəssisənin (―müəssisənin‖)
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri və bu çərçivələr daxilində
mühasibat uçotu strategiyaları əsasında toplanmalı maliyyə məlumatları üçün
zəruri olan təshih edilməmiĢ maliyyə məlumatlarına edilən düzəliĢlər.
Əvvəlcədən edilmiĢ düzəliĢlərə mənimsənilmiĢ və ya mənimsəniləsi hər hansı bir
kommersiya müəssisəsinin (―mənimsənilmiĢ kommersiya müəssisəsi‖) və ya
satılmıĢ və ya satılası kommersiya müəssisəsinin (―satılan kommersiya
müəssisəsi‖) mühüm maliyyə məlumatları daxildir, bu məlumatlar əvvəlcədən
hazırlanmıĢ

məlumatların

(―mənimsənilən
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satılan

kommersiya
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müəssisəsinin maliyyə məlumatları‖) toplanmasında istifadə edildiyi qədər
mühümdür.
Əvvəlcədən hazırlanmış maliyyə məlumatları (Pro forma financial information) –
Hadisə və ya əməliyyatın düzəliĢ edilməmiĢ maliyyə məlumatlarına təsirini sanki
bu hadisə və ya əməliyyatın nümayiĢi məqsədləri ilə seçilmiĢ daha erkən bir
birlikdə göstərilən maliyyə məlumatları. Bu ISAE-də nəzərdə tutulduğuna görə,
əvvəlcədən hazırlanmıĢ maliyyə məlumatları sütun formatında təqdim olunur:
(a) düzəliĢ edilməmiĢ maliyyə məlumatı; (b) əvvəlcədən edilmiĢ düzəliĢlər; və (c)

LÜĞƏT

tarixdə baĢ verdiyini və ya yerinə yetirildiyini nümayiĢ etdirmək üçün düzəliĢlərlə

nəticədə əvvəlcədən hazırlanmıĢ sütun.
Peşəkar mühasib19 (Professional accountant) – BMF-ə (IFAC) üzv olan təĢkilatın üzvü
olan Ģəxs.
İctimai sektorda çalışan peşəkar mühasib20 (Professional accountant in public
practice) – ĠxtisaslaĢmasından (məsələn, audit, vergi və ya məsləhətvermə) asılı
olmayaraq, peĢəkar xidmətlər göstərən Ģirkətdə çalıĢan peĢəkar mühasib. Bu termin
həm də peĢəkar mühasiblər təĢkilatına Ģamil edilir.
* Peşəkar mühakimə (Professional judgment) – Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi
Ģəraitinə uyğun fəaliyyət qaydaları haqqında əsaslandırılmıĢ qərarlar qəbul edərkən
audit, mühasibat uçotu və etika standartları çərçivəsində müvafiq təlim, bilik və
təcrübənin tətbiq olunması.
Peşəkar mühakimə (3000 saylı (düzəliş edilmiş) ISAE kontekstində)
(Professional judgment (in the context of ISAE 3000 (Revised))― Audit tapĢırığının
yerinə yetirilməsi Ģəraitinə uyğun fəaliyyət qaydaları haqqında əsaslandırılmıĢ qərarlar
qəbul edərkən təsdiqləmə və etika standartları çərçivəsində müvafiq təlim, bilik və
təcrübənin tətbiq olunması.
Peşəkar mühakimə (2400 saylı (düzəliş edilmiş) ISRE kontekstində)
(Professional judgment (in the context of ISRE 2400 (Revised))

-

Təhlil

tapĢırığının yerinə yetirilməsi Ģəraitinə uyğun fəaliyyət qaydaları haqqında

19
20

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) PeĢəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə (IESBA Məcəlləsi) uyğun.
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) PeĢəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə (IESBA Məcəlləsi) uyğun.
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əsaslandırılmıĢ qərarlar qəbul edərkən təsdiqləmə, mühasibat uçotu və etika
standartları çərçivəsində müvafiq təlim, bilik və təcrübənin tətbiq olunması.
* Peşəkar inamsızlıq (Professional skepticism) – ġübhəli düĢüncə tərzindən,
dələduzluq və ya səhv üzündən mümkün təhriflər faktını aĢkar edə biləcək
hallara qarĢı diqqətli olmaqdan və sübutların tənqidi qiymətləndirilməsindən
ibarət münasibət.
Peşəkar inamsızlıq

(3000

saylı

(düzəliş

edilmiş)

ISAE

kontekstində)

(Professional skepticism (in the context of ISAE 3000 (Revised))

-

ġübhəli

düĢüncə tərzindən, mümkün təhriflər faktını aĢkar edə biləcək hallara qarĢı
diqqətli olmaqdan və sübutların tənqidi qiymətləndirilməsindən ibarət münasibət.
* Peşə standartları (Professional standards) – Beynəlxalq audit standartları
(BAS-lar) və müvafiq etik normalar.
†PeĢə standartları (1 saylı BKNS kontekstində21) (Professional standards
(in the context of ISQC 1)) — Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları
ġurasının (IAASB) ―Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və
əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlara ön söz‖ kontekstində göstərilmiĢ
audit tapĢırıqları ilə bağlı standartlar və tətbiq edilən etik normalar.
Persperktiv qiymətləndirmə (Projection) – AĢağıdakılara əsasən hazırlanan
proqnoz maliyyə məlumatları:

(a) BaĢ verəcəyi gözlənilməyən gələcək hadisələr və rəhbərliyin görəcəyi tədbirlər
haqqında mülahizəyə əsaslanan fərziyyələr, məsələn, bəzi müəssisələrin
fəaliyyətinin ilkin mərhələdə olduğu və ya öz əməliyyatlarının xüsusiyyətlərini
əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢməsini nəzərdə tutduqları zaman; yaxud

(b) Ən yaxĢı qiymətləndirmə metodundan istifadə edilməklə irəli sürülmüĢ
fərziyyələr məcmusu.
Perspektiv maliyyə məlumatları (Prospective financial information)— Gələcəkdə
baĢ verə biləcək hadisələr və müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən görüləcək mümkün
tədbirlər haqqında fərziyyələrə əsaslanan maliyyə məlumatları. Perspektiv
21

1 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapĢırıqları
yerinə yetirən Ģirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət‖ BKNS.
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maliyyə məlumatları proqnoz, perspektiv qiymətləndirmə və ya hər ikisinin
kombinasiyası Ģəklində ola bilər (həmçinin bax: “Proqnoz” və “Perspektiv
qiymətləndirmə”).
Prospekt (Prospectus) – Müəssisənin qiymətli kağızları ilə bağlı normativ
verməli olduğunu nəzərdə tutan sənəd.
İctimai sektor (Public sector) – Milli hökumətlər, regional (məsələn, Ģtat, əyalət,
ərazi) hökumətlər, yerli (məsələn, iri və ya kiçik Ģəhər) hökumətlər və müvafiq
hökumət subyektləri (məsələn, agentliklər, Ģuralar, komissiyalar və müəssisələr).
Dərc edilmiş maliyyə məlumatları (Published financial information) –
Müəssisənin və ya mənimsənilən, ya da satılan kommersiya müəssisəsinin
ictimaiyyət üçün əlçatan olmuĢ maliyyə məlumatı.
Satın alınmış kompensasiya (Purchased offset) – ġərti meyarlarla müqayisədə
emissiyalarin azaldılmasıdır ki, bu zaman bir müəssisə digər müəssisənin
emissiyalarının

azaldılması

üçün

və

ya

digər

müəssisənin

aradan

qaldırmalarının/ləğvetmələrinin artırılması üçün ödəniĢləri əks etdirir.
Kəmiyyət təhlili (Quantification) – Müəssisə ilə istər birbaĢa, istərsə də dolayı
yola bağlılığı olan və xüsusi mənbələr (və ya yuyucular) vasitəsilə atılan (və ya
təmizlənən) istixana effekti yaradan qaz tullantılarının miqdarının müəyyən
edilməsi prosesi.
*† Ağlabatan əminlik (audit tapşırıqları və keyfiyyətə nəzarət kontekstində)
(Reasonable assurance) (in the context of audit engagements, and in quality
control) – Yüksək, lakin mütləq olmayan əminlik səviyyəsi.
Ağlabatan əminlik təmin edən tapşırıq (Reasonable assurance engagement) –
(bax: ―Təsdiqləmə tapĢırığı‖)
Yenidən hesablama (Recalculation) – Ġlkin sənədlərdə və ya uçot yazılıĢlarında
hesablamaların riyazi dəqiqliyinin yoxlanılması.
* Əlaqəli tərəf (Related party) – ya:
LÜĞƏT
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(a) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində müəyyən olunmuĢ əlaqəli
tərəfdir; ya da
(b) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində əlaqəli tərəfə qarĢı
minimum tələblər müəyyən edildiyi və ya heç bir tələbin müəyyən edilmədiyi
təqdirdə:
(i)

hesabat verən müəssisəni bir və ya daha çox vasitəçinin köməyi ilə
birbaĢa və ya dolayı yolla öz nəzarəti və ya mühüm təsiri altında
saxlayan fiziki Ģəxs və ya müəssisə;

(ii)

bir və ya daha çox vasitəçinin köməyi ilə birbaĢa və ya dolayı yolla
hesabat verən müəssisənin nəzarəti və ya mühüm təsiri altında olan
digər müəssisə; yaxud

(iii)

aĢağıdakılara malik olmaqla, hesabat verən müəssisə ilə birlikdə
ümumi nəzarət altında olan digər müəssisə:

a. səhmlərin nəzarət zərfinə malik ümumi sahibkarlıq;
b.

yaxın ailə üzvləri olan sahibkarlar; yaxud

c.

ümumi baĢ rəhbərlik.

Bununla belə, dövlət (yəni milli, regional və ya yerli hökumət) tərəfindən
ümumi nəzarət altında olan müəssisələr mühüm əməliyyatlarla məĢğul
olmayınca və ya ehtiyatları bir-biri ilə mühüm dərəcədə paylaĢmayınca,
əlaqəli hesab edilmirlər.
Əlaqəli xidmətlər (Related services) – RazılaĢdırılmıĢ prosedurlardan və maliyyə
hesabatlarının tərtib edilməsindən ibarətdir.
*† Müvafiq etik normalar (Relevant ethical requirements) — Bir qayda olaraq,
Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları ġurasının ―PeĢəkar Mühasiblərin
Etika Məcəlləsi‖nin (IESBA Məcəlləsi) A və B hissələrindən ibarət olan və
tapĢırıq qrupunun və tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət üzrə ekspertin tabe olduğu
etik tələblər və daha sərt olan milli tələblər. 2400 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ISRE
kontekstində, müvafiq etik normalar tapĢırıq qrupunun təhlil tapĢırıqlarını yerinə
yetirərkən tabe olduğu tələblər kimi müəyyən olunur. Bu tələblər bir qayda
olaraq, Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları ġurasının ―PeĢəkar
Mühasiblərin Etika Məcəlləsi‖nin (IESBA Məcəlləsi) A və B hissələrindən ibarət
olub, daha sərt milli tələblərlə məcmu halındadır. 4410 saylı (DüzəliĢ edilmiĢ)
ISRS

kontekstində

müvafiq etik normalar

tapĢırıq qrupunun

maliyyə

hesabatlarının tərtib edilməsi ilə bağlı tapĢırıqları yerinə yetirərkən tabe olduğu
tələblər kimi müəyyən olunur.
49

LÜĞƏT

TERMĠNLƏR LÜĞƏTĠ
Bu tələblər bir qayda olaraq, Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları
ġurasının ―PeĢəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi‖nin (IESBA Məcəlləsi) A və B
hissələrindən(B hissəsində əks olunmuĢ 290-cı bölmə: Müstəqillik - Audit və
Təhlil TapĢırıqları və 291-ci bölmə: Müstəqillik - Digər Təsdiqləmə TapĢırıqları
istisnadır) ibarət olub, daha sərt milli tələblərlə məcmu halındadır.

yaxud yığılıb uducu mexanizmə istiqamətləndirilmədiyi halda atmosferə atılmalı
olan istixana effekti yaradan qazlar.
Yenidən icra etmə (Reperformance) – Ġlkin olaraq müəssisənin daxili nəzarətinin
bir hissəsi kimi fiziki və kompyuterləĢdirilmiĢ audit metodlarından istifadə
edilməklə yerinə yetirilmiĢ prosedurların və ya nəzarət vasitələrinin auditor
tərəfindən müstəqil qaydada icra edilməsi.
*Xidmət təşkilatındakı nəzarət vasitələrinin təsviri və tərtibatına dair hesabat
(402 saylı BAS-da22 1-ci növ hesabat adlanır) (Report on the description and
design of controls at a service organization (referred to in ISA 402 as a type 1
report) – AĢağıdakılardan ibarət hesabatdır:
(a) Xidmət təĢkilatı sisteminin, habelə göstərilən bir tarixdə planlaĢdırılmıĢ və həyata
keçirilmiĢ nəzarət məqsədlərinin və əlaqədar nəzarət vasitələrinin təĢkilatın rəhbərliyi
tərəfindən hazırlanmıĢ təsviri; habelə
(b) Xidmət təĢkilatı auditorunun məntiqi əminlik aĢılamaq məqsədilə hazırladığı və
xidmət təĢkilatı auditorunun xidmət təĢkilatının sisteminin, nəzarət məqsədlərinin
və əlaqədar nəzarət vasitələrinin, habelə göstərilmiĢ nəzarət məqsədlərinə nail
olmaq üçün nəzarət vasitələrinin planlaĢdırılmasının münasibliyinin təsvirinə
dair rəyini əks etdirən hesabatı.
Xidmət təşkilatındakı nəzarət vasitələrinin təsviri və tərtibatına dair hesabat (3402
saylı ISAE-də23 1-ci növ hesabat adlanır) (3402 saylı ISAE kontekstində) Report on
the description and design of controls at a service organization (referred to in
ISAE 3402 as a “type 1 report”)(in the context of ISAE 3402)) –

AĢağıdakılardan

ibarət hesabatdır:
22

402 saylı ―Xidmət təĢkilatının xidmətindən istifadə edən müəssisənin auditi üzrə mülahizələr‖ BAS.

23

402 saylı ―Xidmət təĢkilatının xidmətindən istifadə edən müəssisənin auditi üzrə mülahizələr‖ BAS.
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(a) Xidmət təĢkilatı sisteminin təsviri;

(b) Xidmət təĢkilatının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından və münasib meyarlar
üzrə aĢağıdakılar barədə yazılı bəyanatı:
Təsvirdə xidmət təĢkilatı sisteminin hazırlanıb müəyyən tarixdə

(i)

həyata keçirilməsi ədalətli Ģəkildə əks etdirilir;

(ii)

Xidmət təĢkilatı sisteminin təsvirində qeyd edilən nəzarət
məqsədlərinə aid nəzarət vasitələri müəyyən tarixdə müvafiq
qaydada hazırlanmıĢdır; habelə

(c) Yuxarıda göstərilmiĢ (b) (i)-(ii) bəndlər haqqında məntiqi təsdiqləmə nəticələri
ifadə edilən xidmət təĢkilatı auditorunun təsdiqləmə hesabatı.
* Xidmət təşkilatındakı nəzarət vasitələrinin təsviri və tərtibatına dair hesabat (402 saylı
BAS-da22 2-ci növ hesabat adlanır) (Report on the description and design of controls at a
service organization (referred to in ISA 402 as a type 2 report) – AĢağıdakılardan ibarət
hesabatdır:
(a) Xidmət təĢkilatı sisteminin, habelə göstərilən bir tarixdə və ya göstərilən
müddət ərzində planlaĢdırılmıĢ və həyata keçirilmiĢ nəzarət məqsədlərinin və
əlaqədar
(b) nəzarət vasitələrinin, onların hazırlanmasının və həyata keçirilməsinin, bəzi
hallarda isə müəyyən

müddət ərzində onların istifadə effektivliyinin

təĢkilatın rəhbərliyi tərəfindən hazırlanmıĢ təsviri; habelə

(c) Xidmət təĢkilatı auditorunun məntiqi təsdiqləmə aĢılamaq məqsədilə hazırladığı
və aĢağıdakıları əks etdirən hesabatı:
(i)

Xidmət təĢkilatı auditorunun xidmət təĢkilatının sisteminin, nəzarət
məqsədlərinin və əlaqədar nəzarət vasitələrinin, habelə göstərilmiĢ
nəzarət

məqsədlərinə

nail

olmaq

üçün

nəzarət

vasitələrinin

hazırlanmasının münasibliyinin təsvirinə dair rəyi; habelə
(ii)

Xidmət təĢkilatının auditoru tərəfindən aparılmıĢ nəzarət testlərinin və
onların nəticələrinin təsviri.

Xidmət təşkilatındakı nəzarət vasitələrinin təsviri, tərtibatı və istifadə effektivliyinə
dair hesabat (3402 saylı ISAE-də 2-ci növ hesabat adlanır) (3402 saylı ISAE
kontekstində) (Report on the description, design and operating effectiveness of
controls at a service organization (referred to in ISAE 3402 as a “type 2
report”) (in the context of ISAE 3402))— AĢağıdakılardan ibarət hesabatdır:
(a) Xidmət təĢkilatı sisteminin təsviri;
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(b) Xidmət təĢkilatının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından və münasib
meyarlar üzrə aĢağıdakılar barədə yazılı bəyanatı:
(i)

Təsvirdə müəyyən dövr ərzində hazırlanıb həyata keçirilən xidmət
təĢkilatı sistemi ədalətli Ģəkildə əks etdirilir;

(ii)

Xidmət təĢkilatı sisteminin təsvirində göstərilmiĢ nəzarət məqsədlərinə
aid nəzarət vasitələri müəyyən dövr ərzində müvafiq qaydada

(iii)

Xidmət təĢkilatı sisteminin təsvirində göstərilmiĢ nəzarət məqsədlərinə
aid nəzarət vasitələri müəyyən dövr ərzində səmərəli iĢləmiĢdir; habelə

AĢağıdakı Ģərtlərə cavab verən xidmət təĢkilatı auditorunun təsdiqləmə

(iii)

hesabatı:
(i)

Yuxarıda (b) (i)-(iii) bəndlərdə göstərilmiĢ məsələlər haqqında məntiqi
təsdiqləmə nəticələri ifadə edilir; habelə

(ii)

Nəzarət testlərinin və onların nəticələrinin təsvirini əhatə edir.

Məsul tərəf (Responsible party) — Əsas yoxlama predmeti üçün məsul tərəf (və ya
tərəflər).
Təhlil (keyfiyyətə nəzarətlə əlaqədar) (Review (in relation to quality control)) –
Yerinə yetirilmiĢ iĢin keyfiyyətini və baĢqalarının əldə etdiyi nəticələri
qiymətləndirmə.
Təhlil tapşırığı (Review engagement) – Bu tapĢırığın məqsədi ondan ibarətdir ki,
audit zamanı auditor tələb olunan bütün audit sübutlarını təqdim etməyən
prosedurlar əsasında, maliyyə hesabatının hər cəhətdən hesabat çərçivələrinə
müvafiq qaydada hazırlanmıĢ olmadığına onu inandıracaq bir Ģeyin diqqətini cəlb
etdiyini bildirə bilsin.
Təhlil prosedurları (Review procedures) – Təhlil tapĢırığının məqsədlərinə nail
olmaq üçün zəruri hesab edilən prosedurlar, baĢlıca olaraq, müəssisənin iĢçi
heyətinin sorğu-sual edilməsi və maliyyə informasiyalarına analitik prosedurların
tətbiq olunması.
* Riskin qiymətləndirilməsi prosedurları (Risk assessment procedures) —
Müəssisə və onu əhatə edən mühit, o cümlədən həyata keçirilən daxili nəzarət
barədə
LÜĞƏT
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təsdiqləmələrində dələduzluq və ya səhv üzündən baĢ vermiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskini qiymətləndirmək üçün yerinə yetirilən audit prosedurları.
* Əhəmiyyətli təhriflər riski (Risk of material misstatement) – Maliyyə
hesabatlarında auditə qədər yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskidir. Bu, iki

(a) Tərkib riski (Inherent risk) – Əməliyyatların kateqoriyası, hesab qalıqları və ya
açıqlamalar haqqında təsdiqləmələrin istənilən müvafiq daxili nəzarət vasitələrindən
əvvəl istər öz-özlüyündə, istərsə də digər təhriflərlə birlikdə əhəmiyyətli ola biləcək

LÜĞƏT

komponentdən ibarət olub, təsdiqləmələr əsasında aĢağıdakı Ģəkildə təsvir olunur:

təhriflərə meyilliliyidir.

(b) Nəzarət riski (Control risk) – Əməliyyatların kateqoriyası, hesab qalıqları və ya
açıqlamalar haqqında təsdiqləmələrdə baĢ verə biləcək və istər öz-özlüyündə, istərsə
də digər təhriflərlə birlikdə əhəmiyyətli ola biləcək təhrifin iqtisadi subyektin daxili
nəzarət vasitələri tərəfindən vaxtında qarĢısının alınmaması, aĢkar və təshih
edilməməsi riskidir.
Əhəmiyyətli təhriflər riski (3000 saylı (Düzəliş edilmiş) ISAE kontekstində)
(Risk of material misstatement (in the context of ISAE 3000 (Revised))―Yoxlama
predmetinə dair məlumatların audit tapĢırığından əvvəl əhəmiyyətli dərəcədə təhrif
olunması riski.
* Seçmə (Sampling) – (bax: ―Audit seçməsi‖)
*Seçmə riski (Sampling risk) – Auditorun seçmə (nümunə) əsasında gəldiyi
qənaətin eyni audit prosedurunun qalan bütün əsaslar məcmusuna tətbiq
olunması zamanı gələ biləcəyi qənaətdən fərqli ola bilməsi riski. Seçmə riski iki
növ yanlıĢ qənaətə aparıb çıxara bilər:
(a) Nəzarət vasitələrinin testdən keçirilməsi halında, bu nəzarət vasitələrinin onların
əslində olduqlarından da təsirli olması, yaxud təfərrüatlı testlərdən keçirilməsi
halında, əhəmiyyətli təhrifin əslində mövcud olduğu halda, mövcud olmaması
ilə bağlı qənaət. Auditor birbaĢa olaraq məhz bu növ yanlıĢ qənaətə

görə

narahatlıq keçirir, çünki ,bu auditin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir və mütləq
qeyri-müvafiq auditor rəyinə aparıb çıxara bilər; habelə
(b) Nəzarət vasitələrinin testdən keçirilməsi halında, bu nəzarət vasitələrinin onların
əslində olduqlarından az təsirli olması, yaxud təfərrüatlı testlərdən keçirilməsi
halında, əhəmiyyətli təhrifin əslində mövcud olmadığı vaxtda onun mövcud
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olması ilə bağlı qənaət. YanlıĢ qənaətin bu növü auditin keyfiyyətinə mənfi təsir
göstərir, belə ki bu, adətən, ilkin qənaətlərin qeyri-düzgün olmasını müəyyən
etmək üçün əlavə iĢin görülməsinə aparıb çıxara bilər.
* Seçmə elementi (Sampling unit) – Əsaslar məcmusunu təĢkil edən ayrı-ayrı

Təhlilin həcmi (Scope of a review) – VerilmiĢ Ģərtlərdə təhlilin məqsədlərinə nail
olmaq üçün müvafiq hesab edilən təhlil prosedurları.
* Xidmət təşkilatının auditoru (Service auditor) – Xidmət təĢkilatının xahiĢi ilə
xidmət təĢkilatının nəzarət sisteminə dair təsdiqləmə haqqında rəy verən auditor.
Xidmət

təşkilatının

auditoru

(3402

saylı

ISAE

kontekstində)

(Service auditor (in the context of ISAE 3402))— Xidmət təĢkilatının xahiĢi ilə
xidmət təĢkilatının nəzarət sisteminə dair təsdiqləmə haqqında rəy verən
mütəxəssis-praktik.
* Xidmət təşkilatı (Service organization) – Müəssisələrin maliyyə hesabatlarına
bağlılığı olan və onların informasiya sistemlərinin tərkibinə daxil olan istifadəçi
strukturlara xidmət göstərən kənar iqtisadi subyekt (və ya bu subyektin
seqmenti).
Xidmət

təşkilatı

(3402

saylı

ISAE

kontekstində)

(Service organization (in the context of ISAE 3402)) — Müəssisələrin maliyyə
hesabatlarına bağlılığı olan və onların daxili nəzarət sistemlərinə aid ola bilən
istifadəçi strukturlara xidmət göstərən kənar iqtisadi subyekt (və ya kənar iqtisadi
subyektin seqmenti).
Xidmət

təşkilatının

hesabatı

(Service organization’s statement)

—Xidmət

təĢkilatında nəzarət vasitələrinin təsviri, tərtibatı və istifadə effektivliyinə dair
hesabatın tərifinin (b) bəndində
(2-ci növ hesabat üçün) və ya xidmət təĢkilatında nəzarət vasitələrinin təsviri və
tərtibatına dair hesabatın tərifinin (b) bəndində (1-ci növ hesabat üçün) baxılan
məsələlər barədə yazılı hesabatı.
* Xidmət təşkilatının sistemi (Service organization’s system) – Xidmət təĢkilatının
LÜĞƏT
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onun xidmətlərindən istifadə edən müəssisələri auditorun hesabatında əks
olunmuĢ xidmətlərlə təmin etmək üçün hazırladığı, həyata keçirdiyi və
dəstəklədiyi qayda və prosedurlar.
Xidmət təşkilatının sistemi (və ya sistem) (3402 saylı ISAE kontekstində)
(Service organization’s system (or the system)(in the context of ISAE 3402))

—

Xidmət təĢkilatının onun xidmətlərindən istifadə edən müəssisələri xidmət
təĢkilatının auditorunun təsdiqləmə hesabatında əks olunmuĢ xidmətlərlə təmin
etmək üçün hazırladığı, həyata keçirdiyi və dəstəklədiyi qayda və prosedurlar.
Xidmət təĢkilatı sisteminin təsvirinə aĢağıdakıların müəyyən edilməsi daxildir:
əhatə edilən xidmətlər; təsvirin aid olduğu dövr və ya 2-ci növ hesabat üçün tarix;
nəzarətin məqsədləri; habelə əlaqəli nəzarət vasitələri.
Əhəmiyyət

(Significance)

–

Kontekstdən

götürülmüĢ

məsələnin

nisbi

mühümlüyü. Mütəxəssis-praktik tərəfindən məsələnin əhəmiyyəti nəzərdən
keçirilən kontekstdə müəyyən edilir. Buraya, məsələn, həmin məsələnin
dəyiĢməsi və ya mütəxəssis-praktikin hesabatından istifadə edənlərin qərarlarına
təsir etməsi perspektivi; yaxud baĢqa bir misal olaraq, bu kontekstin məsələ ilə
bağlı müəssisənin rəhbərliyinə məlumatın bildirilib-bildirilməməsinə dair,
onların həmin məsələni öz vəzifələrinə münasibətdə mühüm hesab edibetməməsinə dair mülahizənin olması halları daxil edilə bilər. Əhəmiyyət nisbi
kəmiyyət, yoxlama predmetinə təsir etmə, nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərin və ya
ünvan sahiblərinin ifadə edilmiĢ maraqları kimi kəmiyyət və keyfiyyət amilləri
kontekstində nəzərdən keçirilə bilər.
* Əhəmiyyətli komponent (Significant component) – Qrup Ģəklində tapĢırıqlar
üzrə heyət tərəfindən bu komponent iki cür müəyyən edilir: (i) qrup üçün fərdi
maliyyə əhəmiyyətinə malikdir və ya (ii) xüsusi xarakter və Ģəraitləri
baxımından, ehtimal ki, qrup maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhrifi ilə bağlı
əhəmiyyətli riskləri əks etdirir.
* Daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatışmazlıq (Significant deficiency in internal
control) – Daxili nəzarət sistemində çatıĢmazlıq və ya çatıĢmazlıqlar
kombinasiyası olub, auditorun peĢəkar mühakiməsinə görə, idarəetməyə məsul
Ģəxslərin diqqətinə layiq olacaq qədər mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Əhəmiyyətli obyekt (Significant facility) – Ġstixana effektli qaz tullantılarına
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dair hesabata daxil edilmiĢ toplu halında tullantılarla əlaqəsi olan, havaya
buraxdığı qaz tullantılarının ölçüsünə və ya əhəmiyyətli təhriflə bağlı xüsusi
riskləri ortaya çıxaran xarakter və vəziyyətinə görə fərdi əhəmiyyət kəsb edən
bir obyekt.
* Əhəmiyyətli risk (Significant risk) – Müəyyən edilmiĢ və qiymətləndirilmiĢ
edir.
Uducu mexanizm (Sink) – Atmosferi istixana effekti yaradan qaz tullantılarından
təmizləyən fiziki mexanizm və ya proses.
Kiçik müəssisə (Smaller entity) – Səciyyəvi olaraq, elə bir iqtisadi subyektdir ki,
orada:
(a) Mülkiyyət hüququ və rəhbərlik az sayda Ģəxslərin əlində cəmləĢmiĢdir (çox vaxt
müəssisənin sahibi olan tək fərd – ya insan, ya da digər müəssisə, bir Ģərtlə ki,
mülkiyyət sahibi müvafiq keyfiyyət xüsusiyyətləri nümayiĢ etdirsin); habelə

(b) AĢağıdakılardan biri və ya bir neçəsi mövcuddur:
(i)

BirbaĢa və ya mürəkkəb olmayan əməliyyatlar;

(ii)

Sadə uçot;

(iii)

Az sayda biznes xətti və bu biznes sahəsində az sayda məhsullar;

(iv)

Məhdud sayda daxili nəzarət vasitələri;

(v)

GeniĢ sayda nəzarət vasitələrinə görə məsul azsaylı rəhbərlik
səviyyələri; habelə

(vi)

Əksəriyyəti geniĢ sayda vəzifələri yerinə yetirən az sayda iĢçi
heyət.

Bu keyfiyyət xüsusiyyətləri tam deyil, onlar yalnız kiçik müəssisələrə xas deyil
və kiçik müəssisələr də öz növbəsində, bu xüsusiyyətlərin hamısını nümayiĢ
etdirməyi lüzum bilmir.
Mənbə (Source) – Ġstixana effektli qaz tullantılarını atmosferə atan fiziki
mexanizm və ya proses.
* Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları (Special purpose financial statements) –
Xüsusi təyinatlı çərçivələr əsasında hazırlanmıĢ maliyyə hesabatları.
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* Xüsusi təyinatlı çərçivələr (Special purpose framework) –Xüsusi
istifadəçilərin informasiya ehtiyaclarını ödəmək üçün hazırlanmıĢ maliyyə
hesabatları çərçivələri. Maliyyə hesabatları çərçivələri ədalətli təqdimat
çərçivələrinə və uyğunluq çərçivələrinə bölünür24.
*† İşçi heyət (Staff) – TərəfdaĢlardan, o cümlədən auditor təĢkilatının iĢə
götürdüyü ekspertlərdən savayı, ixtisaslı mütəxəssislər.
* Statisik seçmə (Statistical sampling) – AĢağıdakı xüsusiyyətlərə malik
seçməyə yanaĢma:
(a) Sadə elementlərin təsadüfi prinsiplə seçilməsi; habelə
(b) Seçmə nəticələrini qiymətləndirmək üçün ehtimal nəzəriyyəsindən, o
(c) cümlədən seçmə riskinin ölçülməsindən istifadə edilməsi.
(a) və (b) xüsusiyyətlərinə malik olmayan seçməyə yanaĢma qeyri-statistik
seçmə hesab olunur.
* Qruplara bölmə (Stratification) – Əsaslar məcmusunun alt-məcmulara
bölünməsi prosesi; alt-məcmuların hər biri isə eyni xüsusiyyətlərə (çox vaxt
maliyyə dəyərinə) malik seçmə elementlərindən ibarət bir qrup Ģəklindədir.
Yoxlama predmeti üzrə məlumatlar (Subject matter information) — Əsas
yoxlama predmetinin meyarlar üzrə ölçülməsinin və ya dəyərləndirilməsinin nəticəsi,
yəni meyarların əsas yoxlama predmetinə tətbiq edilməsindən əldə edilən
məlumatlar.
*Sonrakı hadisələr (Subsequent events) – Maliyyə hesabatlarının tərtib edildiyi
tarixlə auditor hesabatının təqdim edildiyi tarix arasında baĢ verən hadisələr və
auditora yalnız auditor hesabatının təqdim edilməsi tarixindən sonra məlum
olmuĢ faktlar.
* Altxidmət təşkilatı (Subservice organization) – Digər xidmət təĢkilatı
tərəfindən, onların xidmətindən istifadə edən müəssisələrə həmin müəssisələrin
maliyyə hesabatına müvafiq informasiya sistemlərinin tərkibi olan bəzi
xidmətləri göstərmək üçün dəvət edilən xidmət təĢkilatı.

24

200 saylı BAS-ın 13(a) paraqrafı.
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Altxidmət

təşkilatı

(3402

saylı

ISAE

kontekstində)

(Subservice organization (in the context of ISAE 3402)) — Digər xidmət təĢkilatı
tərəfindən, onların xidmətindən istifadə edən müəssisələrə həmin müəssisələrin
maliyyə hesabatına aid olan hissədə daxili nəzarətinə adi ola bilən bəzi xidmətləri

* Subprosedurlar (Mahiyyəti üzrə prosedurlar) (Substantive procedure) –
Təsdiqləmələr səviyyəsində mövcud olan əhəmiyyətli təhrifləri aĢkar edən audit
proseduru. Subprosedurlara aĢağıdakılar daxildir:
(a) Əməliyyat kateqoriyalarının, hesab qalıqlarının və açıqlamaların təfərrüatlı testləri;
habelə
(b) Subanalitik prosedurlar.
* Yetərlilik (audit sübutunun) (Sufficiency (of audit evidence)) – Audit
sübutlarının kəmiyyət ölçüsüdür. Yetərli audit

sübutlarının miqdarına

əhəmiyyətli təhriflər riskinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi və bu cür
audit sübutlarının keyfiyyəti təsir göstərir.
Münasib meyarlar (Suitable criteria) – (bax: “Meyarlar”)
*† Müvafiq səriştəli kənar şəxs (Suitably qualified external person) – Auditor
təĢkilatına daxil olmayan, lakin tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ kimi hərəkət etmək
qabiliyyətinə və səriĢtəsinə malik Ģəxs, məsələn, baĢqa bir təĢkilatın tərəfdaĢı,
yaxud tarixi maliyyə məlumatlarının auditini və təhlilini həyata keçirə bilən,
habelə əminliyi təmin edən və ya əlaqəli xidmətlər üzrə tapĢırıqları yerinə
yetirə bilən heyətə malik peĢəkar mühasibat təĢkilatının, yaxud keyfiyyətə
nəzarətlə bağlı müvafiq xidmətlər təqdim edən təĢkilatın iĢçisi.
* İcmal maliyyə hesabatları (810 saylı (düzəliş edilmiş) BAS kontekstində)
(Summary financial statements (in the context of ISA 810 (Revised)) - Maliyyə
hesabatlarından çıxarılmıĢ, lakin maliyyə hesabatlarına nisbətən az məlumat
əks etdirən, yalnız müəssisənin müəyyən zaman kəsiyindəki iqtisadi
resurslarına və ya öhdəliklərinə, yaxud müəyyən bir dövr üzrə onda baĢ vermiĢ
dəyiĢikliklərə dair maliyyə hesabatlarında təmin olunanla eynilik təĢkil edən
struktur təqdimatını əks etdirən tarixi maliyyə məlumatları25. Müxtəlif
25

200 saylı BAS-ın 13(f) paraqrafı.
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göstərmək üçün dəvət edilən xidmət təĢkilatı.

TERMĠNLƏR LÜĞƏTĠ
yurisdiksiyalar bu cür maliyyə məlumatlarını təsvir etmək üçün fərqli
terminlərdən istifadə edə bilər.
Tamamlayıcı məlumatlar (Supplementary information) – Maliyyə hesabatları ilə
birlikdə təqdim olunan və maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün istifadə
edilən maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə əsasən tələb
olunmayan informasiyalar. Bir qayda olaraq, əlavə cədvəllərdə və ya qeydlərdə
təqdim edilir.
Test (Test) – Əsaslar məcmusuna daxil olan elementlərin bir hissəsinə və ya
hamısına prosedurların tətbiq edilməsi.
Nəzarət testləri (3402 saylı ISAE kontekstində) (Test of controls (in the context of
ISAE 3402)) —xidmət göstərən təĢkilatın sisteminin təsvirində qeyd edilən
nəzarət məqsədlərinə nail olmaqda nəzarət vasitələrinin istifadə effektivliyini
dəyərləndirmək üçün nəzərdə tutulmuĢ prosedur.
* Nəzarət testləri (Tests of controls) – Təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli
təhriflərin qarĢısının alınmasında, aĢkar edilməsində və düzəldilməsində nəzarət
vasitələrinin istifadəsinin səmərəliliyini dəyərləndirmək üçün nəzərdə tutulmuĢ
audit proseduru.
* İdarəetməyə məsul şəxslər (Those charged with governance) – Müəssisənin
strateji istiqamətinə nəzarətə görə məsuliyyət daĢıyan və onun hesabatlılığı ilə
bağlı öhdəlikləri olan Ģəxs(lər) və ya təĢkilat(lar) (məsələn, korporativ qəyyum).
Bura maliyyə hesabatının verilməsi prosesinə nəzarət də daxildir. Bir sıra
yurisdiksiyalarda bəzi müəssisələr üçün idarəetməyə məsul Ģəxslərə rəhbər
vəzifələrdə çalıĢan iĢçilər, məsələn, özəl və ya ictimai sektora aid müəssisənin
Ġdarə Heyətinin icra komitəsinin üzvləri, yaxud sahibkar-menecer daxildir.26
*Yol verilən təhrif (Tolerable misstatement) – Auditor tərəfindən müəyyən
edilmiĢ elə pul məbləğidir ki, bununla bağlı olaraq, auditor əsaslar
məcmusundakı faktiki təhrifin özü tərəfindən müəyyən edilmiĢ məbləği
aĢmamasına dair müvafiq səviyyədə əminlik əldə etməyə çalıĢır.

26

Hökumət strukturlarının fəaliyyətinin müxtəlifliyini müzakirə etmək üçün bax: 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS-ın A1-A8 paraqrafları.

59

LÜĞƏT

TERMĠNLƏR LÜĞƏTĠ

* Qaz tullantılarının növü (Type of emission) – Tullantının mənbəyi, qazın növü,
region və ya müəssisə ilə bağlı məlumatlar əsasında qaz tullantılarının
qruplaĢdırılması.
Düzəliş edilməmiş maliyyə informasiyaları (Unadjusted financial information) –
etməsi.
Qeyri-müəyyənlik (Uncertainty) – Müəssisənin birbaĢa nəzarəti altında olmayan

LÜĞƏT

Müəssisənin maliyyə informasiyalarına cavabdeh tərəfin təxmini düzəliĢlər tətbiq

gələcək hərəkətlərdən və ya hadisələrdən asılı olan, lakin onun maliyyə
hesabatlarına təsir edən nəticələr yaradan məsələ.
* Düzəliş edilməmiş təhriflər (Uncorrected misstatements) – Auditorun audit
zamanı topladığı və düzəliĢ olunmamıĢ təhriflər.
Əsas yoxlama predmeti (Underlying subject matter) ― Meyarlar tətbiq etməklə
ölçülən və ya dəyərləndirilən hadisə.
*Müsbət rəy (Unmodified opinion) – Maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli
aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
hazırlanması barədə auditorun nəticə çıxardığı zaman bildirdiyi rəy.27
* İstifadəçi auditoru (User auditor) – Ġstifadəçi müəssisənin maliyyə
hesabatlarının auditini aparan və məruzə edən auditor
İstifadəçi auditoru (3402 saylı ISAE kontekstində) (User auditor (in the context of
ISAE 3402)) - Ġstifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatlarının auditini aparıb məruzə
edən auditor.28
* İstifadəçi müəssisə (User entity) – Xidmət təĢkilatının xidmətlərindən istifadə
edən və maliyyə hesabatlarının auditi aparılan müəssisə.

25-26-cı paraqraflarda müvafiq olaraq ədalətli təqdimat çərçivələri və uyğunluq çərçivələr üçün bu rəyi bildirmək
üçün istifadə edilən cümlələrə baxılır.
28
Alt xidmət təĢkilatında alt xidmət təĢkilatının xidmətlərindən istifadə edən xidmət təĢkilatının xidmət auditoru eyni
zamanda istifadəçi auditorudur.
27
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İstifadəçi

müəssisə

(3402

saylı

ISAE

kontekstində)

(User entity (in the context of ISAE 3402))—Xidmət təĢkilatından istifadə edən
müəssisə.
Hərtərəfli yoxlama (Walk-through test) – Bir neçə əməliyyatın maliyyə
hesabatlarının tərtib edilməsi sistemindən keçməsinin izlənməsi.
*Yazılı təqdimat (Written representation) – Rəhbərliyin müəyyən məsələləri
təsdiq etmək və ya digər audit sübutlarını dəstəkləmək üçün auditora təqdim
etdiyi yazılı hesabat. Bu kontekstdə olan yazılı təqdimatlara maliyyə hesabatları,
onların təsdiqləmələri və ya köməkçi mühasibat jurnalları və uçot sənədləri daxil
deyil.
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1 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapşırıqları yerinə yetirən şirkətlərdə
keyfiyyətə nəzarət” Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı (ISQC)
200 saylı “Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq
audit standartlarına uyğun aparılması” BAS ilə birlikdə oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BKNS-in əhatə dairəsi
1. Bu Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı (ISQC) auditor təĢkilatının keyfiyyətə nəzarət sisteminin maliyyə hesabatlarının
auditinə və təhlilinə görə, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapĢırıqlara görə məsuliyyətindən bəhs edir. Bu
BKNS müvafiq etik normalarla birlikdə oxunmalıdır.
2. Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları ġurasının (IAASB)
digər bəyanatları auditor təĢkilatı heyətinin tapĢırıqların xüsusi
növləri üzrə keyfiyyətə nəzarət prosedurları ilə bağlı məsuliyyətinə dair əlavə standartları və təlimatı əks etdirir. Məsələn, 220
saylı BAS1 maliyyə hesabatlarının auditinin keyfiyyətinə nəzarət
prosedurlarından bəhs edir.
3. Keyfiyyətə nəzarət sistemi 11-ci paraqrafda ifadə edilmiĢ məqsədə
nail olmaq üçün hazırlanmıĢ strategiyalardan, habelə həmin
strategiyaları həyata keçirmək və onlara uyğunluğun monitorinqi
üçün zəruri olan prosedurlardan ibarətdir.
Bu BKNS-in tətbiq sahəsi
4. Bu BKNS maliyyə hesabatlarının auditi və təhlili, habelə digər
təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlərlə bağlı tapĢırıqların yerinə yetirilməsi baxımından, peĢəkar mühasiblər təĢkilatlarının hamısına
Ģamil edilir. Fərdi Ģirkətin hazırladığı strategiya və prosedurların
mahiyyəti və bu BKNS-ə uyğunluq dərəcəsi müxtəlif amillərdən,
məsələn, Ģirkətin ölçüsü və fəaliyyət xüsusiyyətlərindən və
Ģəbəkənin tərkibinə daxil olub-olmamasından asılı olmalıdır.
5. Bu BKNS Ģirkətin bu standarta riayət etməklə bağlı məqsədini və
Ģirkətin həmin məqsədə nail olmasına səlahiyyət vermək üçün
hazırlanmıĢ tələbləri əks etdirir. Bundan əlavə, bu standart tələbnamə formasında təqdim olunmuĢ əlaqədar təlimatı və irəlidə, 8ci paraqrafda ifadə edilmiĢ digər izahedici materialları, habelə
BKNS-in və anlayıĢların düzgün dərk edilməsi ilə bağlı konteksti
1

220 saylı ―Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ BAS.
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təmin edən giriĢ hissəsini də əhatə edir.



Nəyin həyata keçirilməsinin zəruri olmasını dərk etmək; habelə



Məqsədə nail olmaq üçün hansısa əlavə hərəkətlərin tələb
edilib-edilməməsi haqqında qərar vermək.

7.

Bu BKNS-in tələbləri ingilis dilində məcburiyyət bildirən ―shall‖
(―-malı‖, ―-məli‖) köməkçi feli ilə ifadə edilir.

8.

Zəruri hallarda, praktik tətbiq üzrə materiallar və digər izahedici
materiallar tələblərin əlavə izahını və yerinə yetirilməsinə dair
təlimatı təmin edir. Xüsusilə, bu:


Hər hansı bir tələbin nəyi nəzərdə tutduğunu və ya bu tələbin nəyi əhatə etmək istədiyini daha qısa Ģəkildə izah edə;
habelə



Bu vəziyyətlərə uyğun ola bilən strategiya və prosedurlara
dair misalları əks etdirə bilər.

Hərçənd bu cür təlimat özlüyündə heç bir tələb qoymasa da,
tələblərin düzgün tətbiq olunmasında vacib rol oynayır. Praktik
tətbiq üzrə tövsiyələr və digər izahedici materiallar, həmçinin, bu
BKNS-də toxunulmuĢ məsələlərin mənĢəyinə dair məlumatları
da təmin edə bilər. Lazım gələrsə, praktik tətbiq üzrə tövsiyələrə
və digər izahedici materiallara ictimai sektorun auditor təĢkilatlarına və ya daha kiçik audit Ģirkətlərinə xas əlavə mülahizələr
daxil edilir. Bu əlavə mülahizələr indiki BKNS-də qoyulmuĢ
tələblərin praktik tətbiqinə yardım edir. Bununla belə, onlar auditor
təĢkilatının bu BKNS-in tələblərini tətbiq etmək və onlara riayət
etməklə bağlı məsuliyyətini məhdudlaĢdırmır və ya azaltmır.
9.

Bu BKNS-ə ―AnlayıĢlar‖ baĢlığı altında bu BKNS-in məqsədləri
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6. QoyulmuĢ məqsəd bu BKNS-in tələblərinin müəyyən edildiyi
konteksti əks etdirməklə yanaĢı, aĢağıdakılarla bağlı Ģirkətə
yardım göstərilməsini də nəzərdə tutur:
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ilə bağlı müəyyən terminlərin mənalarının təsviri daxildir. Bunlar
indiki BKNS-in eyni cür tətbiqi və Ģərhinə yardım etmək üçün
tərtib olunur və digər, istər qanun və qaydalarla, istərsə də baĢqa
sənədlərlə müəyyən oluna bilən anlayıĢları üstələmək üçün
nəzərdə tutulmur. Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları
ġurasının (IAASB) Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC)
tərəfindən nəĢr olunmuĢ ―Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər
təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar
toplusu‖nda dərc etdiyi beynəlxalq standartlarla bağlı Terminlər
lüğəti bu BKNS-də müəyyən olunmuĢ terminləri əks etdirir.
Bura, həmçinin, bu BKNS-də təsadüf edilən digər terminlərin
təsviri də daxildir ki, bu da onların eyni cür və ardıcıl Ģərh və
tərcümə edilməsi məqsədinə xidmət edir.
Qüvvəyə minmə tarixi
10. Bu BKNS-ə uyğun gələn keyfiyyətə nəzarət sistemləri 15 dekabr
2009-cu il tarixinə qədər quraĢdırılmalıdır.

Məqsəd

11. ġirkətin məqsədi onu aĢağıdakılarla bağlı ağlabatan əminliklə
təmin edəcək keyfiyyətə nəzarət sistemini yaradıb dəstəkləməkdir:
(a) ġirkət və onun iĢçi heyətinin peĢə standartlarına və tətbiq
olunan qanun və qaydalara riayət etməsi;
(b) ġirkət və ya tapĢırıq üzrə tərəfdaĢların hazırladığı hesabatların
konkret vəziyyətə uyğun olması.

AnlayıĢlar
12. Bu BKNS-də iĢlədilən terminlər aĢağıdakı mənaları bildirir:
(a) Hesabat tarixi (Date of report) – Hesabatın tarixi
qismində mütəxəssis-praktikin seçdiyi tarix.
(b) TapĢırıq sənədləri (Engagement documentation) – Mütəxəssispraktikin gördüyü iĢlərin, əldə etdiyi nəticələrin və gəldiyi
qənaətlərin qeydə alınması (bəzən ―iĢçi sənədlər‖ və ya
―iĢ sənədləri‖ terminlərindən istifadə olunur).

1 saylı BKNS
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(c) TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ2 (Engagement partner) – Auditor təĢkilatında tapĢırığa və onun yerinə yetirilməsinə, təĢkilatın
adından təqdim edilən hesabata görə məsuliyyət daĢıyan və
zəruri hallarda peĢəkar, qanunverici və ya tənzimləyici
orqan tərəfindən verilmiĢ müvafiq səlahiyyətə malik tərəfdaĢ və ya digər Ģəxs.

(e) Audit tapĢırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müĢahidəçi
ekspert (Engagement quality control reviewer) – TapĢırıq
qrupu tərəfindən hesabatın təqdim edilməsindən qabaq
qrup üzvlərinin irəli sürdüyü mühüm mühakimələri və
hesabatın formalaĢdırılması zamanı əldə edilmiĢ nəticələri
obyektiv Ģəkildə qiymətləndirmək üçün kifayət qədər və
müvafiq təcrübəyə və səlahiyyətlərə malik tərəfdaĢ, digər
təĢkilatın üzvü, müvafiq səriĢtəyə malik kənar Ģəxs, yaxud
belə fərdlərdən təĢkil edilmiĢ qrup (bunlardan heç biri
tapĢırıq qrupunun üzvü deyildir).
(f) TapĢırıq qrupu (Engagement team) – Audit tapĢırığını yerinə
yetirən bütün tərəfdaĢlar və iĢçi heyət, o cümlədən auditor
təĢkilatı və ya Ģəbəkə Ģirkəti tərəfindən həmin tapĢırığın
yerinə yetirilməsi ilə bağlı müqavilə əsasında cəlb edilmiĢ
fərdlər. Bura auditor təĢkilatı və ya Ģəbəkə Ģirkətinin
müqavilə əsasında cəlb etdiyi kənar ekspertlər daxil deyildir.
―TapĢırıq qrupu‖ termini kənar auditor 610 saylı (2013-cü
2

―TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ‖, ―tərəfdaĢ‖ və ―Ģirkət‖ terminləri müvafiq hallarda ictimai sektor
ekvivalentlərinə istinadən oxunmalıdır.
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(d) Audit tapĢırığının keyfiyyətinə nəzarət (Engagement quality
control review) – TapĢırıq qrupunun hesabatın təqdim
edilməsi zamanı və ya ondan qabaq irəli sürdüyü mühüm
mühakimələrin və hesabatı formalaĢdırarkən gəldiyi qənaətlərin obyektiv Ģəkildə qiymətləndirilməsini təmin
etmək üçün nəzərdə tutulan proses. Audit tapĢırığının keyfiyyətinə nəzarət prosesi sadalanmıĢ müəssisələrin maliyyə
hesabatlarının auditi və Ģirkətin bu cür prosesi təyin etdiyi
digər tapĢırıqlar (əgər mövcuddursa) üçündür.
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ildə düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın3 tələblərinə riayət etdikdə,
audit tapĢırığına birbaĢa yardım edən müĢtərinin daxili audit
bölməsindəki fərdləri də əhatə etmir.
(g) ġirkət (Firm) – PeĢəkar mühasiblərin tərəfdaĢ və ya korporasiyası
və ya digər iqtisadi subyekt, habelə təkbaĢına fəaliyyət göstərən
mütəxəssis-praktik.
(h) Yoxlama (Inspection) – TamamlanmıĢ tapĢırıqlarla bağlı
olaraq: tapĢırıq qruplarının Ģirkətin keyfiyyətə nəzarət strategiya və
prosedurlarına riayət etməsinə dair sübutu təmin etmək üçün
hazırlanmıĢ prosedurlar.
(i) Listinq subyekti (Listed entity) – Səhmləri, qiymətli kağızları
və ya borcları tanınmıĢ fond birjasında qiymətləndirilən
və ya qeydə alınan, yaxud tanınmıĢ fond birjasının və ya ona
ekvivalent olan qurumun normaları əsasında satılan müəssisə.
(j) Monitorinq (Monitoring) – ġirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminin
fasiləsiz təhlilindən və qiymətləndirilməsindən, o cümlədən
baĢa çatdırılmıĢ tapĢırıqların seçilməsinin mütəmadi olaraq
yoxlanılmasından ibarət olan və Ģirkətə onun keyfiyyətə
nəzarət sisteminin səmərəli fəaliyyəti ilə bağlı ağlabatan
əminlik aĢılamaq üçün iĢlənib hazırlanmıĢ proses.
(k) ġəbəkə Ģirkəti (Network firm) – ġəbəkəyə məxsus Ģirkət
və ya müəssisə.
(l) ġəbəkə (Network) – AĢağıdakı atributlara malik daha geniĢ
struktur:
(i)

ƏməkdaĢlıq məqsədilə təsis edilmiĢ; habelə

(ii)

Açıq Ģəkildə, mənfəət və ya xərclərə Ģərikliyi nəzərdə
tutan və ya ümumi sahibkarlığı, nəzarət və ya rəh-

3

610 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) “Daxili auditorların işindən istifadə edilməsi” BAS-da birbaĢa yardımdan
istifadə üçün məhdudiyyətlər təyin edilir. Bu BAS-da həmçinin təsdiq olunur ki, kənar auditorun daxili
auditorlardan birbaĢa yardım alması qanun və ya qaydalar ilə qadağan edilə bilər. Bu səbəbdən birbaĢa
yardımın istifadə olunması icazə verildiyi vəziyyətlərlə məhdudlaĢdırılır.
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bərliyi, ümumi keyfiyyətə nəzarət strategiya və
prosedurlarını, ümumi biznes strategiyasını bölüĢən,
ümumi brend addan və ya peĢə resurslarının mühüm
hissəsindən istifadəni nəzərdə tutan.
(m) TərəfdaĢ (Partner) – PeĢəkar xidmətlərin göstərilməsi üzrə
tapĢırığın həyata keçirilməsi üçün Ģirkətlə əməkdaĢlıq
etmək səlahiyyətinə malik istənilən Ģəxs.
(n) Heyət (Personnel) – TərəfdaĢlar və iĢçi heyət.
(o) PeĢə standartları (Professional standards) – Beynəlxalq
Audit və Təsdiqləmə Standartları ġurasının (IAASB)
―Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və
əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlara ön söz‖ kontekstində göstərilmiĢ audit tapĢırıqları ilə bağlı standartlar
və müvafiq etik normalar.

(q) Müvafiq etik normalar (Relevant ethical requirements) –
Bir qayda olaraq, Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları ġurasının ―PeĢəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi‖nin
(IESBA Məcəlləsi) A və B hissələrindən ibarət olan və
tapĢırıq qrupunun və tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət üzrə
ekspertin tabe olduğu etik tələblər və daha sərt olan milli
tələblər.
(r) ĠĢçi heyət (Staff) – TərəfdaĢlardan savayı, səriĢtəli mütəxəssislər, o cümlədən auditor təĢkilatının iĢə götürdüyü
istənilən ekspert.
(s) Lazımi səriĢtəyə malik kənar Ģəxs (Suitably qualified external person) – Auditor təĢkilatına daxil olmayan, lakin
tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ kimi hərəkət etmək qabiliyyətinə və
səriĢtəsinə malik Ģəxs, məsələn, baĢqa bir təĢkilatın tərəfdaĢı, yaxud tarixi maliyyə məlumatlarının auditini və
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(p) Ağlabatan əminlik (Reasonable assurance) – Bu BKNS kontekstində, məlumatların doğruluğunun yüksək, lakin mütləq
olmayan təsdiqləmə səviyyəsi.
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təhlilini həyata keçirə bilən, habelə təsdiqləmə və ya əlaqəli
xidmətlər üzrə tapĢırıqları yerinə yetirə bilən heyətə malik
peĢəkar mühasibat təĢkilatının, yaxud keyfiyyətə nəzarətlə
bağlı müvafiq xidmətlər təqdim edən təĢkilatın iĢçisi.

Tələblər
Müvafiq tələblərin tətbiq olunması və onlara riayət edilməsi
13. ġirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminin yaradılması və dəstəklənməsinə görə cavabdehlik daĢıyan iĢçi heyət onun məqsədini dərk
etmək və tələblərini düzgün yerinə yetirmək üçün bu BKNSin bütün mətnini, o cümlədən onun tətbiq edilməsinə dair
tövsiyələri və digər izahedici materialları anlamalıdır.
14. ġirkətin Ģəraitləri baxımından tələb maliyyə hesabatlarının auditi
və təhlili, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə
tapĢırıqlarla bağlı təmin edilmiĢ xidmətlərə uyğun olmazsa, Ģirkət
bu BKNS-in hər bir tələbinə riayət etməlidir. (Ġst: Paraq. A1)
15. Tələblər Ģirkətin bu BKNS-də bəyan edilmiĢ məqsədə nail olmasına imkan yaratmaq üçün hazırlanır. Belə ki tələbin düzgün
tətbiq olunması nəticəsində, məqsədə çatmaq üçün lazımi bir
zəminin formalaĢması gözlənilir. Bununla belə, Ģəraitlər geniĢ
Ģəkildə fərqləndiyindən və bu cür Ģəraitlərin hamısını əvvəlcədən
proqnozlaĢdırmaq mümkün olmadığından, bəyan edilmiĢ
məqsədə çatmaqdan ötrü bu BKNS-in tələb etdiyi strategiya və
prosedurlardan əlavə strategiya və prosedurları müəyyən etməyi
ondan tələb edən xüsusi məsələlərin və ya Ģəraitlərin olub-olmamasını Ģirkət nəzərə almalıdır.
Keyfiyyətə nəzarət sisteminin elementləri
16. ġirkət aĢağıdakı elementlərin hər birinə toxunan strategiya və
prosedurları əks etdirən keyfiyyətə nəzarət sistemini yaradaraq
texniki dəstəklə təmin etməlidir:
(a) Rəhbərliyin Ģirkət daxilində keyfiyyətə görə məsuliyyəti.
(b) Müvafiq etik normalar.
(c) MüĢtəri münasibətlərinin və xüsusi tapĢırıqların qəbul
edilməsi və davam etdirilməsi.
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(d) Ġnsan resursları.
(e) TapĢırığın yerinə yetirilməsi.
(f) Monitorinq.
17.

ġirkət öz strategiya və prosedurlarını sənədləĢdirməli və onları
iĢçi heyətin nəzərinə çatdırmalıdır. (Ġst: Paraq. A2-A3)

ġirkət daxilində keyfiyyətə görə rəhbərliyin məsuliyyəti
18. ġirkət daxili mədəniyyəti inkiĢaf etdirmək üçün hazırlanmıĢ və
tapĢırıqların yerinə yetirilməsində keyfiyyətin mühüm əhəmiyyətini göstərən strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir. Bu
cür strategiya və prosedurlar Ģirkətin baĢ icraçı əməkdaĢının
(yaxud onun ekvivalentinin) və ya müvafiq olarsa, Ģirkət tərəfdaĢlarının idarəetmə heyətinin (yaxud onun ekvivalentinin)
Ģirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminə görə tam məsuliyyəti
üzərinə götürməsini tələb etməlidir. (Ġst: Paraq. A4–A5)
ġirkət elə strategiya və prosedurlar müəyyən etməlidir ki, bunların çərçivəsində, Ģirkətin baĢ icraçı əməkdaĢı və ya tərəfdaĢların
Ġdarə Heyəti tərəfindən onun (Ģirkətin) keyfiyyətə nəzarət sisteminə görə operativ məsuliyyətə təhkim olunmuĢ istənilən Ģəxs
və ya Ģəxslər həmin məsuliyyəti üzərinə götürmək üçün kifayət
qədər müvafiq təcrübə və qabiliyyətə və zəruri səlahiyyətə malik
olsun. (Ġst: Paraq. A6)
Müvafiq etik normalar
20. ġirkət, onun və iĢçi heyətin müvafiq etik normalara riayət etməsi
barədə ağlabatan əminliyi əldə etmək üçün hazırlanmıĢ
strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A7-A10)
Müstəqillik
21.

ġirkət, onun və iĢçi heyətin və müvafiq hallarda, müstəqilliklə
bağlı tələblərə cavabdeh olan digər Ģəxslərin (o cümlədən Ģəbəkə
Ģirkəti iĢçi heyətinin) müvafiq etik normalar əsasında tələb olunan müstəqilliyi saxlaması barədə ağlabatan əminliyi əldə etmək üçün
hazırlanmıĢ strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir. Bu cür
strategiya və prosedurlar Ģirkəti aĢağıdakılarla bağlı hüquqla təmin
etməlidir: (Ġst: Paraq. A10)
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(a) Müstəqilliklə bağlı tələblərini iĢçi heyətə və müvafiq hallarda, bu tələblərə görə cavabdeh olanlara bildirmək; habelə
(b) Müstəqilliyi təhlükələrə məruz qoyan Ģərait və münasibətləri müəyyən edərək qiymətləndirmək və həmin təhlükələri aradan qaldırmaq və mühafizə üsulları tətbiq
etməklə onları məqbul səviyyəyə qədər azaltmaq üçün müvafiq tədbir görmək, yaxud müvafiq hesab edilərsə və tətbiq edilən qanun və ya qaydalar çərçivəsində imtina
etmək mümkün olarsa, tapĢırığı yerinə yetirməkdən imtina
etmək.
22.

Bu cür strategiya və prosedurlar aĢağıdakı tələbləri qoymalıdır:
(Ġst: Paraq. A10)
(a) Müstəqilliklə bağlı tələblərə olan ümumi təsiri, əgər varsa,
qiymətləndirmək üçün Ģirkəti hüquqla təmin etmək
məqsədilə, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢların Ģirkəti müĢtəri üzrə
tapĢırıqlara, o cümlədən xidmətlərin həcminə dair müvafiq
məlumatla təmin etməsini;
(b) Müstəqillik üçün təhlükə yaradan Ģərait və münasibətləri
aradan qaldıra bilməsindən ötrü iĢçi heyətin bu haqda
dərhal Ģirkəti xəbərdar etməsini; habelə
(c) Əhəmiyyətli məlumatların toplanması və müvafiq iĢçi
heyətə bildirilməsini, bunun nəticəsində də:
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(i)

ġirkət və onun iĢçi heyətinin müstəqillik tələblərinə
cavab verib-vermədiklərini müəyyən edə bilməsinə;

(ii)

ġirkətin müstəqilliklə bağlı öz qeydlərini saxlaya və
yeniləĢdirə bilməsinə; habelə

(iii)

Müstəqilliyin məruz qaldığı və məqbul səviyyədə olmadığı müəyyən edilmiĢ təhlükələrə qarĢı Ģirkətin
müvafiq tədbirlər görə bilməsinə imkan yaradılmasını.
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23.

ġirkət müstəqilliklə bağlı tələblərin pozulması barədə xəbərdar
edilməsi haqqında ağlabatan əminliyi əldə etmək, habelə
onun bu cür vəziyyətləri müvafiq tədbirlər vasitəsilə yoluna qoya
bilməsinə imkan yaratmaq üçün hazırlanmıĢ strategiya və
prosedurları müəyyən etməlidir. Bu strategiya və prosedurlar
aĢağıdakı tələbləri əks etdirməlidir: (Ġst: Paraq. A10)
(a) ĠĢçi heyətin müstəqillik tələblərinin pozulması barədə dərhal Ģirkətə xəbər verməsini;

(i)

Bu pozuntu halının aradan qaldırılmasında Ģirkətlə
birlikdə iĢtirak etməsi lazım olan tapĢırıq üzrə tərəfdaĢa;

(ii)

ġirkətin digər müvafiq iĢçi heyətinə və müvafiq hallarda Ģəbəkəyə, habelə müvafiq tədbir görməsi
lazım olan və müstəqilliklə bağlı tələblərə cavabdeh
olanlara; habelə

(c) Lazım gələrsə, 23b alt paraqrafında (ii) ilə iĢarələnən tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın və digər Ģəxslərin bu məsələni çözmək
üçün görülmüĢ tədbirlər barədə Ģirkətə xəbər verməsi və
bununla da Ģirkətin növbəti tədbir görməyin zəruri olub-olmadığını müəyyən edə bilməsinə imkan yaratması.
24. Ən azı, ildə bir dəfə, Ģirkət müvafiq etik normalara əsasən müstəqil olması tələb olunan bütün Ģirkət iĢçilərindən, onun
müstəqilliyə dair strategiya və prosedurlarına riayət edilməsi
haqda yazılı təsdiqləmə əldə etməlidir. (Ġst: Paraq. A10-A11)
25.

ġirkət aĢağıdakı strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir:
(Ġst: Paraq. A10)
(a) Təsdiqləmə üzrə tapĢırıqda eyni rəhbər iĢçilərin uzun müddət istifadəsi zamanı tanıĢlıq amilinin olması təhlükəsini
məqbul səviyyəyə qədər azaltmaqdan ötrü tədbirlərin
görülməsinə ehtiyacın müəyyən olunması üçün meyarları
təyin edən; habelə
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(b) ġirkətin bu strategiya və prosedurların pozulmasının
müəyyən edilməsi barədə dərhal aĢağıdakılara xəbər
verməsini:
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(b) Listinq subyektinin maliyyə hesabatlarının auditinin aparılması məqsədilə tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın, tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət rəyinə görə cavabdeh olan Ģəxslərin və
müvafiq hallarda, dövri növbələĢmə tələblərinə cavabdeh
olan digər Ģəxslərin müvafiq etik normalara uyğun Ģəkildə,
göstərilmiĢ dövrdən sonra növbələĢməsini tələb edən. (Ġst:
Paraq. A12–A17)
MüĢtərilərlə qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və saxlanılması,
konkret tapĢırıqların qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi
26. ġirkət müĢtərilərlə qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və saxlanılması, konkret tapĢırıqların qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi
ilə bağlı və yalnız aĢağıdakı Ģərtlər altında Ģirkətin bu münasibətləri və tapĢırıqları öz üzərinə götürəcəyi və ya davam etdirəcəyinə dair ağlabatan əminliyi əldə etmək üçün hazırlanmıĢ
strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir:
(a)

ġirkət tapĢırığı yerinə yetirməyə qabil olduqda və bunu etməyə onun imkanları, məsələn, vaxtı və resursları olduqda;
(Ġst: Paraq. A18, A23)

(b) ġirkət müvafiq etik normalara riayət edə bildikdə; habelə
(c)

ġirkət müĢtərinin dürüstlüyünü nəzərə aldıqda və onun
dürüst olmaması barədə nəticə çıxarmasına aparıb çıxara
bilən məlumata malik olmadıqda. (Ġst: Paraq. A19-A20,
A23)

27. Bu cür strategiya və prosedurlar aĢağıdakı tələbləri əks etdirməlidir:
(a) ġirkət mövcud tapĢırığı davam etdirib-etdirməmək barədə
qərar verdiyi və yeni tapĢırıqda mövcud bir müĢtəri ilə iĢtirakın qəbul edilməsi məsələsini nəzərdən keçirdiyi zaman
yeni bir müĢtəri ilə tapĢırıqda iĢtirakı qəbul etməzdən
əvvəlki Ģəraitlərdə zəruri hesab etdiyi məlumatı əldə etməsini. (Ġst: Paraq. A21, A23)
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(b) Əgər tapĢırığın yeni və ya mövcud müĢtəridən qəbul edilməsi ilə bağlı potensial maraqların toqquĢması halı
müəyyən olunarsa, Ģirkətin bu tapĢırığı qəbul etməyin münasib olub-olmadığını müəyyən etməsini.
(c) Əgər problemlər müəyyən edilmiĢ olarsa və Ģirkət müĢtəri
ilə münasibəti və ya xüsusi tapĢırığı qəbul etmək və ya
davam etdirmək qərarına gələrsə, bu problemlərin necə yoluna qoyulduğunu sənədləĢdirməsini.
28. ġirkət tapĢırığın və müĢtəri ilə münasibətin davam etdirilməsinə
dair strategiya və prosedurları daha öncədən əldə etmiĢ olacağı
təqdirdə, onu bu tapĢırıqdan imtina etməsinə səbəb ola biləcək
məlumatı əldə etdiyi Ģəraitləri araĢdırdıqdan sonra müəyyən etməlidir. Bu cür strategiya və prosedurlar aĢağıdakı aspektlərin
nəzərə alınmasını əks etdirməlidir:
(a) Həmin Ģəraitlərə aid edilən peĢəkar və hüquqi öhdəlikləri,
o cümlədən Ģirkətin təyinatı həyata keçirmiĢ Ģəxs və ya Ģəxslərə, yaxud müəyyən hallarda tənzimləyici orqanlara
hesabat verməsi ilə bağlı hər hansı tələbin olub-olmamasını.

29. ġirkət zəruri səriĢtə və qabiliyyətləri olan və aĢağıdakıları həyata
keçirmək üçün etik prinsiplərə sadiq olan iĢçi heyətə malik olmasına dair ağlabatan əminliyi təmin edən strategiya və prosedurlar müəyyən etməlidir:
(a) TapĢırıqların peĢə standartlarına və müvafiq qanun və qayda
tələblərinə uyğun yerinə yetirilməsi; habelə
(b) ġirkətin və ya tapĢırıq üzrə tərəfdaĢların həmin Ģəraitlərə
müvafiq olan hesabatlar verməsinə imkan yaradılması. (Ġst:
Paraq. A24-A29)
Tapşırıq qruplarının təyin edilməsi
30. ġirkət tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın üzərinə hər bir tapĢırığa görə mə75
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(b) TapĢırıqdan və ya həm tapĢırığı yerinə yetirməkdən, həm də
müĢtəri ilə münasibətləri davam etdirməkdən imtina etməyin mümkünlüyünü. (Ġst: Paraq. A22–A23)
Ġnsan resursları
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suliyyət qoymalı və aĢağıdakı tələbləri əks etdirən strategiya və
prosedurları tətbiq etməlidir:
(a) TapĢırıq üzrə tərəfdaĢın Ģəxsiyyəti və rolu barədə müĢtərinin
əsas rəhbər iĢçilərinə və idarəetməyə məsul Ģəxslərə
məlumat verilməsini;
(b) Bu rolu yerinə yetirmək üçün tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın müvafiq səriĢtə, qabiliyyət və səlahiyyətə malik olmasını;
(c) TapĢırıq üzrə tərəfdaĢın öhdəliklərinin aydın Ģəkildə müəyyən edilməsini və həmin tərəfdaĢa bildirilməsini. (Ġst: Paraq.
A30)
31. ġirkət, həmçinin, aĢağıdakıları həyata keçirmək üçün zəruri səriĢtə və qabiliyyətlərə malik müvafiq iĢçi heyəti təyin etmək üçün
strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir:
(a) TapĢırıqların peĢə standartları və müvafiq qanun və qaydaların tələblərinə uyğun yerinə yetirilməsi; habelə
(b) ġirkətin və ya tapĢırıq üzrə tərəfdaĢların həmin Ģəraitlərə
müvafiq olan hesabatlar verməsinə imkan yaradılması. (Ġst:
Paraq. A31)
TapĢırığın yerinə yetirilməsi
32. ġirkət tapĢırıqların peĢə standartları və müvafiq qanun və qaydaların tələblərinə uyğun yerinə yetirilməsinə, Ģirkətin və ya
tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın həmin Ģəraitlərə müvafiq olan hesabatlar
verməsinə dair ağlabatan əminliyi əldə etmək üçün hazırlanmıĢ
strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir. Bu cür strategiya
və prosedurlar aĢağıdakıları əks etdirməlidir:
(a) TapĢırığın keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində sabitliyin təmin
edilməsi üçün mühüm olan məsələləri; (Ġst: Paraq. A32–
A33)
(b) Nəzarət üzrə öhdəliklərini; habelə (Ġst: Paraq. A34)
(c) Təhlil üzrə öhdəliklərini. (Ġst: Paraq. A35)
33. ġirkətin təhlil öhdəliyi ilə bağlı strategiya və prosedurları daha az
təcrübəli qrup üzvlərinin iĢinin daha təcrübəli tapĢırıq qrupu
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üzvləri tərəfindən təhlil olunmasına dair mühakiməyə əsaslanmaqla müəyyən edilməlidir.
Məsləhətləşmə
34. ġirkət aĢağıdakılarla bağlı ağlabatan əminliyi əldə etmək üçün
strategiya və prosedurlar müəyyən etməlidir:
(a) Mürəkkəb və ya mübahisəli məsələlərlə bağlı müvafiq məsləhətləĢmə keçirilir;
(b) Müvafiq məsləhətləĢmənin keçirilməsi üçün yetərli resurslar
mövcuddur;
(c) Bu cür məsləhətləĢmələrin xüsusiyyəti və həcmi, verdiyi
nəticələr sənədləĢdirilir, həm məsləhət verən Ģəxslə, həm
də məsləhətlə təmin edilən Ģəxslə razılaĢdırılır;
(d) Bu cür məsləhətləĢmələr nəticəsində əldə edilən qənaətlər
praktikada həyata keçirilir. (Ġst: Paraq. A36–A40)
35. Müvafiq tapĢırıqların yerinə yetirilməsi məqsədilə Ģirkət tapĢırıq
üzrə tərəfdaĢ tərəfindən yürüdülmüĢ mühüm mühakimələrin və
hesabatın formalaĢdırılması zamanı əldə edilmiĢ qənaətlərin
obyektiv qiymətləndirilməsini təmin edən audit tapĢırığının keyfiyyətinə nəzarəti tələb edən strategiya və prosedurları müəyyən
etməlidir. Bu cür strategiya və prosedurlar:
(a) Listinq subyektinin maliyyə hesabatlarının auditi üzrə
istənilən tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarəti tələb etməli;
(b) Bütün digər tarixi maliyyə məlumatlarının, təsdiqləmə və
əlaqəli xidmətlər üzrə digər tapĢırıqların auditi və
təhlilinin, audit tapĢırığının keyfiyyətinə nəzarət edilməsi
zərurəti barədə qərar vermək məqsədilə qiymətləndirilməsi
üçün istinad edilən meyarları müəyyən etməli; habelə (Ġst:
Paraq. A41)
(c) Əgər olarsa, bütün tapĢırıqlar üzrə keyfiyyətə nəzarətin
35(b) alt paraqrafına müvafiq olaraq müəyyən edilmiĢ meyarlara uyğun gəlməsini tələb etməlidir.
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36. ġirkət audit tapĢırığının keyfiyyətinə nəzarətin xüsusiyyəti, müddəti
və dərəcəsini təyin edən strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir. Bu cür strategiya və prosedurlarda belə bir tələb nəzərdə
tutulmalıdır ki, auditor rəyinin tarixi audit tapĢırığının keyfiyyətinə nəzarət tamamlanana qədərki tarixdən əvvəl müəyyən edilə
bilməz. (Ġst: Paraq. A42–A43)
37. ġirkət tapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətə aĢağıdakıların daxil edilməsini tələb edən strategiya və prosedurları
müəyyən etməlidir:
(a) Mühüm məsələlərin tapĢırıq üzrə tərəfdaĢla müzakirəsi;
(b) Maliyyə hesabatlarının, yaxud yoxlama predmeti üzrə digər informasiyanın və təklif edilən hesabatın təhlili;
(c) TapĢırıq qrupunun yürütdüyü mühüm mühakimələr və gəldiyi qənaətlərlə bağlı seçilmiĢ tapĢırıq sənədlərinin təhlili;
habelə
(d) Əldə edilmiĢ qənaətlərin və təklif edilən hesabatın məqsədəuyğun olub-olmamasına dair mülahizənin qiymətləndirilməsi. (Ġst: Paraq. A44)
38. Listinq subyektlərinin maliyyə hesabatlarının auditi məqsədilə
Ģirkət audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə
nəzarətə, həmçinin, aĢağıdakıların nəzərə alınmasının daxil
edilməsini tələb edən strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir:
(a) ġirkətin xüsusi tapĢırıq üzrə müstəqilliyinin tapĢırıq qrupu
tərəfindən qiymətləndirilməsi;
(b) Haqqında fikir ayrılığının mövcud olduğu məsələlərə, digər
mürəkkəb və ya mübahisəli məsələlərə dair lazımi məsləhətləĢmələrin keçirilib-keçirilməməsini, habelə həmin
məsləhətləĢmələrin verdiyi nəticələri;
(c) Təhlil üçün seçilmiĢ sənədlərin mühüm mühakimələrlə bağlı yerinə yetirilmiĢ iĢi əks etdirib-etdirməməsini və əldə
edilmiĢ qənaətləri əsaslandırıb-əsaslandırmamasını. (Ġst:
Paraq. A45-A46)
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TapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət üzrə müĢahidəçi-ekspertlərin qanunauyğunluq meyarları
39. ġirkət audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə ekspertlərin təyinatına yönəldilmiĢ və onların qanunauyğunluğunu aĢağıdakılar vasitəsilə müəyyən edən
strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir:
(a) Öz öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün tələb olunan texniki
səriĢtə, o cümlədən zəruri təcrübə və səlahiyyət; habelə (Ġst:
Paraq. A47)
(b) TapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət üzrə müĢahidəçi-ekspertin
obyektivliyini riskə məruz qoymamaq Ģərtilə, onun
tapĢırığa dair məsləhətləĢmə ilə təmin edilmə dərəcəsi. (Ġst:
Paraq. A48)
40. ġirkət tapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə
müĢahidəçi-ekspertin obyektivliyini saxlaması üçün hazırlanmıĢ
strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A49A51)

Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin
sənədləĢdirilməsi
42. ġirkət audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin sənədləĢdirilməsinə dair strategiya və prosedurları
müəyyən etməlidir. Bu strategiya və prosedurlar aĢağıdakıların
sənədli təsdiqləməsi olmalıdır:
(a) ġirkətin audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətə dair strategiyaları çərçivəsində tələb olunan
prosedurların yerinə yetirilmiĢ olması;
(b) Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin hesabatın verilməsi tarixində və ya ondan əvvəl tamamlanmıĢ olması; habelə
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41. ġirkətin strategiya və prosedurları, tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət
üzrə müĢahidəçi-ekspertin obyektiv təhlil aparmaq bacarığının
azalma ehtimalı olduqda, onun əvəz olunmasını nəzərdən keçirməlidir.
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(c)

TapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə
müĢahidəçi-ekspertin tapĢırıq
qrupunun yürütdüyü
mühüm mühakimələrin və qrupun gəldiyi qənaətlərin müvafiq olmadığını hesab etməsinə səbəb ola biləcək hər hansı
həll edilməmiĢ problemlərdən xəbərdar olmaması.

Fikir ayrılığı
43. ġirkət tapĢırıq qrupu daxilində, məsləhətləĢmə ilə təmin edilənlərlə və müvafiq olarsa, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ və tapĢırığın yerinə
yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə müĢahidəçi-ekspert
arasında mövcud olan fikir ayrılığının müzakirə edilməsi və yoluna qoyulmasına dair strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A52-A53)
44. Bu cür strategiya və prosedurlar aĢağıdakı tələbləri əks etdirməlidir:
(a) Əldə edilmiĢ qənaətlərin sənədləĢdirilərək həyata keçirilməsi; habelə
(b) Mübahisəli məsələ həllini tapmayana qədər hesabat tarixinin müəyyən ediməməsi.
TapĢırığın sənədləĢdirilməsi
Yekun tapĢırıq fayllarının toplanması və hazırlanması iĢlərinin baĢa
çatdırılması
45. ġirkət tapĢırıq üzrə hesabat yekunlaĢdırıldıqdan sonra tapĢırıq
qruplarının yekun tapĢırıq fayllarının toplanması iĢlərini vaxtında
baĢa çatdırması üçün strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A54-A55)
TapĢırıq üzrə sənədlərin məxfiliyi, təhlükəsiz saxlanması, toxunulmazlığı, əlçatanlığı və geri götürülmə imkanları
46. ġirkət tapĢırıq üzrə sənədlərin məxfiliyi, təhlükəsiz saxlanması,
toxunulmazlığı, əlçatanlığı və geri götürülmə imkanını dəstəkləmək üçün hazırlanmıĢ strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir (Ġst: Paraq. A56-A59).
TapĢırıq üzrə sənədlərin saxlanması
47. ġirkət tapĢırıq üzrə sənədlərin Ģirkətin ehtiyaclarını ödəmək üçün
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lazım olan müddətdə və ya qanun və qaydalarla tələb olunan
qaydada saxlanması üçün hazırlanmıĢ strategiya və prosedurları
müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A60-A63)
Monitorinq
ġirkətin keyfiyyətə nəzarət üzrə strategiya və prosedurlarının
monitorinqi
48. ġirkət keyfiyyətə nəzarət sistemi ilə bağlı strategiya və prosedurlarının aktual və adekvat olması və səmərəli iĢləməsinə dair
ağlabatan əminliyi əldə etmək üçün hazırlanmıĢ monitorinq prosesi müəyyən etməlidir. Bu proses:
(a) ġirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminin daim nəzərdən keçirilməsi və qiymətləndirilməsini, o cümlədən dövri əsasla
olmaqla, hər bir tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ üçün ən azı bir
tamamlanmıĢ tapĢırığın yoxlanılmasını daxil etməli;

(c) TapĢırığı və ya audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirənlərin bu tapĢırığın yerinə
yetirilməsinin yoxlanılması prosesinə cəlb olunmamasını
tələb etməlidir. (Ġst: Paraq. A64-A68)
Müəyyən edilmiş çatışmazlıqların qiymətləndirilməsi və aradan
qaldırılması, bu barədə xəbər verilməsi
49. ġirkət monitorinq prosesi nəticəsində qeyd olunmuĢ çatıĢmazlıqların təsirini qiymətləndirməli və onlarla bağlı aĢağıdakıları
müəyyən etməlidir:
(a) Onlar ya Ģirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminin, onun peĢə
standartlarına və müvafiq qanun və qaydaların tələblərinə
uyğunluğuna, Ģirkətin və ya tapĢırıq üzrə tərəfdaĢların
hazırladığı hesabatların Ģəraitlərə uyğunluğuna dair ağlabatan
əminliyi təmin etmək üçün qeyri-yetərli olduğunu
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(b) Monitorinq prosesinə görə məsuliyyətin tərəfdaĢ və ya tərəfdaĢlara, yaxud Ģirkətin həmin məsuliyyəti üzərinə götürmək üçün yetərli və müvafiq təcrübəyə və səlahiyyətə
malik Ģəxslərinə həvalə olunmasını müəyyən etməli; habelə
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göstərməyən mərhələlərdir; yaxud
(b) Dərhal düzəliĢ tədbirinin görülməsini tələb edən sistematik,
təkrarlanan və ya digər əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlardır.
50. ġirkət tapĢırıq üzrə müvafiq tərəfdaĢlara və digər müvafiq iĢçi
heyətə monitorinq prosesi nəticəsində qeyd olunmuĢ çatıĢmazlıqları və müvafiq düzəliĢ tədbirləri ilə bağlı tövsiyələri xəbər
verməlidir. (Ġst: Paraq. A69)
51. Qeyd olunmuĢ çatıĢmazlıqların aradan qaldırılması üzrə müvafiq
düzəliĢ tədbirləri ilə bağlı tövsiyələrə aĢağıdakılardan biri və ya
bir neçəsi daxil olmalıdır:
(a) TapĢırıq üzrə Ģəxs və ya iĢçilərdən biri ilə bağlı müvafiq
düzəliĢ tədbirinin görülməsi;
(b) Nəticələrin təlim və peĢəkar inkiĢafa görə məsul Ģəxslərə
xəbər verilməsi;
(c) Keyfiyyətə nəzarət strategiya və prosedurlarına dəyiĢikliklər; habelə
(d) ġirkətin strategiya və prosedurlarına riayət etməyənlərə, xüsusilə də bunu dəfələrlə təkrar edənlərə qarĢı inzibati cəza.
52. ġirkət monitorinq prosedurlarının nəticələrində hesabatın müvafiq olmaması ehtimalının və ya tapĢırığın yerinə yetirilməsi zamanı prosedurlara məhəl qoyulmamasının göstərildiyi halları
araĢdırmaq üçün strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir.
Bu cür strategiya və prosedurlar Ģirkətin, müvafiq peĢə standartlarına və qanun və qaydalara uyğunluğu təmin etmək üçün daha
hansı tədbirin müvafiq olmasını müəyyən etməsi və hüquqi məsləhət alıb-almamasını nəzərdən keçirməsi üzrə tələbləri əks etdirməlidir.
53. ġirkət ən azı ildə bir dəfə keyfiyyətə nəzarət sistemi monitorinqinin nəticələrini tapĢırıq üzrə tərəfdaĢlara və Ģirkət daxilindəki
digər müvafiq Ģəxslərə, o cümlədən Ģirkətin icraçı direktoruna
və ya müvafiq hallarda Ġdarə Heyətinə xəbər verməlidir. Bu
xəbərdarlıq Ģirkətin və bu Ģəxslərin lazım olan yerdə onların
müəyyən edilmiĢ roluna və məsuliyyətinə əsasən, cəld və mü1 saylı BKNS
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vafiq tədbir görə bilməsinə imkan yaratmaq üçün kifayət etməlidir. Çatdırılan məlumatlar aĢağıdakıları əks etdirməlidir:
(a) Yerinə yetirilmiĢ monitorinq prosedurlarının təsviri;
(b) Monitorinq prosedurlarından çıxarılmıĢ nəticələr; habelə
(c) Müvafiq hallarda sistematik, təkrarlanan və ya digər
əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların və həmin çatıĢmazlıqları
aradan qaldırmaq və ya onları düzəltmək üçün görülmüĢ
tədbirlərin təsviri.
54. Bəzi Ģirkətlər Ģəbəkənin bir hissəsi kimi fəaliyyət göstərir və eynilik məqsədilə bəzi monitorinq prosedurlarını Ģəbəkə bazası
əsasında həyata keçirməlidirlər. ġəbəkə daxilindəki Ģirkətlər bu
BKNS-ə riayət etmək üçün hazırlanmıĢ ümumi monitorinq strategiya və prosedurları çərçivəsində fəaliyyət göstərdikdə və
Ģirkətlər bu cür monitorinq sisteminə güvəndikdə, Ģirkətin strategiya və prosedurları aĢağıdakı tələbləri əks etdirməlidir:

(b) ġəbəkə keyfiyyətə nəzarət sistemində müəyyən edilmiĢ
istənilən çatıĢmazlıqlar barədə məlumatı zəruri tədbirlərin
görülməsi üçün dərhal müvafiq Ģəbəkə Ģirkətinin və ya
Ģirkətlərinin təmsilçilərinə çatdırmalıdır.
Buradan məqsəd Ģirkətlər və ya Ģəbəkə baĢqa cür məsləhət
görməzsə, Ģəbəkə Ģirkətlərində tapĢırıq üzrə tərəfdaĢların
Ģəbəkə daxilində həyata keçirilmiĢ monitorinqin nəticələrinin dürüstlüyünə etibar edə bilmələridir.
Şikayət və ərizələr
55. ġirkət aĢağıdakıları lazımi qaydada nəzərdən keçirməsinə dair
ağlabatan əminliyi əldə etmək üçün hazırlanmıĢ strategiya və
prosedurları müəyyən etməlidir:
(a) ġirkətin yerinə yetirdiyi iĢin peĢə standartlarına və tətbiq
olunan qanun və qaydalara uyğun olmadığına dair Ģikayət
və ərizələri; habelə
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(a) Ən azı ildə bir dəfə olmaqla, Ģəbəkə monitorinq prosesinin
ümumi həcmi, tətbiq dairəsi və nəticələri barədə Ģəbəkə
Ģirkətlərinin müvafiq Ģəxslərinə xəbər verməlidir; habelə
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(b) ġirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminə riayət edilməməsi
barədə ərizələri.
Bu prosesin bir hissəsi kimi, Ģirkət iĢçi heyətin cavab təzyiqlərindən qorxmadan istənilən çətinlikləri dəf edə bilməsi üçün dəqiq müəyyən edilmiĢ kanallar yaratmalıdır. (Ġst: Paraq. A70)
56. Əgər Ģikayət və ərizələrin araĢdırılması zamanı Ģirkətin keyfiyyətə nəzarət strategiya və prosedurlarının hazırlanması və ya tətbiq edilməsində çatıĢmazlıqlar və ya hər hansı bir Ģəxs və ya
Ģəxslərin Ģirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminə riayət etməməsi
müəyyən olunarsa, Ģirkət 51-ci paraqrafda müəyyən edilmiĢ
lazımi tədbirləri görməlidir. (Ġst: Paraq. A71-A72)
Keyfiyyətə nəzarət sisteminin sənədləĢdirilməsi
57. ġirkət keyfiyyətə nəzarət sisteminin hər bir elementinin iĢləməsinə dair məlumatları əhatə edən sənədlərin tərtib olunması
barədə tələbləri nəzərdə tutan strategiya və prosedurlar müəyyən
etməlidir. (Ġst: Paraq. A73–A75)
58. ġirkət, sənədlərin, onun öz keyfiyyətə nəzarət sisteminə riayət etməsini qiymətləndirmək üçün monitorinq prosedurlarını yerinə
yetirənlərə bu iĢ üçün kifayət edən vaxt ərzində və ya qanun və
ya qaydalarla tələb edilərsə, daha uzun müddət saxlanmasını tələb
edən strategiya və prosedurları müəyyən etməlidir.
59. ġirkət Ģikayət və ərizələrin və onlarla əlaqədar görülən tədbirlərin
sənədləĢdirilməsini tələb edən strategiya və prosedurlar müəyyən
etməlidir.
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Müvafiq tələblərin tətbiq olunması və onlara riayət edilməsi
Kiçik auditor şirkətlərinə xas olan xüsusiyyətlər (İst: Paraq. 14)
A1. Bu BKNS, məsələn, iĢçi heyətə malik olmayan təkbaĢına mütəxəssis-praktik tərəfindən riayət olunmalı tələblərə uyğunluğu
tələb etmir. Bu BKNS-də, məsələn, tapĢırıq qrupuna müvafiq iĢçi
heyətin təyinatı üzrə strategiya və prosedurlara (bax: 31-ci
1 saylı BKNS
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paraqraf), təhlil öhdəliklərinə (bax: 33-cü paraqraf) və monitorinq
nəticələrinin ildə bir dəfə Ģirkət daxilindəki tapĢırıq üzrə tərəfdaĢlara bildirilməsinə (bax: 53-cü paraqraf) qoyulmuĢ tələblər
iĢçi heyətin mövcud olmadığı hallarda müvafiq sayılmır.
Keyfiyyətə nəzarət sisteminin elementləri (Ġst: Paraq. 17)

A2. Bütövlükdə, keyfiyyətə nəzarət üzrə strategiya və prosedurlar
haqqında informasiyanın Ģirkət iĢçilərinə bildirilməsi keyfiyyətə
nəzarət strategiya və prosedurlarının təsvirini və onlardan istifadə
etməklə nail olunması nəzərdə tutulan məqsədləri və hər bir
Ģəxsin bir iĢçi kimi keyfiyyətə görə cavabdeh olması və bu strategiya və prosedurlara riayət etməsinin gözlənilməsi barədə
tələbləri əhatə edir. ġirkət iĢçilərinin nəzarət məsələlərinə dair öz
görüĢlərini və narahatlıqlarını bildirməyə həvəsləndirilməsi
Ģirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminə dair əks rəy əldə etməyin
əhəmiyyətli olduğunun etiraf edilməsidir.
Kiçik auditor şirkətlərinə xas olan xüsusiyyətlər
A3.

Kiçik Ģirkətlər üçün strategiya və prosedurların sənədləĢdirilməsi
və bildirilməsi iri Ģirkətlərə nisbətən daha az formal və geniĢ
xarakterli ola bilər.
ġirkət daxilində keyfiyyətə görə rəhbərliyin məsuliyyəti

A4. ġirkətin rəhbərliyi və onların nümayiĢ etdirdiyi nümunələr Ģirkətin daxili mədəniyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Keyfiyyətyönümlü daxili mədəniyyətin formalaĢdırılması Ģirkətin
bütün səviyyələrdən olan rəhbərliyinin keyfiyyətə nəzarət strategiya və prosedurlarını və aĢağıdakı tələbləri xüsusi vurğulayan
hərəkət və göstəriĢlərinin dəqiqliyindən, ardıcıllığından və müntəzəmliyindən asılıdır:
(a) ĠĢin peĢə standartları və müvafiq qanun və qaydalara uyğun
yerinə yetirilməsi; habelə
(b) Konkret Ģəraitlərə uyğun lazımi hesabatların hazırlanması.
Bu cür hərəkət və göstəriĢlər yüksək keyfiyyətli iĢin qəbul
edildiyi və mükafatlandırıldığı bir mədəniyyətin formalaĢmasına
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Daxili keyfiyyət mədəniyyətinin formalaşdırılması (İst: Paraq. 18)
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yardım edir. Bu hərəkət və göstəriĢlər qismən təlim seminarları,
görüĢlər, rəsmi və ya qeyri-rəsmi müzakirələr, proqram xarakterli
bəyanatlar, informasiya bülletenləri və brifinq memorandumları
vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Onlar, həmçinin, Ģirkətin daxili
sənədlərinə və təlim materiallarına, habelə tərəfdaĢların və iĢçi
heyətin attestasiyasına elə daxil edilə bilər ki, keyfiyyətin
əhəmiyyətini və təmin edilməsinin praktik yollarını əks etdirən
Ģirkətin mövqeyi dəstəklənsin və nəzərə çarpdırılsın.
A5. Daxili mədəniyyətin keyfiyyətinə əsaslanan tərbiyədə xüsusi
əhəmiyyət kəsb edən amil – Ģirkətin biznes strategiyasının
Ģirkətin yerinə yetirdiyi bütün tapĢırıqlarda keyfiyyətə nail olması
ilə bağlı yüksək tələbdən asılı olduğunu Ģirkətin rəhbərliyi
tərəfindən etiraf etməsidir. Bu cür daxili mədəniyyətin formalaĢdırılmasına aĢağıdakılar daxildir:
(a)

Keyfiyyətin təmin edilməsi üzrə Ģirkətin danıĢıqsız öhdəlikləri əsasında iĢin nəticələrinin qiymətləndirlməsini,
mükafatlandırma məbləği və heyətin karyerada inkiĢafını
(o cümlədən maddi həvəsləndirmə sistemlərini) tənzimləyən strategiya və prosedurların tətbiq edilməsi;

(b) Yerinə yetirilmiĢ iĢin keyfiyyətini kommersiya mülahizələrinin üstələməməsi məqsədilə rəhbərlik məsuliyyətinin təyin edilməsi; habelə
(c)

Keyfiyyətə nəzarət strategiya və prosedurlarının hazırlanması, sənədləĢdirilməsi və yerinə yetirilməsinin təmin
edilməsi üçün yetərli resursların ayrılması.

Keyfiyyətə nəzarət sisteminə operativ rəhbərlik üzrə məsuliyyətin təyin
edilməsi (İst: Paraq. 19)
A6.

Yetərli və müvafiq təcrübə və qabiliyyət Ģirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminə görə məsul Ģəxs və ya Ģəxslərinin keyfiyyətə
nəzarətlə bağlı problemləri müəyyən edib anlamasına və buna
müvafiq strategiya və prosedurlar hazırlamasına imkan verir.
Zəruri səlahiyyət bu Ģəxs və ya Ģəxslərin həmin strategiya və
prosedurları həyata keçirməsinə imkan verir.
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Müvafiq etik normalar
Müvafiq etik normalara riayət edilməsi (İst: Paraq. 20)
A7.

IESBA Məcəlləsi peĢə etikasının fundamental prinsiplərini
müəyyən edir, buraya aĢağıdakılar daxildir:
(a) Dürüstlük;
(b) Obyektivlik;
(c) PeĢəkar səriĢtəlilik və lazımi ehtiyatlılıq;
(d) Məxfilik; habelə
(e) PeĢəkar davranıĢ.

A8. PeĢəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin (IESBA Məcəlləsinin)
B hissəsi konkret vəziyyətlərdə konseptual prinsiplərin tətbiq
olunması qaydalarını iĢıqlandırır. Burada fundamental prinsiplərə riayət edilməməsi riskini aradan qaldırmaq üçün müvafiq ola
bilən müdafiə vasitələrinə dair misallar, habelə belə risklərdən
qorunmaq üçün müdafiə vasitələrinin mövcud olmadığı
vəziyyətlər təsvir edilir.



ġirkətin rəhbərliyi;



Təlim və tədris;



Monitorinq; habelə



Riayət etməməyə müqavimət prosesi.

BKNS

A9. Fundamental prinsiplərin həyata keçirilməsinə o cümlədən aĢağıdakılar kömək edir:

―ġirkət‖, ―ġəbəkə‖ və ―ġəbəkə Ģirkəti‖ terminlərinin tərifi (Ġst: Paraq.
20-25)
A10. Müvafiq etik normalarda əks olunmuĢ ―Ģirkət‖, ―Ģəbəkə‖ və
―Ģəbəkə Ģirkəti‖ terminlərinin tərifi bu BKNS-də müəyyən edilənlərdən fərqlənə bilər. Məsələn, IESBA-in Etika Məcəlləsi ―Ģirkət‖
termininə aĢağıdakı tərifləri verir:
(a) TəkbaĢına fəaliyyət göstərən mütəxəssis-praktik, peĢəkar
mühasiblərin tərəfdaĢlığı və ya korporasiyası;

87

1 saylı BKNS

MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠTĠNĠ VƏ TƏHLĠLĠNĠ,
HABELƏ DĠGƏR TƏSDĠQLƏMƏ VƏ ƏLAQƏLĠ XĠDMƏTLƏR ÜZRƏ
TAPġIRIQLARI YERĠNƏ YETĠRƏN ġĠRKƏTLƏRDƏ
KEYFĠYYƏTƏ NƏZARƏT

(b) Bu cür tərəflərə mülkiyyət hüququ, idarəetmə səlahiyyətləri
və ya digər əsaslarla nəzarət edən müəssisə; habelə
(c) Mülkiyyət hüququ, idarəetmə səlahiyyətləri və ya digər
əsaslarla bu cür tərəflərin nəzarəti altında olan müəssisə.
IESBA Məcəlləsi, həmçinin, ―Ģəbəkə‖ və ―Ģəbəkə Ģirkəti‖ terminlərinin izahını verir.
20-25-ci paraqraflardakı tələblərə əsasən, müvafiq etik normalarda istifadə olunan təriflər yalnız həmin etik normaları Ģərh
etmək üçün lazım olan qədər tətbiq olunur.
Yazılı təsdiqləmə (Ġst: Paraq. 24)
A11. Yazılı təsdiqləmə kağız və ya elektron formada həyata keçirilə
bilər. Riayət etməmə faktını göstərən məlumata dair təsdiq əldə
etmək və buna müvafiq tədbir görməklə, Ģirkət müstəqilliyə
verdiyi əhəmiyyəti nümayiĢ etdirir və problemi iĢçi heyətin
nəzərinə çatdıraraq aktuallaĢdırır.
Yaxın tanıĢlıq təhlükəsi (Ġst: Paraq. 25)
A12. IESBA Məcəlləsində təsdiqləmə tapĢırığında eyni rəhbər iĢçilərin
uzun müddət ərzində tapĢırıqların yerinə yetirilməsinə cəlb olunması nəticəsində yarana bilən tanıĢlıq təhlükəsi və bu cür təhlükələri aradan qaldırmaq üçün müvafiq ola bilən təhlükəsizlik
tədbirləri nəzərdən keçirilir.
A13. TanıĢlıq təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün müvafiq meyarların
müəyyən edilməsi o cümlədən aĢağıdakı məsələləri ehtiva edə
bilər:


TapĢırığın xüsusiyyəti, o cümlədən ictimai maraqlarla onun
qarĢılıqlı əlaqə dərəcəsi; habelə



TapĢırıq üzrə rəhbər iĢçilərin tapĢırığın yerinə yetirilməsinə
cəlb olunma müddəti.
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Təhlükəsizlik tədbirlərinə rəhbər iĢçilərin dövri olaraq
növbələĢməsi və ya audit tapĢırığının keyfiyyətinə nəzarətin tələb
olunması daxildir.
A14. IESBA Məcəlləsinə görə, tanıĢlıq təhlükəsi listinq subyektlərinin
maliyyə hesabatlarının auditi hallarında xüsusilə mühüm rol oynayır. IESBA Məcəlləsi belə audit tapĢırıqları üçün əvvəlcədən
təyin edilmiĢ bir müddətdən sonra, bir qayda olaraq, yeddi ildən
çox olmamaqla, əsas audit tərəfdaĢının dövri növbələĢməsini4
tələb edir və müvafiq standart və tövsiyələr müəyyən edir.
Milli tələblər daha qısa növbələĢmə müddətlərini müəyyən edə
bilər.

A16. 25-ci paraqrafda və A14 paraqrafında adı çəkilən listinq subyektləri ictimai sektorda çox da geniĢ yayılmamıĢdır. Bununla belə,
ictimai sektorda ölçüsünə, strukturunun mürəkkəbliyinə və ya
ictimai maraq parametrlərinə görə əhəmiyyət kəsb edən və nəticə
etibarilə geniĢ sayda səhmdarları olan digər müəssisələr mövcud
ola bilər. Bu baxımdan, elə anlar ola bilər ki, keyfiyyətə nəzarət
strategiya və prosedurlarına əsaslanaraq, Ģirkət ictimai sektorun
müəssisəsinin geniĢləndirilmiĢ keyfiyyətə nəzarət prosedurlarının
məqsədlərinə görə əhəmiyyətə malik olduğunu müəyyən edir.
A17. Ġctimai sektorda, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ məsuliyyətinə malik auditor ofisinin təyinat və müddətləri qanunla müəyyən edilə bilər.
4

IESBA-nın ―PeĢəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi‖ndə müəyyən olunduğu qaydada.

89

1 saylı BKNS

BKNS

Ġctimai sektorun auditor təĢkilatlarının xüsusiyyətləri
A15. Ġctimai sektorda çalıĢan auditorların müstəqilliyi istiqamətində
təhlükəsizlik tədbirləri qanunda təyin edilə bilər. Bununla belə,
müstəqilliyin məruz qaldığı təhlükələr müstəqilliyin mühafizəsi
üçün qanunda hər hansı tədbirin nəzərdə tutulmasına rəğmən hələ
mövcud ola bilər. Buna görə də 20-25-ci paraqraflarda
göstərilmiĢ strategiya və prosedurların müəyyən olunması zamanı
ictimai sektorda çalıĢan auditor ona verilmiĢ səlahiyyətlərdən istifadə edə və bu səlahiyyətləri nəzərə almaqla müstəqilliyin itirilməsi risklərinə müqavimət göstərə bilər.

MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠTĠNĠ VƏ TƏHLĠLĠNĠ,
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Nəticədə listinq subyektləri üçün nəzərdə tutulmuĢ tapĢırıq üzrə
dövri növbələĢmə tələblərinə ciddi riayət etmək qeyri-mümkün
ola bilər. Buna baxmayaraq, A16 paraqrafında qeyd olunduğu
kimi, mühüm hesab edilmiĢ ictimai sektorun müəssisələri üçün
tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın məsuliyyətinin növbələĢməsi ideyasının
həyata keçirilməsini təmin edən strategiya və prosedurların
müəyyən edilməsi ictimai maraqlara uyğun ola bilər.
MüĢtərilərlə qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və saxlanılması,
konkret tapĢırıqların qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi
Peşə səriştəsi, bacarıq və resurslar (İst: Paraq. 26(a))
A18. ġirkətin yeni və ya mövcud müĢtəridən yeni bir tapĢırığı qəbul
etməsi üçün səriĢtə, bacarıq və resurslara malik olmasının
nəzərdən keçirilməsi tapĢırığın xüsusi tələblərinin və mövcud
tərəfdaĢın və iĢçi heyətin bütün səviyyələrə uyğun xüsusiyyətlərinin təhlili ilə səciyyələnir, bura o cümlədən aĢağıdakıların da təhlili daxildir:


ġirkət iĢçilərinin müvafiq sahələr və ya predmet sahəsi
haqqında biliklərə malik olması;



ġirkət iĢçilərinin müvafiq tənzimləyici orqanlarla və ya
hesabatlılıq tələbləri ilə iĢ təcrübəsinə və ya müvafiq vərdiĢ
və biliklər əldə etmək üçün faktiki imkanlara malik olması;



ġirkətin zəruri səriĢtə və bacarıqlara malik kifayət qədər
iĢçilərinin olması;



Zərurət olduqda ekspertlərlə əlaqə yaratmaq imkanı;



Zərurət olduqda tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarəti yerinə yetirmək üçün müvafiq meyarlara və ixtisas tələblərinə cavab
verən ayrı-ayrı Ģəxslərin olması; habelə



ġirkətin hesabatın verilməsi üçün qoyulmuĢ müddətdə
tapĢırığı tamamlaya bilmək bacarığı.

Müştərinin dürüstlüyü (Ġst: Paraq. 26(c))
A19. MüĢtərinin dürüstlüyünün qiymətləndirilməsi üçün o cümlədən
aĢağıdakı informasiyanı təhlil etmək lazımdır:
1 saylı BKNS
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MüĢtərinin əsas sahibkarlarının, əsas rəhbərliyinin və idarəetməyə
məsul Ģəxslərinin Ģəxsiyyəti və iĢgüzar nüfuzu.



MüĢtərinin fəaliyyətinin xüsusiyyəti, o cümlədən təsərrüfat
praktikası.



MüĢtərinin əsas sahibkarlarının, əsas rəhbərliyinin və idarəetməyə məsul Ģəxslərinin mühasibat uçotu standartlarının
və daxili nəzarət mühitinin aqressiv Ģərh olunması
kimi məsələlərə yanaĢmasına dair məlumat.



ġirkətin mükafatlarını mümkün qədər aĢağı həddə endirməyə müĢtəridə aqressiv yanaĢmanın olması.



ĠĢin həcminin əsassız olaraq məhdudlaĢdırılmasını göstərən
əlamətlər.



MüĢtərinin çirkli pulların yuyulması və ya digər cinayət xarakterli fəaliyyətlərə cəlb olunması ehtimalına iĢarə edən
faktlar.



ġirkətin təyin etmə təklifi və əvvəlki Ģirkətin təkrar təyin edilməsindən imtina üçün səbəblər.



Əlaqədar tərəflərin Ģəxsiyyəti və iĢgüzar nüfuzu.

A20. Bu cür informasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı Ģirkətin məlumat
mənbələrinə aĢağıdakılar daxil ola bilər:


MüĢtəriyə müvafiq etik normalara uyğun mühasibat uçotu
xidmətləri göstərən mövcud və ya əvvəlki təminatçılarla
qurulan ünsiyyət və digər üçüncü tərəflərlə müzakirələr.



ġirkətin digər iĢçilərindən və ya üçüncü tərəflərdən, məsələn, bankirlər, hüquq məsləhətçiləri və sahənin aparıcı
Ģirkətlərindən alınan izahat.



Müvafiq məlumat bazalarında məlumat xarakterli informasiyanın axtarıĢı.
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MüĢtərinin dürüstlüyü ilə bağlı Ģirkətin malik olacağı informasiyanın həcmi, adətən, həmin müĢtəri ilə davam edən münasibətlərin kontekstində artacaq.
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Müştəri ilə münasibətin davam etdirilməsi (Ġst: Paraq. 27(a))
A21. MüĢtəri ilə münasibətləri davam etdirmək barədə qərar verilməsinə cari və ya əvvəlki tapĢırıqlar zamanı ortaya çıxmıĢ
əhəmiyyətli məsələlərin nəzərdən keçirilməsi və həmin
məsələlərin bu münasibəti davam etdirmək üçün təsiri daxildir.
Məsələn, müĢtəri öz biznes əməliyyatlarını Ģirkətin yetərli
səriĢtəyə malik olmadığı sahədə geniĢləndirməyə baĢlaya bilər.
Tapşırıqdan imtina (Ġst: Paraq. 28)
A22. TapĢırıqdan və ya həm tapĢırıqdan, həm də müĢtəri ilə münasibətlərdən imtinaya dair strategiya və prosedurlar aĢağıdakıları
ehtiva edən problemlərə toxunur:


ġirkətin görə biləcəyi müvafiq tədbirlərin müĢtərinin müvafiq səviyyədən olan rəhbərliyi və idarəetməyə məsul Ģəxsləri ilə əlaqəli faktlar və vəziyyətlər əsasında müzakirə
olunması.



Əgər Ģirkət imtinanı məqsədəuyğun hesab edərsə, tapĢırıqdan və ya həm tapĢırıqdan, həm də müĢtəri ilə münasibətlərdən imtinanın və bunun səbəblərinin müĢtərinin
müvafiq səviyyədən olan rəhbərliyi və idarəetməyə məsul
Ģəxsləri ilə müzakirə edilməsi.



ġirkətin yerində qalması və ya tapĢırıqdan və ya həm tapĢırıqdan, həm də müĢtəri ilə münasibətlərdən imtinanın, habelə bu imtinanın səbəblərinin tənzimləyici orqanlara
bildirməsi ilə bağlı qoyulan hansısa peĢəkar, hüquqi və ya
normativ tələbin olub-olmamasının nəzərdən keçirilməsi.



Mühüm məsələlərin, məsləhətləĢmələrin, qənaətlərin və bu
qənaətlərin bazasının sənədləĢdirilməsi.

İctimai sektorun auditor təşkilatlarının xüsusiyyətləri (Ġst: Paraq. 26–28)
A23. Ġctimai sektorda auditorlar qanunun müəyyən etdiyi qaydada
təyin oluna bilərlər. Müvafiq olaraq, müĢtərilərlə qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və saxlanılması, konkret tapĢırıqların
qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsinə dair 26-28-ci və A18-A22
1 saylı BKNS
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paraqraflarında müəyyən edilmiĢ tələb və tövsiyələrin müəyyən
hissəsi uyğun olmaya bilər. Buna baxmayaraq, strategiya və
prosedurların təsvir olunmuĢ qaydada müəyyən edilməsi ictimai
sektorda çalıĢan auditorları risklərin qiymətləndirilməsi və
hesabatlılıqla bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsində dəyərli
məlumatlarla təmin edə bilər.
Ġnsan resursları (Ġst: Paraq. 29)



ĠĢçi qəbulu;



ĠĢ göstəricilərinin qiymətləndirilməsi;



TapĢırıqları yerinə yetirmək üçün tələb olunan müddət daxil olmaqla, imkanlar;



PeĢə səriĢtəsi;



Karyera inkiĢafı;



ĠĢdə irəli çəkilmə;



Mükafatlandırma; habelə



ĠĢçi heyətin ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi.

Səmərəli iĢçi qəbulu prosesləri və bunların yerinə yetirilməsi
prosedurları Ģirkətin iĢini yerinə yetirmək üçün zəruri olan səriĢtə
və bacarıqlarını inkiĢaf etdirmək bacarığına və onların səriĢtə ilə
iĢləməsinə imkan verən müvafiq xüsusiyyətlərə malik dürüst
Ģəxsləri seçməkdə Ģirkətə kömək edir.
A25. PeĢə səriĢtəsi, aĢağıdakılar daxil olmaqla, müxtəlif metodlarla
inkiĢaf etdirilə bilər:


PeĢə təhsili;



PeĢəkar inkiĢafın, o cümlədən təlimin davam etdirilməsi;



ĠĢ təcrübəsi;



Daha təcrübəli iĢçi heyəti, məsələn, tapĢırıq qrupunun digər
üzvləri tərəfindən təlimatlandırılma;
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A24. ĠĢçi heyət və insan resursları ilə bağlı Ģirkətin strategiya və prosedurlarında digər məsələlərlə yanaĢı, aĢağıdakı məsələlər təsvir
edilməlidir:
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Müstəqil olması tələb olunan iĢçi heyət üçün müstəqillik
mövzusunun tədrisi.

A26. ġirkətin iĢçi heyətinin səriĢtəliliyi mühüm dərəcədə davam edən
peĢəkar inkiĢafın müvafiq səviyyəsindən asılıdır ki, bu da iĢçilərə
öz bilik və bacarıqlarını qoruyub saxlamağa imkan verir.
Səmərəli strategiya və prosedurlar Ģirkətin bütün səviyyələrdən
olan iĢçi heyəti üçün davam edən təlimə ehtiyacını vurğulayır,
zəruri təlim resursları ilə təmin edir və iĢçi heyətin tələb olunan
səriĢtə və bacarıqları inkiĢaf etdirməsinə və saxlamasına imkan
yaradır.
A27. ġirkət daxili texniki və təlim resursları mövcud olmadığı zaman,
məsələn, müvafiq səriĢtəli kənar Ģəxsdən istifadə edə bilər.
A28. ĠĢ göstəricilərinin qiymətləndirilməsi, kompensasiya və inkiĢaf
prosedurları səriĢtənin inkiĢafını və saxlanmasını, habelə etik
prinsiplərə sadiqliyi qəbul edərək dəstəkləyir. SəriĢtənin və etik
prinsiplərə sadiqliyin inkiĢafı və saxlanması istiqamətində
Ģirkətin ata biləcəyi addımlara aĢağıdakılar daxildir:


ĠĢin nəticələri və etik prinsiplərlə bağlı Ģirkətin gözləntilərindən iĢçi heyətin xəbərdar edilməsi;



ĠĢçi heyətin iĢ nəticələri, nailiyyətləri və karyera inkiĢafının
qiymətləndirilməsi və bu məsələlər haqqında məsləhət xidməti ilə təmin edilməsi; habelə



Daha böyük imkanlara malik vəzifələrə irəliləmənin, digər
faktlar arasında, iĢ keyfiyyətindən və etik prinsiplərə sadiqlikdən asılı olmasının, habelə Ģirkətin strategiya və prosedurlarına riayət edilməməsinin inzibati cəza ilə nəticələnə
biləcəyinin iĢçi heyət tərəfindən dərk edilməsinə imkan
yaradılması.

Kiçik auditor şirkətlərinə xas olan xüsusiyyətlər
A29. ġirkətin ölçüsü və fəaliyyətinin vəziyyəti Ģirkətin iĢ göstəricilərinin qiymətləndirilməsi prosesinin strukturuna təsir
göstərəcək. Kiçik Ģirkətlər, xüsusilə, öz iĢçi heyətinin iĢ göstəricilərinin qiymətləndirilməsi üçün nisbətən daha az formal metod1 saylı BKNS
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lardan istifadə edə bilər.
Tapşırıq qruplarının təyin edilməsi
TapĢırıq üzrə tərəfdaĢlar (Ġst: Paraq. 30)
A30. Strategiya və prosedurlar tapĢırıq üzrə tərəfdaĢların məĢğulluq
dərəcəsini və əlçatan olmasını yoxlamaq üçün sistemləri ehtiva
edə bilər ki, bu da bu Ģəxslərin öz öhdəliklərini adekvat Ģəkildə
yerinə yetirməsinə kifayət qədər vaxt ayırmaq məqsədini daĢıyır.
TapĢırıq qrupları (Ġst: Paraq. 31)
A31. ġirkət tərəfindən tapĢırıq üzrə tərəfdaĢların təyin edilməsi və tələb
olunan nəzarət səviyyəsinin müəyyən edilməsi, məsələn, tapĢırıq
qrupu ilə bağlı aĢağıdakıların nəzərə alınmasını əhatə edir:



Müvafiq təlimə və praktik iĢtirakçılığa əsaslanan tapĢırıqların eyni xüsusiyyətlərə və mürəkkəblik səviyyəsinə malik
olmasının dərk edilməsi, belə tapĢırıqlar üzrə iĢ təcrübəsinin
olması;
PeĢə standartlarının, tətbiq olunan qanun və qaydaların
tələblərinin dərk edilməsi;



Texniki bilik və səriĢtə, o cümlədən müvafiq informasiya
texnologiyalarına dair bilik və bacarıqlar;



MüĢtərilərin fəaliyyət göstərdiyi sahələrin xüsusiyyətlərinə
bələdlik;



PeĢəkar mühakimə yürütmək qabiliyyəti; habelə

ġirkətin keyfiyyətə nəzarət strategiya və prosedurlarına bələdlik.
TapĢırığın yerinə yetirilməsi


Tapşırığın keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində sabitlik (İst: Paraq. 32(a))
A32. ġirkət tapĢırığın keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində sabitliyi öz
strategiya və prosedurları vasitəsilə dəstəkləyir. Bu, çox vaxt
yazılı və ya elektron dərsliklər, proqram təminatı alətləri və ya
standartlaĢdırılmıĢ sənədlərin digər formaları, habelə xüsusi sahə
və ya tematik məlumat materialları vasitəsilə yerinə yetirilir. Onlarda digər məsələlərlə yanaĢı, aĢağıdakılar da əks etdirilə bilər:
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TapĢırıq qruplarının öz iĢinin məqsədləri barədə anlayıĢ əldə etməsi üçün tapĢırıqla bağlı məlumatlandırılması yolları.



Tətbiq olunan tapĢırıq standartlarına riayət edilməsi üzrə
proseslər.



TapĢırığa nəzarət, iĢçi heyət üçün təlim və tədris prosesləri.



Yerinə yetirilmiĢ iĢin, yürüdülmüĢ mühüm mühakimələrin
və hazırlanmaqda olan hesabatın formasının təhlil olunması
metodları.



Yerinə yetirilmiĢ iĢin, habelə təhlilin müddətinin və həcminin müvafiq qaydada sənədləĢdirilməsi.



Bütün strategiya və prosedurların vaxtında təzələnməsini
təmin edən proseslər.

A33. SəriĢtəli təĢkil edilmiĢ qrup iĢi və təlim, tapĢırıq qrupunun daha az
təcrübəli üzvlərinə həvalə olunmuĢ iĢin məqsədlərini aydın Ģəkildə anlamaqda yardım edir.
Nəzarət (Ġst: Paraq. 32(b))
A34. TapĢırığın yerinə yetirilməsinə nəzarətə aĢağıdakılar daxildir:


TapĢırığın yerinə yetirilməsi gediĢatının monitorinqi;



TapĢırıq qrupunun ayrı-ayrı üzvlərinin səriĢtə və bacarıqlarının, onların öz iĢini icra etmək üçün kifayət qədər vaxtının olub-olmaması, təlimatlarını anlayıb-anlamamaları və
iĢin tapĢırığa planlı yanaĢma əsasında icra edilibedilməməsi xüsusunda nəzərdən keçirilməsi.



TapĢırıq zamanı ortaya çıxan əhəmiyyətli məsələlərə toxunulması, onların əhəmiyyətliliyinin nəzərdən keçirilməsi
və planlı yanaĢmanın müvafiq Ģəkildə dəyiĢdirilməsi; habelə

TapĢırıq zamanı tapĢırıq qrupunun daha təcrübəli üzvləri
tərəfindən məsləhət almaq və ya nəzərdən keçirilmək üçün
məsələlərin müəyyən edilməsi.
Təhlil (Ġst: Paraq. 32(c))


A35. Təhlil aĢağıdakı məsələlərin yerinə yetirilib-yetirilməməsinin
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nəzərdən keçirilməsindən ibarətdir:


ĠĢin peĢə standartlarına və tətbiq olunan qanun və qaydalara uyğun yerinə yetirilməsi;



Əhəmiyyətli məsələlərin növbəti dəfə nəzərdən keçirilmək
üçün aĢkar edilməsi;



Müvafiq məsləhətlərin verilməsi, alınan nəticələrin sənədləĢdirilməsi və həyata keçirilməsi;



Yerinə yetirilmiĢ iĢin xüsusiyyəti, müddəti və həcminə yenidən baxılması;



Yerinə yetirilmiĢ iĢin əldə edilmiĢ qənaətlərə uyğunluğu və
nəticələrinin müvafiq Ģəkildə sənədləĢdirilməsi;



Əldə edilmiĢ sübutların hesabatı dəstəkləmək üçün kifayət
etməsi və müvafiq olması; habelə



TapĢırıq üzrə prosedurların məqsədlərinə nail olunması.

Məsləhətləşmə (Ġst: Paraq. 34)

A37. MəsləhətləĢmə zamanı müvafiq tədqiqat resurslarından, habelə
Ģirkətin kollektiv təcrübəsindən və texniki sahədə səriĢtəsindən
istifadə olunur. MəsləhətləĢmə tapĢırığın keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini və peĢəkar mühakimələrin səmərəliliyinin yüksəldilməsini təmin edir. ġirkətin strategiya və prosedurlarında
məsləhətləĢmənin müvafiq hesab edilməsi məsləhətləĢmənin
güclü resurs kimi qəbul edildiyi mədəniyyəti dəstəkləyir, iĢçi
heyəti çətin və ya mübahisəli məsələlərlə bağlı məsləhət almağa
sövq edir.
A38. ġirkət daxilində və ya müvafiq hallarda, ondan kənarda mühüm
texniki, etik və digər məsələlərə dair səmərəli məsləhətləĢməyə
yalnız o vaxt nail olmaq olar ki, məsləhət verənlər:


Əsaslı məsləhəti təmin etmək imkanı verəcək bütün əhəmiyyətli informasiya ilə təmin olunurlar; habelə
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A36. MəsləhətləĢməyə Ģirkət daxilində və ya ondan kənarda məsələlərin xüsusi səriĢtəli ayrı-ayrı Ģəxslərlə müvafiq peĢəkar
səviyyədə müzakirəsi daxildir.
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Müvafiq bilik, təcrübə və nüfuza malikdirlər.



MəsləhətləĢmədən sonra əldə edilən nəticələr müvafiq Ģəkildə
sənədləĢdirilir və həyata keçirilir.
A39. Digər peĢəkarlarla çətin və ya mübahisəli məsələlərlə bağlı məsləhətləĢmələrin kifayət qədər tam və ətraflı sənədləĢdirilməsi
aĢağıdakıların dərk edilməsinə imkan verir:


MəsləhətləĢmə üçün zərurət yaradan problem və



MəsləhətləĢmənin nəticələri, o cümlədən qəbul edilmiĢ qərarlar, həmin qərarların əsaslandırılması və praktik olaraq
həyata keçirilməsi.

Kiçik auditor Ģirkətlərinə xas olan xüsusiyyətlər
A40. Kənardan məsləhət almağa ehtiyacı olan Ģirkət, məsələn, müvafiq
daxili resursları olmayan Ģirkət, aĢağıdakıların təmin etdiyi məsləhət xidmətlərindən istifadə edilməsi fürsətindən yararlana bilər:

BaĢqa Ģirkətlər;


PeĢəkar və tənzimləyici orqanlar; yaxud



Müvafiq keyfiyyətə nəzarət xidmətləri göstərən kommersiya təĢkilatları.

Bu cür xidmətlər göstərilməsinə dair müqavilə bağlanmazdan
əvvəl kənar təminatçının səriĢtə və bacarıqlarının nəzərdən keçirilməsi kənar təminatçının bu məqsədə uyğun səriĢtəyə malik
olub-olmamasının Ģirkət tərəfindən müəyyən edilməsinə imkan
verir.
Tapşırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət
TapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə meyarlar (Ġst:
Paraq. 35(b))
A41. Listinq subyektlərinin maliyyə hesabatlarından fərqli hansı digər
tapĢırıqların keyfiyyətinə nəzarət edilməsini müəyyən etmək
üçün nəzərdə tutulan meyarlara aĢağıdakılar daxil ola bilər:


TapĢırığın xüsusiyyəti, o cümlədən ictimai maraqlarla onun
qarĢılıqlı əlaqə dərəcəsi;
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TapĢırıqlar və ya tapĢırıqlar kateqoriyasının yerinə yetirilməsi zamanı qeyri-adi vəziyyət və ya həmin tapĢırıqla,
yaxud tapĢırıqlar kateqoriyası ilə bağlı risklərin mövcudluğu.



TapĢırığın keyfiyyətinə nəzarətlə bağlı qanun və ya qaydalarda tələblərin olması.

TapĢırığın keyfiyyətinə nəzarətin xüsusiyyəti, müddəti və həcmi (Ġst:
Paraq. 36–37)
A42. TapĢırıq hesabatının tarixi tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət baĢa
çatmayana qədər müəyyən edilmir. Bununla belə, tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarətin sənədləĢdirilməsi hesabatın təqdim olunduğu
tarixdən sonra baĢa çatdırıla bilər.
A43. TapĢırığın keyfiyyətinə nəzarətin tapĢırığın müvafiq mərhələlərində vaxtında yerinə yetirilməsi əhəmiyyətli məsələlərin
tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət üzrə müĢahidəçi-ekspertin razı
qaldığı Ģəkildə və hesabatın təqdim olunduğu tarixdə və ya ondan
əvvəl dərhal həll olunmasına imkan verir.

Listinq subyektində tapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə
nəzarət (Ġst: Paraq. 38)
A45. TapĢırıq qrupunun yürütdüyü əhəmiyyətli mühakimələrin qiymətləndirilməsi üçün mühüm olan və listinq subyektinin maliyyə
hesabatlarının auditi üzrə tapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət zamanı nəzərə alına bilən digər məsələlərə
aĢağıdakılar aid edilə bilər:


TapĢırıq zamanı müəyyən edilmiĢ əhəmiyyətli risklər və
həmin risklərə qarĢı cavab tədbirləri.



Xüsusilə, əhəmiyyətlilik və əhəmiyyətli risklərlə bağlı yürüdülmüĢ mühakimələr.
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A44. TapĢırığın keyfiyyətinə nəzarətin dərəcəsi, digər faktlar arasında,
tapĢırığın mürəkkəbliyindən, müəssisənin listinq subyekti olubolmamasından, habelə hesabatın Ģəraitlərə uyğun olmaya bilməsi
riskindən asılı ola bilər. TapĢırığın keyfiyyətinə nəzarətin yerinə
yetirilməsi tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın məsuliyyətini azaltmır.
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TapĢırıq zamanı aĢkar edilən aradan qaldırılmıĢ və qaldırılmamıĢ təhriflərin əhəmiyyətliliyi və onlara münasibət.



Rəhbərliyə, idarəetməyə məsul Ģəxslərə və müvafiq hallarda, digər Ģəxslərə, məsələn, tənzimləyici orqanların diqqətinə çatdırılmalı məsələlər.

Yuxarıda sadalanan məsələlər, Ģəraitdən asılı olaraq, həmçinin,
digər müəssisələrin maliyyə hesabatlarının auditi üzrə tapĢırığın
keyfiyyətinə nəzarət proseslərində, habelə maliyyə hesabatlarının
təhlili, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapĢırıqlar zamanı tətbiq oluna bilər.
Ġctimai sektorun auditor təĢkilatlarının xüsusiyyətləri
A46. A16 paraqrafında təsvir olunduğu kimi, listinq subyektləri kimi
adlandırılmadıqlarına baxmayaraq, ictimai sektorun müəyyən
müəssisələri tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarətin yerinə yetirilməsinə
zəmanət verməyə kifayət edəcək qədər əhəmiyyətə malik ola
bilər.
Tapşırığın keyfiyyətinə nəzarət üzrə müşahidəçi-ekspertlərin qanunauyğunluq meyarları
Yetərli və müvafiq texniki biliklər, təcrübə və səlahiyyət (Ġst: Paraq. 39(a))
A47. Texniki biliklərin, təcrübə və səlahiyyətin yetərli və müvafiq olması tapĢırığın yerinə yetirilməsi Ģəraitindən asılıdır. Məsələn,
listinq subyektinin maliyyə hesabatlarının auditi üzrə tapĢırığın
keyfiyyətinə nəzarət üzrə müĢahidəçi-ekspert mütləq listinq
subyektinin maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı tapĢırığın yerinə yetirilməsi üzrə tərəfdaĢ kimi hərəkət etmək üçün yetərli və
müvafiq təcrübə və səlahiyyətə malik bir Ģəxs olmalıdır.
TapĢırğın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə müĢahidəçiekspertlə məsləhətləĢmə (Ġst: Paraq. 39(b))
A48. TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ tapĢırıq zamanı, məsələn, tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢın yürütdüyü mühakimənin tapĢırığın keyfiyyətinə
nəzarət üzrə müĢahidəçi-ekspert üçün məqbul olacağını müəyyən
etmək məqsədilə tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət üzrə müĢahidəçiekspertlə məsləhətləĢə bilər. Bu cür məsləhətləĢmə tapĢırığın
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yekun mərhələsində fikir ayrılığını aradan qaldırır və tapĢırığın
keyfiyyətinə nəzarət üzrə müĢahidəçi-ekspertin öz rolunu yerinə
yetirmək üçün yararlılığı meyarlarına əks deyildir. MəsləhətləĢmələrin xüsusiyyəti və dərəcəsi əhəmiyyət kəsb etdiyi
zaman həm tapĢırıq qrupu, həm də müĢahidəçi-ekspert tərəfindən
müĢahidəçi-ekspertin obyektivliyini qoruyub saxlamaq üçün
ehtiyat görülməzsə, müĢahidəçi-ekspertin obyektivliyi təhlükə altında qala bilər. Bu, mümkün olmadıqda, Ģirkət daxilində olan
digər Ģəxs və ya müvafiq səriĢtəli kənar Ģəxs ya tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət üzrə müĢahidəçi-ekspertin, ya da tapĢırıqla bağlı
məsləhət verən Ģəxsin rolunu yerinə yetirmək üçün təyin oluna
bilər.
TapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirən
Ģəxsin obyektivliyi (Ġst: Paraq. 40)



Praktiki cəhətdən mümkün olarsa, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ seçilmir;



Təhlil müddətində heç bir halda baĢqa Ģəkildə tapĢırığın yerinə yetirilməsində iĢtirak etmir;



TapĢırıq qrupunun əvəzinə qərarlar qəbul etmir; habelə



Onun obyektivliyini təhlükə altına alacaq digər amillərin
təsiri altında olmur.

Kiçik auditor Ģirkətlərinə xas olan xüsusiyyətlər
A50. Az sayda tərəfdaĢlara malik Ģirkətlərdə tapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə müĢahidəçi-ekspertin
seçilməsində iĢtirak etmək
tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ üçün
məqsədəuyğun ola bilməz. TapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət tələb
edən tapĢırıqların təkbaĢına iĢləyən mütəxəssis-praktiklər və ya
kiçik Ģirkətlər tərəfindən müəyyən olunduğu hallarda müvafiq
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A49. ġirkətdən tapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarəti
həyata keçirən Ģəxsin obyektivliyinin təmin edilməsinə yönəlmiĢ
strategiya və prosedurları müəyyən etməsi tələb olunur. Müvafiq
olaraq, bu cür strategiya və prosedurlar tapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirən Ģəxslə bağlı aĢağıdakıları təmin edir:
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səriĢtəli kənar Ģəxslərlə müqavilə bağlana bilər. Alternativ olaraq,
bəzi təkbaĢına iĢləyən mütəxəssis-praktiklər və ya kiçik Ģirkətlər
tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət iĢini asanlaĢdırmaq üçün digər
Ģirkətlərdən faydalanmağı arzu edə bilərlər. ġirkət müvafiq
səriĢtəli kənar Ģəxslərlə müqavilə bağladığı zaman 39-41-ci
paraqraflardakı tələblərə və A47-A48 paraqraflarındakı tələblərə
əməl olunur.
Ġctimai sektorun auditor təĢkilatlarının xüsusiyyətləri
A51. Ġctimai sektorda qanunun tələblərinə uyğun təyin olunmuĢ auditor
(məsələn, baĢ auditor və ya baĢ auditorun adından təyin olunmuĢ
digər müvafiq səriĢtəli kənar Ģəxs) ictimai sektorda auditlərə görə
tam məsuliyyətə malik tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın icra etdiyi
funksiyalara ekvivalent funksiyanı icra edə bilər. Bu cür
vəziyyətlərdə, müvafiq hallarda, tapĢırığın yerinə yetirilməsinin
keyfiyyətinə nəzarət üzrə müĢahidəçi-ekspertin seçilməsi zamanı
onun audit aparılan müəssisədən asılı olmaması və obyektiv
qiymətləndirməni təmin etmək bacarığı nəzərə alınır.
Fikir ayrılığı (Ġst: Paraq. 43)
A52. Səmərəli prosedurlar fikir ayrılığını hələ erkən mərhələdə
müəyyən etməyə həvəsləndirməklə yanaĢı, sonrakı addımlarla
bağlı aydın tövsiyələrlə təmin edir, fikir ayrılığının aradan
qaldırılması qaydası və əldə olunmuĢ nəticələrin həyata keçirilməsinin sənədləĢdirilməsini tələb edir.
A53. Bu cür fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması üzrə prosedurlara
digər mütəxəssis-praktik və ya Ģirkət, yaxud peĢəkar təĢkilat və
ya tənzimləyici orqanla məsləhətləĢmə daxil ola bilər.
Tapşırığın sənədləşdirilməsi
Yekun tapĢırıq fayllarının toplanması iĢinin tamamlanması (Ġst: Paraq. 45)
A54. Qanun və ya qaydalar xüsusi tapĢırıq növləri üzrə yekun tapĢırıq
fayllarının toplanması iĢlərinin tamamlanması üçün müddəti
müəyyən edir. Qanunvericilikdə
bu cür müddət müəyyən
edilmədikdə, Ģirkət 45-ci paraqrafda qoyulmuĢ tələbə görə,
yekun tapĢırıq fayllarının toplanması iĢinin vaxtında tamamlanması zərurətini əks etdirən müddəti müəyyən etməlidir. Audit
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tapĢırıqları üçün bu müddət, məsələn, auditor hesabatının təqdim
olunduğu tarixdən sonra bir qayda olaraq, 60 gündən çox olmamalıdır.
A55. Müəssisə haqqında iki və ya daha çox fərqli hesabat verildikdə,
yekun tapĢırıq fayllarının toplanması iĢinin tamamlanması üçün
müddəti tənzimləyən Ģirkətin strategiya və prosedurları hər bir
hesabatı sanki onlar ayrı-ayrı tapĢırıqlar üzrə verilibmiĢ kimi
nəzərdən keçirir. Bu, məsələn, Ģirkət tərəfindən, qrup Ģəklində
birləĢdirmə məqsədləri ilə bölmənin maliyyə məlumatı üzrə auditor hesabatının təqdim olunduğu halı, habelə ondan sonra gələn
bir tarixdə, qanunla müəyyən olunmuĢ məqsədlərlə eyni maliyyə
məlumatı üzrə auditor hesabatını nəzərdə tuta bilər.
TapĢırıq sənədlərinin məxfiliyi, təhlükəsiz saxlanması, toxunulmazlığı,
əlçatanlığı və geri götürülməsi imkanı (Ġst: Paraq. 46)

A57. TapĢırıq sənədləri kağız, elektron və ya digər informasiya
daĢıyıcılarında hazırlanmasından asılı olmayaraq, Ģirkətin
xəbəri olmadan dəyiĢdirilə, əlavə oluna və ya silinə, yaxud
tamamilə itirilə və ya korlana bilərsə, bu, baza məlumatlarının
toxunulmazlığı, əlçatanlığı və geri götürülməsini təhlükəyə məruz
qoya bilər. Müvafiq olaraq, tapĢırıq sənədlərinin icazəsiz dəyiĢdirilməkdən və ya itirilməkdən mühafizə olunması üçün Ģirkətin
hazırladığı və həyata keçirdiyi nəzarət vasitələri:


TapĢırıq sənədlərinin nə zaman və kim tərəfindən hazırlanmasını, dəyiĢdirilməsini və yoxlanılmasını müəyyən etməyə imkan verir;



Məlumatın toxunulmazlığını tapĢırığın bütün mərhələlərin103
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A56. Müvafiq etik normaların Ģirkət iĢçiləri üçün müəyyən etdiyi
öhdəliyə əsasən, tapĢırıq sənədlərində əks olunmuĢ məlumatların
məxfiliyi, xüsusi müĢtəriyə bu məlumatı açıqlamaq səlahiyyəti
verilməyənə və ya belə etmək üçün qanuni və ya peĢə vəzifəsi
olmayana qədər hər zaman təmin edilməlidir. Ayrı-ayrı qanun və
qaydalar müĢtəri haqqında informasiyanın, xüsusilə Ģəxsi xarakterli məlumatların məxfiliyinin qorunması ilə bağlı Ģirkət
iĢçilərinin üzərinə əlavə öhdəliklər qoya bilər.
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də, xüsusilə bu məlumatın tapĢırıq qrupu daxilində
mübadiləsi və ya Ġnternet vasitəsilə digər tərəflərə
ötürülməsi zaman qoruyur;


TapĢırıq sənədlərinə icazəsiz dəyiĢiklik edilməsini əngəlləyir; habelə



TapĢırıq qrupunun və digər səlahiyyətli tərəflərin öz öhdəliklərini lazımi qaydada yerinə yetirməsi zərurəti ilə əlaqədar tapĢırıq sənədlərinə giriĢinə icazə verir.

A58. TapĢırıq sənədlərinin məxfiliyi, təhlükəsiz saxlanması, toxunulmazlığı, əlçatanlığı və geri götürülməsini təmin etmək üçün Ģirkət
tərəfindən hazırlanmıĢ və həyata keçirilən nəzarət prosedurlarına
aĢağıdakılar daxil ola bilər:


Səlahiyyətsiz istifadəçilərin elektron tapĢırıq sənədlərinə
icazəsiz giriĢini məhdudlaĢdırmaq məqsədilə tapĢırıq
qrupunun üzvləri arasında ümumi paroldan istifadə
edilməsi;



TapĢırığın müvafiq mərhələlərində elektron tapĢırıq sənədlərinin surətinin çıxarılması üzrə lazımi ehtiyat prosedurları;



TapĢırığa baĢlayarkən tapĢırıq sənədlərinin tapĢırıq qrupunun üzvləri arasında düzgün paylanması, tapĢırıq zamanı
onların üzərində iĢ aparılması, tapĢırığın sonunda isə
çeĢidlənməsi üzrə prosedurlar; habelə



Çap edilmiĢ tapĢırıq sənədlərinə giriĢin məhdudlaĢdırılması
üzrə və onların düzgün paylanmasını və məxfi saxlanmasını
asanlaĢdıran prosedurlar.

A59. Praktik səbəblərə görə, tapĢırıqla bağlı fayllara daxil olmaq üçün
çap Ģəklində olan sənədlərin əslinin elektron skan-surəti çıxarıla
bilər. Belə hallarda tapĢırıq sənədlərinin məxfiliyi, təhlükəsiz
saxlanması, toxunulmazlığı, əlçatanlığı və geri götürülməsini
təmin etmək üçün Ģirkət tərəfindən hazırlanmıĢ prosedurlara
tapĢırıq qruplarının aĢağıdakıları yerinə yetirmələri ilə bağlı tələbi
daxil ola bilər:


Çap Ģəklində olan sənədlərin əslinin tam məzmununu əks
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etdirən elektron skan-surətləri, o cümlədən əl ilə qoyulmuĢ
imzalar, çarpaz sitatlar və annotasiyalar;


Elektron skan-surətləri tapĢırıq fayllarına daxil etmək, o
cümlədən zərurət olarsa, elektron skan-surətləri iĢarələmək
və təsdiqləmək; habelə



Skan-surətlərin, lazım gələrsə, geri götürülməsi və çap
edilməsi imkanlarını təmin etmək.



Skan-surəti çıxarılmıĢ çap Ģəklində olan sənədlərin əslini Ģirkət
qanun və qayda tələbləri və ya digər səbəblərlə əlaqədar saxlaya
bilər.

TapĢırıq sənədlərinin saxlanması (Ġst: Paraq. 47)

A61. Audit tapĢırıqları üzrə saxlanma müddəti, bir qayda olaraq, auditor
hesabatının təqdim olunması tarixindən, yaxud əgər daha gec
olarsa, qrup auditorunun hesabatının təqdim olunduğu tarixdən
sonrakı beĢ gündən az olmamalıdır.
A62. TapĢırıq sənədlərinin saxlanması üçün Ģirkətin qəbul etdiyi prosedurlar 47-ci paraqrafın saxlanma müddətində yerinə yetirilməsi
vacib olan və məsələn, aĢağıdakılarla bağlı qoyulmuĢ tələblərini
qüvvəyə mindirən prosedurlar daxildir:


Saxlanma müddəti ərzində, xüsusilə sənədlərin elektron formatda saxlanması halında, əsas texnikanın vaxtaĢırı yenilənməsi və ya dəyiĢməsi səbəbi ilə, tapĢırıq sənədlərinin
geri götürülməsinə və onlara daxil olmağa imkan vermək;
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A60. TapĢırıq sənədlərinin saxlanması zərurəti və saxlanmanın müddəti
tapĢırığın xüsusiyyətindən və Ģirkətin fəaliyyətinin vəziyyətindən,
məsələn, gələcəkdə əhəmiyyətli rol oynayacaq məsələlərin uçotu
üçün tapĢırıq sənədlərinin lazım olub-olmamasından asılı olaraq
dəyiĢəcək. Saxlanma müddəti, həmçinin, digər amillərdən,
məsələn, qanun və ya qaydalarda, tapĢırıqların müəyyən növləri
üzrə xüsusi saxlanma müddətlərinin müəyyən edilibedilməməsindən, yaxud xüsusi qanun və ya qaydalar olmadıqda,
yurisdiksiyada ümumi qəbul edilmiĢ saxlanma müddətlərinin
olub-olmaması kimi amillərdən asılı ola bilər.
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Lazım gələrsə, tapĢırıq faylları tamamlandıqdan sonra tapĢırıq sənədlərinə edilmiĢ dəyiĢikliklərin qeydiyyatını təmin
etmək; habelə



Səlahiyyətli kənar tərəflərin keyfiyyətə nəzarət və ya digər
məqsədlərlə xüsusi tapĢırıq sənədinə daxil olmasını və onları təhlil etməsini təmin etmək.

TapĢırıq sənədlərinə sahiblik hüququ
A63. Qanun və ya qaydalarda baĢqa cür göstərilməyibsə, tapĢırıq
sənədləri Ģirkətin mülkiyyətidir. ġirkət özünün istəyi ilə
müĢtərilərinə tapĢırıq sənədlərinin hissələrini və ya onlardan
çıxarıĢlar təqdim edə bilər, bir Ģərtlə ki, bu cür açıqlama
görülmüĢ iĢi nüfuzdan salmasın, yaxud (təsdiqləmə tapĢırıqları ilə
bağlı halda) Ģirkət və ya onun iĢçilərinin müstəqilliyini pozmasın.
Monitorinq
Şirkətin keyfiyyətə nəzarət strategiya və prosedurlarının monitorinqi
(Ġst: Paraq. 48)
A64. Keyfiyyətə nəzarət strategiya və prosedurlarına uyğunluğun monitorinqinin məqsədi aĢağıdakıların qiymətləndirilməsini təmin
etməkdən ibarətdir:


PeĢə standartlarına, tətbiq olunan qanun və qaydalara riayət
edilməsi;



Keyfiyyətə nəzarət sisteminin düzgün iĢlənib hazırlanmıĢ
və səmərəli Ģəkildə həyata keçirilməsi; habelə



ġirkətin və ya tapĢırıq üzrə tərəfdaĢların təqdim etdikləri
hesabatların vəziyyətə uyğun olması üçün Ģirkətin keyfiyyətə nəzarət strategiya və prosedurlarının tətbiq olunmasının düzgünlüyü.

A65. Keyfiyyətə nəzarət sisteminin daimi təhlili və qiymətləndirilməsi
aĢağıdakı kimi məsələləri ehtiva edir:


AĢağıdakı aspektlərin təhlili:
o
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PeĢə standartları və müvafiq qanun və qaydalardakı
tələblərlə bağlı yeniliklər, habelə müvafiq hallarda,
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Ģirkətin strategiya və prosedurlarında onların əks
olunması;

o

o

Müstəqilliyə dair strategiya və prosedurlara riayət
edilməsinin yazılı təsdiqi;
PeĢəkar inkiĢafın, o cümlədən təlimlərin davam etdirilməsi; habelə
MüĢtərilərlə qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və
saxlanılması, konkret tapĢırıqların qəbul edilməsi və
yerinə yetirilməsi ilə bağlı qərarlar.



Sistemdə görüləsi dürüstləĢdirici tədbirlərin və təkmilləĢdirmə iĢlərinin müəyyən edilməsi, o cümlədən Ģirkətin təhsil və təlimlə bağlı strategiya və prosedurlarına dair əks
əlaqənin təmin edilməsi;



Sistemdə, onun mənimsənilməsi səviyyəsində və ya ona riayət edilməsi tələblərində aĢkar edilmiĢ çatıĢmazlıqlar
barədə informasiyanın müvafiq Ģirkət iĢçilərinin nəzərinə
çatdırılması; habelə



Keyfiyyətə nəzarət strategiya və prosedurlarında dərhal zəruri dəyiĢikliklərin edilməsini təmin edən müvafiq Ģirkət
iĢçilərinə sonrakı nəzarət.

A66. Yoxlamaların dövriliyini müəyyən edən strategiya və prosedurlar, məsələn, üç illik bir dövr müəyyən edə bilər. Yoxlama
dövrünün təĢkil edilməsi qaydası, o cümlədən fərdi tapĢırıqların
seçilməsi müddəti çoxlu amildən asılıdır, o cümlədən:


ġirkətin ölçüsü.



Ofislərin sayı və coğrafi baxımdan yerləĢməsi.



Əvvəlki monitorinq proseslərinin nəticələri.



Həm iĢçilərin, həm ofislərin səlahiyyət dərəcəsi (məsələn,
ayrı-ayrı ofislər yoxlamaları özləri aparmaq səlahiyyətinə
malikdirlərmi, yoxsa, buna yalnız baĢ ofisin səlahiyyəti
çatır);



ġirkətin fəaliyyətinin və təĢkilinin xüsusiyyəti və mürəkkəbliyi.
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MüĢtərilər və konkret tapĢırıqlarla əlaqədar risklər.

A67. Yoxlama prosesinə ayrı-ayrı tapĢırıqların seçilməsi daxildir ki,
bunların da bəziləri tapĢırıq üzrə qrupa əvvəlcədən yazılı xəbərdarlıq edilmədən seçilə bilər. Yoxlamaların həcmini müəyyən
edərkən, Ģirkət müstəqil kənar yoxlama proqramının həcmini və
ya nəticələrini nəzərə ala bilər. Bununla belə, müstəqil kənar
yoxlama proqramı Ģirkətin öz daxili monitorinq proqramını əvəz
etmir.
Kiçik auditor Ģirkətlərinə xas olan xüsusiyyətlər
A68. Kiçik Ģirkətlərdə monitorinq prosedurlarının Ģirkətin keyfiyyətə
nəzarət strategiya və prosedurlarının hazırlanması və həyata
keçirilməsinə cavabdeh olan və ya tapĢırığın keyfiyyətinə
nəzarəti həyata keçirməyə cəlb olunan mütəxəssislər tərəfindən
yerinə yetirilə bilər. Məhdud sayda iĢçisi olan Ģirkət tapĢırığın
yerinə yetirilməsinin yoxlanılması və digər monitorinq proseslərini aparmaq üçün müvafiq səriĢtəyə malik müstəqil Ģəxsi və
ya digər Ģirkəti cəlb edə bilər. ġirkət, həmçinin, monitorinq
fəaliyyətini sadələĢdirmək üçün digər müəssisələrin iĢtirakı ilə
resurslardan kollektiv Ģəkildə istifadə etmək sxemini təĢkil edə
bilər.
Çatışmazlıqların nəzərə çatdırılması (Ġst: Paraq. 50)
A69. AĢkar edilmiĢ çatıĢmazlıqların tapĢırıq üzrə müvafiq tərəfdaĢlardan savayı, digər fərdi Ģəxslərə xəbər verilməsi konkret
tapĢırıqlarla eyniləĢdirilməməlidir, lakin elə vəziyyətlər də ola
bilər ki, bu eyniləĢdirmə belə adamların öz vəzifələrini lazımi
Ģəkildə yerinə yetirməsi üçün zəruri olsun.
Şikayət və ərizələr
ġikayət və ərizələrin mənbəyi (Ġst: Paraq. 55)
A70. ġikayət və ərizələr (açıq Ģəkildə əsaslandırılmayanlar istisna olmaqla) Ģirkətin daxilində və ya ondan kənarda meydana gələ
bilər. Onlar Ģirkət iĢçiləri, müĢtərilər və ya üçüncü tərəflərdən
gələ bilər. Onları alanlar tapĢırıq qrupunun üzvləri və ya Ģirkətin
digər iĢçiləri ola bilər.
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AraĢdırma strategiyası və prosedurları (Ġst: Paraq. 56)
A71. ġikayət və ərizələrin araĢdırılması üçün müəyyən olunmuĢ strategiya və prosedurlara, məsələn, araĢdırmaya nəzarət edən tərəfdaĢla bağlı aĢağıdakı Ģərtlər daxil ola bilər:


Yetərli müvafiq təcrübəyə malikdir;
ġirkət daxilində səlahiyyətlərə malikdir; habelə



TapĢırığın yerinə yetirilməsinə baĢqa cür cəlb olunmamıĢdır.



AraĢdırmaya nəzarət edən tərəfdaĢ, lazım gələrsə, hüquq məsləhətçisi cəlb edə bilər.
Kiçik auditor Ģirkətlərinə xas olan xüsusiyyətlər
A72. Az sayda tərəfdaĢları olan Ģirkətlərdə araĢdırmaya nəzarət edən
tərəfdaĢın tapĢırığın yerinə yetirilməsinə cəlb edilməməsi
məqsədəuyğun olmazdı. Kiçik Ģirkətlər və təkbaĢına çalıĢan
mütəxəssislər Ģikayət və ərizələri araĢdırmaq üçün müvafiq
səriĢtəli kənar Ģəxsi və ya digər Ģirkəti cəlb edə bilərlər.
Keyfiyyətə nəzarət sisteminin sənədləĢdirilməsi (Ġst: Paraq. 57)



ġirkətin ölçüsü və ofislərinin sayı; habelə



ġirkətin fəaliyyətinin və təĢkilinin xüsusiyyəti və mürəkkəbliyi.

Məsələn, iri Ģirkətlər müstəqilliklə bağlı təsdiqləmələr, iĢ göstəriciləri üzrə qiymətləndirmələr və monitorinqin yekunları kimi
məsələləri sənədləĢdirmək məqsədilə elektron məlumat
bazalarından istifadə edə bilərlər.
A74. Monitorinq prosesinin lazımi qaydada sənədləĢdirilməsinə o
cümlədən aĢağıdakılar daxildir:


TamamlanmıĢ tapĢırıqların yoxlama üçün seçilməsi proseduru daxil olmaqla, monitorinq prosedurları;
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A73. Keyfiyyətə nəzarət sistemi elementlərinin hər birinə dair
sənədlərin forma və məzmunu peĢəkar mühakimə əsasında
müəyyən edilir və aĢağıdakılar daxil olmaqla, bir sıra amillərdən
asılıdır:

MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠTĠNĠ VƏ TƏHLĠLĠNĠ,
HABELƏ DĠGƏR TƏSDĠQLƏMƏ VƏ ƏLAQƏLĠ XĠDMƏTLƏR ÜZRƏ
TAPġIRIQLARI YERĠNƏ YETĠRƏN ġĠRKƏTLƏRDƏ
KEYFĠYYƏTƏ NƏZARƏT


AĢağıdakı aspektlərin qiymətləndirilməsinin nəticələrinin
nəzərə alınması:
o

o

o



PeĢə standartlarına, tətbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinə riayət olunması;
Keyfiyyətə nəzarət sisteminin düzgün iĢlənib hazırlanması və həyata keçirilməsinin səmərəliliyi; habelə
ġirkətin və ya tapĢırıq üzrə tərəfdaĢların təqdim etdikləri hesabatların vəziyyətə uyğun olması üçün
Ģirkətin keyfiyyətə nəzarət strategiya və prosedurlarının müvafiq Ģəkildə tətbiq olunması.
AĢkar edilmiĢ çatıĢmazlıqların müəyyən edilməsi, onların
təsirinin qiymətləndirilməsi və əlavə tədbirlərin məhz hansılarının zəruriliyini müəyyən etmək üçün qərarın qəbul
edilməsi.

Kiçik auditor şirkətlərinə xas olan xüsusiyyətlər
A75. Kiçik Ģirkətlər keyfiyyətə nəzarət sistemlərinin sənədləĢdirilməsində daha qeyri-formal metodlardan, məsələn, əl ilə
yazılmıĢ qeydlər, yoxlama vərəqələri və formalardan istifadə edə
bilərlər.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) maliyyə hesabatlarının auditi
ni BAS-lara uyğun apardığı zaman müstəqil auditorun daĢıdığı
ümumi məsuliyyətdən bəhs edir. Xüsusilə, müstəqil auditorun
ümumi məqsədlərini müəyyən edərək, həmin məqsədlərə nail
olmasına imkan yaratmaq üçün tərtib edilmiĢ auditin xüsusiyyət
və iĢlənmə sahəsini izah edir. Həmçinin, BAS-ların təsir dairəsini,
səlahiyyət və strukturunu izah edir və müstəqil auditorun bütün
audit proseslərində tətbiq oluna bilən ümumi öhdəliklərini, o
cümlədən BAS-lara riayət etməklə bağlı öhdəliyini müəyyən edən
tələbləri əks etdirir.
2. Müstəqil auditor bundan sonra ―auditor‖ kimi adlandırılacaq.
BAS-lar auditor tərəfindən maliyyə hesabatlarının auditinin
aparılması məqsədləri üçün yazılır. Müvafiq olarsa, digər tarixi
maliyyə məlumatlarının auditinə tətbiq olunduğu zaman onlar
vəziyyətə uyğunlaĢdırılmalıdır. BAS-lar auditorun, məsələn,
ictimaiyyətə qiymətli kağızların təklif edilməsi üzrə qanunvericilikdə, qaydalarda və ya baĢqa aktlarda mövcud ola bilən öhdəliyindən bəhs etmir. Bu cür öhdəliklər BAS-larda müəyyən
olunanlardan fərqlənə bilər. Müvafiq olaraq, auditor BAS-ların
aspektlərinin bu cür vəziyyətlərdə köməyə gəlməsini aĢkar etdiyi
halda, bütün müvafiq qanun, qayda və peĢəkar öhdəliklərə əməl
etməlidir.
Maliyyə hesabatlarının auditi
3. Auditin məqsədi nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərin maliyyə
hesabatlarına əminliyinin dərəcəsini artırmaqdan ibarətdir. Bu isə
maliyyə hesabatlarının, bütün maddi aspektlər baxımından,
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun Ģəkildə
hazırlanmasına dair auditor rəyinin verilməsindən asılıdır. Ən
ümumi təyinatlı çərçivələr tətbiq edildiyi təqdirdə, həmin rəy
maliyyə hesabatlarının, bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından,
ədalətlə təqdim olunub-olunmaması haqqındadır və ya tətbiq
olunan çərçivələrlə bağlı dürüst və ədalətli fikir yürüdür. BASlara və müvafiq etik normalara uyğun aparılmıĢ audit auditora
məhz həmin rəyi formalaĢdırmaq imkanı verir. (Ġst: Paraq. A1)
4. Auditi aparılmalı olan maliyyə hesabatı müəssisənin rəhbərliyi
tərəfindən, idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzarəti altında hazırlanır.
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BAS-lar rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərin üzərinə hansısa
bir məsuliyyət qoymur və onların məsuliyyətini tənzimləyən qanun və
qaydaları ləğv etmir. Bununla belə, BAS-lara uyğun yerinə yetirilən
audit, auditin aparılması üçün zəmin olan müəyyən öhdəliklərin
rəhbərlik və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən
qəbul edilməsi barədə mühakimə əsasında aparılır. Maliyyə hesabatlarının auditi rəhbərliyi və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul
Ģəxsləri öz öhdəliklərini yerinə yetirməkdən azad etmir. (Ġst: Paraq.
A2-A11)

6. Auditin planlaĢdırılması və yerinə yetirilməsi zamanı, habelə
müəyyən edilmiĢ təhriflərin auditə və mövcud olduqda, düzəliĢ
edilməmiĢ
təhriflərin
maliyyə
hesabatlarına
təsirini
qiymətləndirərkən auditor tərəfindən əhəmiyyətlilik konsepsiyası
tətbiq edilir.1 Adətən, əgər təhriflərin, o cümlədən buraxılıĢların
istər fərdi, istərsə də toplu Ģəkildə, istifadəçilərin maliyyə
hesabatları əsasında verdikləri iqtisadi qərarlara təsiri ilə bağlı
məntiqi ehtimal mövcud olarsa, onlar yalnız bu zaman
əhəmiyyətli hesab oluna bilər. Əhəmiyyətlilik barədə
mühakimələr əlaqəli vəziyyətlər nəzərə alınmaqla yürüdülür və
maliyyə hesabatları üzrə istifadəçilərin maliyyə informasiyalarına
olan tələbatının auditor tərəfindən dərk edilməsi, habelə təhrifin
ölçü və ya xüsusiyyəti, yaxud hər ikisi həmin mühakimələrə təsir
edir. Auditor rəyi maliyyə hesabatlarını bütünlüklə əhatə edir və
bu baxımdan, auditor maliyyə hesabatları üçün bütövlükdə
əhəmiyyət kəsb etməyən təhriflərin aĢkar edilməsinə görə
1

BAS

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

320 saylı ―Auditin planlaĢdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik‖ BAS və 450 saylı ―Audit
zamanı müəyyən edilmiĢ təhriflərin dəyərləndirilməsi‖ BAS.
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məsuliyyət daĢımır.
7. BAS-lar, ağlabatan əminlik əldə edilməsi zaman auditora dəstək
olması məqsədilə hazırlanmıĢ məqsədləri, tələbləri və əlavəni,
habelə digər izahedici materialları əks etdirir. BAS-larda
qoyulmuĢ tələbə əsasən, auditor auditin planlaĢdırılması və yerinə
yetirilməsi gediĢində peĢəkar mühakimə yürütməli və peĢəkar
inamsızlığını saxlamalı, habelə digər amillər arasında:


Ġstər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində baĢ vermiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskini müəssisənin və onun
mühitinin, o cümlədən müəssisənin daxili nəzarət
sisteminin dərk edilməsi əsasında müəyyən edərək
qiymətləndirməlidir.



QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı müvafiq cavab tədbirləri
hazırlayıb həyata keçirməklə, əhəmiyyətli təhriflərin
mövcud olması və ya olmaması barədə yetərli münasib
audit sübutları əldə etməlidir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarından alınmıĢ qənaətlərə
əsaslanaraq,
maliyyə
hesabatına
dair
rəy
formalaĢdırmalıdır.

8. Auditor rəyinin forması maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrindən və tətbiq olunan qanun və ya qaydalardan asılıdır.
(Ġst:Paraq. A12-A13)
9. Auditorun üzərinə, həmçinin, audit zamanı ortaya çıxan məsələlərin
istifadəçilərin, rəhbərliyin, idarəetməyə məsul Ģəxslərin və ya üçüncü
Ģəxslərin nəzərinə çatdırılması və onlara hesabat verilməsi ilə bağlı
bəzi əlavə öhdəliklər də qoyula bilər. Bu öhdəliklər BAS-larda və ya
tətbiq olunan qanun və ya qaydalarda təsbit edilə bilər.2
Qüvvəyə minmə tarixi
10. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Auditorun ümumi məqsədləri
11. Maliyyə hesabatlarının auditini apararkən auditor ümumi
məqsədləri kimi aĢağıdakılara nail olmalıdır:
(a) Maliyyə hesabatlarının bir tam kimi, istər dələduzluq,
istərsə də səhv nəticəsində yaranmıĢ əhəmiyyətli təhriflərdən
azad olması barədə ağlabatan əminlik əldə etmək və
bununla da maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli
2

Bax, məsələn: 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS və 240 saylı ―Maliyyə
hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti‖ BAS-ın 43-cü paraqrafı.
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aspektlər baxımından, maliyyə hesabatlarının
tətbiq
olunan çərçivələrinə uyğun hazırlandığına dair auditorun
rəy verməsinə imkan yaratmaq; habelə
(b) Maliyyə hesabatlarına dair hesabat təqdim etmək və BASların tələb etdiyi qaydada, auditorun gəldiyi nəticələrə
uyğun məlumat vermək.
12. Ağlabatan əminliyi əldə etmək mümkün olmadığı və auditorun
hesabatındakı Ģərti müsbət rəyin maliyyə hesabatlarının
istifadəçilərinə hesabat verilməsi məqsədləri üzrə vəziyyətlərə
uyğun olmadığı bütün hallarda, BAS-ların tələbinə görə,
auditor rəy verməkdən imtina etməli və ya tətbiq olunan qanun
və ya qaydalara uyğun olaraq, tapĢırığın yerinə yetirilməsindən
imtina etməlidir.3

AnlayıĢlar
13. BAS-larda ĢərtləĢdirilmiĢ məqsədlər üçün bu terminlər aĢağıda
müəyyən edilmiĢ mənaları bildirir:
(a) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri
(Applicable financial reporting framework) – Maliyyə
hesabatlarının tərtib olunmasının rəhbərlik və zərurət
olduqda, idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən qəbul
edilən, müəssisənin fəaliyyətinin xüsusiyyətləri və maliyyə
hesabatının hazırlanmasının məqsədləri baxımından,
yaxud qanunvericilikdə və ya digər normativ aktlarda
nəzərdə tutulan məqsədəuyğun çərçivələri.

(i)

Açıq, yaxud gizli Ģəkildə etiraf edir və ya nəzərdə
tuturlar ki, maliyyə hesabatlarının ədalətli
təqdimatına nail olmaq üçün rəhbərliyin,
çərçivələrdə xüsusi olaraq tələb edilən sənədlərdən
əlavə, izahedici sənədləri açıqlaması zəruri ola bilər;

BAS

―Ədalətli təqdimat çərçivələri‖ termini aĢağıdakı çərçivələrə riayət edilməsini tələb edən əsas maliyyə hesabatı
çərçivələrinə istinad edir:

yaxud

(ii)

3

Açıq Ģəkildə etiraf edirlər ki, maliyyə
hesabatlarının ədalətli təqdimatına nail olmaq üçün
çərçivənin tələblərindən rəhbərliyin kənarlaĢması
zəruri ola bilər. Ehtimal edilir ki, bu cür
kənarlaĢmalara nadir hallarda zərurət duyula bilər.

BAS-larda yalnız ―imtina‖ terminindən istifadə edilir.
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―Uyğunluq çərçivələri‖ termini maliyyə hesabatı çərçivələrinə
uyğunluğu tələb edən əsas istinad üçün istifadə olunur, lakin
yuxarıdakı (i) və (ii) bəndlərində qeyd edilən etirafları əks
etdirmir.
(b) Audit sübutu (Audit evidence) – Auditor rəyinin əsasını
təĢkil edən nəticələrə nail olmaq üçün auditor tərəfindən
istifadə edilən bütün informasiyalar. Audit sübutları
maliyyə hesabatlarının əsasını təĢkil edən mühasibat
sənədlərindəki informasiyalardan və digər informasiyalardan ibarətdir. BAS-ların məqsədləri üçün:
(i)

Audit sübutunun yetərli olması audit sübutunun
kəmiyyət ölçüsüdür. Audit sübutunun lazım olan
kəmiyyətinə əhəmiyyətli təhriflər riskinin auditor
tərəfindən qiymətləndirilməsi və bu cür audit
sübutunun keyfiyyəti təsir edir.

(ii)

Audit sübutunun münasib olması audit sübutunun
keyfiyyətinin, yəni auditor rəyinin əsasını təĢkil
edən qənaətlərin dəstəklənməsi zamanı onun
münasib və etibarlı olmasının ölçüsüdür.

(c) Audit riski (Audit risk) – Audit riski maliyyə hesabatının
əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi hallarında auditorun
müvafiq olmayan rəy bildirməsi ilə əlaqədar riskdir. Audit
riski əhəmiyyətli təhriflər riskindən və aĢkar etməmə
riskindən asılıdır.
(d) Auditor (Auditor) – ―Auditor‖ terminindən auditi aparan
Ģəxs və ya Ģəxsləri, adətən, audit tapĢırığı üzrə tərəfdaĢı və
ya tapĢırıq qrupunun digər üzvlərini, yaxud auditor
Ģirkətini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Öhdəlik və ya
vəzifələrin audit tapĢırığı üzrə tərəfdaĢ tərəfindən yerinə
yetirilməsinin BAS-da aydın Ģəkildə nəzərdə tutulması
hallarında, ―auditor‖ termininin əvəzinə ―tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢ‖ terminindən istifadə olunur. ―TapĢırıq üzrə
tərəfdaĢ‖ və ―Ģirkət‖ terminləri, müvafiq hallarda, ictimai
sektor ekvivalentlərinə istinadən oxunmalıdır.
(e) AĢkar etməmə riski (Detection risk) – Auditor tərəfindən,
audit riskini məqbul sayılacaq qədər aĢağı səviyyəyə
salmaq üçün yerinə yetirilmiĢ prosedurların mövcud
təhrifləri aĢkar etməyəcəyi və bu təhriflərin istər fərdi
Ģəkildə, istərsə də digər təhriflərlə birlikdə əhəmiyyətli ola
biləcəyi ilə bağlı riskdir.
(f) Maliyyə hesabatları (Financial statements) – Mühasibat
sənədlərindən çıxarılmıĢ və maliyyə hesabatlarının
200 saylı BAS
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çərçivələrinə uyğun olaraq, müəyyən bir zaman kəsiyində
müəssisənin təsərrüfat resursları və ya öhdəlikləri barədə
məlumatları və müəyyən bir dövr üçün onlarda baĢ vermiĢ
dəyiĢiklikləri, o cümlədən açıqlamaları üçüncü Ģəxslərin
diqqətinə çatdırmaq məqsədilə maliyyə informasiyasının
strukturlaĢdırılmıĢ təsəvvüründən ibarətdir. ―Maliyyə
hesabatları‖ termini bir qayda olaraq, maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələblərinə
uyğun olaraq tərtib edilən maliyyə hesabatının tam dəstinə
aid edilə bilər, lakin o, həmçinin, ayrıca maliyyə
hesabatına da aid edilə bilər. Açıqlamalar zəruri hallarda
izah edilən, açıq Ģəkildə icazə verilmiĢ və ya maliyyə
hesabatları çərçivələrində baĢqa Ģəkildə icazə verilən,
maliyyə hesabatının mətnində və ya qeydlərdə yaxud
maliyyə hesabatına çarpaz istinad ilə daxil edilən izahlı və
ya təsviri məlumatlardan ibarətdir (Ref: Para. A14‒A15)
(g) Tarixi maliyyə məlumatları (Historical financial
information) – Xüsusi bir müəssisə ilə əlaqədar maliyyə
terminləri ilə ifadə olunmuĢ, birbaĢa olaraq həmin
müəssisənin mühasibat uçotu sistemindən götürülmüĢ,
keçmiĢ dövrlərdə baĢ vermiĢ iqtisadi hadisələri və ya
keçmiĢdə müəyyən vaxt kəsiklərində hökm sürən iqtisadi
Ģərait və ya vəziyyətləri təsvir edən məlumatlar.

(i) Təhrif (Misstatement) – Maliyyə hesabatı maddələrində
əks etdirilmiĢ kəmiyyət, təsnifat, təqdimat və ya açıqlanma
ilə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə
uyğun olaraq maliyyə hesabatının müvafiq maddələrində
əks etdirilməli olan kəmiyyət, təsnifat, təqdimat və ya
açıqlanma arasındakı fərqdir. Təhriflər dələduzluq və ya
səhv nəticəsində də yarana bilər.

BAS

(h) Rəhbərlik (Management) – Müəssisənin əməliyyatlarının
yerinə yetirilməsinə görə icraçı qismində məsuliyyət
daĢıyan Ģəxs və ya Ģəxslər. Müəyyən yurisdiksiyalarda
bəzi müəssisələrin rəhbərliyinin tərkibinə idarəetməyə
məsul Ģəxslərin bəziləri və ya hamısı, məsələn, Ġdarə
Heyətinin icra komitəsinin üzvləri və ya sahibkar-rəhbər
daxildir.

Auditor maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli
aspektlər baxımından ədalətli təqdim olunması və ya
düzgün və ədalətli təsəvvür yaratması haqqında rəy verdiyi
zaman
auditorun
mühakiməsinə
görə,
maliyyə
hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından
ədalətli təqdim olunması və ya düzgün və ədalətli təsəvvür
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yaratması üçün bu kəmiyyət, təsnifat, təqdimat və ya
açıqlamalara zəruri düzəliĢlərin edilməsi də bu təhriflərə
daxildir.
(j) Rəhbərliyin və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul
Ģəxslərin məsuliyyəti ilə əlaqədar auditin aparılması üçün
zəmin götürülən mühakimə (Premise, relating to the
responsibilities of management and, where appropriate,
those charged with governance, on which an audit is
conducted) – Rəhbərliyin və müvafiq hallarda,
idarəetməyə məsul Ģəxslərin auditin BAS-lara uyğun
aparılmasının əsasını təĢkil edən aĢağıdakı məsuliyyəti
daĢıdıqlarını qəbul etməsi və baĢa düĢməsi haqqında
mühakimədir. Bu məsuliyyət aĢağıdakıları ehtiva edir:
(i)

Maliyyə hesabatlarının maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun hazırlanmasına,
o cümlədən müvafiq hallarda,
ədalətli
təqdimatına görə;

(ii)

Rəhbərlik və müvafiq hallarda, idarəetməyə
məsul Ģəxslərin fikrincə, istər dələduzluq, istərsə
də səhv nəticəsində baĢ vermiĢ əhəmiyyətli
təhriflərdən
azad
maliyyə
hesabatlarının
hazırlanmasına imkan yaratmaq üçün zəruri daxili
nəzarət sisteminin təĢkilinə görə; habelə

(iii)

Auditora aĢağıdakıları təqdim etməyə görə:
a. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün
əhəmiyyətli olmasından rəhbərliyin və
müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul
Ģəxslərin xəbərdar olduğu qeydlər, sənədlər
və
digər
materiallar
kimi
bütün
informasiyalara giriĢ;
b. Auditorun audit aparmaq məqsədilə rəhbərlik
və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul
Ģəxslərdən tələb edə biləcəyi əlavə
informasiya; habelə
c.

Audit sübutları əldə etmək üçün auditorun
zəruri hesab etdiyi müəssisənin iĢçiləri ilə
məhdudiyyətsiz təmas.

Ədalətli təqdimat çərçivələrinin məqsədləri üçün
yuxarıdakı (i) bəndi ―maliyyə hesabatı çərçivələrinə uyğun
hazırlanan və ədalətli təqdim edilən maliyyə hesabatı‖ və
ya ―maliyyə hesabatı çərçivələrinə uyğun olaraq
200 saylı BAS
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müəssisədə iĢlərin vəziyyəti haqqında düzgün və ədalətli
təsəvvür yaradan maliyyə hesabatının hazırlanması‖ kimi
bəyan edilə bilər. ―Rəhbərliyin və müvafiq hallarda,
idarəetməyə məsul Ģəxslərin məsuliyyəti ilə əlaqədar
auditin aparılması üçün zəmin götürülən mühakimə‖
termini ―zəmin‖ kimi adlandırıla bilər.
(k) PeĢəkar mühakimə (Professional judgment) – Audit
tapĢırığının yerinə yetirilməsi Ģəraitinə uyğun fəaliyyət
qaydaları haqqında əsaslı qərarlar qəbul edərkən müvafiq
hazırlıqdan, bilik və təcrübədən (audit, mühasibat uçotu və
etika standartları kontekstində) istifadə olunması.
(l) PeĢəkar inamsızlıq (Professional skepticism) – ġübhəli
düĢüncə tərzindən, səhv və ya dələduzluq üzündən
mümkün təhrifləri aĢkar etməyə, habelə audit sübutlarının
tənqidi təhlilinə hazır olmağı nəzərdə tutan münasibət.
(m) Ağlabatan əminlik (Reasonable assurance) – Maliyyə
hesabatlarının auditi kontekstində, yüksək (lakin mütləq
olmayan) əminlik səviyyəsi.

(i)

Tərkib riski (Inherent risk) – Əməliyyatların
kateqoriyası, hesab qalıqları və ya informasiyanın
açıqlanması haqqında istənilən təsdiqləmənin
daxili nəzarət vasitələrindən əvvəl öz-özlüyündə
və ya digər təhriflərlə birlikdə əhəmiyyətli ola
biləcək təhriflərə məruz qalmasıdır.

(ii)

Nəzarət riski (Control risk) – Əməliyyatların
kateqoriyası, hesab qalıqları və ya informasiyanın
açıqlanması haqqında təsdiqləmədə baĢ verə
biləcək və istər öz-özlüyündə, istərsə də digər
təhriflərlə birlikdə əhəmiyyətli ola biləcək
təhriflərin müəssisənin daxili nəzarət vasitələri
tərəfindən vaxtında qarĢısının alınmaması və ya
aĢkar edilməməsi və aradan qaldırılmaması
riskidir.

BAS

(n) Əhəmiyyətli təhriflər riski (Risk of material misstatement)
– Maliyyə hesabatlarında auditə qədər yol verilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskidir. Bu, iki elementdən ibarət
olub, təsdiqləmələr əsasında aĢağıdakı Ģəkildə təsvir
olunur:

(o) Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər (Those charged with
governance) - Müəssisənin strateji istiqamətinə nəzarətə
görə məsuliyyət daĢıyan və müəssisənin hesabatlılığı ilə
bağlı öhdəlikləri olan Ģəxs(lər) və ya təĢkilat(lar) (məsələn,
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korporativ qəyyum). Bura, maliyyə hesabatının verilməsi
prosesinə nəzarət də daxildir. Bir sıra yurisdiksiyalarda
bəzi müəssisələr üçün, idarəetməyə məsul Ģəxslərə rəhbər
vəzifələrdə çalıĢan iĢçilər, məsələn, özəl və ya ictimai
sektora aid müəssisənin Ġdarə Heyətinin icra komitəsinin
üzvləri, yaxud sahibkar-menecer daxildir.

Tələblər
Maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı müvafiq etik normalar
14. Auditor müvafiq etik normalara, o cümlədən maliyyə
hesabatlarının auditi üzrə tapĢırıqlara tətbiq edilən müstəqilliyə
aid normalara riayət etməlidir. (Ġst: Paraq. A16-A19)
PeĢəkar inamsızlıq
15. Auditor maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli Ģəkildə təhrif
edilməsinə gətirib çıxaran vəziyyətlərin mövcud ola biləcəyini
qəbul edərək, auditi peĢəkar inamsızlıq əsasında planlaĢdırıb
həyata keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A20-A24)
PeĢəkar mühakimə
16. Auditor maliyyə hesabatlarının auditini planlaĢdırıb həyata
keçirərkən peĢəkar mühakimə yürütməlidir. (Ġst: Paraq. A25A29)
Yetərli münasib audit sübutları və audit riski
17. Ağlabatan əminliyə malik olmaq üçün auditor audit riskini
məqbul dərəcədə aĢağı səviyyəyə qədər azaldan və bununla da
rəy verərkən əsaslandığı kafi nəticələr çıxarmasına imkan
yaradan yetərli münasib audit sübutları əldə etməlidir. (Ġst:
Paraq. A30–A54)
Auditin BAS-lara uyğun aparılması
Audit üçün mühüm olan BAS-lara riayət edilməsi
18. Auditor audit üçün mühüm olan bütün BAS-lara riayət
etməlidir. BAS qüvvədə olduğu zaman və BAS-da təsvir edilən
Ģərtlər mövcud olduğu zaman audit üçün mühüm hesab edilir.
(Ġst: Paraq. A55–A59)19.
19. BAS-ın məqsədlərini düzgün anlamaq və tələblərini lazımi
Ģəkildə tətbiq etmək üçün auditor BAS-ın tam mətnini, o
cümlədən onun praktik tətbiqinə dair tövsiyələri və digər
izahedici materialları yaxĢı bilməlidir. (Ġst: Paraq. A60–A68)
20. Auditor bu BAS-ın və audit üçün mühüm olan bütün digər
BAS- ların tələblərini yerinə yetirməyənə qədər auditor rəyində
200 saylı BAS
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BAS-lara riayət etdiyini təsdiqləməməlidir.
Ayrı-ayrı BAS-larda şərtləşdirilmiş məqsədlər
21. Auditin ümumi məqsədlərinə nail olmaq üçün audit planını
hazırlayıb audit tapĢırığını yerinə yetirdiyi zaman auditor ayrıayrı BAS-lar arasında qarĢılıqlı münasibətləri nəzərə almaqla,
mühüm BAS-larda ĢərtləĢdirilmiĢ aĢağıdakı məqsədlərdən
istifadə etməlidir ki: (Ġst: Paraq. A69–A71)
(a) BAS-larda qoyulmuĢ tələblərə əlavə olaraq, hər hansı

digər audit prosedurlarının BAS-larda ĢərtləĢdirilmiĢ
məqsədlərin əldə edilməsində zəruri olmasını müəyyən
etsin; habelə (Ġst: Paraq. A72)
(b) Yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilib-edilmədiyini

qiymətləndirsin. (Ġst: Paraq. A73)
Müvafiq tələblərə riayət etmə
22. 23-cü paraqrafdakı müddəalar nəzərə alınmaq Ģərtilə, auditor
BAS-ın hər bir tələbinə o zamana kimi riayət etməlidir ki,
konkret tapĢırığın Ģərtləri altında:
(a) BAS bütünlüklə müvafiq olmasın; yaxud
(b) Tələb Ģərti olduğu və zəruri Ģərait olmadığı üçün tələb müvafiq

olmasın. (Ġst: Paraq. A74–A75)

Məqsədə nail olmama
24. Əgər müvafiq BAS-da qoyulmuĢ məqsədə nail olunmursa,
auditor bunun bütün məqsədlərinə nail olmaqda ona mane
olub-olmamasını və bu səbəbdən auditordan BAS-lara müvafiq
olaraq, öz rəyini dəyiĢməsini və ya tapĢırığı yerinə yetirməkdən
imtina etməsini (bu imtina tətbiq olunan qanun və ya qaydalar
çərçivəsində mümkün olduqda) tələb edilib-edilməməsini qiymətləndirir. Məqsədə nail olmama 230 saylı BAS-a müvafiq sənədləĢdirməni tələb edən əhəmiyyətli problemdir.4 (Ġst: Paraq. A77–A78)
4

BAS

23. Müstəsna hallarda auditor BAS-da ĢərtləĢdirilmiĢ tələbdən kənarlaĢmanın zəruri olub-olmadığı barədə qərar qəbul edə bilər. Belə hallarda həmin tələbin məqsədinə nail olmaq üçün auditor alternativ audit
prosedurları həyata keçirməlidir. Auditorun ĢərtləĢdirilmiĢ tələbdən
kənarlaĢma zərurəti yalnız bu tələb xüsusi bir prosedurun yerinə yetirilməsi üçün qoyulduqda və tələbin məqsədinə nail olan zaman prosedurun etibarsız olacağı xüsusi audit hallarında yarana bilər.
(Ġst: Paraq. A76)

230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8(c) paraqrafı.
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***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Maliyyə hesabatlarının auditi
Auditin həcmi (Ġst: Paraq. 3)
A1. Auditorun maliyyə hesabatlarına dair rəyi maliyyə hesabatlarının
bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələrinə əsasən hazırlanıb-hazırlanmamasını
müəyyən edir. Bu cür rəy maliyyə hesabatlarının istənilən auditi
nəticəsində tərtib olunur. Bu baxımdan, auditor rəyi, məsələn,
müəssisənin gələcək həyat qabiliyyətinə, yaxud rəhbərliyin iĢinin
səmərəliliyinə
təminat
vermir.
Bununla
belə,
bəzi
yurisdiksiyalarda tətbiq olunan qanun və qaydalar auditordan
digər xüsusi məsələlərə, məsələn, daxili nəzarət sisteminin
səmərəliliyinə və ya rəhbərliyin təqdim etdiyi hansısa idarəetmə
hesabatının maliyyə hesabatı ilə uyğunluğuna dair rəy tərtib
edilməsini tələb edə bilər. BAS-lar bu cür məsələlərə dair tələb və
tövsiyələri maliyyə hesabatlarına dair rəy formalaĢdırılması üçün
mühüm olduqları dərəcədə əks etdirsə də, auditor bu cür rəylərin
tərtib edilməsi üzrə əlavə öhdəliyə malik olduqda, ondan əlavə iĢ
görməsi tələb oluna bilər.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması (İst: Paraq. 4)
A2. Qanun və qaydalarda rəhbərliyin və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərin maliyyə hesabatının təqdim edilməsi üzrə
məsuliyyəti müəyyən edilə bilər. Bununla belə, bu məsuliyyətin
dərəcəsi, yaxud onların təsvir edilməsi üsulu ayrı-ayrı
yurisdiksiyalarda fərqli ola bilər. Bu fərqlərə baxmayaraq, BASlara uyğun audit rəhbərliyin və müvafiq hallarda, idarəetməyə
məsul Ģəxslərin aĢağıdakılarla bağlı məsuliyyətə malik olduqlarını
qəbul etmələri və baĢa düĢmələri haqda mühakiməyə əsaslanaraq
aparılır:
(a) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
hazırlanması, o cümlədən müvafiq hallarda ədalətli təqdimatı;
(b) Dələduzluq və ya səhv üzündən baĢ vermiĢ əhəmiyyətli
təhriflərdən uzaq maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına Ģərait
yaratmaq üçün rəhbərlik və müvafiq hallarda, idarəetməyə
məsul Ģəxslərin zəruri hesab etdikləri daxili nəzarət sisteminin
təĢkili; habelə
(c) Auditoru aĢağıdakılarla təmin etmək üzrə:
200 saylı BAS
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(i)

Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında mühüm
olmasından rəhbərliyin və müvafiq hallarda,
idarəetməyə məsul Ģəxslərin xəbərdar olduğu bütün
informasiyaya, məsələn, qeydlər, sənədlər və digər
materiallara giriĢ;

(ii)

Auditorun rəhbərlikdən və müvafiq hallarda,
idarəetməyə məsul Ģəxslərdən audit məqsədilə tələb edə
biləcəyi əlavə informasiya; habelə

(iii)

Müəssisə daxilində auditorun audit sübutu əldə etmək
üçün zəruri hesab etdiyi Ģəxslərlə qeyri-məhdud əlaqə
imkanı.

A3. Maliyyə hesabatlarının rəhbərlik və müvafiq hallarda,
idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən hazırlanması aĢağıdakıları
tələb edir:






Maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələrinin
müvafiq qanun və qaydalar nəzərə alınmaqla müəyyən
edilməsi.
Maliyyə hesabatlarının həmin çərçivələrə uyğun
hazırlanması.
Həmin çərçivələrin yetərincə müfəssəl təsvirinin maliyyə
hesabatlarına daxil edilməsi.



GeniĢ istifadəçi kütləsinin maliyyə informasiyasına
ümumi tələbatı (yəni ―ümumi təyinatlı maliyyə
hesabatı‖); yaxud



Xüsusi istifadəçi kütləsinin maliyyə informasiyasına
tələbatı (yəni ―xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatı‖).
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A4. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik Ģəxsi
mühakiməsinə arxalanaraq, həmin vəziyyətlərdə əsaslandırılmıĢ
olan mühasibat uçotunu müəyyən edərək, habelə müvafiq uçot
siyasətini seçərək tətbiq etməlidir. Bu mühakimə müvafiq maliyyə
hesabatı çərçivələri nəzərə alınmaqla formalaĢır. Maliyyə hesabatı
aĢağıdakı tələbatların ödənilməsi üçün iĢlənib hazırlanmıĢ
maliyyə hesabatı çərçivələrinə uyğun tərtib oluna bilər:
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A5. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri çox vaxt
səlahiyyətli və ya tanınmıĢ standart hazırlayan təĢkilatların, yaxud
qanun və qaydaların müəyyən etdiyi maliyyə hesabatı
standartlarını əhatə edir. Bir sıra hallarda maliyyə hesabatı çərçivələri həm səlahiyyətli və ya tanınmıĢ standart hazırlayan təĢkilatlar tərəfindən, həm də qanun və qaydalarla müəyyən olunmuĢ
maliyyə hesabatı standartlarını əhatə edə bilər. Digər mənbələr də
müvafiq maliyyə hesabatı çərçivələrinin tətbiq olunma istiqaməti
üzrə tövsiyələri əks etdirə bilər. Bəzi hallarda maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri bu cür digər mənbələri
əhatə edə, yaxud hətta yalnız bu cür mənbələrdən ibarət ola bilər.
Bu cür digər mənbələrin tərkibinə aĢağıdakılar daxildir:


Müəssisənin hüquqi və etik mühiti, o cümlədən
mühasibat uçotu məsələləri ilə bağlı olan qanun tabeli
aktlar, qaydalar, məhkəmə qərarları və peĢəkar etik
öhdəliklər;



Standartlar hazırlayan peĢəkar və ya tənzimləyici
təĢkilatların mühasibat uçotu qaydalarına dair dərc
edilmiĢ müxtəlif səlahiyyətli Ģərhləri;



Standartlar hazırlayan peĢəkar və ya tənzimləyici
təĢkilatların iĢləyib hazırladığı, ortaya çıxan mühasibat
uçotu
problemlərinə
dair
müxtəlif
səviyyəli
mütəxəssislərin dərc edilmiĢ rəyləri;



Ġctimaiyyət arasında geniĢ yayılmıĢ və qəbul edilmiĢ
(bütövlükdə mühasibat uçotunda və o cümlədən
müəssisənin fəaliyyət sahəsində) üsullar və metodlar;
habelə



Mühasibat uçotuna dair ədəbiyyat.

Maliyyə hesabatı çərçivələri ilə onun tətbiqinə dair praktik
tövsiyələri ehtiva edən mənbələr arasında və ya belə çərçivələri
əhatə edən mənbələr arasında ziddiyyətlər yarandıqda, daha
yüksək səlahiyyətə malik mənbə üstünlük təĢkil edir.
A6. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələbləri
maliyyə hesabatının forma və məzmununu müəyyən edir.
Çərçivələr bütün əməliyyat və hadisələri uçotda əks etdirməyi və
ya açıqlamağı müəyyən etməsə də, adətən, həmin çərçivələrdə
nəzərdə tutulan tələblərin əsasında duran konsepsiyalara uyğun
uçot siyasətinin iĢlənib hazırlanması və tətbiq olunması üçün baza
rolunu oynaya bilən kifayət qədər geniĢ əsaslar yaradır.
A7. Maliyyə hesabatı çərçivələrinin bəziləri ədalətli təqdimat
çərçivələrinə, digərləri isə uyğunluq çərçivələrinə ayrılır.
200 saylı BAS
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Müəssisələr tərəfindən ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının
hazırlanması məqsədilə istifadə olunması nəzərdə tutulan
standartları açıqlamaq üçün səlahiyyəti olan və hamılıqla qəbul
edilən təĢkilatın müəyyən etdiyi maliyyə hesabatı standartlarını
birbaĢa əhatə edən maliyyə hesabatı çərçivələri çox vaxt ədalətli
təqdimata nail olmaq üçün hazırlanır, məsələn, Beynəlxalq
Mühasibat Uçotu Standartları ġurasının (IASB) hazırladığı
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (MHBS).



Məsələn, Ġctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun
Beynəlxalq Standartları Komitəsinin nəĢr etdiyi ―Kassa
hesablama metodundan istifadə etməklə hazırlanmıĢ maliyyə
hesabatları‖ Ġctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu
Standartında (IPSAS) deyilir ki, ictimai sektorda çalıĢan
müəssisə maliyyə hesabatını həmin IPSAS əsasında
hazırladığı zaman əsas maliyyə hesabatı pul daxilolmaları və
ödəmələri haqqında hesabatdır.



Ġzahedici qeydləri əks etdirməli olan vahid maliyyə
hesabatına dair digər nümunələrə aĢağıdakılar daxildir:
o
o
o
o
o
o
o

Mühasibat balansı.
Gəlirlər və zərərlər haqqında hesabat (gəlirlər və zərərlər
hesabı);
BölüĢdürülməmiĢ gəlirlər haqqında hesabat.
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat.
ġəxsi kapitalı əhatə etməyən aktivlər və öhdəliklər
haqqında hesabat.
ġəxsi kapitalda baĢ vermiĢ dəyiĢikliklər haqqında
hesabat.
Gəlirlər və xərclər haqqında hesabat.
125
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A8. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələbləri,
həmçinin, maliyyə hesabatının tam toplusunun nədən ibarət
olduğunu müəyyən edir. Əksər çərçivələrə uyğun olaraq, maliyyə
hesabatı hər hansı bir müəssisənin maliyyə vəziyyəti, maliyyə
nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkəti barədə informasiyanı əks
etdirmək üçün nəzərdə tutulur. Bu cür çərçivələrə uyğun olaraq,
maliyyə hesabatının tam toplusuna maliyyə vəziyyəti haqqında
hesabat (mühasibat balansı); gəlirlər və zərərlər haqqında hesabat;
kapitalda dəyiĢiklər haqqında hesabat; pul vəsaitlərinin hərəkəti
haqqında hesabat, izahedici qeydlər daxildir. Bir sıra digər
çərçivələrə uyğun olaraq, maliyyə hesabatının tam toplusu təkcə
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan və aĢağıdakı izahedici
qeydlərdən ibarət ola bilər:
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A9. Məhsul qrupları üzrə bölüĢdürülmüĢ gəlirlər və zərərlər
hesabı.210 saylı BAS-da maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinin münasibliliyinin müəyyənləĢdirilməsi üzrə tələblər
və tövsiyələr təqdim edilir5. Maliyyə hesabatlarının xüsusi
təyinatlı çərçivələrə uyğun hazırlanmasının xüsusi aspektləri
800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da6 təsvir edilir.
A10.Həmin mühakimə audit aparılması zamanı əhəmiyyət kəsb
etdiyindən, auditordan rəhbərliyin və müvafiq hallarda, idarəetmə
səlahiyyətlərinə malik Ģəxslərin A2 paraqrafında audit tapĢırığının
qəbul edilməsi üçün ilkin Ģərt kimi irəli sürülən məsuliyyətə malik
olduqlarını qəbul etmələri və baĢa düĢmələri haqda razılığını əldə
etməsi tələb olunur7.
Ġctimai sektorda auditin xüsusiyyətləri
A11.Ġctimai sektorda müəssisələrin maliyyə hesabatlarının auditi
zamanı auditorun səlahiyyətləri digər müəssisələrə nisbətən daha
geniĢ ola bilər. Nəticə etibarilə rəhbərliyin məsuliyyəti ilə bağlı
olan və ictimai sektorda müəssisənin maliyyə hesabatlarının
auditində əsas kimi götürülmüĢ müha-kimə əlavə məsuliyyəti,
məsələn, əməliyyatların və hadisələrin qanun və ya qaydalar,
yaxud digər tələblər çərçivəsində icra olunması üzrə məsuliyyəti8
ehtiva edə bilər.
Auditor rəyinin forması (Ġst: Paraq. 8)
A12.Auditorun ifadə etdiyi rəy maliyyə hesabatlarının bütün
əhəmiyyətli as-pektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinə uyğun hazırlanması barədədir. Bununla belə,
auditor rəyinin forması tətbiq olunan maliyyə hesabatı
çərçivələrindən və tətbiq olunan qanun və qayda-lardan asılı
olacaqdır. Əksər maliyyə hesabatı çərçivələrinə maliyyə hesabatlarının təqdimatı ilə bağlı tələblər daxildir; bu çərçivələrdə
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan maliyyə hesabatı
çərçivələrinə uyğun hazırlanmasına təqdimatın özü də daxildir.
A13.Maliyyə hesabatı çərçivələri ədalətli təqdimat çərçivələri olduqda,
məsələn, ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları halında olduğu kimi,
BAS-ların tələb etdiyi rəy maliyyə hesabatlarının bütün
5

210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS-ın 6(a) paraqrafı.
800 saylı ―Xüsusi mülahizələr - xüsusi təyinatlı çərçivələrdə hazırlanmıĢ maliyyə hesabatlarının auditi‖
BAS-ın (düzəliĢ edilmiĢ) 8-ci paraqrafı.
7
210 saylı BAS, 6(b) paraqraf.
8
Bax: A57 paraqrafı.
6
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əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətlə təqdim olunması, yaxud
düzgün və ədalətli fikir yaratması barədədir. Maliyyə hesabatı
çərçivələri uyğunluq çərçivələri olduqda isə tələb olunan rəy
maliyyə hesabatlarının bütün maddi aspektlər baxımından həmin
çərçivələrə uyğun hazırlanması barədədir. Xüsusi olaraq baĢqa cür
müəyyən edilməzsə, BAS-larda ―auditor rəyi‖ ifadəsinə edilmiĢ
istinadlar hər iki rəy formasını əhatə edir.

AnlayıĢlar
Maliyyə hesabatları (Ġst: Paraq. 13(f))
A14.Maliyyə hesabatları çərçivələrinin bəziləri müəssisənin iqtisadi
resurslarına və ya baĢqa sözlə desək, öhdəliklərinə Ģamil edilə
bilər. Məsələn, bunları müəssisənin aktivləri və passivləri
adlandırmaq olar, onların arasındakı qalıq fərqini isə kapital və ya
kapital fərqləri adlandırmaq olar.
A15.Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri ilə maliyyə
hesabatlarına daxil edilməsi tələb edilən izahlı və ya təsviri
məlumatlar rəhbərliyin hesabatı və ya risklər üzrə hesabat kimi
baĢqa bir sənəddəki məlumatlara çarpaz istinad etməklə daxil
oluna bilər. ―Çarpaz istinadla daxil edilmiĢdir‖ digər sənəddən
maliyyə hesabatlarına deyil, maliyyə hesabatlarından digər sənədə
çarpaz istinad etmək mənasını verir. Ġzahlı və ya təsviri
məlumatların mənbəyinin göstərilməsi maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələrində açıq Ģəkildə qadağan olunmadığı və
məlumatların mənbəyi müvafiq qaydada göstərildiyi hallarda,
həmin məlumatlar maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təĢkil
edir.

A16.Auditor müvafiq etik normalara, o cümlədən maliyyə
hesabatlarının auditi üzrə tapĢırıqlara tətbiq edilən müstəqilliklə
bağlı etik normalara tabedir. Müvafiq etik normalar, bir qayda
olaraq, Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları ġurasının
PeĢəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin (IESBA Məcəlləsinin)
maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı A və B hissələrində nəzərdə
tutulmuĢ normalardan, habelə daha sərt yerli tələblərdən ibarətdir.

BAS

Maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı müvafiq etik normalar
(Ġst: Paraq. 14)

A17.IESBA Məcəlləsinin A hissəsi maliyyə hesabatlarının auditi
zamanı auditorun riayət etməli olduğu peĢəkar etikanın
fundamental qaydalarını və həmin qaydaların tətbiq olunması üzrə
konseptual prinsipləri müəyyən edir. IESBA Məcəlləsinə uyğun
olaraq, auditorun riayət etməli olduğu fundamental qaydalar
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aĢağıdakılardır:
(a) Dürüstlük;
(b) Obyektivlik;
(c) PeĢəkar səriĢtəlilik və lazımi ehtiyatlılıq;
(d) Məxfilik; habelə
(e) PeĢəkar davranıĢ.

IESBA Məcəlləsinin B hissəsi konkret vəziyyətlərdə konseptual prinsiplərin tətbiq olunması qaydalarını iĢıqlandırır.
A18.Audit tapĢırığı həmiĢə ictimai maraqların müdafiəsi məqsədilə
yerinə yetirilir və bu baxımdan, IESBA Məcəlləsinə uyğun olaraq,
auditor auditi aparılacaq müəssisədən asılı olmamalıdır. IESBA
Məcəlləsi müstəqilliyi fikir müstəqilliyi və hərəkət müstəqilliyi
kimi müəyyən edir. Auditorun müəssisədən asılı olmamasını onun
auditor rəyinin obyektivliyini poza biləcək hər hansı amilin təsiri
olmadan formalaĢdırmaq bacarığı təmin edir. Müstəqillik
auditorun dürüst olmaq, obyektivliyi və peĢəkar inamsızlığı
qoruyub saxlamaq imkanlarını artırır.
A19.1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı (ISQC)9 və ya ən
azı onu qədər sərt olan yerli tələblər10 audit tapĢırıqları üzrə
özünün keyfiyyətə nəzarət sistemini yaratmaq və qoruyub
saxlamaqla bağlı Ģirkətin öhdəliklərini tənzimləyir. 1 saylı BKNS
Ģirkətin və onun iĢçilərinin müvafiq etik normalar, o cümlədən
müstəqilliklə bağlı tələblərə riayət etməsinə dair məntiqi əminlik
əldə etmək üçün hazırlanmıĢ qayda və prosedurların müəyyən
edilməsi üzrə Ģirkətin məsuliyyətini müəyyən edir.11 220 saylı BAS
tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın müvafiq etik normalarla bağlı
məsuliyyətini müəyyən edir. Bunlara tapĢırıq qrupu üzvlərinin
müvafiq etik normalara riayət etməməsi haqda sübut əldə etmək,
hərtərəfli müĢahidə və lazım gələrsə, sorğu aparılması və əgər
tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın diqqətini tapĢırıq qrupu üzvlərinin müvafiq
etik normalara riayət etməməsini təsdiqləyən məsələlər cəlb
edərsə, müvafiq tədbir görülməsi və nəhayət, audit tapĢırığına
Ģamil edilən müstəqillik tələblərinə riayət edilməsi haqda nəticə
çıxarılması daxildir.12 220 saylı BAS nəzərdə tutur ki, Ģirkət və ya
9

1 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə
tapĢırıqları yerinə yetirən Ģirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət‖ BKNS.
10
220 saylı ―Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ BAS, 2-ci paraqraf.
11
1 saylı BKNS, 20-25-ci paraqraflar.
12
220 saylı BAS, 9-12-ci paraqraflar.
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digər tərəflərin təqdim etdiyi informasiya baĢqa cür təklif etməzsə,
tapĢırıq qrupu fərdi audit tapĢırığına tətbiq olunan keyfiyyətə
nəzarət prosedurları üzrə öhdəliklərini yerinə yetirərkən Ģirkətin
keyfiyyətə nəzarət sisteminə etibar etmək hüququna malikdir.
PeĢəkar inamsızlıq (Ġst: Paraq. 15)

A20.PeĢəkar inamsızlığa, həmçinin, aĢağıdakıları aĢkara çıxarmağa
hazır olmaq daxildir:


Əldə edilmiĢ digər audit sübutlarına zidd olan audit sübutları.



Audit sübutu qismində istifadə olunan sənədlərin və suallara cavabların etibarlılığını Ģübhə altına alan məlumatlar.



Dələduzluğun mümkünlüyünü göstərə bilən Ģərtlər.



BAS-larda tələb edildiyindən əlavə audit prosedurlarının keçirilməsinə ehtiyacın olmasını göstərən hallar.



Qeyri-adi halların aĢkara çıxarılmaması.



Audit müĢahidələrindən çıxarılmıĢ nəticələrin həddən artıq
ümumiləĢdirilməsi.



Audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmini
müəyyən edərkən qeyri-münasib ehtimallardan istifadə
edilməsi və bundan irəli gələn nəticələrin qiymətləndirilməsi.

A22.PeĢəkar inamsızlıq audit sübutlarının tənqidi qiymətləndirilməsi
üçün zəruridir. O cümlədən ziddiyyət təĢkil edən audit sübutlarını
və sənədləri, araĢdırmalara verilən cavabları, habelə rəhbərlikdən
və idarəetməyə məsul Ģəxslərdən alınmıĢ digər informasiyanın
etibarlılığını Ģübhə altına almaq lazım gəlir. Bura, həmçinin,
məsələn, dələduzluq riski amillərinin mövcud olduğu və
xüsusiyyətinə görə dələduzluğa meyilli sadə bir sənədin maliyyə
hesabatında göstərilən əhəmiyyətli maddə üçün yeganə sübut kimi
təqdim olunduğu halda, vəziyyətlə bağlı əldə edilmiĢ audit
sübutunun yetərliliyi və münasibliyinin təhlili də daxildir.

BAS

A21.Əgər auditor, məsələn, aĢağıdakılarla bağlı riskləri azaltmaq
niyyətindədirsə, audit prosesinin davam etdiyi müddət ərzində
peĢəkar inamsızlığın qorunub saxlanması zəruridir:

A23.Əgər sənədlərin dürüstlüyünə inanmamaq üçün auditorun hər
hansı bir əsası olmazsa, auditor həmin sənədləri orijinal kimi qəbul
edə bilər. Buna baxmayaraq, auditor audit sübutu qismində istifadə
olunacaq informasiyanın etibarlılığını təhlil etməlidir.13
13

500 saylı ―Audit sübutu‖ BAS, 7-9-cu paraqraflar.
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Ġnformasiyanın etibarlılığına Ģübhə yarandığı və ya mümkün
dələduzluğun mövcudluğunu göstərən faktlar olduğu hallarda
(məsələn, əgər audit zamanı müəyyən olunmuĢ vəziyyət auditoru
sənədin dürüst ola bilməməsinə və ya sənəddəki terminlərin
saxtalaĢdırılmıĢ ola bilməsinə inandırarsa), BAS-lara uyğun
olaraq, auditor daha bir araĢdırma aparmalı və məsələni həll
etmək üçün audit prosedurlarına hansı dəyiĢiklik və ya əlavələrin
edilməsinin zəruri olduğunu müəyyən etməlidir.14
A24.Auditor müəssisə rəhbərliyinin və idarəetməyə məsul Ģəxslərinin
dürüstlüyü və səmimiyyəti ilə bağlı keçmiĢ təcrübəsini nəzərə
alacaq. Buna baxmayaraq, rəhbərliyin və idarəetməyə məsul
Ģəxslərin dürüst və səmimi olması auditoru peĢəkar inamsızlığını
qoruyub saxlamaq zərurətindən azad etmir və o, ağlabatan əminlik
əldə etmək üçün yalnız inandırıcı audit sübutlarına arxalana bilər.
PeĢəkar mühakimə (Ġst: Paraq. 16)
A25.PeĢəkar mühakimə auditin lazımınca aparılması üçün vacibdir.
Bunun səbəbi ondadır ki, fakt və vəziyyətlərə dair müvafiq bilik və
təcrübə tətbiq olunmadan, müvafiq etik normalar və BAS-lar Ģərh
edilə bilməz, nə də audit prosesində tələb edilən əsaslandırılmıĢ
qərarlar qəbul edilə bilməz. PeĢəkar mühakimə, xüsusilə,
aĢağıdakılara dair qərarların verilməsi üçün zəruridir:


Əhəmiyyətlilik və audit riski.



BAS-ların tələblərini ödəmək üçün və audit sübutları
toplamaq üçün istifadə edilmiĢ audit prosedurlarının
xüsusiyyəti, müddəti və həcmi.



Yetərli münasib audit sübutlarının əldə olunması və BAS-da
nəzərdə tutulmuĢ məqsədlərə, deməli, auditorun ümumi
məqsədlərinə nail olmaq üçün lazımi audit sübutlarının əldə
edilib-edilmədiyinin qiymətləndirilməsi.



Müəssisənin maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan
çərçivələrindən istifadə edərkən rəhbərliyin mühakimələrinin
qiymətləndirilməsi.



Əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında nəticələr çıxarılması,
məsələn, rəhbərliyin maliyyə hesabatını hazırlayarkən istifadə
etdiyi hesablamaların əsaslılığı barədə.

A26.Auditorun peĢəkar mühakiməsinin səciyyəvi cəhəti ondan
ibarətdir ki, bu mühakimə əsaslandırılmıĢ mühakimələr yürütmək
üçün zəruri hazırlığa, biliklərə, təcrübəyə və səriĢtəyə malik
14

240 saylı BAS, 13-cü paraqraf; 500 saylı BAS, 11-ci paraqraf; 505 saylı ―Kənar mənbədən təsdiqləmələr‖
BAS, 10-11-ci və 16-cı paraqraflar.
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auditor tərəfindən yürüdülür.
A27.Ġstənilən konkret halda peĢəkar mühakimənin yürüdülməsi
auditora məlum olan fakt və vəziyyətlərə əsaslanır. Audit zamanı
tapĢırıq qrupu daxilində və tapĢırıq qrupu ilə Ģirkətdə iĢləyən və ya
iĢləməyən lazımi səviyyəli baĢqa Ģəxslər arasında çətin və
mübahisəli məsələlərə dair məsləhətləĢmə, məsələn, 220 saylı
BAS-ın15 tələbinə uyğun məsləhətləĢmə informasiya əsaslı və
inandırıcı mühakimələr yürütməkdə auditora yardım edir.
A28.PeĢəkar mühakimə audit və mühasibat uçotu prinsiplərinin səriĢtə
ilə aparıldığını əks etdirməsi, habelə auditor rəyinin verildiyi tarixə
qədər auditora məlum olmuĢ fakt və hallar nöqteyi-nəzərindən
münasib və onlara uyğun olması əsasında qiymətləndirilə bilər.
A29.PeĢəkar mühakiməni bütün audit prosesi ərzində yürütmək
lazımdır. Bundan əlavə, onu lazımi qaydada sənədləĢdirmək
lazımdır. Bu baxımdan, auditordan audit zamanı ortaya çıxan
əhəmiyyətli məsələlərə dair nəticələr çıxarılarkən yürüdülmüĢ
mühüm peĢəkar mühakimələrin bu auditlə əvvəllər heç bir əlaqəsi
olmayan təcrübəli auditor tərəfindən baĢa düĢülməsinə imkan
verəcək qədər yetərli audit sənədlərini hazırlamaq tələb olunur.16
PeĢəkar mühakimə tapĢırığa dair fakt və hallarla və ya yetərli
münasib audit sübutları ilə baĢqa Ģəkildə dəstəklənməyən
qərarların əsaslandırılması üçün istifadə edilməməlidir.
Yetərli münasib audit sübutları və audit riski (Ġst: Paraq. 5 and 17)
A30.Audit sübutu auditor rəyini və hesabatını dəstəkləmək üçün
lazımdır. Xüsusiyyət baxımından kumulyativ olan audit sübutları
əsasən audit prosesində yerinə yetirilən audit prosedurları
nəticəsində əldə edilir. Bununla belə, ona həmçinin, digər
mənbələrdən, məsələn, əvvəlki auditlərdən (bir Ģərtlə ki, auditor
əvvəlki auditdən sonra bu cür informasiyanın cari auditə
uyğunluğuna mənfi təsir göstərə bilən dəyiĢikliklərin baĢ veribvermədiyini müəyyən etmiĢ olsun1717) və ya hər hansı bir Ģirkətin
müĢtəri qəbulu və davamlılığı üzrə keyfiyyətə nəzarət
prosedurlarından götürülmüĢ məlumatlar da daxil ola bilər.
Müəssisənin daxilində və ondan kənarda olan digər mənbələrə
əlavə olaraq, müəssisənin mühasibat uçotu sənədləri audit sübutu

BAS

Audit sübutunun yetərli və münasib olması

15

220 saylı BAS, 18-ci paraqraf.
230 saylı BAS, 8-ci paraqraf.
17
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS, 9-cu paraqraf.
16
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üçün vacib bir mənbədir. Bundan əlavə, audit sübutu qismində
istifadə oluna biləcək informasiyanı müəssisənin cəlb etdiyi və ya
onunla iĢləyən ekspert də hazırlaya bilər. Audit sübutu həm
rəhbərliyin təsdiqləmələrini dəstəkləyən və doğruluğunu sübuta
yetirən informasiyanı, həm də bu cür təsdiqləmələrə zidd olan
istənilən informasiyanı əks etdirir. Bundan əlavə, bir sıra hallarda,
informasiyanın mövcud olmaması (məsələn, informasiyanın tələb
olunan Ģərhinin təqdim edilməsindən rəhbərliyin imtina etməsi)
faktından auditor istifadə edir və bu, eyni zamanda, audit sübutu
sayılır. Auditor rəyi formalaĢdırmaqla bağlı auditorun iĢi audit
sübutlarının əldə edilməsi və qiymətləndirilməsindən ibarətdir.
A31.Audit sübutlarının yetərliliyi və münasibliyi bir-biri ilə qarĢılıqlı
əlaqədədir. Yetərlilik audit sübutunun kəmiyyət ölçüsüdür. Lazım
olan audit sübutunun kəmiyyətinə əhəmiyyətli təhriflər riskinin
auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi (qiymətləndirilmiĢ risklər nə
qədər yüksək olarsa, audit sübutu bir o qədər çox tələb olunar) və
bu cür audit sübutunun keyfiyyəti (keyfiyyət nə qədər yüksək
olarsa, audit sübutu bir o qədər az tələb oluna bilər) təsir göstərir.
Bununla belə, əlavə audit sübutlarının əldə edilməsi onların
keyfiyyətinin zəif olmasını ört-basdır edə bilməz.
A32.Münasib xarakter audit sübutunun keyfiyyət ölçüsüdür, yəni onun
auditor rəyinin əsaslandığı nəticələrin dəstəklənməsinə müvafiq
olması və dürüstlüyüdür. Sübutun dürüstlüyü onun mənbəyi və
xüsusiyyətindən, habelə əldə edildiyi konkret hallardan asılıdır.
A33.Audit riskini məqbul dərəcədə aĢağı səviyyəyədək azaltmaq və
nəticədə auditorun öz rəyini əsaslandırması üçün kafi nəticələr
çıxarmasına imkan vermək məqsədilə toplanmıĢ audit sübutlarının
nə dərəcədə yetərli və münasib xarakterli olması peĢəkar
mühakimə əsasında müəyyən edilir. 500 saylı BAS və digər BASlar bütün audit prosesinə tətbiq edilə bilən və auditorun yetərli
münasib audit sübutları toplaması zamanı nəzərə almalı amillərə
aid olan əlavə tələb və tövsiyələri müəyyən edir.
Audit Riski
A34.Audit riski informasiyanın əhəmiyyətli təhrif riskindən və
səhvləri
aĢkar
etməmə
riskindən
asılıdır.
Risklərin
qiymətləndirilməsi həmin məqsədə çatmaq üçün zəruri olan
informasiyanın əldə edilməsi üzrə audit prosedurları və bütün audit
ərzində toplanmıĢ sübutlar əsasında aparılır. Risklərin
qiymətləndirilməsi məsələsi dəqiq kəmiyyət qiymətləndirməsindən
daha çox peĢəkar mühakimə məsələsidir.
A35.BAS-ların məqsədləri üçün maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli
200 saylı BAS
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təhriflər olmadığı halda, auditorun onlarda belə təhriflərin olması
barədə rəy verə bilməsi riski audit riskinə daxil deyildir. Bu risk
bir qayda olaraq, cüzi riskdir. Bundan əlavə, audit riski texniki
termin olub, audit prosesi ilə bağlıdır; o, auditorun biznes
risklərinə, məsələn, mülki iddia üzündən itki, mənfi ictimai rəy,
yaxud maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı ortaya çıxan digər
hadisələrə aid deyildir.
Əhəmiyyətli təhriflər riski
A36.Əhəmiyyətli təhriflər riski iki səviyyədə mövcud ola bilər:


Ümumi maliyyə hesabatı səviyyəsi və



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

A37.Ümumi maliyyə hesabatı səviyyəsində olan əhəmiyyətli təhriflər
riski maliyyə hesabatlarına hərtərəfli bağlılığı olan və əksər
təsdiqləmələrə potensial təsir göstərən risklərdir.
A38.Təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riski yetərli
münasib audit sübutları toplamaq üçün zəruri olan əlavə audit
prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmini müəyyən etmək
məqsədilə qiymətləndirilir. Belə sübutlar auditorun maliyyə
hesabatları barədə məqbul dərəcədə aĢağı audit riski səviyyəsində
rəy ifadə etməsinə imkan verir. Auditorlar əhəmiyyətli təhriflər
riskinin qiymətləndirilməsi məqsədilə müxtəlif yanaĢmalardan
istifadə edirlər. Məsələn, auditor aĢkar etməmə riskinin məqbul
səviyyəsini əldə etmək üçün audit riski elementlərinin ümumi
əlaqəsini riyazi baxımdan ifadə edən modeldən istifadə edə bilər.
Bəzi auditorlar audit prosedurlarının planlaĢdırılması üçün bu cür
modeli faydalı hesab edirlər.

A40.Müəyyən təsdiqləmələr və müvafiq əməliyyat kateqoriyaları,
hesab qalıqları və açıqlamalar üçün tərkib riski daha yüksəkdir.
Məsələn, bu, mürəkkəb hesablamalar və ya uçot qiymətləndirmələrində əhəmiyyətli dərəcədə qeyri-müəyyənliyə uğramıĢ
məbləğlər üçün daha yüksək ola bilər. Biznes risklərinin meydana
gəlməsinə səbəb olan xarici vəziyyətlər də tərkib riskinə təsir
göstərə bilər. Məsələn, texnoloji araĢdırmalar müəyyən məhsulun
mənəvi cəhətdən köhnəlməsinə gətirib çıxara bilər ki, nəticədə
ehtiyatların dəyərinin ĢiĢirdilməsi ehtimalı artır. Müəssisə və onun
kommersiya mühiti ilə və əməliyyat kateqoriyalarının, hesab
qalıqlarının və informasiyanın açıqlanmasının bir neçəsi və ya
133

BAS

A39.Təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riski iki
elementdən ibarətdir: tərkib riski və nəzarət riski. Tərkib riski və
nəzarət riski maliyyə hesabatlarının auditindən asılı olmayaraq,
müəssisə səviyyəsində mövcuddur.
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hamısı ilə bağlılığı olan amillər də konkret təsdiqləmə ilə əlaqəli
tərkib riskinə təsir göstərə bilər. Belə amillərə, məsələn,
əməliyyatları davam etdirmək üçün yetərli dövriyyə kapitalının
olmaması və ya sahənin geniĢ sayda müflisləĢmələrlə səciyyələnən
vəziyyətinin pisləĢməsi aid edilə bilər.
A41.Nəzarət riski müəssisənin maliyyə hesabatını hazırlamaq üçün
əhəmiyyətli olan məqsədlərinə nail olmasına təhlükə yaradan aĢkar
edilmiĢ riskləri aradan qaldırmaq məqsədilə daxili nəzarət
sisteminin rəhbərlik tərəfindən iĢlənib hazırlanması, həyata
keçirilməsi və dəstəklənməsi prosesinin səmərəliliyindən asılıdır.
Bununla belə, daxili nəzarət sisteminin iĢlənib hazırlanmasının və
fəaliyyət göstərməsinin keyfiyyətindən asılı olmayaraq, ona xas
olan məhdudiyyətlər maliyyə hesabatlarındakı əhəmiyyətli
təhriflər riskini yalnız azalda bilər, lakin aradan qaldıra bilməz.
Bunlara, məsələn, insanın yol verə biləcəyi mümkün səhv və ya
xətalar, yaxud gizli sövdələĢləĢmə və ya lazımınca rəhbərlik
edilməməsi üzündən pozulmuĢ nəzarət prosesləri ilə bağlı
ehtimallar aid ola bilər. Müvafiq olaraq, nəzarət riskləri müəyyən
qədər daim mövcud olacaq. BAS-larda təsvir edilmiĢ vəziyyətlərə
uyğun olaraq, auditor mahiyyəti üzrə zəruri audit prosedurlarının
xüsusiyyəti, müddəti və həcmini müəyyən edərkən, özünün
mülahizəsinə görə, nəzarət vasitələrinin tətbiqinin səmərəliliyini
yoxlamalıdır və ya yoxlaya bilər.18
A42.BAS-larda bir qayda olaraq, tərkib riski ilə nəzarət riski ayrıayrılıqda deyil, daha çox ―əhəmiyyətli təhriflər riski‖nin
birləĢdirilmiĢ halda qiymətləndirilməsi kimi nəzərdən keçirilir.
Bununla belə, auditor tərkib riskini və nəzarət riskini auditin üstün
texnika və ya metodikalarından, habelə praktik aspektlərdən asılı
olaraq, ayrı-ayrılıqda və ya birləĢdirilmiĢ halda qiymətləndirə bilər.
Əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsi həm kəmiyyət
terminləri ilə, məsələn, faizlərlə, həm də qeyri-kəmiyyət terminləri
ilə ifadə edilə bilər. Ġstənilən halda, auditorun nöqteyi-nəzərincə,
müvafiq risk qiymətləndirmələri zərurəti belə qiymətləndirmələrə
müxtəlif yanaĢmalardan daha vacibdir.
A43.315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS maliyyə hesabatları və
təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin aĢkar
edilməsi və qiy-mətləndirilməsinə dair tələbləri müəyyən edir və
tövsiyələr verir.
AĢkar etməmə riski
A44.Audit riskinin bu və ya digər səviyyəsinə görə, aĢkar etməmə
riskinin
məqbul
səviyyəsi
təsdiqləmə
səviyyəsində
qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski ilə əks asılılıqdadır.
Məsələn, auditorun fikrincə, mövcud əhəmiyyətli təhriflər riski nə
18

330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorun cavab tədbirləri‖ BAS, 7-17-ci paraqraflar.

200 saylı BAS
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qədər böyük olarsa, qəbul edilə bilən aĢkar etməmə riski daha az
ola bilər və deməli, auditor daha inandırıcı audit sübutları tələb
edər.
A45.AĢkar etməmə riski auditor tərəfindən audit riskini məqbul
dərəcədə aĢağı səviyyəyədək azaltmaq üçün müəyyən edilmiĢ
audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi ilə bağlıdır.
Deməli, o, audit prosedurunun və onun auditor tərəfindən yerinə
yetirilməsinin səmərəliliyindən asılıdır. Bəzi amillər, məsələn:


adekvat planlaĢdırma;



tapĢırıq qrupuna üzvlərin düzgün seçilməsi;



peĢəkar inamsızlığa riayət olunması; habelə



yerinə yetirilmiĢ audit iĢinə nəzarət və onun təhlili

audit prosedurunun və onun icra olunmasının səmərəliliyini
artırmağa yardım edir və auditorun qeyri-müvafiq audit
prosedurunu seçə bilməsi, müvafiq audit prosedurunu yanlıĢ
tətbiq edə bilməsi, yaxud audit nəticələrini yanlıĢ Ģərh edə bilməsi
ehtimalını azaldır.
A46.300 saylı BAS19 və 330 saylı BAS maliyyə hesabatlarının
auditinin və auditorun qiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı cavab
tədbirlərinin planlaĢdırılmasına dair tələbləri müəyyən edir və
tövsiyələr verir. Lakin auditin tərkib məhdudiyyətləri üzündən
aĢkar etməmə riski yalnız azaldıla bilər, onu aradan qaldırmaq
mümkün deyildir. Müvafiq olaraq, aĢkar etməmə riskinin müəyyən
qismi həmiĢə mövcud olacaqdır.
A47.Auditordan audit riskini sıfıra qədər azaltmaq gözlənilmir, çünki
maliyyə hesabatlarının dələduzluq və ya səhv nəticəsində yol
verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflərdən azad olması barədə onun mütləq
əminlik əldə etməsi mümkün deyil. Bunun səbəbi auditin tərkib
məhdudiyyətlərinin mövcudluğudur ki, bunlar da öz növbəsində,
auditorun nəticələrinin əsaslandığı və auditor rəyinin qətiyyətli
olmaqdan daha çox inandırıcı olmasına zəmin yaradan bir çox
audit sübutu ilə nəticələnir. Auditin tərkib məhdudiyyətləri
aĢağıdakı aspektlərdən irəli gəlir:




19

BAS

Auditin tərkib məhdudiyyətləri

Maliyyə hesabatının xüsusiyyəti;
Audit prosedurlarının xüsusiyyəti; habelə
Auditin səmərəli müddət ərzində və sərfəli məsrəflərlə aparılması
zərurəti.

300 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaĢdırılması‖ BAS.
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Maliyyə hesabatının xüsusiyyəti.

A48.Maliyyə hesabatı hazırlanarkən, maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinin tələbləri rəhbərliyin mühakiməsi nəzərə
alınmaqla, müəssisənin faktiki vəziyyətlərinə tətbiq edilir. Bundan
əlavə, maliyyə hesabatının əksər maddələri subyektiv qərarları
və ya qiymətləndirmələri, yaxud qeyri-müəyyənliyin dərəcəsini
əks etdirir və onlarda bir sıra Ģərh və ya mühakimələr də mövcud
ola bilər. Nəticə etibarilə maliyyə hesabatının bəzi maddələri tərkib
səviyyəsində dəyiĢkənliyə məruz qalır ki, bunu da əlavə audit
prosedurları tətbiq etməklə aradan qaldırmaq mümkün deyil.
Məsələn, bu, çox vaxt müəyyən uçot qiymətləndirmələri üçün
səciyyəvi haldır. Bununla belə, BAS-lar auditordan uçot
qiymətləndirmələrinin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələri və əlaqəli açıqlamalar kontekstində əsaslandırılmıĢ
olmasına, habelə müəssisənin mühasibat uçotu üzrə praktikasının
keyfiyyət aspektlərinə, o cümlədən rəhbərliyin mühakimələrində
mümkün qeyri-obyektivlik əlamətlərinə dair xüsusi mülahizə
yürütməsini tələb edir.20
Audit prosedurlarının xüsusiyyəti
A49.Auditorun audit sübutları toplamaq bacarığına qoyulmuĢ praktik
və hüquqi məhdudiyyətlər mövcuddur. Məsələn:

20



Rəhbərlik və ya digər Ģəxslərin bilərəkdən və ya
bilməyərəkdən, maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün
mühüm olan və ya auditorun tələb etdiyi tam informasiyanı
təqdim etməməsi ehtimalı mövcuddur. Müvafiq olaraq,
auditor bütün müvafiq informasiyanın əldə edilmiĢ olmasına
dair əminlik əldə etmək üçün hətta audit prosedurlarını yerinə
yetirmiĢ olsa da, informasiyanın tamlığına əmin ola bilməz.



Dələduzluğu gizlətmək üçün mürəkkəb və dəqiq təĢkil
olunmuĢ sxemlər tətbiq oluna bilər. Buna görə də audit
sübutları toplamaq üçün tətbiq olunmuĢ audit prosedurları,
məsələn, audit sübutu etibarlı olmadığı halda, auditorun
onun etibarlı olmasına inanmasına səbəb ola bilən sənədləri
saxtalaĢdırmaq məqsədilə gizli sövdələĢmənin köməyi ilə
qəsdən yol verilmiĢ təhriflərin aĢkar edilməsində səmərəli
olmaya bilər.



Auditor sənədlərin əsilliyinin araĢdırılması üzrə ekspert
olmamalıdır və bu sahədə müvafiq hazırlığa malik deyildir.
Audit ehtimal edilən hüquq pozuntusunun rəsmi təhqiqatı
deyildir. Müvafiq olaraq, auditorun bu cür təhqiqat aparmaq

540 saylı ―Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların
auditi‖ BAS və 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS, 12-ci paraqraf.

200 saylı BAS
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üçün zəruri ola bilən xüsusi hüquqi səlahiyyətləri, məsələn,
axtarıĢ aparmaq səlahiyyəti yoxdur.
Maliyyə hesabatının vaxtında verilməsi və gəlir və xərclər arasında balans
A50.Çətinlik səviyyəsi, müddət və ya yol verilmiĢ xərclər özlüyündə
auditorun alternativi olmayan audit proseduruna əhəmiyyətsiz
yanaĢmasına və ya az inandırıcı olan audit sübutu ilə
qənaətlənməsinə tutarlı bir səbəb deyildir. Düzgün planlaĢdırma
auditin aparılması üçün yetərli vaxtın və resursların ayrılmasına
yardım edir. Buna baxmayaraq, informasiyanın müvafiqliyi və
bununla da onun dəyəri vaxt keçdikcə azalmağa meyillənir, ona
görə də informasiyanın etibarlılığı ilə onun əldə edilməsinə
çəkilən xərclər arasında müəyyən bir balansı qoruyub saxlamaq
lazımdır. Bu aspekt müəyyən maliyyə hesabatı çərçivələrində
(bax, məsələn: IASB Komitəsinin nəĢr etdirdiyi ―Maliyyə
Hesabatlarının hazırlanması və təqdim olunması çərçivələri‖)
əks etdirilmiĢdir. Buna görə də maliyyə hesabatlarının
istifadəçiləri ehtimal edirlər ki, auditor səmərəli müddət
ərzində və sərfəli xərclərlə maliyyə hesabatlarına dair bir rəy
formalaĢdıracaq və bu rəydə etiraf edəcək ki, mövcud ola bilən
bütün informasiyanı əhatə etmək və ya informasiyanın səhv
və ya dələduzluq xarakterli olması mühakiməsi altında hər bir
məsələni, əksini sübut edincəyə qədər, mükəmməl araĢdırmaq
praktikaya uyğun deyildir.



Xüsusi diqqəti səhv və ya dələduzluq üzündən baĢ vermiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskinin ola biləcəyi daha çox gözlənilən
sahələrə yönəltmək və uyğun olaraq, digər sahələrdə iĢ
həcmini azaltmaq; habelə



Testlərdən və əsas məcmu informasiyaların yoxlanılması
üçün digər vasitələrdən istifadə etməklə təhrifləri aĢkara
çıxarmaq.

A52.A51 paraqrafında təsvir olunmuĢ yanaĢmalar nəzərə alınmaqla,
BAS-lar auditin planlaĢdırılması və keçirilməsi üzrə tələbləri əks
etdirir və auditordan tələb edir ki, digərləri ilə yanaĢı:

21



Maliyyə hesabatları və təsdiqləmələr səviyyəsində riskin
qiymətləndirilməsi və əlaqəli fəaliyyət prosedurlarının yerinə
yetirilməsi vasitəsilə əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən
etmək və qiymətləndirmək imkanına malik olsun;21 habelə



Testləri və ya təhriflər üzrə əsas məcmu informasiyaların

BAS

A51.Nəticə etibarilə auditor üçün aĢağıdakılar zəruridir:

Auditi səmərəli keçirmək üçün onu düzgün planlaĢdırmaq;

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 5-10-cu paraqraflar.
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yoxlanılması üçün digər vasitələri elə tətbiq etsin ki, əsas
məcmu informasiyalar barəsində nəticələr çıxara bilməsi üçün
əsaslandırılmıĢ dəlillər əldə etsin.22
Auditin tərkib məhdudiyyətlərinə təsir edən digər aspektlər
A53.Bir sıra təsdiqləmələr və predmet sahələri üçün tərkib məhdudiyyətlərinin auditorun əhəmiyyətli təhrifləri aĢkar etmək bacarığına
potensial təsiri xüsusilə vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bu cür
təsdiqləmələrə və predmet sahələrinə aĢağıdakılar aiddir:


Dələduzluq, xüsusilə yuxarı rəhbərliyin iĢtirakı ilə və ya gizli
sövdələĢmə olduqda. (Əlavə informasiya üçün bax: 240 saylı
BAS).



Əlaqəli tərəflərlə qarĢılıqlı fəaliyyət və əməliyyatlar haqqında
informasiyaların mövcudluğu və tamlığı. (Əlavə informasiya
üçün bax: 550 saylı BAS).23



Qanun və qaydalara riayət etməmə
informasiya üçün bax: 250 saylı BAS).24



Müəssisənin fəaliyyətini davam etdirməyi dayandırmasına
səbəb ola bilən gələcək hadisə və ya Ģəraitlər. (Əlavə
informasiya üçün bax: 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS).25

faktları.

(Əlavə

Müvafiq BAS-lar tərkib məhdudiyyətlərinin təsirini aradan
qaldırmağa yardım edəcək konkret audit prosedurlarını müəyyən
edir.
A54.Auditin tərkib məhdudiyyətləri üzündən hətta audit BAS-lara
uyğun düzgün planlaĢdırılıb yerinə yetirilsə də, maliyyə
hesabatlarındakı bəzi əhəmiyyətli təhriflərin aĢkar edilməməsi ilə
bağlı labüd bir risk mövcuddur. Müvafiq olaraq, maliyyə
hesabatlarında dələduzluq və ya səhv nəticəsində baĢ vermiĢ
əhəmiyyətli təhriflərin sonrakı dəfə tapılması özlüyündə auditin
BAS-lara uyğun aparılmadığnı göstərmir. Lakin auditin tərkib
məhdudiyyətləri auditorun daha az inandırıcı audit sübutu ilə
kifayətlənməsinə bəraət qazandırmır. Auditorun auditi BAS-lara
uyğun yerinə yetirməsi həmin vəziyyətlərdə yerinə yetirilmiĢ audit
prosedurları, bunun nəticəsi olaraq əldə edilmiĢ audit sübutlarının
yetərliliyi və münasibliyi, habelə auditorun hesabatının həmin
sübutların auditorun ümumi məqsədləri nöqteyi-nəzərindən
qiymətləndirilməsinə əsaslanan münasibliyi əsasında müəyyən
edilir.

22

330 saylı BAS; 500 saylı BAS; 520 saylı ―Analitik prosedurlar‖ BAS; 530 saylı ―Audit seçməsi‖ BAS.
550 saylı ―Əlaqəli tərəflər‖ BAS.
24
250 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması‖ BAS.
25
570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS.
23
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Auditin BAS-lara uyğun aparılması
BAS-ların xüsusiyyəti (Ġst: Paraq. 18)
A55.Məcmu halında BAS-lar auditorun ümumi məqsədlərinin yerinə
yetirilməsi ilə bağlı audit iĢi üzrə standartları müəyyən edir.
Onlarda auditorun ümumi öhdəliklərindən, habelə həmin
öhdəliklərin konkret sahələrdə icrası üçün əhəmiyyətli olan digər
aspektlərdən bəhs edilir.
A56.Hər bir standartın əhatə dairəsi, qüvvəyə minmə tarixi və tətbiq
edilə bilməsinə qoyulan istənilən konkret məhdudiyyətlər
müvafiq BAS-da açıqlanır. Standartda baĢqa cür göstərilməzsə,
auditorun BAS-ı onda göstərilmiĢ qüvvəyə minmə tarixindən
əvvəl tətbiq etmək ixtiyarı vardır.
A57.Auditi yerinə yetirərkən auditordan, BAS-larla yanaĢı, qanun və
qaydalara riayət etməsi tələb oluna bilər. BAS-lar maliyyə
hesabatlarının auditini tənzimləyən qanun və qaydaları əvəz etmir.
Bu qanun və qaydalar BAS-lardan fərqləndikdə, yalnız qanun və
qaydalar əsasında aparılmıĢ audit avtomatik olaraq BAS-ların
tələblərinə cavab verməyəcək.
A58.Auditor, həmçinin, auditi həm BAS-lara, həm də konkret
yurisdiksiya və ya ölkədə qüvvədə olan audit standartlarına uyğun
apara bilər. Belə hallarda audit üçün mühüm olan BAS-ların hər
birinə riayət etməklə yanaĢı, auditin həmin yurisdiksiya və ya
ölkədə qüvvədə olan standartlara uyğun gəlməsi məqsədilə
auditorun əlavə audit prosedurları yerinə yetirməsi zəruri ola bilər.
A59.BAS-lar ictimai sektordakı tapĢırıqlara da tətbiq oluna bilər.
Bununla belə, ictimai sektorda çalıĢan auditorun öhdəlikləri
auditora verilmiĢ səlahiyyətlərdən, yaxud ictimai sektorun
müəssisələrində maliyyə hesabatlarının auditinin BAS-lara
müvafiq aparılmasına nisbətən geniĢ əhatə dairəsinə malik ola
bilən qanun və qaydalarda, yaxud digər sənədlərdə (məsələn,
nazirliyin qərarlarında, dövlət siyasətinin tələblərində, yaxud
qanunvericilik hakimiyyəti orqanının qərarlarında) müəyyən
edilmiĢ öhdəliklərdən asılı ola bilər. Bu əlavə öhdəliklər BAS-larla
tənzimlənmir. Onlar Ali Audit Qurumları Beynəlxalq TəĢkilatının
sənədlərində və ya milli standartlarda, yaxud dövlət audit
idarələrinin tövsiyələrində təsvir oluna bilər.

BAS

Ġctimai sektorda aparılan auditlərə xas olan xüsusiyyətlər

BAS-ların məzmunu (Ġst: Paraq. 19)
A60.BAS-larda məqsəd və tələblərə əlavə olaraq (BAS-larda tələblər
―-malı‖, ―-məli‖ köməkçi feli ilə ifadə edilir), standartların praktik
tətbiqi üzrə müvafiq tövsiyələr və digər izahedici materiallar əks
etdirilir. Onlarda, həmçinin, BAS-ın düzgün baĢa düĢülməsi üçün
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mühüm olan konteksti və anlayıĢları təsvir edən giriĢ materialı əks
etdirilə bilər. Bu baxımdan, BAS-ın bütün mətni BAS-da
qoyulmuĢ məqsədlərin baĢa düĢülməsi və BAS-ın tələblərinin
düzgün yerinə yetirilməsi üçün vacib əhəmiyyətə malikdir.
A61.Zərurət olduqda, praktik tətbiq üzrə tövsiyələrdə və digər
izahedici materiallarda BAS-ın tələblərinin əlavə izahı və onları
yerinə yetirmək üçün təlimat verilir. Xüsusilə, o:


Tələbin nəyi nəzərdə tutduğunu və ya nəyi əhatə etmək üçün
nəzərdə tutulduğunu daha aydın Ģəkildə izah edə bilər.



Konkret hallarda münasib ola bilən prosedurlara dair
nümunələri əhatə edə bilər.
Bu tövsiyələr özlüyündə hər hansı bir tələb qoymasa da, BAS-da
nəzərdə tutulmuĢ tələblərin düzgün tətbiqi üçün mühüm rol
oynayır. Tövsiyələr və digər izahedici materiallarda, həmçinin,
BAS-da nəzərdən keçirilən məsələlərə dair məlumat xarakterli
informasiya verilə bilər.

A62.Əlavələr praktik tətbiq üzrə tövsiyələrin və digər izahedici
materialların bir hissəsini təĢkil edir. Əlavənin məqsədi və
nəzərdə tutulmuĢ istifadəsi müvafiq BAS-ların mətnində və ya
əlavənin özünün adında və giriĢ hissəsində izah edilir.
A63.GiriĢ materialı, zərurət olduqda, aĢağıdakı məsələlərin izahını əks
etdirə bilər:


Standartın məqsədi və iĢlənmə sahəsi, digər BAS-larla
qarĢılıqlı əlaqəsi.



BAS-ın tənzimləmə predmeti.



Auditorun və digər Ģəxslərin standartın tənzimləmə predmeti
ilə bağlı öhdəlikləri.



BAS-ın iĢlənib hazırlandığı Ģərait.

A64.BAS (―AnlayıĢlar‖ baĢlığı altında ayrıca paraqrafda) BAS-ların
məqsədləri üzrə müəyyən terminlərin mənasının təsvirini əks
etdirə bilər. Bunlar BAS-ların eyni cür tətbiqi və Ģərhinə yardım
etmək üçün verilir və digər məqsədlərlə qanun və qaydalarda,
yaxud baĢqa sənədlərdə müəyyən edilmiĢ anlayıĢları əvəz etmir.
BaĢqa cür göstərilməzsə, həmin terminlər bütün BAS-larda eyni
mənanı daĢıyır. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC)
tərəfindən nəĢr olunmuĢ ―Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər
təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar
toplusu‖nda beynəlxalq standartlarla bağlı Beynəlxalq Audit və
Təsdiqləmə Standartları ġurasının (IAASB) hazırladığı
Terminlər lüğəti BAS-larda müəyyən olunmuĢ terminlərin tam
siyahısını əks etdirir. Bura, həmçinin, BAS-larda istifadə edilən
200 saylı BAS
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digər terminlərin izahı da daxildir ki, bu da onların eyni cür və
ardıcıl Ģərh və tərcümə edilməsini təmin etmək məqsədinə
xidmət edir.
A65.Zərurət olduqda, tövsiyələrdə və digər izahedici materiallarda
kiçik müəssisələrin və ictimai sektorda müəssisələrin auditinə xas
olan mülahizələr verilir. Bu mülahizələr belə müəssisələrin
auditinə BAS-ın tələblərinin tətbiq edilməsində auditora yardım
edir. Lakin onlar BAS-ın tələblərini tətbiq etmək və onlara riayət
etməklə bağlı auditorun məsuliyyətini nə məhdudlaĢdırır, nə də
azaldır.
Kiçik müəssisələrin auditinə xas olan xüsusiyyətlər
A66.Kiçik müəssisələrin auditinin əlavə aspektlərini dəqiqləĢdirmək
üçün ―kiçik müəssisə‖ termini, bir qayda olaraq, aĢağıdakı
keyfiyyət xüsusiyyətlərinə malik iqtisadi subyekti nəzərdə tutur:
(a) Mülkiyyət və idarəetmə hüququ az sayda Ģəxslərin (çox vaxt

müəssisənin sahibi olan tək fərd - ya insan, ya da digər
iqtisadi subyekt, bir Ģərtlə ki, mülkiyyətçi müvafiq keyfiyyət
xüsusiyyətlərinə malik olsun) əlində cəmləĢmiĢdir; habelə
(b) AĢağıdakı

əlamətlərdən birinin və ya bir neçəsinin
mövcudluğu:

(iv)
(v)
(vi)

Xırda və mürəkkəb olmayan əməliyyatlar;
Sadə uçot;
Az sayda fəaliyyət istiqaməti və hər bir istiqamət
çərçivəsində az sayda məhsullar;
Məhdud sayda daxili nəzarət vasitələri;
GeniĢ sayda nəzarət vasitələrinə görə məsul olan
azsaylı rəhbərlik səviyyəsi; yaxud
Əksəriyyəti geniĢ sayda vəzifələri yerinə yetirən
az sayda iĢçilər.
BAS

(i)
(ii)
(iii)

Bu keyfiyyət xüsusiyyətləri tam deyil; onlar təkcə kiçik
müəssisələr üçün səciyyəvi deyil, kiçik müəssisələrin isə
bu xüsusiyyətlərin hamısına malik olması məcburi
deyildir.
A67.BAS-da təsvir edilən kiçik müəssisələrdə aparılan auditlərə xas
olan xüsusiyyətlər ilk növbədə, listinq subyekti olmayan
subyektlər üçün hazırlanmıĢdır. Lakin onlardan bəziləri kiçik
listinq subyektlərinin auditi zamanı da faydalı ola bilər.
A68.BAS-larda kiçik müəssisənin idarə edilməsində gündəlik əsasla
iĢtirak edən sahibi ―sahibkar-rəhbər‖ adlandırılır.
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Ayrı-ayrı BAS-larda qoyulmuş məqsədlər (Ġst: Paraq. 21)
A69.Hər bir BAS tələblərlə auditorun ümumi məqsədləri arasında
qarĢılıqlı əlaqəni müəyyən edən bir və ya daha çox məqsədi əks
etdirir. Ayrı-ayrı BAS-lardakı məqsədlər auditorun diqqətini BASların arzu edilən nəticəsinə yönəltməyə xidmət edir və bu zaman
onlar aĢağıdakılarla bağlı auditora yardım etmək üçün kifayət
qədər səciyyəvidir:


Nəyə nail olmaq və lazım gələrsə, bunu etmək üçün müvafiq
vasitələr barədə anlayıĢa malik olmaq; habelə



Konkret audit halları nəzərə alınmaqla, hansısa əlavə hərəkətlərin zəruri olub-olmaması barədə qərar qəbul etmək.

A70.Məqsədlər bu BAS-ın 11-ci paraqrafında təsvir edilmiĢ auditorun
ümumi məqsədləri kontekstində baĢa düĢülməlidir. Auditorun
ümumi məqsədlərinin həyata keçirilməsi imkanı kimi, ayrı-ayrı
məqsədlərin həyata keçirilməsi imkanları auditin tərkib
məhdudiyyətlərindən asılıdır.
A71.Məqsədləri həyata keçirərkən, auditordan BAS-lar arasındakı
qarĢılıqlı əlaqəni nəzərə almaq tələb olunur. Çünki A55
paraqrafında göstərildiyi kimi, BAS-larda həm ümumi
öhdəliklərdən və həm də həmin öhdəliklərin konkret məsələlərə
tətbiqindən bəhs edilir. Məsələn, bu BAS tələb edir ki, auditor
peĢəkar inamsızlıq nümayiĢ etdirsin; bu, auditin planlaĢdırılması
və aparılmasının bütün aspektlərində zəruri olsa da, hər bir BASın tələbi kimi təkrarlanmır. Daha ətraflı səviyyədə, 315 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS və 330 saylı BAS, digərləri arasında,
əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən etmək və qiymətləndirməklə, habelə müvafiq olaraq, həmin qiymətləndirilmiĢ risklərə cavab
vermək üçün əlavə audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə
yetirməklə bağlı auditorun məqsəd və öhdəliklərindən bəhs edən
tələbləri əks etdirir; bu məqsəd və tələblər bütün audit ərzində
tətbiq edilir. Auditin konkret aspektlərindən bəhs edən BAS-da
(məsələn, 540 saylı BAS-da) 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) və 330
saylı BAS-ların məqsəd və tələblərinin həmin BAS-ın
tənzimləmə predmeti ilə bağlı necə tətbiq edilməsi barədə geniĢ
izahat verilə bilər, lakin həmin məqsəd və tələblər
təkrarlanmayacaq. Deməli, 540 saylı BAS-da qoyulmuĢ
məqsədlərə nail olmaq üçün auditor digər müvafiq BAS-ların
məqsəd və tələblərini nəzərə almalıdır.
Əlavə audit prosedurlarına tələbatın müəyyən
məqsədlərdən istifadə edilməsi (Ġst: Paraq. 21(a))

edilməsi

üçün

A72.BAS-ların tələbləri auditorun BAS-larda göstərilmiĢ məqsədlərə
və deməli, auditorun ümumi məqsədlərinə nail olmasına imkan
200 saylı BAS
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yaratmağa yönəldilmiĢdir. Buna görə, ehtimal edilir ki, BAS-ların
tələblərinin düzgün tətbiq edilməsi auditorun məqsədlərə nail
olması üçün yetərli zəmin yaradır. Lakin audit tapĢırıqlarının
Ģəraitləri çox vaxt son dərəcə müxtəlif olduğu və bütün bu cür
Ģəraitlərin BAS-larda tam Ģəkildə nəzərə alınması mümkün
olmadığı üçün auditor BAS-ların tələblərinə riayət etmək və
auditin məqsədlərinə nail olmaq üçün zəruri olan audit
prosedurlarının müəyyən edilməsinə məsuliyyət daĢıyır. Konkret
audit tapĢırığı hallarında BAS-ların tələb etdiyi audit
prosedurlarına əlavə olaraq, auditordan BAS-larda qoyulmuĢ
məqsədlərə nail olmaq üçün audit prosedurlarının yerinə
yetirilməsini tələb edən ayrıca aspektlər də mövcud ola bilər.
Əldə edilmiĢ audit sübutlarının yetərli və münasib xarakterli olmasını
qiymətləndirmək üçün auditin məqsədlərindən istifadə edilməsi
(Ġst:Paraq. 21(b))
A73.Auditor əldə edilmiĢ audit sübutlarının yetərli və münasib
xarakterli olmasını qiymətləndirmək üçün auditin məqsədlərindən
auditorun ümumi məqsədləri kontekstində istifadə etməlidir. Əgər
nəticədə auditor audit sübutunun yetərli və münasib olmadığı
qənaətinə gələrsə, onda 21(b) paraqrafının tələblərinə riayət
edilməsi məqsədilə aĢağıdakı yanaĢmalardan bir və ya bir neçəsi
tətbiq edilə bilər:


Digər BAS-ların tələblərinə riayət etmək nəticəsində əlavə
olaraq əhəmiyyətli audit sübutlarının əldə edilməsini və ya
əldə ediləcəyini qiymətləndirmək;



Bir və ya daha çox tələblər çərçivəsində yerinə yetirilmiĢ
iĢlərin həcmini geniĢləndirmək; yaxud



Auditorun fikrincə, konkret Ģəraitdə zəruri olan digər
prosedurları yerinə yetirmək.

BAS

Yuxarıdakılardan heç birinin konkret Ģəraitdə məqsədəuyğun və
ya mümkün olmaması ehtimal edilirsə, auditor yetərli münasib
audit sübutları əldə edə bilməyəcək və BAS-lara uyğun olaraq,
bu faktın auditor hesabatına və ya tapĢırığın yerinə yetirilməsini
baĢa çatdırmaq bacarığına təsirini müəyyən etməlidir.
Müvafiq tələblərə riayət etmə
Müvafiq tələblər (Ġst: Paraq. 22)
A74.Bəzi hallarda hansısa bir BAS (və deməli, onun bütün tələbləri)
həmin Ģəraitdə tətbiq edilmək üçün uyğun olmaya bilər. Məsələn,
əgər müəssisədə daxili audit xidməti yoxdursa, 610 saylı (2013-cü
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ildə düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın26 heç bir müddəası tətbiq olunmur.
A75.Müvafiq BAS çərçivəsində Ģərti tələblər ola bilər. Bu cür tələblər
o zaman tətbiq olunur ki, onda nəzərdə tutulmuĢ hallar və Ģəraitlər
mövcud olsun. Bir qayda olaraq, tələbin Ģərtiliyi ya açıq Ģəkildə
ifadə olunur, ya da nəzərdə tutulur, məsələn:


Auditin əhatə dairəsində məhdudiyyətlər olduqda, fərqli
auditor rəyi vermək barədə tələb27 açıq Ģəkildə ifadə edilmiĢ
Ģərti tələbdir.



Audit prosesində daxili nəzarət sistemində müəyyən edilmiĢ
əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların idarəetməyə məsul Ģəxslərin
nəzərinə çatdırılması ilə28 bağlı olan və bu cür müəyyən
edilmiĢ əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların mövcudluğundan asılı
olan tələb; seqmentlər üzrə informasiyanın tətbiq edilən
maliyyə hesabatı prinsiplərinə müvafiq təqdimatı və
açıqlanması ilə bağlı yetərli münasib audit sübutları əldə
etməklə29 bağlı olan və həmin prinsiplərin bu cür açıqlamanı
tələb etməsindən və ya buna icazə verməsindən asılı olan
tələbi gizli Ģərti tələbləri nəzərdə tutur.
Bəzi hallarda tələbin Ģərtiliyi müvafiq qanun və ya qaydadan asılı ola
bilər. Məsələn, auditordan audit tapĢırığını yerinə yetirməkdən imtina
etməsi, əgər bu imtina tətbiq olunan qanun və qaydalar çərçivəsində
mümkündürsə, tələb oluna bilər, yaxud qanun və qaydalarla
qadağan olunmayıbsa, nə isə etmək tələb oluna bilər. Yurisdiksiyadan
asılı olaraq, qanun və qaydalarda icazə və qadağalar ya açıq Ģəkildə
ifadə olunmuĢ, ya da nəzərdə tutulmuĢ ola bilər.

Tələbdən kənarlaşma (Ġst: Paraq. 23)

A76.230 saylı BAS-da auditorun müvafiq tələbdən kənarlaĢdığı
müstəsna hallarda sənədləĢdirmə üzrə tələblər müəyyən edilir.29
BAS-lar konkret audit tapĢırığı hallarına müvafiq olmayan tələbə
riayət edilməsini nəzərdə tutmur.
Məqsədə nail olmama (Ġst: Paraq. 24)
A77.Auditin məqsədinə nail olunması barədə məsələ auditorun
peĢəkar mühakiməsi əsasında həll edilir. Belə mühakimə
yürüdülərkən BAS-ların tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirilmiĢ
audit prosedurlarının nəticələri, əldə edilmiĢ audit sübutlarının
yetərli və münasib xarakterli olmasının qiymətləndirilməsi, BAS26

610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ edilmiĢ) ―Daxili auditorların iĢindən istifadə edilməsi‖ BAS, 2-ci paraqraf.
705 saylı ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS, 13-cü paraqraf .
28
265 saylı ―Daxili nəzarətlə bağlı çatıĢmazlıqların idarəetməyə məsul Ģəxslərə və rəhbərliyə bildirilməsi‖ BAS,
9-cu paraqraf.
29
501 saylı ―Audit sübutu - seçilmiĢ maddələr üzrə xüsusi mülahizələr‖ BAS, 13-cü paraqraf.
29
230 saylı BAS, 12-ci paraqraf.
27
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larda qoyulmuĢ məqsədlərə nail olmaqdan ötrü konkret audit
tapĢırığı hallarında hansısa əlavə hərəkətlərə zərurətin olubolmaması nəzərə alınır. Beləliklə, auditin məqsədinə nail olmağa
mane ola bilən hallara aĢağıdakılar aid edilir:


Auditorun BAS-ın müvafiq tələblərinə riayət etməsinə
maneçilik törədilir.



Əlavə audit prosedurlarının yerinə yetirilməsinin və ya 21-ci
paraqrafda ifadə edilmiĢ məqsədlər nəzərə alınmaqla,
məsələn, əlçatan audit sübutlarının yetərsizliyi üzündən zəruri
hesab edilən əlavə audit sübutlarının əldə edilməsinin
məqsədəuyğun və ya mümkün olmaması meydana çıxır.

BAS

A78.230 saylı BAS-ın tələblərinə və digər müvafiq BAS-ların xüsusi
sənədləĢdirmə tələblərinə cavab verən audit sənədləĢdirməsi
auditin ümumi məqsədlərinə nail olunması barədə auditorun əsası
barədə sübutu təsdiqləyir. Fərdi məqsədlərə nail olunması faktını
ayrıca sənədləĢdirmək (məsələn, yoxlama cədvəlindəki kimi)
zəruri olmadıqda, məqsədə nail olmamanın sənədləĢdirilməsi bu
cür uğursuzluğun auditin ümumi məqsədlərinə nail olmağa mane
olması barədə qərarı qiymətləndirməkdə auditora yardım edir.
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BAS

210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ beynəlxalq audit
standartı (BAS) 200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və
auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə birlikdə oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) auditorun audit tapĢırıqları
üzrə Ģərtlərin rəhbərliklə və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul
Ģəxslərlə razılaĢdırması üzrə məsuliyyətindən bəhs edir. Bura
məsuliyyəti rəhbərliyin və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul
Ģəxslərin üzərinə düĢən audit üzrə müəyyən ilkin Ģərtlərin
mövcudluğunun müəyyənləĢdirilməsi daxildir. Auditorun
məsyuliyyət dairəsinə daxil olan tapĢırığın qəbul edilməsi aspektləri
220 saylı BAS-da1 təsvir edilir. (Ġst: Paraq. A1)
Qüvvəyə minmə tarixi
2. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsəd
3. Auditorun məqsədi audit tapĢırığını yalnız bu tapĢırığın yerinə
yetirilməsi üçün əsaslandığı baza üzrə aĢağıdakı Ģərtlərlə
razılığa gəlindiyi zaman qəbul etmək və ya davam etdirməkdir:
(a)
(b)

Audit üzrə ilkin Ģərtlərin mövcudluğunu müəyyən etmək;
habelə
Auditorla rəhbərlik (və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul
Ģəxslər) arasında audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi
Ģərtlərinə dair ümumi anlaĢmanın olduğunu təsdiqləmək.

AnlayıĢlar
4. BAS-ın məqsədləri üçün bu termin aĢağıdakı mənanı daĢıyır:
Audit üzrə ilkin Ģərtlər ( Preconditions for an audit) – Maliyyə
hesabatlarının, habelə rəhbərliyin və müvafiq hallarda idarəetməyə
məsul Ģəxslərin auditin aparılması üçün əsas götürülmüĢ
ilkin Ģərtlərə2 dair razılaĢmanın hazırlanması zamanı rəhbərlik
1
2

220 saylı ―Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ BAS.
200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS, 13-cü paraqraf.
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tərəfindən qəbul edilmiĢ maliyyə hesabatı çərçivələrindən
istifadə edilməsi.
5. Bu BAS-ın məqsədləri üçün ―rəhbərlik‖ sözü bundan sonra ―rəhbərlik və (müvafiq hallarda) idarəetməyə məsul Ģəxslər‖ kimi
oxunmalıdır.

Tələblər
Audit üçün ilkin Ģərtlər
Audit üzrə ilkin Ģərtlərin mövcud olmasını müəyyən etmək üçün
auditor:
(a) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı maliyyə
hesabatlarının
tətbiq
olunan
çərçivələrinin
münasib olmasını müəyyən etməli; habelə (Ġst: Paraq A2-A10)
(b) Rəhbərliyin aĢağıdakılarla bağlı öz məsuliyyətini qəbul etməsi və baĢa düĢməsinə dair razılığını əldə etməlidir: (Ġst:
Paraq. A11-A14, A21)
(i)

Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan maliyyə hesabatı
çərçivələrinə uyğun hazırlanmasına, o cümlədən
müvafiq hallarda, ədalətli təqdimatına görə; (Ġst: Paraq.
A15)

(ii)

Rəhbərliyin, istər dələduzluq, istərsə də səhv
nəticəsində baĢ vermiĢ əhəmiyyətli təhriflərdən azad
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan yaratmaq
üçün zəruri olduğunu müəyyən etdikləri daxili
nəzarət sistemi üzrə; habelə (Ġst: Paraq. A16-A19)

(iii)

Auditoru aĢağıdakılarla təmin etməyə görə:
a. Rəhbərliyin xəbərdar olduğu və maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına aid olduğu
bütün informasiyadan, məsələn,
qeydlərdən,
sənədlərdən və digər vasitələrdən istifadə
etmək imkanı;
b. Auditorun audit aparmaq məqsədilə rəhbərlikdən
tələb edə biləcəyi əlavə informasiya; habelə
c. Müəssisə daxilində olan və audit sübutları əldə
etmək üçün auditorun zəruri hesab etdiyi
Ģəxslərlə məhdudiyyətsiz əlaqə.
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Audit tapşırığının qəbul edilməsinə qədər auditin əhatə dairəsinin
məhdudlaşdırılması
7. Əgər rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər auditor iĢinin
həcminə təklif edilmiĢ audit tapĢırığı baxımından məhdudiyyət
qoyarsa və auditor bu məhdudiyyət nəticəsində maliyyə hesabatlarına dair rəy verməkdən imtina edəcəyini hesab edərsə, onda auditor
bu cür məhdudlaĢdırılmıĢ audit tapĢırığını, qanun və ya
qaydalarda tələb olunmayana qədər qəbul etməməlidir.
Audit tapşırığının qəbul edilməsinə təsir edən digər amillər
8. Əgər audit üzrə ilkin Ģərtlər mövcud olmazsa, auditor bu məsələni
rəhbərliklə müzakirə etməlidir. Qanun və ya qaydalarda tələb
olunmayana qədər, əgər aĢağıdakılar baĢ verərsə, auditor təklif
edilmiĢ bu cür audit tapĢırığını qəbul etməməlidir:
(a) Əgər auditor maliyyə hesabatlarıın hazırlanmasına maliyyə
hesabatı çərçivələrinin tətbiq edilməsinin, 19-cu paraqrafda
nəzərdə tutulduğu hallar istisna olmaqla, münasib olmadığını müəyyən etmiĢ olarsa; yaxud
(b) Əgər 6(b) paraqrafında göstərilən razılaĢma əldə edilmiĢ
olmazsa.
Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi Ģərtlərinə dair razılaĢma
9. Auditor rəhbərlik və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslər
ilə audit tapĢırığının Ģərtlərinə dair razılığa gəlməlidir. (Ġst: Paraq.
A22)
10. 11-ci paraqrafın müddəalarına əsasən, audit tapĢırığının yerinə
yetirilməsinin razılaĢdırılmıĢ Ģərtləri audit üzrə məktub-saziĢdə və
ya digər münasib yazılı razılaĢmada qeyd olunmalı və aĢağıdakıları
əks etdirməlidir: (Ġst: Paraq. A23-A27)
(a) Maliyyə hesabatlarının auditinin məqsədi və əhatə dairəsi;
(b) Auditorun öhdəlikləri;
(c) Rəhbərliyin öhdəlikləri;
(d) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün tətbiq olunan
maliyyə hesabatı çərçivələrinin müəyyən edilməsi; habelə
(e) Auditor tərəfindən təqdim ediləsi istənilən hesabatın göz210 saylı BAS
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lənilən forma və ya məzmununa edilmiĢ istinad (Ġst: Paraq.A24);
habelə
(f) hər hansı bir hesabatın gözlənilən forma və məzmunundan
fərqlənə biləcəyi vəziyyətlərin ola bilməsinə dair bəyanat.
11. Əgər qanun və ya qaydalar audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinin
10-cu paraqrafda göstərilən Ģərtlərini kifayət qədər ətraflı
müəyyən edərsə, auditor bu cür tapĢırıqlara həmin qanun və qaydaların tətbiq edilməsi və rəhbərliyin 6(b) paraqrafında
göstərilmiĢ öhdəliklərini qəbul etməsi və baĢa düĢməsi istisna olmaqla, həmin Ģərtləri yazılı razılaĢmada qeyd etməlidir. (Ġst:
Paraq. A23, A28-A29)
12. Əgər qanun və ya qaydalar rəhbərliyin 6(b) paraqrafında təsvir
edilənlərlə oxĢar öhdəliklərini müəyyən edərsə, auditor qanun
və ya qaydalarnın auditorun mülahizəsinə görə, əslində həmin
paraqrafda göstərilən öhdəlikləri əks etdirdiyini müəyyənləĢdirə
bilər. Bu cür oxĢarlığa malik olan öhdəlikləri yazılı razılaĢmada
təsvir etmək üçün auditor qanun və ya qaydanın ifadə formasından istifadə edə bilər. Qanun və ya qaydalarda faktiki olaraq eyni
formada ifadə olunması müəyyən edilməyən öhdəliklər yazılı razılaĢmada 6(b) paraqrafında göstərildiyi kimi təsvir olunmalıdır. (Ġst:
Paraq. A28)

13. Təkrar auditlər zamanı auditor audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi
Ģərtlərinə düzəliĢ edilməsinin Ģəraitdən asılı olub-olmadığını və
audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinin mövcud Ģərtlərini müəssisəyə xatırlatmağın zəruri olub-olmadığını müəyyən etməlidir.
(Ġst: Paraq. A30)
Audit tapĢırığının Ģərtlərindəki dəyiĢikliklərin qəbul edilməsi
14. Audit tapĢırığının Ģərtlərində dəyiĢiklik edilməsi üçün kifayət
qədər əsaslar olmadıqda, auditor bu dəyiĢikliyin edilməsinə razı
olmamalıdır. (Ġst: Paraq. A31-A33)
15. Əgər audit tapĢırığını tamamlamazdan əvvəl auditordan audit
tapĢırığını daha aĢağı səviyyəli əminlik təmin edən tapĢırıqla əvəz
etmək tələb edilərsə, auditor bunu etmək üçün yetərli əsasın
olub-olmadığını müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A34-A35)
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16. Əgər audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinin Ģərtləri dəyiĢərsə,
auditor və rəhbərlik tapĢırığın yerinə yetirilməsinin yeni Ģərtləri
barədə razılığa gəlməli və onları tapĢırıq üzrə məktub-saziĢdə və
ya digər müvafiq yazılı razılaĢmada qeyd etməlidirlər.
17. Əgər audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi Ģərtlərinin dəyiĢməsi ilə
razılaĢa bilmirsə və onun əsil audit tapĢırığının yerinə yetirilməsini davam etdirməsinə rəhbərlik icazə vermirsə, onda auditor:
(a) Tətbiq olunan qanun və qaydalarla qadağan olunmursa,
audit tapĢırığından imtina etməli; habelə
(b) Vəziyyəti idarəetməyə məsul Ģəxslər, sahibkarlar və ya tənzimləyici orqanlar kimi digər tərəflərə məlumat verməklə
bağlı istər müqavilə əsaslı, istərsə də baĢqa Ģəkildə hər
hansı öhdəliyinin olub-olmamasını müəyyən etməlidir.
TapĢırığın qəbul edilməsi zamanı əlavə mülahizələr
Qanun və ya qaydalarla tamamlanan maliyyə hesabatı standartları
18. Əgər səlahiyyətli və ya tanınmıĢ standart hazırlayan təĢkilat
tərəfindən müəyyən olunmuĢ maliyyə hesabatı standartları qanun
və ya qaydalarla tamamlanarsa, auditor maliyyə hesabatı standartları və əlavə tələblər arasında hər hansı ziddiyyətin olub-olmamasını müəyyən etməlidir. Əgər belə ziddiyyətlər mövcud
olarsa, auditor əlavə tələblərin xüsusiyyətini rəhbərliklə müzakirə
etməli və aĢağıdakılarla bağlı razılığa gəlməlidir:
(a) Əlavə tələblərə maliyyə hesabatlarında olan əlavə informasiyaların açıqlanması sayəsində uyğunluq; habelə
(b) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri təsvirinə
müvafiq dəyiĢikliklərin edilə bilməsinin mümkünlüyü.
Əgər yuxarıdakı hərəkətlərdən heç biri mümkün olmazsa, auditor
705 saylı BAS-a3 müvafiq olaraq auditor rəyini dəĢiyməyin
zəruriliyini müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A36)
Qanun və ya qaydalarda nəzərdə tutulmuş maliyyə hesabatı çərçivələri:
audit tapşırığının qəbul edilməsinə təsir göstərən digər məsələlər
19. Əgər auditor qanun və ya qaydalarda nəzərdə tutulmuĢ maliyyə
3

705 saylı ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
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hesabatı çərçivələrinin məhz qanun və ya qaydalarla müəyyən
olunduğu üçün münasib olmaya bilməsi barədə qərar vermiĢdirsə,
yalnız aĢağıdakı Ģərtlərə riayət olunduğu təqdirdə audit tapĢırığını
qəbul edə bilər: (Ġst: Paraq. A37)
(a) Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının istifadəçilərdə yanlıĢ
təsəvvür yaratmasına mane olmaq zərurətindən irəli
gələrək, maliyyə hesabatlarında əlavə informasiyaların
açıqlanmasını təmin etməyə razılıq verir; habelə
(b) Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi Ģərtlərində etiraf edilir ki:
(i)

(ii)

maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatında
istifadəçilərin diqqətini əlavə açıqlamalara cəlb
edərək, 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a4
müvafiq olaraq izahedici paraqraf əks etdirilməlidir;
habelə
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində
müvafiq olaraq, ―bütün əhəmiyyətli aspektlər
baxımından ədalətli təqdim edir‖ və ya ―düzgün
və ədalətli təsəvvür yaradır‖ ifadələrindən istifadə
etməklə maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyi qanun
və ya qaydalar əsasında tələb olunmazsa, maliyyə
hesabatlarına dair auditor rəyinə bu cür ifadələr
daxil edilməməlidir.

(a) Ġstifadəçilər tərəfindən maliyyə hesabatlarının yanlıĢ baĢa
düĢülməsinin auditor rəyinə təsirini qiymətləndirməli; habelə
(b) Bu problemin müvafiq təsvirini audit tapĢırığının yerinə
yetirilməsinin Ģərtlərinə daxil etməlidir.
Qanun və ya qaydalarda müəyyən olunmuş auditor hesabatı
21. Bəzi hallarda müvafiq yurisdiksiyanın qanun və qaydaları auditor
hesabatının BAS-ların tələblərindən xeyli dərəcədə fərqli olan
4

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər
məsələlər paraqrafı‖ BAS.
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20. Əgər 19-cu paraqrafda ifadə edilmiĢ Ģərtlər mövcud olmazsa,
lakin qanun və ya qaydalar auditordan audit tapĢırığını yerinə yetirməsini tələb edərsə, onda auditor:

AUDĠT TAPġIRIĞI ġƏRTLƏRĠNĠN RAZILAġDIRILMASI

formasını və ya ifadə edilməsini müəyyən edir. Bu vəziyyətlərdə
auditor aĢağıdakıları qiymətləndirməlidir:
(a) Maliyyə hesabatlarının auditindən əldə edilmiĢ əminliyin
istifadəçilər tərəfindən yanlıĢ baĢa düĢülüb-düĢülməməsini;
əgər belə olarsa,
(b) Auditor hesabatının əlavə izahının mümkün anlaĢılmazlığı
aradan qaldıra bilib-bilməməsini.5
Əgər auditor hesabatında əlavə izahın mümkün anlaĢılmazlığı aradan
qaldıra bilməyəcəyi qənaətinə gələrsə, auditor qanun və ya qaydalarla
tərəfindən tələb olunmayana qədər audit tapĢırığını qəbul etməməlidir.
Bu cür qanun və ya qaydalara uyğun aparılmıĢ audit BAS-lara
uyğun deyil. Bununla əlaqədar olaraq, auditor auditin BAS-lara uyğun
aparılması barədə6 istənilən istinadı auditor hesabatına daxil etməməlidir. (Ġst: Paraq. A38-A39)
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Bu BAS-ın əhatə dairəsi (Ġst: Paraq. 1)
A1.

Audit tapĢırıqlarının da daxil olduğu təsdiqləmə tapĢırıqlarını
mütəxəssis-praktik yalnız o zaman qəbul edə bilər ki, müstəqillik
və peĢəkar səriĢtəlilik kimi müvafiq etik normalara riayət
ediləcəyinə əmin olsun və tapĢırıq müəyyən meyarlara uyğun
gəlsin.7 Audit tapĢırığının qəbul edilməsi kontekstində etik normalara riayət ediləcəyi üzrə auditorun öhdəlikləri 220 saylı BASda, auditorun məsuliyyəti dairəsinə daxil olduqları həcmdə
nəzərdən keçirilir.8 Bu BAS müəssisənin məsuliyyəti dairəsinə
daxil olan və auditorla müəssisə rəhbərliyinin birgə razılığa
gəlməli olduqları məsələləri (və ya ilkin Ģərtləri) əks etdirir.

Audit üçün ilkin Ģərtlər
Maliyyə hesabatlarının çərçivələri (İst: Paraq. 6(a))
A2. Təsdiqləmə tapĢırığının qəbul edilməsi üzrə Ģərtə görə, təsdiqləmə
5

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Həmçinin, bax: 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) aliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS, 43-cü paraqraf.
7
Təsdiqləmə tapĢırıqları üzrə beynəlxalq prinsiplər, 17-ci paraqraf.
8
220 saylı BAS, 9-11-ci paraqraflar.
6
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tapĢırığının anlayıĢında göstərilmiĢ meyarlar münasib və
məqsədli istifadəçilər üçün əlçatan olmalıdır.9 Meyarlar, zərurət
olarsa, informasiyanın təqdim olunması və açıqlanması üçün
nəzarət göstəriciləri də daxil olmaqla, audit predmetini dəyərləndirmək və ölçmək üçün istifadə edilən nəzarət göstəriciləridir.
Müvafiq meyarlar peĢəkar mühakimə çərçivəsində audit predmetinin yetərincə ardıcıl qiymətləndirilməsi və ölçülməsi üçün
imkanlar yaradır. BAS-ın məqsədləri üçün maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələri müvafiq hallarda ədalətli təqdimat da daxil
olmaqla, maliyyə hesabatlarının auditi zamanı istifadə olunan
meyarları təmin edir.
A3. Münasib maliyyə hesabatı çərçivələri olmadan rəhbərlik maliyyə
hesabatlarının hazırlanması üçün müvafiq bazaya, auditor isə
maliyyə hesabatlarının auditini aparmaq üzrə münasib meyarlara
malik deyildir. Bir çox hallarda auditor Maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələrini A8-A9 paraqraflarında təsvir
olunduğu kimi, münasib hesab edə bilər.
Maliyyə hesabatı çərçivələrinin münasibliyinin müəyyən edilməsi

9



Müəssisənin xüsusiyyəti (məsələn, onun kommersiya müəssisəsi, ictimai sektorun müəssisəsi və ya qeyri-kommersiya
təĢkilatı olması);



Maliyyə hesabatlarının təyinatı (məsələn, onların geniĢ istifadəçi kütləsinin maliyyə informasiyaları üzrə ümumi
tələbatlarını, yoxsa xüsusi istifadəçilərin maliyyə informasiyalarına olan tələbatını ödəmək məqsədilə hazırlanması);



Maliyyə hesabatlarının xüsusiyyəti (məsələn, maliyyə hesabatlarının maliyyə hesabatının tam toplusu, yoxsa sadə
maliyyə hesabatı olması); habelə



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin qanun və
ya qaydalar tərəfindən müəyyən edilib-edilməməsi.

Təsdiqləmə tapĢırıqları üzrə beynəlxalq prinsiplər, 17(b)(ii) paraqrafı.
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A4. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı tətbiq olunan maliyyə
hesabatı çərçivələrinin münasibliyinin auditor tərəfindən
müəyyən edilməsi üçün mühüm olan amillərə aĢağıdakılar daxildir:
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A5.

Maliyyə hesabatlarının əksər istifadəçiləri maliyyə hesabatlarının
onların informasiyaya olan konkret tələbatlarını ödəmək üçün
təqdim olunmasını tələb etmək imkanına malik deyildirlər.
Konkret istifadəçilərin informasiyaya olan bütün tələbatlarını
ödəmək mümkün olmasa da, geniĢ istifadəçi kütləsi üçün ümumi
olan maliyyə informasiyalarına tələbat mövcud olmaqdadır.
GeniĢ istifadəçi kütləsinin ümumi maliyyə informasiyasına tələbatını ödəmək üçün tərtib edilmiĢ maliyyə hesabatı çərçivələrinə
müvafiq Ģəkildə hazırlanmıĢ maliyyə hesabatları ümumi təyinatlı
maliyyə hesabatları adlanır.

A6.

Bəzi hallarda maliyyə hesabatları xüsusi istifadəçilərin maliyyə
informasiyasına tələbatlarını ödəmək üçün tərtib edilmiĢ maliyyə
hesabatı çərçivələrinə müvafiq Ģəkildə hazırlanır. Bu cür maliyyə
hesabatları xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları adlanır. Nəzərdə
tutulmuĢ istifadəçilərin maliyyə informasiyasına tələbatı bu
Ģəraitlərdə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini
müəyyən edəcəkdir. 800 saylı BAS-da konkret istifadəçilərin
maliyyə informasiyasına tələbatını ödəmək üçün tərtib edilmiĢ
maliyyə hesabatı çərçivələrinin münasibliyi nəzərdən keçirilir.10

A7.

Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində mövcud olan və
çərçivələrin münasib olmadığını göstərən çatıĢmazlıqlar audit
tapĢırığı qəbul edildikdən sonra özünü göstərə bilər. Həmin
çərçivələrdən istifadə edilməsi qanun və ya qaydalarda müəyyən
olunduğu zaman 19-20-ci paraqraflarda göstərilən tələblər tətbiq
edilir. Həmin çərçivələrdən istifadə edilməsi qanun və ya qaydalarda müəyyən olunmadıqda isə rəhbərlik münasib olan digər
çərçivələri qəbul edə bilər. Rəhbərlik belə etdiyi zaman, 16-cı
paraqrafa uyğun olaraq, audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinin
əvvəlcə razılaĢdırılmıĢ Ģərtləri bundan sonra daha etibarlı olmayacağı üçün çərçivələrdəki dəyiĢikliyin audit tapĢırığının yerinə
yetirilməsinin yeni Ģərtlərində əks etdirilməsi razılaĢdırılmalıdır.

Ümumi təyinatlı çərçivələr
A8. Hazırda ümumi təyinatlı çərçivələrin münasibliyini qiymətləndirmək üçün bütün dünyada qəbul edilmiĢ obyektiv və
rəsmi bir baza mövcud deyildir. Belə bir bazanın olmadığı
10

800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Xüsusi mülahizələr - xüsusi təyinatlı çərçivələrdə hazırlanmıĢ maliyyə
Hesabatlarının auditi‖ BAS, 8-ci paraqraf.
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Ģəraitdə, müəyyən tipli müəssisələrin istifadə etməsi üçün standartları nəĢr etməyə səlahiyyəti olan və ya tanınmıĢ təĢkilatların
müəyyən etdiyi maliyyə hesabatı standartları bu cür müəssisələrin
hazırladığı ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları üçün münasib
hesab olunur, bir Ģərtlə ki, standartları nəĢr etməyə səlahiyyəti
olan və ya tanınmıĢ təĢkilatlar maraqlı tərəflərin geniĢ dairəsinin
rəyinin müzakirə edilərək nəzərə alınmasından ibarət etibarlı və
Ģəffaf prosesə riayət etmiĢ olsunlar. Bu cür maliyyə hesabatı standartları ilə bağlı misallara aĢağıdakılar daxildir:


Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları ġurası(IFRS)
tərəfindən nəĢr edilmiĢ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartları;



Ġctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları ġurasının (IPSAS) nəĢr etdiyi Ġctimai Sektor üçün
Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları; habelə



Xüsusi bir yurisdiksiyada səlahiyyətli və ya tanınmıĢ standart hazırlayan təĢkilat tərəfindən nəĢr edilmiĢ mühasibat
uçotu prinsipləri, bir Ģərtlə ki, təĢkilat maraqlı tərəflərin
geniĢ dairəsinin rəyinin müzakirə edilərək nəzərə alınmasından ibarət etibarlı və Ģəffaf prosesə riayət etsin.

Bu maliyyə hesabatı standartları çox vaxt ümumi təyinatlı
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını tənzimləyən qanun və ya
qaydalarda maliyyə hesabatının tətbiq olunan çərçivələri kimi
müəyyən edilir.
A9. 6(a) paraqrafına əsasən, auditordan tələb olunur ki, maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasında tətbiq edilməli olan maliyyə
hesabatı çərçivələrinin münasibliyini müəyyən etsin. Müəyyən
yurisdiksiyalarda qanun və ya qaydalarla müəyyən tipli müəssisələr üçün ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə edilməsi nəzərdə tutulan maliyyə hesabatı
çərçivələri müəyyən edilə bilər. Əksini iddia edən göstəricilər olmadıqda, bu cür maliyyə hesabatı çərçivələri belə təĢkilatlar
tərəfindən hazırlanmıĢ ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları üçün
münasib hesab olunur. Çərçivələrin münasib hesab edilmədiyi
hallarda 19-20-ci paraqraflar tətbiq olunur.
Standartlar hazırlamaq üzrə səlahiyyətli və ya tanınmıĢ təĢkilatlara və
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Qanun və ya qaydalarda müəyyən olunmuĢ maliyyə hesabatı çərçivələri
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ya müəyyən edilmiĢ maliyyə hesabatı çərçivələrinə malik olmayan
yurisdiksiyalar
A10. Müəssisə səlahiyyətli və ya tanınmıĢ standart hazırlama təĢkilatına
malik olmayan yurisdiksiyada, yaxud maliyyə hesabatı çərçivələrindən istifadə edilməsi qanun və ya qaydalarla müəyyən olunmayan yerdə qeydiyyata alındıqda və ya fəaliyyət göstərdikdə
rəhbərlik maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında tətbiq olunmalı
maliyyə hesabatı çərçivələrini müəyyən edir. Əlavə 2 maliyyə
hesabatı çərçivələrinin bu cür Ģəraitlərdə münasibliyinin müəyyən
edilməsinə dair tövsiyələri əks etdirir.
Rəhbərliyin məsuliyyətinə dair razılaşma (Ġst: Paraq. 6(b))
A11. BAS-lara müvafiq olaraq, audit elə bir ilkin Ģərt əsasında aparılır
ki, rəhbərlik 6(b) paraqrafında əks etdirilmiĢ öhdəlikləri
daĢıdığını qəbul edir və baĢa düĢür.11 Müəyyən yurisdiksiyalarda
belə öhdəliklər qanun və ya qaydalarda göstərilə bilər. Digər
yurisdiksiyalarda bu cür öhdəliklər qanun və ya qaydalarla az
müəyyən edilə və ya heç müəyyən edilməyə bilər. BAS-lar bu
məsələlərdə qanun və ya qaydaları əvəz etmir. Bununla belə,
müstəqil audit konsepsiyasının tələbinə əsasən, auditor müəssisənin müvafiq daxili nəzarət sistemi kimi, maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsuliyyət daĢımır, audit üçün
rəhbərliyin təqdim və ya təqdimatını təmin edə biləcəyi qədər
zəruri olan informasiyanı (o cümlədən, baĢ kitabdan və köməkçi
mühasibat jurnallarından kənar əldə edilən informasiyanı)
əldə etmək hüququna malikdir. Müvafiq olaraq, bu ilkin Ģərt
müstəqil auditin aparılması üçün baĢlıca əhəmiyyətə malikdir.
AnlaĢılmazlığın baĢ verməməsi üçün rəhbərliklə 9-12-ci
paraqraflarda göstərilmiĢ audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinin
razılaĢdırılmıĢ və təsbit olunmuĢ Ģərtləri çərçivəsində onun müəyyən
məsuliyyət daĢımasını qəbul və dərk etməsi barədə razılaĢma
əldə olunmalıdır.
A12. Maliyyə hesabatına görə məsuliyyətin rəhbərlik və idarəetməyə
məsul Ģəxslər arasında bölüĢdürülməsi üsulu müəssisələrin
resurslarına və strukturuna və istənilən qanun və ya qaydalara,
habelə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin müəssisə daxilindəki funkiyalarına görə müxtəlif olacaq. Əksər hallarda rəh11

200 saylı BAS, A2 paraqrafı.
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bərlik müəssisə tərəfindən öhdəliklərin icrasına görə məsuliyyət
daĢıyır, idarəetməyə məsul Ģəxslər isə rəhbərliyə nəzarət edirlər.
Bəzi hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslər maliyyə hesabatının təsdiqlənməsinə və ya müəssisənin maliyyə hesabatı ilə bağlı daxili
nəzarətinin monitorinqinə görə məsuliyyət daĢıyır və ya məsuliyyəti öz üzərlərinə götürürlər. Daha iri və ya ictimai sektorun
müəssisələrində idarəetməyə məsul Ģəxslərin müəyyən qrupuna
bəzi nəzarət funksiyaları, məsələn, Audit komitəsinin funksiyası
həvalə edilə bilər.
A13. 580 saylı BAS-ın tələbinə əsasən, auditor rəhbərlikdən müəyyən
öhdəliklərini yerinə yetirmiĢ olması barədə yazılı təsdiqləmə
tələb etməlidir.12 Bu baxımdan, belə yazılı təsdiqləmələrin və
digər BAS-ların tələb etdiyi digər yazılı təsdiqləmələrin, habelə
müvafiq hallarda, maliyyə hesabatlarına və ya maliyyə hesabatlarındakı müəyyən iddialara aid digər audit sübutlarının təsdiqləmələri barədə rəhbərliyi xəbərdar etmək məqsədəuyğun
olardı.
A14. Rəhbərlik öz öhdəliklərini qəbul etməyəcəyi və ya yazılı təsdiqləmələr verməyəcəyi təqdirdə, auditor yetərli münasib audit
sübutları əldə edə bilməyəcəkdir.13 Bu hallarda qanun və ya qaydalarla belə etmək tələb olunmayana qədər audit tapĢırığını qəbul
etməsi auditor üçün məqsədəuyğun olmazdı. Audit tapĢırığını
qəbul etməsi auditordan tələb olunduğu hallarda bu məsələlərin
vacibliyini və nəticələrinin auditor rəyinə təsirini rəhbərliyə izah
etmək zəruridir.
A15. Əksər maliyyə hesabatı çərçivələrinə maliyyə hesabatlarının
təqdimatı ilə bağlı tələblər daxildir. Bu çərçivələrin məqsədləri
üçün ―maliyyə hesabatlarının maliyyə hesabatı çərçivələrinə
uyğun hazırlanması‖ anlayıĢına onun təqdimatı da daxildir.
Ədalətli təqdimat çərçivələri üçün maliyyə hesabatının ədalətli
təqdimatı o qədər vacibdir ki, rəhbərliklə razılaĢdırılmıĢ ilkin
Ģərtdə informasiyanın ədalətli təqdimatı haqqında ayrıca tələb
və ya maliyyə hesabatının müəssisədə iĢlərin vəziyyəti barədə
maliyyə hesabatı çərçivələrinə uyğun ―dürüst və ədalətli təsəvvür
12
13

580 saylı ―Yazılı təqdimatlar‖ BAS, 10-11-ci paraqraflar.
580 saylı BAS, A26 paraqrafı.
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Maliyyə hesabatlarının hazırlanması (Ġst: Paraq. 6(b)(i))
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yaratması‖na görə məsuliyyət haqqında müddəa olmalıdır.
Daxili nəzarət sistemi (Ġst: Paraq. 6(b)(ii))
A16. Rəhbərlik dələduzluq və ya səhv nəticəsində baĢ vermiĢ
əhəmiyyətli təhriflərdən azad maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan yaratmaq üçün zəruri hesab etdiyi daxili nəzarət
sistemini təmin etməlidir. Nə qədər səmərəli olsa da, daxili
nəzarət ona xas olan məhdudiyyətlər üzündən yalnız müəssisənin
maliyyə hesabatı məqsədlərinə nail olması barədə ağlabatan
əminlik təmin edə bilər.14
A17. BAS-lara uyğun aparılan müstəqil audit maliyyə hesabatının
hazırlanması üçün zəruri olan daxili nəzarət sisteminin rəhbərlik
tərəfindən dəstəklənməsində əvəzedici kimi çıxıĢ etmir. Müvafiq
olaraq, auditor rəhbərliyin daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyətini qəbul etməsi və baĢa düĢməsi barədə razılığını əldə
etməlidir. Buna baxmayaraq, 6(b)(ii) paraqrafında nəzərdə tutulmuĢ razılaĢma o demək deyildir ki, auditor rəhbərlik tərəfindən
yaradılmıĢ daxili nəzarət sisteminin öz məqsədinə nail olduğunu
və ya çatıĢmazlıqlardan azad olduğunu qəbul edəcəkdir.
A18. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün hansı daxili nəzarət sisteminin zəruri olduğunu müəyyən etmək məsələsi rəhbərlik
tərəfindən həll edilir. ―Daxili nəzarət sistemi‖ termini ―nəzarət
mühiti‖ adlandırıla biləcək nəzarət sisteminin ayrı-ayrı elementləri
çərçivəsində geniĢ sayda tədbirləri əhatə edir, o cümlədən: müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesi; maliyyə hesabatı və
qarĢılıqlı informasiya fəaliyyəti ilə əlaqəli müvafiq biznes prosesləri də daxil olmaqla, informasiya sistemi; nəzarət vasitələrinin
monitorinqi. Lakin bu bölgü zəruri olaraq, konkret bir müəssisənin öz daxili nəzarət sistemini necə iĢləyib hazırlamasını, tətbiq etməsini və dəstəkləməsini, yaxud belə bir sistemin ayrı-ayrı
elementlərini təsnifləĢdirə biləcəyini əks etdirmir.15 Müəssisənin
daxili nəzarət sistemi (xüsusilə, onun mühasibat uçotu kitabları
və sənədləri, mühasibat uçotu sistemi) rəhbərliyin tələbatlarını,
biznesin mürəkkəbliyini, müəssisənin məruz qaldığı risklərin
xüsusiyyətini, habelə müvafiq qanun və qaydaları əks etdirməlidir.

14

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ‖ Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər
riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS, A54 paraqrafı.
15
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, A58 paraqrafı və Əlavə 1.
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A19. Bəzi yurisdiksiyalarda qanun və ya qaydalar mühasibat uçotu
kitablarını və sənədlərini və ya mühasibat uçotu sistemini lazımi
qaydada aparmasına görə rəhbərlik üçün məsuliyyət müəyyən
edə bilər. Bəzi hallarda, ümumi qəbul edilmiĢ praktikada, bir
tərəfdən, mühasibat uçotu kitabları və sənədləri və ya mühasibat
uçotu sistemi arasında, digər tərəfdən isə daxili nəzarət sistemləri
və daxili nəzarət vasitələri arasında fərqləri nəzərdə tuta bilər.
Çünki A18 paraqrafında göstərildiyi kimi, mühasibat hesabatı sistemləri kimi, mühaibat uçotu kitabları və sənədləri daxili nəzarət
sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu üçün 6(b)(ii)
paraqrafında rəhbərliyin məsuliyyətinin təsviri zamanı onlar
ayrıca olaraq xatırladılmır. AnlaĢılmazlığın olmaması üçün auditordan bu məsuliyyətin əhatə dairəsini rəhbərliyə izah etməsi
tələb oluna bilər.
Əlavə informaiya (Ġst:Paraq.6(b)(iii)b)
A20. Auditorun audit məqsədləri üçün rəhbərlikdən tələb etdiyi
informasiya müvafiq hallarda 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-a uyğun digər informasiyalarla əlaqəli məsələləri əhatə
edə bilər. Auditor hesabatının tarixindən sonra digər
informasiya əldə etmək istədikdə, audit tapĢırığının yerinə
yetirilməsi Ģərtlərində bu cür digər informasiyaya aid auditorun
vəzifələri, o cümlədən, müvafiq hallarda, auditor hesabatının
vəzifələri, o cümlədən, müvafiq hallarda, auditor hesabatın
tarixindən sonra əldə edilən bu cür digər informasiyanın
əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olunması barədə qənatə gəldiyi
halda zəruri olan və ya tələb edilən tədbirlər də təsdiqlənə bilər.
A21. Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi Ģərtlərinin razılaĢdırılması
nın məqsədlərindən biri rəhbərliyin və auditorun müvafiq
məsuliyyəti barədə yanlıĢ anlaĢılmaya yol verilməməsidir.
Məsələn, üçüncü tərəf maliyyə hesabatının hazırlanmasında
yardım etmiĢdirsə, rəhbərliyə xatırlatmaq faydalı olar ki,
maliyyə hesabatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə uyğun hazırlanmasının məsuliyyəti onun üzərinə
düĢür.
Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi Ģərtlərinə dair razılaĢma
Audit tapşırığının yerinə yetirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması (Ġst:
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Paraq. 9)
A22. Rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin audit tapĢırığı
Ģərtlərinin razılaĢdırılması ilə bağlı rolu müəssisənin idarəetmə
strukturundan və müvafiq qanun və qaydalardan asılıdır.
Auditin keçirilməsinə dair məktub-saziş və yazılı razılaşmanın digər
forması16 (Ġst: Paraq. 10-11)
A23. Mümkün anlaĢılmazlıqdan qaçmaq məqsədilə auditorun auditə
baĢlamazdan əvvəl auditin aparılmasına dair məktub-saziĢ
göndərməsi həm müəssisə və həm də auditorun marağına uyğundur. Lakin bəzi ölkələrdə rəhbərliyin və auditorun öhdəlikləri
kimi, auditin məqsədi və əhatə dairəsi də qanun tərəfindən
yetərincə müəyyən edilə bilər, yəni 10-cu paraqrafın müddəaları
qanunla təsbit edilə bilər. Bu hallarda 11-ci paraqrafın auditorun
məktub-saziĢinə yalnız müvafiq qanun və ya qaydaların tətbiq
etdiyi fakta edilən və rəhbərliyin 6(b) paraqrafında göstərilmiĢ
məsuliyyətini qəbul və dərk etməsi faktına edilən istinadı daxil
etməsinə icazə verməsinə baxmayaraq, auditor 10-cu paraqrafda
təsvir olunmuĢ məsələləri rəhbərliyi məlumatlandırmaq
məqsədilə auditin keçirilməsinə dair məktub-saziĢə daxil etməyi
məqsədəuyğun hesab edə bilər.
Auditin keçirilməsinə dair məktub-saziĢin forma və məzmunu
A24. Auditin keçirilməsinə dair məktub-saziĢin forma və məzmunu
müxtəlif müəssisələrdə müxtəlif cür ola bilər. Auditin keçirilməsinə dair məktub-saziĢə auditorun məsuliyyəti barədə daxil
edilmiĢ müddəalar 200 saylı BAS-la əsaslandırıla bilər.17 Bu
BAS-ın 6(b) və 12-ci paraqraflarında rəhbərliyin məsuliyyəti
təsvir edilir. 10-cu paraqrafın tələb etdiyi məsələlərdən əlavə, auditin keçirilməsinə dair məktub-saziĢdə aĢağıdakı müddəalara
istinad edilə bilər, məsələn:


Tətbiq olunan qanun və qaydalara, BAS-lara, etik normalara
və auditorun sadiq qaldığı peĢəkar qurumların digər təlimatlarına istinadlar daxil olmaqla, auditin əhatə dairəsinin
müəyyən edilməsi.



Audit tapĢırığının nəticələrinin yekunları barədə istənilən

16

Növbəti paraqraflarda auditin keçirilməsinə dair məktub-saziĢə edilən istinad barədə istənilən
xatırlatma auditin keçirilməsinə dair məktub-saziĢə və ya müvafiq formalı digər yazılı razılaĢmaya edilən istinad kimi götürülməlidir.
17
200 saylı BAS, 3-9-cu paraqraflar.
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18
19



Auditorun auditor hesabatında 701 saylı BAS-a18 uyğun əsas
audit məsələləri barədə məlumat vermək zərurəti.



Audit düzgün planlaĢdırılaraq BAS-lara uyğun Ģəkildə
aparılmıĢ olsa belə, audit üzrə tərkib məhdudiyyətləri və
daxili nəzarət sistemi üzrə tərkib məhdudiyyətləri üzündən
bəzi əhəmiyyətli təhriflərin aĢkar edilməməsi ilə bağlı
qaçılmaz riskin mövcud olması faktının təsvir edilməsi.



TapĢırıq qrupunun tərkibi də daxil olmaqla, auditin planlaĢdırılması və yerinə yetirilməsi üzrə əldə edilmiĢ razılaĢmalar.



Rəhbərliyin yazılı təsdiqləmələr verməsi ilə bağlı tələb
(həmçinin, bax: A13 paraqrafı).



Rəhbərliyin ona məlum olan maliyyə hesabatların
hazırlanmasına aid bütün məlumatlardan istifadə etmək
imkanın təmin etməsi, o cümlədən rəhbərliyin açıqlamalara
aid məlumatlardan istifadə etmək imkanının təmin etməsi ilə
bağlı tələb.



Auditorun auditi təklif edilmiĢ vaxt qrafikinə uyğun tamamlaya bilməsinə imkan yaratmaq üçün maliyyə hesabatının
layihəsini, o cümlədən onların hazırlanmasına aid olan, baĢ
kitabdan və ya köməkçi mühasibat jurnallarından əldə edilmiĢ
bütün məlumatları (o cümlədən açıqlamaların hazırlanmasına
aid olan bütün münasib məlumatları)19 və digər əlaqəli
məlumatlar mövcud olduğu halda, onları auditora vaxtında
təqdim etməyə rəhbərliyin razılıq verməsi.



Auditoru maliyyə hesabatlarına təsir göstərə bilən və rəhbərliyin özünün auditorun hesabat təqdim etdiyi tarixdən
baĢlayaraq maliyyə hesabatının dərc edildiyi tarixə qədərki
dövr ərzində xəbər tuta bildiyi faktlar barədə məlumatlandırmağa rəhbərliyin razılıq verməsi.



Qonorarların və istənilən ödəniĢ mexanizmlərinin hesablanmasının əsaslarının təsvir edilməsi.

701 saylı BAS, ―Sərbəst auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə‖.
720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti‖ BAS-da müəyyən edildiyi
qaydada.
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A25.

Rəhbərliyə auditin keçirilməsinə dair məktub-saziĢin qəbul
edilməsi barədə təsdiqləmə və onlarda göstərilmiĢ
tapĢırığın yerinə yetirilməsi Ģərtlərinə razılaĢma tələbi.

Auditorun əsas audit məsələləri barədə məlumat verməsi tələb
olunmadığı təqdirdə, auditorun audit tapĢırığının Ģərtlərində auditor
hesabatında əsas haqqında məlumat vermək imkanına istinad etmək
faydalı ola bilər, müəyyən yurisdiksiyalarda isə bunu etmək
qabiliyyətini saxlamaq üçün belə imkanlara istinad etməsi tələb oluna
bilər.

A26. Müvafiq hallarda auditin keçirilməsinə dair məktub-saziĢə aĢağıdakı müddəalar da daxil edilə bilər:


Auditin bəzi aspektlərinə digər auditor və ekspertlərin cəlb
edilməsi ilə bağlı razılaĢmalar.



Daxili auditorların və müəssisənin digər iĢçilərinin cəlb
edilməsi ilə bağlı razılaĢmalar.



Ġlkin audit halında - əvvəlki auditorla əldə edilməsi zəruri
olan razılaĢmanın (əgər olarsa) təsviri.



Bu cür imkan olduqda, auditorun öhdəliyinin istənilən Ģəkildə məhdudlaĢdırılması.



Auditorla müəssisə arasında istənilən növbəti razılaĢmalara
istinad.



Audit fayllarının üçüncü Ģəxslərə təqdim edilməsi ilə bağlı
istənilən öhdəliklər.

Auditin keçirilməsi haqqında məktub-saziĢə dair nümunə Əlavə 1-də
verilmiĢdir.
Bölmələrin auditi
A27. Ana müəssisənin auditoru həm də bölmənin auditoru olduğu
zaman auditin keçirilməsi üzrə bölməyə ayrıca məktub-saziĢ
göndərilməsi barədə qərar aĢağıdakı amillərlə müəyyən edilə
bilər:


Bölmənin auditorunu kim təyin edir;



Bölmə üzrə ayrıca auditor rəyi tələb olunurmu;



Auditorun təyin edilməsinin qanunvericiliklə tənzimlənməsi;
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Ana müəssisənin sahiblik hüququnun dərəcəsi; habelə



Bölmə rəhbərliyinin ana müəssisədən qeyri-asılılığının
dərəcəsi.

Rəhbərliyin qanun və ya qaydalarla müəyyən edilmiĢ məsuliyyəti (Ġst:
Paraq. 11–12)
A28. Əgər A23 və A29 paraqraflarında təsvir edilmiĢ Ģəraitlərdə auditor audit tapĢırığının müəyyən Ģərtlərini auditin keçirilməsi üzrə
məktub-saziĢdə qeyd etməyin zəruri olmaması qənaətinə gəlirsə,
auditor 11-ci paraqrafın tələbinə görə, rəhbərlikdən
6(b)
paraqrafında göstərilmiĢ öhdəlikləri qəbul və dərk etməsi barədə
yazılı razılaĢma əldə etməlidir. Bununla belə, 12-ci paraqrafa
əsasən, bu cür yazılı razılaĢmada qanun və ya qaydalardakı
ifadələrdən istifadə edilə bilər, bir Ģərtlə ki, bu sənədlər rəhbərlik
üçün 6(b) paraqrafında təsvir edilənlərlə ekvivalent olan öhdəlikləri müəyyən etmiĢ olsun. Qanun və ya qaydalarda təsvir
edilmiĢ öhdəliklərin ekvivalent olması barədə tövsiyələri peĢəkar
mühasiblər, audit standartları hazırlayan Ģəxslər və ya müvafiq
yurisdiksiyanın auditor fəaliyyətini tənzimləyən orqanları verə
bilərlər.
A29. Ġctimai sektorda auditor fəaliyyətini tənzimləyən qanun və qaydalar bütövlükdə ictimai sektorun müəssisələrində auditorun
təyin olunmasını müəyyən edir və bir qayda olaraq, belə müəssisələrin auditorunun məsuliyyət və səlahiyyətlərini, o cümlədən
müəssisənin sənədlərinə və digər informasiyalarına giriĢ
hüququnu müəyyən edir. Audit tapĢırığının Ģərtləri qanun və ya
qaydalarda yetərincə ətraflı reqlamentləĢdirilsə də, ictimai sektorun müəssisələrinin auditoru auditin keçirilməsinə dair məktub-saziĢə 11-ci paraqrafda nəzərdə tutulmamıĢ müddəaları əlavə
etməyi məqsədəuyğun saya bilər.
Təkrar audit yoxlamaları (Ġst: Paraq. 13)
A30. Auditor hər dövr üzrə auditin keçirilməsinə dair məktub-saziĢ və
ya digər yazılı razılaĢma göndərməmək barədə qərar verə bilər.
Lakin aĢağıdakı amillər audit tapĢırığı Ģərtlərinin düzəliĢ
edilməsini və ya mövcud Ģərtlərin müəssisəyə xatırladılmasını
zəruri edə bilər:
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Auditin məqsədinin və əhatə dairəsinin müəssisə tərəfindən
yanlıĢ baĢa düĢülməsini göstərən istənilən əlamət.



Audit tapĢırığında istənilən dəyiĢikliklər və ya xüsusi Ģərtlər.



Müəssisənin rəhbərliyində son vaxtlar edilmiĢ dəyiĢiklik.



Mülkiyyətçilərin tərkibinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢməsi.



Müəssisənin biznesinin xüsusiyyəti və həcmində əhəmiyyətli
dəyiĢiklik.



Qanun və ya qaydalarda istənilən dəyiĢiklik.



Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün qəbul edilmiĢ
maliyyə hesabatı prinsiplərində istənilən dəyiĢiklik.



Hesabat verilməsi ilə bağlı digər tələblərdə istənilən dəyiĢiklik.

Audit tapĢırığının Ģərtlərindəki dəyiĢikliklərin qəbul edilməsi
Audit tapşırığı şərtlərində dəyişiklik edilməsi tələbi (Ġst: Paraq. 14)
A31. Müəssisənin audit tapĢırığının Ģərtlərində dəyiĢiklik etməklə bağlı
auditorun qarĢısında qoyduğu tələb xidmət göstərilməsi zərurətinə təsir edən Ģəraitlərdə dəyiĢiklikdən, ilkin razılaĢdırılmıĢ audit
tapĢırığının xüsusiyyətinin yanlıĢ baĢa düĢülməsindən və ya auditin
əhatə dairəsinə istər rəhbərlik tərəfindən qoyulmuĢ, istərsə də digər hallar üzündən yaranmıĢ məhdudiyyətdən irəli gələ bilər. Auditor, 14-cü paraqrafın tələbinə görə, müəssisənin tələbi üçün irəli
sürülmüĢ əsaslandırmanı, xüsusilə, audit tapĢırığının əhatə dairəsinin məhdudlaĢdırılmasının nəticələrini nəzərdən keçirməlidir.
A32. Müəssisənin tələbatlarına təsir edən Ģəraitlərin dəyiĢməsi və ya
ilkin razılaĢdırılmıĢ tapĢırığın xüsusiyyətinin yanlıĢ baĢa düĢülməsi
audit tapĢırığında dəyiĢiklik edilməsi tələbi üçün yetərli əsas
hesab edilə bilər.
A33. Əksinə, əgər dəyiĢikliyin düzgün, tam və ya baĢqa Ģəkildə qənaətbəxĢ olmayan informasiya ilə bağlılığı aĢkara çıxarsa, onda
bu dəyiĢiklik əsaslı hesab edilə bilməz. Buna dair misalı auditorun debitor borcu ilə bağlı yetərli münasib audit sübutları əldə
edə bilməməsində və müəssisənin Ģərti müsbət auditor rəyinə və
ya rəydən imtina edilməsinə yol verməmək üçün audit
tapĢırığının təhlil tapĢırığına dəyiĢdirilməsini xahiĢ etməsində
görmək ola bilər.
210 saylı BAS
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Audit tapĢırığını təhlil və ya əlaqəli xidmət tapĢırığına dəyiĢmək tələbi
(Ġst: Paraq. 15)
A34. Audit tapĢırığını təhlil və ya əlaqəli xidmət tapĢırığına dəyiĢməyə
razılaĢmazdan öncə, BAS-lara uyğun audit keçirməklə məĢğul
olan auditor yuxarıdakı A31-A33 paraqraflarında istinad edilmiĢ
məsələlərə əlavə olaraq, dəyiĢikliyin istənilən hüquqi və ya
müqavilə nəticələrini qiymətləndirmək zərurəti ilə üzləĢə bilər.
A35. Əgər auditor audit tapĢırığını təhlil və ya əlaqəli xidmət tapĢırığına dəyiĢmək üçün səmərəli bir əsaslandırmanın olması
nəticəsinə gəlirsə, dəyiĢmə tarixində yerinə yetirilmiĢ audit iĢi
dəyiĢdirilmiĢ tapĢırığa uyğun hesab edilə bilər; lakin yerinə yetirilməsi tələb olunan iĢlər və auditor rəyinin xüsusiyyəti yeni,
düzəliĢ edilmiĢ tapĢırıqla müəyyən ediləcəkdir. Müxtəlif variantlılığın olmaması üçün əlaqəli xidmətə dair hesabat aĢağıdakılara edilən istinadı əks etdirməyə bilər:
(a)

ilkin audit tapĢırığı; yaxud

(b)

audit tapĢırığının razılaĢdırılmıĢ prosedurların yerinə yetirilməsi tapĢırığı ilə dəyiĢdirilməsi və beləliklə, yerinə yetirilmiĢ prosedurların təsvirinin hesabatın standart bir
hissəsi olması istisna olmaqla, ilkin audit tapĢırığının
gediĢində yerinə yetirilə bilən istənilən prosedurlar.

TapĢırığın qəbul edilməsi zamanı əlavə mülahizələr

A36. Bəzi yurisdiksiyalarda qanun və qaydalar standartlar hazırlayan
səlahiyyətli və ya tanınmıĢ təĢkilatlar tərəfindən müəyyən edilmiĢ
maliyyə hesabatı standartlarını maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə bağlı əlavə tələblərlə tamamlaya bilər. Həmin yurisdiksiyalarda BAS-ların tətbiq edilməsi məqsədləri üzrə maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri həm müəyyən edilmiĢ
maliyyə hesabatı çərçivələrini, həm də bu cür əlavə tələbləri əhatə
edir, bir Ģərtlə ki, onlar müəyyən edilmiĢ maliyyə hesabatı
çərçivələrinə zidd olmasın. Bu, məsələn, maliyyə hesabatı
standartlarının tələb etdiyi açıqlamalarla yanaĢı, əlavə
informasiyaların açıqlanmasının qanun və ya qaydalarda müəyyən
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edildiyi və ya maliyyə hesabatı standartları çərçivəsində edilə bilən
münasib seçim variantlarının diapazonunun onlar tərəfindən
daraldıldığı hal ola bilər.20
Qanun və ya qaydalarla müəyyən edilən maliyyə hesabatı çərçivələri:
audit tapşırığının qəbul edilməsinə təsir göstərən digər məsələlər (Ġst:
Paraq. 19)
A37. Qanun və qaydalarda müəyyən edə bilər ki, auditor rəyi ―bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli əks etdirir‖ və ya
―dürüst və ədalətli təsəvvür yaradır‖ ifadələrindən istifadə etməlidir; bu zaman auditor belə bir nəticəyə gəlir ki, qanun və ya
qaydaların müəyyən etdiyi tətbiq olunan maliyyə hesabatı çərçivələri baĢqa halda münasib olmaya bilərdi. Bu Ģəraitdə auditor
rəyinin müəyyən edilmiĢ ifadə forması BAS-ların tələblərindən
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir (bax: 21-ci paraqraf).
Qanun və ya qaydalarla müəyyən edilən auditor rəyi (Ġst: Paraq. 21)
A38. BAS-ların tələbinə görə, auditor BAS-ın auditə aid bütün
tələblərini yerinə yetirməsə, onda BAS-lara uyğunluq barədə hər
hansı bir bəyanat verməməlidir.21 Qanun və ya qaydalarda auditor rəyinin forması və ifadə edilməsi BAS-ların tələblərindən
xeyli fərqlənirsə, onda auditor belə bir nəticəyə gəlir ki, auditor
rəyindəki əlavə izahat onun yanlıĢ anlaĢılması ehtimalını azalda
biməyəcəkdir və auditin BAS-lara uyğun aparılmadığı barədə
mülahizəni auditor rəyinə daxil etmək barədə məsələni nəzərdən
keçirə bilər. Lakin bu zaman auditora auditin BAS-lara uyğun
aparılmasına istinad etməyə icazə verilməsə də, BAS-ları, o cümlədən auditor rəyini tənzimləyən BAS-ları praktik olaraq
mümkün qədər tətbiq etməsi tövsiyə olunur.
Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A39. Ġctimai sektorun müəssisələrinə münasibətdə auditorun səlahiyyətlərini tənzimləyən qanunvericilik çərçivəsində xüsusi
tələblər mövcud ola bilər; məsələn, müəssisə auditin əhatə
dairəsini məhdudlaĢdırmaqla bağlı istənilən cəhdləri barədə auditordan birbaĢa olaraq nazirə, qanunverici orqana və ya ictimaiyyətə məlumat verməsi tələb oluna bilər.
20

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 15-ci paraqrafı maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan maliyyə
hesabatı çərçivələrinə istinad etməsi və ya onları təsvir etməsi ilə bağlı tələbi əks etdirir.
21
200 saylı BAS, 20-ci paraqraf.
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Əlavə 1
(Ġst: Paraq. A24-26)

Audit tapĢırığı üzrə məktub-saziĢin nümunəsi
AĢağıda göstərilən məktub Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına müvafiq qaydada hazırlanmıĢ ümumi təyinatlı maliyyə
hesabatlarının auditi üzrə məktub-saziĢin nümunəsidir. Bu məktub-saziĢin forması məcburi deyildir, BAS-ın müddəaları ilə uzlaĢmada yalnız
nümunə qismində istifadə edilmək üçün verilir. Fərdi tələblərə və
Ģəraitlərə müvafiq olaraq, onu dəyiĢdirmək mümkün olacaq. O, ayrıca
bir hesabat dövrü üzrə maliyyə hesabatının auditinin keçirilməsini
nəzərdə tutur və təkrar auditlərdə istifadə olunacağı təqdirdə dəyiĢdirilməsi lazım gələcək (bax: 13-cü paraqraf). Təklif edilən
məktub-saziĢin münasib olmasına dair hüquq məsləhəti almaq üçün
müraciət etmək məqsədəuyğun ola bilər.
***
ABC Ģirkəti rəhbərliyinin səlahiyyətli nümayəndəsinə və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərinə:1
Siz2 ABC Ģirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti
haqqında balansı, məcmu gəlirlər haqqında hesabatı, kapitalda dəyiĢikliklər
haqqında hesabatı və il ərzində pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatı,
habelə maliyyə hesabatlarına qeydləri, o cümlədən uçot siyasətinin
əhəmiyyətli məsələlərinin qısa təsvirini əhatə edən maliyyə hesabatının
auditini aparmaq xahiĢi ilə müraciət etmisiniz. Bu audit tapĢırığının
tərəfimizdən qəbul edilməsini və onun Ģərtlərinin tərəfimizdən dərk
edilməsini məmnuniyyətlə təsdiq etdiyimizi bu məktub vasitəsilə
bildirmək istəyirik.
Auditimizin məqsədləri maliyyə hesabatlarında istər dələduzluq, istərsə də
səhv nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmamasına dair
ağlabatan əminlik əldə etmək və bizim rəyi özündə ehtiva edən auditor rəyi
ifadə etməkdir. Ağlabatan əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin
1

Məktubdakı ünvan və istinadlar müvafiq yurisdiksiya daxil olmaqla, konkret tapĢırığın
Ģəraitlərinə uyğun olmalıdır. Lazımi Ģəxslərə istinad edilməsi çox vacibdir (bax: A22 paraqrafı).
2
Bu məktubda ―siz,‖ ―biz,‖ ―bizə/bizi,‖ ―rəhbərlik,‖ ―idarəetməyə məsul Ģəxslər‖ və ―auditor‖ sözlərinə edilən istinadlar Ģəraitə uyğun olaraq istifadə edilməli və ya düzəliĢ edilməlidir.
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[Auditin məqsədi və əhatə dairəsi]
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əhəmiyyətli təhriflər mövcud olduğu halda Beynəlxalq Audit Standartlarına
(BAS-lara) uyğun aparılmıĢ auditin onu həmiĢə aĢkar etməsinə zəmanət
vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhv nəticəsində baĢ verə bilər və onlar
ayrılıqda və ya məcmu Ģəklində bu cür maliyyə hesabatlarının əsasında qəbul
edilmiĢ istifadəçilərin iqtisadi qərarlarına təsir edə biləcəyi halda əhəmiyyətli
hesab edilir.

[Auditorun öhdəlikləri]
Audit beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparılacaq.
Göstərilən standartlara uyğun olaraq, biz etik normalara riayət etməlyik.
Audit aparan zaman biz BAS-lara uyğun olaraq peĢəkar mühakimə
yürütməliyik və peĢəkar inamsızlıq nümayiĢ etdirməliyik. Biz həmçinin:


3

Maliyyə hesabatlarında istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində
yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflərin olmaması üzrə riskləri müəyyən
edib qiymətləndiririk, bu cür risklərə cavab verən audit prosedurlarını
planlaĢdırırıq və yerinə yetiririk, habelə rəyimizi əsaslandırmaq üçün
yetərli və münasib olan audit sübutlarını əldə edirik. Dələduzluq
nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflərin aĢkarlamama riski
səhv nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflərin aĢkarlamama
riskindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq gizli sövdələĢmə,
saxtakarlıq, qərəzli hərəkətsizlik, yanlıĢ məlumatların təqdim edilməsi
və ya daxili nəzarətə məhəl qoyulmamasını əhatə edə bilər.



Auditlə bağlı daxili nəzarətə müəssisənin daxili nəzarət sisteminin
səmərəliliyinə dair rəyin ifadə edilməsi üçün deyil, Ģəraitə uyğun zəruri
audit prosedurlarınının planlaĢdırılması məqsədilə baxırıq.3 Bununla
belə, biz audit zamanı daxili nəzarət sistemində maliyyə hesabatlarının auditinə dair müəyyən edilmiĢ əhəmiyyətli çatıĢmazlıqları yazılı
Ģəkildə nəzərinizə çatdıracağıq.



Ġstifadə edilmiĢ uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunu və rəhbərlik
tərəfindən aparılmıĢ uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli
açıqlamaların kafiliyini qiymətləndiririk.



Rəhbərlik tərəfindən mühasibat uçotunun fasiləsiz aparılma prinsipinin istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğunun və əldə edilmiĢ audit
sübutları əsasında Ģirkətin fəaliyyətinin fasiləsiz davam etdirmək
imkanını əhəmiyyətli dərəcədə Ģübhə altına qoya bilən hadisələrlə və

Müvafiq hallarda, auditorun maliyyə hesabatlarının auditi ilə yanaĢı daxili nəzarətin səmərəliliyinə
dair rəy vermək öhdəliyi də olduğu hallarda, bu cümlə dəyiĢilməlidir.
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ya Ģəraitlərlə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olubolmamasına dair nəticə çıxarırıq. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin
mövcud olması barədə nəticə çıxardığımız halda, auditor
hesabatımızda maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli açıqlamalara diqqət
cəlb etməliyik, bu cür açıqlamalar qeyri-dəqiq olduğu halda isə fərqli
rəy verməliyik. Nəticələrimiz auditor hesabatının tarixinədək əldə
edilmiĢ sübutlara əsaslanır. Bununla belə, sonrakı hadisələr və ya
Ģəraitlər ġirkəti fasiləsiz fəaliyyətini dayandırmağa məcbur edə bilər.


Açıqlamalar da daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının ümumi
təqdimatını, strukturunu və məzmununu,habelə maliyyə hesabatlarında
əsas əməliyyatların və hadisələrin ədalətli Ģəkildə əks etdirilibetdirilməməsini dəyərləndiririk.

Həm auditə və həm də daxili nəzarət sistemlərinə xas olan tərkib məhdudiyyətləri üzündən, hətta audit düzgün planlaĢdırılaraq BAS-lara
uyğun aparılsa da, bəzi əhəmiyyətli təhriflərin aĢkar edilə bilməməsi ilə
bağlı qaçılmaz risk mövcuddur.
[Rəhbərliyin öhdəlikləri və maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinin müəyyən edilməsi (bu nümunə ilə bağlı məqsədlər üçün
ehtimal edilir ki, auditorun fikrincə, qanun və ya qaydalarda həmin
öhdəliklərin lazımi şəkildə ifadə olunması əksini tapmamışdır; ona görə
də bu BAS-ın 6(b) paraqrafının müddəalarından istifadə olunur).]
Biz auditi [rəhbərlik və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərin]4
aĢağıdakı öhdəlikləri qəbul və dərk etməsinə əsaslanaraq aparacağıq:

(b) [Rəhbərliyin] istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflərdən azad maliyyə hesabatının hazırlanmasına imkan yaratmaq üçün zəruri hesab etdiyi daxili nəzarət
sisteminə görə; habelə
(c) Bizi aĢağıdakılarla təmin etməyə görə:6

4

Terminlərdən vəziyyətə uyğun istifadə edilməlidir.
Yaxud müvafiq hallarda: ―Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun dürüst və ədalətli
təsəvvür yaradan maliyyə hesabatının hazırlanmasına görə‖.
6
Rəhbərliyinəhatə edilə bilən öhdəliklərinə aid digər məsələlərin nümunələrinə paraqraf A24-də baxın.
5
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(a) Maliyyə hesabatının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun hazırlanması və ədalətli təqdimatına görə;5
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(i)

Maliyyə hesabatının hazırlanmasına aidiyyəti olmasından
[rəhbərliyin] xəbərdar olduğu bütün informasiyalara,
məsələn, qeydlər, sənədlər və digər vasitələrdən istifadə etmək
imkanı;

(ii)

Bizim auditi aparmaq məqsədilə [rəhbərlikdən] tələb edə
biləcəyimiz əlavə informasiya; habelə

(iii)

Müəssisə daxilində audit sübutları əldə etmək üçün zəruri
hesab etdiyimiz Ģəxslərlə məhdudiyyətsiz əlaqə.

Audit gediĢində biz [rəhbərlikdən və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul
Ģəxslərdən] auditlə bağlı bizim ünvanımıza səsləndirilmiĢ mülahizələrə
dair yazılı təsdiqləmə tələb edəcəyik.
Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi gediĢində sizin iĢçi heyətlə tam
həcmdə əməkdaĢlıq edəcəyimizi səbirsizliklə gözləyirik.
[Digər münasib informasiya]
[Şəraitdən asılı olaraq, digər məlumatlar,məsələn, ödəmələr haqqında
vəziyyət, hesabların təqdim edilməsi və digər xüsusi terminlər daxil
edin.]
[Hesabatlılıq]
[Şəraitdən asılı olaraq, 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun digər
məlumatlar üzrə hesabatın təqdim edilməsi də daxil olmaqla,
auditor hesabatının gözlənilən forma və məzmununa uyğun istinad
daxil edin.]
Bizim hesabatımızın forma və məzmunu auditin nəticələrinə uyğun
düzəliĢ edilməsini tələb edə bilər.
Bizim müvafiq öhdəliklərimiz də daxil olmaqla, maliyyə hesabatının
auditinin aparılması ilə bağlı Ģərtlərimizlə razılaĢğınızı göstərən təsdiqləməni bu məktubun əlavə edilmiĢ surətini imzalayaraq geri qaytarmağınızı xahiĢ edirik.
XYZ & Co.
ABC Ģirkəti adından tanıĢ oldu və razılaĢdı:
(imza)
.............................
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Soyadı və vəzifəsi
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Tarix
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Əlavə 2
(Ġst: Paraq. A10)

Ümumi təyinatlı çərçivələrin münasibliyinin
müəyyən edilməsi
Standartlar hazırlayan səlahiyyətli və ya tanınmıĢ təĢkilatlara, yaxud
qanun və ya qaydalarda müəyyən edilmiĢ maliyyə hesabatı çərçivələrinə
malik olmayan yurisdiksiyalar
1. Bu BAS-ın A10 paraqrafında izah edildiyi kimi, müəssisə standartlar hazırlayan səlahiyyətli və ya tanınmıĢ təĢkilatlara malik
olmayan yurisdiksiyalarda, yaxud maliyyə hesabatı çərçivəsindən
istifadə edilməsi qanun və ya qaydalarda müəyyən olunmayan
yerdə qeydiyyata alınarsa və ya fəaliyyət göstərərsə, rəhbərlik
tətbiq olunan maliyyə hesabatı çərçivələrini təyin edir. Praktikaya
görə, bu cür yurisdiksiylarda çox vaxt
bu BAS-ın A8
paraqrafında təsvir edilmiĢ təĢkilatlardan biri tərəfindən müəyyən
olunmuĢ maliyyə hesabatı standartlarından istifadə edilir.
2. Digər hallarda konkret ölkədə həmin yurisdiksiyada fəaliyyət
göstərən müəyyən təĢkilatlar tərəfindən hazırlanmıĢ ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları üçün maliyyə hesabatı çərçivələri kimi
tanınan mühasibat uçotu qaydaları müəyyən edilə bilər. Bu cür
maliyyə hesabatı çərçivələri mövcud olduğu zaman auditor bu
BAS-ın 6(a) paraqrafına uyğun olaraq, müəyyən etməlidir ki,
ümumiliklə qəbul edilmiĢ mühasibat uçotu qaydaları məcmu
halında ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları üçün münasib
maliyyə hesabatı çərçivələri kimi baxıla bilərmi. Ümumiliklə
qəbul edilmiĢ mühasibat uçotu qaydaları konkret yurisdiksiyada
geniĢ istifadə edildiyi zaman həmin ölkədə peĢəkar mühasiblər
maliyyə hesabatı çərçivələrinin münasibliyini auditorların adından artıq müəyyən etmiĢ ola bilərlər. Digər hallarda, auditor ya
ümumiliklə qəbul edilmiĢ mühasibat uçotu qaydalarının adətən
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə xas
olan keyfiyyətlərə malik olub-olmadığını təhlil edərək (bax:
aĢağıdakı 3-cü paraqraf), ya da ümumiliklə qəbul edilmiĢ
mühasibat uçotu qaydalarını münasib hesab olunan mövcud
maliyyə hesabatı çərçivələrinin tələbləri ilə müqayisə edərək
210 saylı BAS. Əlavə 2
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(bax: aĢağıdakı 4-cü paraqraf) belə bir qərar qəbul edə bilər.
3. Münasib maliyyə hesabatı çərçivələrinə, adətən, maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiĢ və nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilər üçün
informasiyanın faydalılığını təmin edən aĢağıdakı keyfiyyətlər
xasdır:
(a) Uyğunluq – yəni maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiĢ informasiya müəssisənin xüsusiyyətinə və maliyyə hesabatlarının
məqsədinə uyğundur. Məsələn, ümumi təyinatlı maliyyə
hesabatı hazırlayan kommersiya müəssisəsinin timsalında,
uyğunluq iqtisadi qərarlar qəbul edilərkən istifadəçilərin
geniĢ dairəsinin ümumi maliyyə informasiyasına olan tələbatını ödəmək üçün zəruri olan informasiya baxımından
qiymətləndirilir. Bu tələbatlar, adətən, kommersiya müəssisəsinin maliyyə vəziyyətini, maliyyə göstəricilərini və pul
vəsaitlərinin hərəkətini təqdim etməklə ödənilir.
(b) Tamlıq – yəni maliyyə hesabatına əsaslanaraq çıxarılan
nəticələrə təsir göstərə bilən bütün əməliyyat və hadisələr,
hesab qalıqları və informasiyanın açıqlanması kənarda qalmamıĢdır.

(ii)

Eyni Ģəraitlərdə istifadə edildikdə, informasiyanın
yetərincə ardıcıl qiymətləndirilməsinə, ölçülməsinə,
təqdimatına və açıqlanmasına aparıb çıxarır.

(d) Bitərəflik – yəni maliyyə hesabatlarındakı informasiya
qərəzdən azaddır.
(e) AnlaĢılma – yəni maliyyə hesabatlarındakı informasiya anlaĢıqlıdır, tamdır və mahiyyətcə digər Ģəkildə Ģərh edilə
bilməz.
4. Auditor ümumiliklə qəbul edilmiĢ mühasibat uçotu qaydalarını
münasib hesab olunan mövcud maliyyə hesabatı çərçivələrinin
tələbləri ilə müqayisə etmək qərarına gələ bilər. Məsələn, auditor
ümumiliklə qəbul edilmiĢ mühasibat uçotu qaydalarını MHBS
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(c) Etibarlılıq – yəni maliyyə hesabatlarında təqdim edilən informasiya:
(i) Müvafiq hallarda, hadisə və əməliyyatların təkcə
hüquqi formasını deyil, həm də iqtisadi mahiyyətini
əks etdirir; habelə
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ilə müqayisə edə bilər. Kiçik müəssisənin auditi zamanı auditor
ümumiliklə qəbul edilmiĢ mühasibat uçotu qaydalarını standartlar
hazırlayan səlahiyyətli və ya tanınmıĢ təĢkilatın xüsusi olaraq
belə müəssisələr üçün hazırladığı maliyyə hesabatı çərçivələri ilə
müqayisə etmək barədə qərar verə bilər. Bu cür müqayisə zamanı
hər hansı fərqlər aĢkar edildikdə, maliyyə hesabatlarının hazırlanması gediĢində qəbul edilmiĢ ənənəvi mühasibat uçotu qaydalarının münasib maliyyə hesabatı çərçivələrini təĢkil etməsi
barədə qərara fərqlərin səbəblərinin nəzərdən keçirilməsi, habelə
maliyyə hesabatlarında ümumiliklə qəbul edilmiĢ mühasibat
uçotu qaydalarının
tətbiqinin və
ya maliyyə
hesabatı çərçivələrinin təsvirinin maliyyə hesabatının yanlıĢ
baĢa düĢülməsi ilə nəticələnə biləcəyinə gətirib çıxarmasının
təhlili daxildir.
5. Fərdi tələbatları ödəmək üçün iĢlənib hazırlanmıĢ ümumiliklə
qəbul edilmiĢ mühasibat uçotu qaydaları ümumi təyinatlı maliyyə
hesabatları üçün münasib hesab edilə bilməz. Eynilə, uyğunluq
çərçivələri müəyyən yurisdiksiyalarda tərtib edənlər və istifadəçilər tərəfindən ümumiliklə qəbul edilməyənə qədər münasib
maliyyə hesabatı çərçivələri sayıla bilməyəcəkdir.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) maliyyə hesabatları auditinin
keyfiyyətinə nəzarət prosedurları ilə bağlı auditorun məsuliyyətini, həmçinin, müvafiq hallarda, tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət
üzrə müĢahidəçi-ekspertin məsuliyyətini müəyyən edir. Bu BAS
müvafiq etik normalarla birlikdə oxunmalıdır.

Keyfiyyətə nəzarət sistemi və tapĢırıq qruplarının rolu
2. Keyfiyyətə nəzarət sisteminə, onun qayda və prosedurlarına görə
auditor Ģirkəti məsuliyyət daĢıyır. 1 saylı BKNS-ə uyğun olaraq,
Ģirkət aĢağıdakılara dair ağlabatan əminlik əldə etmək üçün keyfiyyətə nəzarət sistemini yaratmağa və qoruyub saxlamağa borcludur:
(a) ġirkət və onun iĢçi heyətinin peĢə standartlarına, tətbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinə riayət etməsi; habelə
(b) ġirkət və ya tapĢırıq üzrə tərəfdaĢların hazırladığı hesabatların tapĢırıq Ģərtlərinə uyğun olması.1

3. ġirkətin keyfiyyətə nəzarət sistemi çərçivəsində, tapĢırıq qrupları
həmin audit tapĢırığına tətbiq olunan və Ģirkəti onun keyfiyyətə
nəzarət sisteminin müstəqilliklə bağlı hissəsinin fəaliyyətinə
imkan yaratmaq üçün müvafiq informasiya ilə təmin edən keyfiyyətə nəzarət prosedurlarını həyata keçirməlidirlər.
4. ġirkətin və ya digər Ģəxslərin təqdim etdiyi informasiyada baĢqa
baĢqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, tapĢırıq qrupları Ģirkətin
keyfiyyətə nəzarət sisteminə etibar etmək hüququna malikdirlər.
(Ġst: Paraq. A2)

1

1 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər
üzrə tapĢırıqları yerinə yetirən Ģirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət‖ BKNS, 11-ci paraqraf.
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Bu BAS tətbiq olunduğu zaman Ģirkət 1 saylı BKNS-in
müddəalarından və ya milli tələblərdən daha sərt olanına
riayət etməlidir. (Ġst:Paraq. A1)
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Qüvvəyə minmə tarixi
5. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsəd
6. Auditorun məqsədi onu aĢağıdakılara dair ağlabatan əminliklə təmin edən keyfiyyətə nəzarət prosedurlarını tapĢırıq səviyyəsində
həyata keçirməkdir:
(a) Audit peĢə standartlarına və tətbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinə uyğundur; habelə
(b) Auditor rəyi tapĢırığın Ģərtlərinə uyğundur.

AnlayıĢlar
7. BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənalara malikdir:
(a) TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ (Engagement partner)2 – Audit
Ģirkətində audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinə və Ģirkətin
adından təqdim edilən auditor hesabatına görə məsuliyyət
daĢıyan, zəruri hallarda peĢəkar, hüquqi və ya tənzimləyici
orqanın müvafiq səlahiyyətlərinə malik tərəfdaĢ və ya audit
Ģirkətinin digər əməkdaĢı.
(b) Audit tapĢırığının keyfiyyətinə nəzarət (Engagement quality control review) – TapĢırıq qrupu tərəfindən hesabatın
təqdim edilməsi zamanı və ya ondan qabaq irəli sürülən
əhəmiyyətli mühakimələrin və hesabatı formalaĢdırarkən
gəldiyi qənaətlərin obyektiv Ģəkildə qiymətləndirilməsini
təmin etmək üçün nəzərdə tutulan proses. Audit tapĢırığının
keyfiyyətinə nəzarət prosesi listinq subyektlərinin maliyyə
hesabatlarının və Ģirkətin bu cür proseslərin keçirilməsini
zəruri hesab etdiyi digər tapĢırıqların (əgər mövcuddursa)
auditi üçündür.

2

―TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ‖, ―tərəfdaĢ‖ və ―Ģirkət‖ terminləri, müvafiq hallarda, ictimai
sektora aid ekvivalentlərinə istinadən oxunmalıdır.
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(c) Audit tapĢırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müĢahidəçiekspert (Engagement quality control reviewer) – TapĢırıq
qrupu tərəfindən auditor hesabatının təqdim edilməsindən
qabaq qrup üzvlərinin irəli sürdüyü əhəmiyyətli
mühakimələri və hesabatın formalaĢdırılması zamanı əldə
edilmiĢ nəticələri obyektiv Ģəkildə qiymətləndirmək üçün
yetərli müvafiq təcrübə və səlahiyyətlərə malik tərəfdaĢ,
Ģirkətin digər mütəxəssisi, müvafiq səriĢtəyə malik kənar
Ģəxs, yaxud heç biri tapĢırıq qrupunun üzvü olmayan
Ģəxslərdən təĢkil edilmiĢ qrup.
(d) TapĢırıq qrupu (Engagement team) – ġirkətin audit
tapĢırığını yerinə yetirən bütün tərəfdaĢları və Ģəxsi heyəti,
habelə Ģirkət və ya Ģəbəkə Ģirkəti tərəfindən audit tapĢırığı
çərçivəsində prosedurları yerinə yetirməyə müqavilə
əsasında cəlb edilmiĢ istənilən mütəxəssislər. Bura Ģirkət
və ya Ģəbəkə Ģirkəti tərəfindən müqavilə əsasında kənardan
cəlb edilən ekspertlər daxil deyil.3 ―TapĢırıq qrupu‖
termininə kənar auditor 610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-ın4 tələblərinə riayət edən zaman müĢtərinin audit tapĢırığının
yerinə yetirilməsinə birbaĢa yardım edən daxili audit bölməsindəki
Ģəxslər də daxil deyil.

(f) TəftiĢ (Inspection) – TamamlanmıĢ audit tapĢırıqları ilə
əlaqədar tapĢırıq qruplarının Ģirkətin keyfiyyətə nəzarət
qayda və prosedurlarına riayət etməsinə dair sübutlar
təqdim etmək üçün hazırlanmıĢ prosedurlar.
(g) Listinq subyekti (Listed entity) – Səhmləri, qiymətli kağızları və ya borc öhdəlikləri tanınmıĢ fond birjasında
3

620 saylı ―Auditorun ekspertlərinin iĢindən istifadə edilməsi‖ BAS-ın 6(a)
paraqrafında ―auditorun eksperti‖ termininin tərifi verilir.
4
610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ edilmiĢ) ―Daxili auditorların iĢindən istifadə edilməsi‖
BAS-da birbaĢa köməkdən istifadə üçün məhdudiyyətlər təyin edilir. Bu BAS-da
həmçinin təsdiq olunur ki, kənar auditorun daxili auditorlardan birbaĢa yardım
alması qanun və ya qaydalar ilə qadağan edilə bilər. Bu səbəbdən birbaĢa
köməyin istifadə olunması icazə verildiyi vəziyyətlərlə məhdudlaĢdırılır.
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(e) ġirkət (Firm) – Sərbəst fəaliyyət göstərən mütəxəssispraktik, peĢəkar mühasiblərin tərəfdaĢ və ya korporasiyası,
yaxud digər birliyi.
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katirofka edilən və ya qeydə alınan, yaxud tanınmıĢ fond
birjasının və ya ona ekvivalent olan qurumun normaları
əsasında satılan iqtisadi subyekt.
(h)

(i)
(j)

Monitorinq (Monitoring) – ġirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminin fasiləsiz təhlilindən və qiymətləndirilməsindən, o
cümlədən baĢa çatdırılmıĢ tapĢırıqların seçilməsinin mütəmadi yoxlanılmasından ibarət olan və Ģirkətə onun keyfiyyətə nəzarət sisteminin səmərəli fəaliyyət göstərməsi ilə
bağlı ağlabatan əminlik aĢılamaq üçün iĢlənib hazırlanmıĢ
proses.
ġəbəkə Ģirkəti (Network firm) – Ģəbəkənin tərkibinə daxil
olan Ģirkət və ya müəssisə.
ġəbəkə (Network) – AĢağıdakı atributlara malik daha geniĢ
bir struktur:
(i)
ƏməkdaĢlıq məqsədilə təsis edilmiĢ; habelə
(ii)

Açıq Ģəkildə, mənfəət və ya xərclərə Ģərikliyi nəzərdə
tutan və ya ümumi sahibkarlığı, nəzarət və ya rəhbərliyi, keyfiyyətə nəzarət qayda və prosedurlarını,
biznes strategiyasını bölüĢdürən, ümumi brend addan
və ya peĢə resurslarının mühüm hissəsindən istifadəni nəzərdə tutan.

(k) TərəfdaĢ (Partner) – ġirkətin adından peĢəkar xidmətlərin
göstərilməsi üzrə tapĢırıqların yerinə yetirilməsi ilə bağlı
öhdəliklər qəbul etmək səlahiyyətinə malik istənilən Ģəxs.
(l)

Heyət (Personnel) – TərəfdaĢlar və iĢçi heyət.

(m) PeĢə standartları (Professional standards) – Beynəlxalq audit
standartları (BAS-lar) və müvafiq etik normalar.
(n) Müvafiq etik normalar (Relevant ethical requirements) –
Adətən, Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları
ġurasının ―PeĢəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi‖nin
(IESBA Məcəlləsi) A və B hissələrindən ibarət olan və
tapĢırıq qrupunun və tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət üzrə
müĢahidəçi-ekspertin yerinə yetirməli olduğu etik tələblər,
habelə daha sərt milli tələblər.
(o) ĠĢçi heyət (Staff) – TərəfdaĢlardan savayı, səriĢtəli mütəxəs220 saylı BAS
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sislər, o cümlədən Ģirkətin iĢə götürdüyü istənilən
ekspertlər.
(p) Lazımi ixtisaslı kənar Ģəxs (Suitably qualified external person) – ġirkətdə iĢləməyən, lakin tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ
kimi hərəkət etmək qabiliyyətinə və səriĢtəsinə malik
mütəxəssis, məsələn, baĢqa bir Ģirkətin tərəfdaĢı, yaxud tarixi maliyyə məlumatlarının auditini apara bilən peĢəkar
mühasibat təĢkilatının, yaxud keyfiyyətə nəzarətlə bağlı
müvafiq xidmətlər göstərən təĢkilatın (müvafiq təcrübəyə
malik) iĢçisi.

Tələblər
Auditin keyfiyyətinə görə rəhbərliyin məsuliyyəti
8. TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ ona həvalə edilmiĢ hər bir audit tapĢırığının
yerinə yetirilməsinin ümumi keyfiyyətinə görə məsuliyyət
daĢıyır. (Ġst: Paraq. A3)
Müvafiq etik normalar
9. Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi gediĢində tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ müĢahidə və lazım gələrsə, sorğu aparmaqla, tapĢırıq qrupu
üzvlərinin müvafiq etik normalara riayət etməməsinə dair sübut
əldə etmək üçün sayıqlıq göstərməlidir. (Ġst: Paraq. A4-A5)
10. Əgər tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın Ģirkətin keyfiyyətə nəzarət sistemi
vasitəsilə və ya baĢqa yolla tapĢırıq qrupu üzvlərinin müvafiq etik
normalara riayət etməməsi faktları məlum olarsa, onda tapĢırıq
üzrə tərəfdaĢ Ģirkətin digər iĢçiləri ilə məsləhətləĢmə əsasında
müvafiq tədbirlər müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A5)
BAS

Müstəqillik
11. TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ audit tapĢırığına tətbiq edilən müstəqillik
tələblərinə riayət edilməsinə dair nəticə çıxarmalıdır. Bu zaman
tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ: (Ġst: Paraq. A5)
(a) Müstəqilliyi təhlükə altına alan Ģərtləri və əlaqələri
müəyyən edərək, qiymətləndirmək üçün Ģirkətdən və lazım
gələrsə, Ģəbəkə Ģirkətlərindən müvafiq informasiya əldə etməlidir;
(b) ġirkətin müstəqilliklə bağlı qayda və prosedurlarının
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müəyyən edilmiĢ pozuntusu hallarına (əgər belə hallar
varsa) dair informasiyanı qiymətləndirməklə, onların audit
tapĢırığı üzrə müstəqilliyə təhlükə yaradıb-yaratmadığını
müəyyən etməlidir; habelə
(c) Bu cür təhlükələri aradan qaldırmaq və ya məqbul
səviyyəyədək azaltmaq, yaxud müvafiq hesab edilərsə, tətbiq olunan qanun və ya qaydalarla mümkün olduqda, audit
tapĢırığını yerinə yetirməkdən imtina etmək üçün müvafiq
tədbir görməlidir. TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ, Ģirkətin müvafiq
tədbir görə bilməsi üçün problemin istənilən Ģəkildə həll
edilməsinin mümkünsüz olması barədə Ģirkəti dərhal məlumatlandırmalıdır. (Ġst: Paraq. A6-A7)
MüĢtərilərlə qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və saxlanılması,
audit tapĢırıqlarının qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi
12. TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ müĢtərilərlə qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və saxlanılması, audit tapĢırıqlarının qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsini tənzimləyən müvafiq prosedurlara riayət
edilməsinə əmin olmalı və bununla bağlı çıxarılmıĢ nəticələrin
münasibliyini müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A8-A9)
13. Əgər tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ, daha öncədən mövcud olan,
Ģirkətin audit tapĢırığından imtina etməsinə səbəb ola biləcək informasiyanı əldə edərsə, Ģirkət və tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın zəruri
tədbir görə bilməsi üçün tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ bu informasiyanı
dərhal Ģirkətin nəzərinə çatdırmalıdır. (Ġst: Paraq. A9)
TapĢırıq qruplarının təyin olunması
14. TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ tapĢırıq qrupunun və onun tərkibində olmayan istənilən auditorun ekspertlərinin aĢağıdakılarla bağlı
lazımi bilik və bacarıqlara malik olmasına əmin olmalıdır:
(a) Audit tapĢırığını peĢə standartlarına və qüvvədə olan qanunvericilik və normativ tələblərə uyğun yerinə yetirmək; habelə
(b) Audit tapĢırığının Ģəraitlərinə uyğun gələn auditor hesabatının hazırlanmasını təmin etmək. (Ġst: Paraq. A10-A12)
TapĢırığın yerinə yetirilməsi
İstiqamətləndirmə, nəzarət və yerinə yetirilmə
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15. TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ aĢağıdakılara dair məsuliyyəti öz üzərinə
götürməlidir:
(a) Audit tapĢırığının peĢə standartlarına və tətbiq olunan qanun
və qaydaların tələblərinə uyğun istiqamətləndirilməsi,
nəzarət edilməsi və yerinə yetirilməsi; habelə (Ġst: Paraq.
A13–A15, A20)
(b) Audit tapĢırığının Ģəraitlərinə uyğun gələn auditor hesabatının tərtib olunması.
Təhlillər
16. TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ təhlillərin Ģirkətin təhlil strategiya və prosedurlarına uyğun yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyəti üzərinə
götürməlidir. (Ġst: Paraq. A16-A17, A20)
17. Auditor hesabatının təqdim edildiyi tarixdə və ya ondan əvvəl,
tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ audit sənədlərini təhlil etməklə və tapĢırıq
qrupu ilə müzakirələr vasitəsilə, çıxarılmıĢ nəticələri və təqdim
olunası auditor hesabatını dəstəkləyən yetərli münasib audit
sübutlarınn əldə edilməsinə əmin olmalıdır. (Ġst: Paraq. A18A20)
Məsləhətləşmə
18. TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ:

(b) TapĢırıq qrupu üzvlərinin tapĢırığın yerinə yetirilməsi
gediĢində Ģirkət daxilində və ya ondan kənarda həm
tapĢırıq qrupunun daxilində, həm də tapĢırıq qrupu ilə
baĢqaları arasında lazımi səviyyədə müvafiq məsləhətləĢmə
apardıqlarına əmin olmalıdır;
(c) Əmin olmalıdır ki, bu məsləhətləĢmələrin xüsusiyyəti, əhatə
dairəsi və çıxarılan nəticələr məsləhətçi ilə razılaĢdırılmıĢdır; habelə
(d) Müəyyən etməlidir ki, bu məsləhətləĢmələrdən çıxarılan
nəticələr praktikada həyata keçirilmiĢdir. (Ġst: Paraq. A21A22)
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(a) TapĢırıq qrupunun çətin və ya mübahisəli məsələlərə dair
məsləhətləĢmələrə görə məsuliyyət daĢımalıdır;
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Tapşırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin təhlili
19. Listinq subyektlərinin maliyyə hesabatlarının auditi, habelə Ģirkətin müəyyən etdiyinə görə, keyfiyyətinə nəzarət təhlilinin
aparılması zəruri olan audit tapĢırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ:
(a) TapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət təhlili
üzrə ekspert-müĢahidəçinin təyin olunub-olunmamasını
müəyyən etməlidir;
(b) Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi zamanı ortaya çıxan
mühüm məsələləri, o cümlədən tapĢırığın yerinə
yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət təhlili zamanı müəyyən
olunanları tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət təhlili üzrə
müĢahidəçi-ekspertlə müzakirə etməlidir;
(c) TapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin təhlili bitməyənə qədər auditor hesabatını təqdim etmək üçün
tarix təyin etməməlidir. (Ġst: Paraq. A23-A25)
20. TapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət təhlili üzrə
müĢahidəçi-ekspert tapĢırıq qrupunun yürütdüyü əhəmiyyətli
mühakimələri və auditor hesabatının formalaĢdırılması zamanı
çıxarılmıĢ nəticələri obyektiv qiymətləndirməlidir. Bu dəyərləndirmə aĢağıdakıları ehtiva etməlidir:
(a) Mühüm məsələlərin tapĢırıq üzrə tərəfdaĢla müzakirə
edilməsi;
(b) Maliyyə hesabatlarının və təklif edilən auditor hesabatının
təhlili;
(c) TapĢırıq qrupunun yürütdüyü əhəmiyyətli mühakimələrə
və gəldiyi nəticələrə dair audit sənədlərinin seçmə yolu ilə
təhlili; habelə
(d) Auditor hesabatında formalaĢdırılmıĢ nəticələrin dəyərləndirilməsi və təklif edilmiĢ auditor hesabatının münasib
olmasının nəzərdən keçirilməsi. (Ġst: Paraq. A26-A28, A30A32)
21. Listinq subyekti olan müəssisələrin maliyyə hesabatlarının
auditi zamanı tapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət
təhlili üzrə müĢahidəçi-ekspert tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət
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təhlilini yerinə yetirərkən aĢağıdakıları da nəzərə almalıdır:
(a) ġirkətin audit tapĢırığına münasibətdə müstəqilliyinin tapĢırıq qrupu tərəfindən qiymətləndirilməsi;
(b) Haqqında fikir ayrılığının mövcud olduğu məsələlərə, digər çətin və ya mübahisəli məsələlərə dair lazımi məsləhətləĢmənin olub-olmamasını, həmin məsləhətləĢmələrin
yekununa dair çıxarılmıĢ nəticələrin təhlili; habelə
(c) Təhlil üçün seçilmiĢ audit sənədlərinin əhəmiyyətli
mühakimələrlə bağlı yerinə yetirilmiĢ iĢləri əks etdirib-etdirməməsini və çıxarılmıĢ nəticələri dəstəkləyib-dəstəkləmədiyini. (Ġst: Paraq. A29-A32)
Fikir ayrılığı
22. Əgər tapĢırıq qrupu daxilində tapĢırıq qrupunun üzvləri arasında,
tapĢırıq qrupu ilə məsləhətçilərlə, yaxud müvafiq hallarda, tapĢırıq
üzrə tərəfdaĢla tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarətin təhlili üzrə
müĢahidəçi-ekspert arasında fikir ayrılığı yaranarsa, tapĢırıq
qrupu fikir ayrılığını aradan qaldırmaq üçün Ģirkətin qayda və
prosedurlarına riayət etməlidir.
23. Səmərəli keyfiyyətə nəzarət sisteminə keyfiyyətə nəzarət
sistemi ilə bağlı qayda və prosedurlarının müvafiq, adekvat və
səmərəli iĢləməsinə dair Ģirkəti ağlabatan əminliklə təmin etmək
üçün hazırlanmıĢ monitorinq prosesi daxildir. TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ Ģirkətin monitorinq prosesinin Ģirkət və lazım gələrsə, digər
Ģəbəkə Ģirkətləri tərəfindən dövr edilən son informasiya memorandumunda sübuta yetirilmiĢ nəticələrini və həmin memorandumda qeyd olunmuĢ çatıĢmazlıqların audit tapĢırığına təsir edə
biləcəyini nəzərdən keçirməlidir. (Ġst: Paraq A33-A35)
SənədləĢdirmə
24. Auditor audit sənədlərinə aĢağıdakıları daxil etməlidir:5
(a) Müvafiq etik normalara riayət edilməsi ilə bağlı müəyyən
edilmiĢ problemlər və onların həlli qaydası;

5

230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8-11-ci və A6 paraqrafları.
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(b) Audit tapĢırığına tətbiq edilən müstəqillik tələblərinə riayət
edilməsinə dair nəticələr və Ģirkətlə istənilən məsləhətləĢmələrin bu nəticələri dəstəkləyən yekunları;
(c) MüĢtərilərlə qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və saxlanılması, audit tapĢırıqlarının qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi ilə bağlı yekun nəticələr;
(d) Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi gediĢində keçirilmiĢ
məsləhətləĢmələrin xüsusiyyəti və əhatə dairəsi, habelə onların əsasında çıxarılmıĢ nəticələr. (Ġst: Paraq. A36)
25. TapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin təhlili üzrə
müĢahidəçi-ekspert təhlil edilmiĢ audit tapĢırığı üçün sənədli qaydada aĢağıdakıları təsdiqləməlidir:
(a) TapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin təhlilinə dair Ģirkətdə qəbul edilmiĢ qaydalara əsasən tələb
olunan prosedurlar yerinə yetirilmiĢdir;
(b) TapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin təhlili
auditor hesabatının təqdim olunduğu tarixdən əvvəl tamamlanmıĢdır; habelə
(c) MüĢahidəçi-ekspert onu tapĢırıq qrupunun yürütdüyü
əhəmiyyətli mühakimələrin və gəldiyi nəticələrin uyğun olmamasına inandıra biləcək istənilən həll olunmamıĢ
məsələlərdən xəbərdar deyildir.
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Keyfiyyətə nəzarət sistemi və tapĢırıq qruplarının rolu (Ist: Paraq. 2)
A1. 1 saylı BKNS və ya ən az onun qədər sərt olan milli tələblər
audit tapĢırıqlarının yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət
sisteminin qurulması və dəstəklənməsi üzrə Ģirkətin məsuliyyətini müəyyən edir. Keyfiyyətə nəzarət sistemi aĢağıdakı
elementləri tənzimləyən qayda və prosedurları əks etdirir:
•
•
•

ġirkətdə keyfiyyətə görə rəhbərliyin məsuliyyəti;
Müvafiq etik normalar;
MüĢtərilərlə qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və saxlanıl-
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•
•
•

ması, audit tapĢırıqlarının qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi;
Ġnsan resursları;
TapĢırığın yerinə yetirilməsi; habelə
Monitorinq.

Keyfiyyətə nəzarət sisteminin qurulması və dəstəklənməsi üzrə
Ģirkətin məsuliyyətini müəyyən edən milli tələblər bu paraqrafda
istinad edilmiĢ bütün elementləri əks etdirərkən və Ģirkətin
üzərinə 1 saylı BKNS-də müəyyən edilmiĢ tələblərin məqsədlərinə nail olunması ilə bağlı məsuliyyət qoyarkən ən azı 1
saylı BKNS qədər tələb olunandır.
Şirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminə etibarlılıq (Ġst: Paraq. 4)
A2. ġirkətin və ya digər tərəflərin təqdim etdiyi informasiya baĢqa
hal nəzərdə tutulmayıbsa, tapĢırıq qrupu Ģirkətin keyfiyyətə nəzarət
sisteminə aĢağıdakılar baxımından etibar edə bilər:
•
•
•
•

ĠĢə qəbul və təlim sistemi sayəsində iĢçi heyətin səriĢtəliliyi.
Müstəqilliklə bağlı müvafiq informasiyanın toplanaraq çatdırılması sistemi sayəsində müstəqillik.
Qəbul etmə və davam etdirmə sistemləri vasitəsilə müĢtəri
münasibətlərinin qorunub saxlanması.
Tətbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinə monitorinq
prosesində riayət edilməsi.

A3. Hər bir audit tapĢırığının ümumi keyfiyyətinin təmin edilməsinə
görə məsuliyyəti üzərinə götürərkən, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın
hərəkətlərində və tapĢırıq qrupunun digər üzvlərinə müvafiq təlimatlarında aĢağıdakılar vurğulanır:
(a) AĢağıdakıların keyfiyyəti ilə bağlı audit aparmağın əhəmiyyəti:
(i)

ĠĢin peĢə standartlarına və tətbiq olunan qanun və
qaydaların tələblərinə uyğun yerinə yetirilməsi;

(ii)

ġirkətin keyfiyyətə nəzarət qayda və prosedurlarına
müvafiq Ģəkildə riayət edilməsi;
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(iii)
(iv)

TapĢırığın Ģərtlərinə uyğun auditor hesabatlarının
təqdim edilməsi;
TapĢırıq qrupunun problemlərini təzyiq qorxusu olmadan nəzərə çatdırma qabiliyyəti; habelə

(b) Audit tapĢırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı keyfiyyət
məsələlərinin müstəsna dərəcədə mühüm olması.
Müvafiq etik normalar
Müvafiq etik normalara riayət edilməsi (Ġst: Paraq. 9)
A4. IESBA Məcəlləsi peĢə etikasının fundamental əsaslarını müəyyən
edir və bura aĢağıdakılar daxildir:
(a) Dürüstlük;
(b) Obyektivlik;
(c) PeĢəkar səriĢtəlilik və lazımi ehtiyatlılıq;
(d) Məxfilik; habelə
(e) PeĢəkar davranıĢ.
―ġirkət‖, ―Ģəbəkə‖ və ―Ģəbəkə Ģirkəti‖ anlayıĢlarının tərifi (Ġst: Paraq.
9-11)
A5. Müvafiq etik normalardakı ―Ģirkət‖, ―Ģəbəkə‖ və ―Ģəbəkə Ģirkəti‖
anlayıĢlarının tərifi bu BAS-da əks olunmuĢ təriflərdən fərqlənə
bilər. Məsələn, IESBA Məcəlləsi ―Ģirkət‖ anlayıĢını aĢağıdakı
kimi təqdim edir:
(a) TəkbaĢına fəaliyyət göstərən mütəxəssis-praktik, peĢəkar
mühasiblərin tərəfdaĢ və ya korporasiyası;
(b) Bu cür tərəfləri sahiblik hüququ, idarəetmə səlahiyyətləri
və ya digər əsaslarla nəzarət altında saxlayan müəssisə; habelə
(c) Sahiblik hüququ, idarəetmə səlahiyyətləri və ya digər
əsaslarla bu cür tərəflərin nəzarəti altında olan müəssisə.
IESBA Məcəlləsində, həmçinin, ―Ģəbəkə‖ və ―Ģəbəkə Ģirkəti‖ terminlərinə dair tövsiyələr verilmiĢdir.
9-11-ci paraqrafların tələblərinə riayət etmək məqsədilə müvafiq
etik normalarda istifadə edilmiĢ anlayıĢlar həmin etik normaları
220 saylı BAS
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Ģərh etmək üçün zəruri olduğu dərəcədə tətbiq olunur.
Müstəqilliyə qarşı təhlükələr (Ġst: Paraq. 11(c))
A6. TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ müstəqilliyin audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi ilə bağlı məruz qaldığı və təhlükəsizlik tədbirlərinin
müdafiə vasitələrinin köməyi ilə aradan qaldıra və ya məqbul
dərəcəyə qədər azalda bilməyəcəyi bir təhlükəni müəyyən edə
bilər. Bu halda 11(c) paraqrafının tələbinə görə, tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢ Ģirkət daxilindəki müvafiq Ģəxs(lər)ə lazımi tədbirlər
müəyyən etməsi barədə məlumat verir ki, buna da təhlükə
yaradan fəaliyyət və ya marağın aradan qaldırılması və ya tətbiq
olunan qanun və ya qaydalar çərçivəsində mümkün olarsa, audit
tapĢırığından imtina etməsi daxil ola bilər.
Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A7. Ġctimai sektorun auditorlarının müstəqilliyinin təmin edilməsi
yolları qanunvericiliklə müəyyən edilə bilər. Lakin ictimai sektorun auditorları və ya məcburi audit çərçivəsində ictimai sektorun müəssisələrinin auditini aparan audit Ģirkətləri konkret bir
yurisdiksiyada öz yanaĢmalarını 11-ci paraqrafın məğzinə uyğunlaĢdırmalıdırlar. Buna ictimai sektor auditorunun səlahiyyətləri
həmin auditorun tapĢırıqdan imtinasına icazə vermədikdə, əmələ
gəlmiĢ və özəl sektorda baĢ verəcəyi təqdirdə auditorun audit
tapĢırığından imtinasına səbəb ola biləcəyi ehtimal edilən
Ģəraitlər haqqında informasiyanın ictimai yolla açıqlanması daxil
ola bilər.

A8. 1 saylı BKNS üzrə Ģirkətdən tələb olunur ki, yeni müĢtərinin tapĢırığını
qəbul etməzdən əvvəl, mövcud tapĢırığın davam etdirilməsinin
məqsədəuyğunluğu barədə qərar verdiyi, habelə mövcud müĢtərinin yeni
tapĢırığının qəbul edilməsini nəzərdən keçirdiyi zaman müvafiq
Ģəraitdə zəruri hesab edilən məlumatları əldə etsin.6 AĢağıdakı
misallarda verilmiĢ məlumat tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın, müĢtərilərlə
qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və saxlanılması, audit
tapĢırıqlarının qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi ilə bağlı əldə
edilmiĢ nəticələrin uyğunluğu barədə qərar verməsinə yardım edir:
6

1 saylı BKNS, 27(a) paraqrafı.
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MüĢtərilərlə qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və saxlanılması, audit
tapĢırıqlarının qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi (Ġst: Paraq. 12).
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•

MüĢtərinin əsas sahibkarlarının, rəhbərliyinin və idarəetməyə məsul Ģəxslərinin dürüstlüyü;

•

TapĢırıq qrupunun audit tapĢırığını yerinə yetirmək üçün
zəruri olan səriĢtəyə və vərdiĢlərə, o cümlədən zaman və
resurslara malik olması;

•

ġirkətin və tapĢırıq qrupunun müvafiq etik normalara riayət
edə bilmək imkanları; habelə

•

Cari və ya əvvəlki audit tapĢırıqları yerinə yetirilən zaman meydana çıxmıĢ əhəmiyyətli faktlar və əlaqələrin
davam etdirilməsinə onların təsiri.

İctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər (Ġst: Paraq. 12-13)
A9. Ġctimai sektorda auditorlar nizamnamə prosedurları əsasında təyin
oluna bilərlər. Müvafiq olaraq, müĢtəri münasibətlərinin və audit
tapĢırıqlarının qəbul edilməsi və davam etdirilməsinə dair 12-ci,
13-cü və A28 paraqraflarında müəyyən edilmiĢ tələblərin və
tövsiyələrin müəyyən hissəsi münasib olmaya bilər. Buna baxmayaraq, təsvir olunmuĢ prosedurlar nəticəsində toplanmıĢ informasiya risklərin qiymətləndirilməsi və hesabatın hazırlanması
zamanı ictimai sektorun auditorları üçün faydalı ola bilər.
TapĢırıq qruplarının təyin olunması (Ġst: Paraq. 14)
A10. TapĢırıq qrupuna mühasibat uçotu və ya auditin hansısa bir ixtisaslaĢmıĢ sahəsində malik olduğu səriĢtəsindən istifadə edən, kənardan cəlb edilən və ya Ģirkətdə iĢləyən (beləsi olduqda), habelə
audit tapĢırığı üzrə prosedurları yerinə yetirən Ģəxs daxildir.
Lakin əgər bu cür səriĢtəsi olan Ģəxs tapĢırığa yalnız məsləhətçi
qismində cəlb olunursa, həmin Ģəxs tapĢırığın üzvü deyildir. MəsləhətləĢmələr barədə 18-ci, A21 və A22 paraqraflarında bəhs olunur.
A11. TapĢırıq qrupunun bütövlükdə lazımi səriĢtə, bilik və bacarıqlarını nəzərdən keçirərkən tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ qrupla bağlı
aĢağıdakı məsələləri nəzərə ala bilər:
•

OxĢar xüsusiyyətə və mürəkkəblik dərəcəsinə malik audit
tapĢırıqlarının yerinə yetirilməsində biliklər və zəruri hazırlıq və iĢtirakçılıq nəticəsində əldə edilmiĢ praktik təcrübə.

•

PeĢə standartlarını və tətbiq olunan qanun və qaydaların

220 saylı BAS
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tələblərini bilmək.
•

Texniki vərdiĢlər, o cümlədən informasiya texnologiyaları
ilə iĢ təcrübəsi, habelə mühasibat uçotu və auditin ixtisaslaĢmıĢ sahələrinə bələdlik.

•

MüĢtərinin fəaliyyət göstərdiyi müvafiq sahələrə bələdlik.

•

PeĢəkar mühakimə yürütmək bacarığı.

•

ġirkətin keyfiyyətə nəzarət qayda və prosedurlarını bilmək.

İctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A12. Ġctimai sektorda əlavə bilik və səriĢtə, habelə bacarıqlar konkret
yurisdiksiyada audit tapĢırığının Ģərtlərini yerinə yetirmək üçün
zəruri ola bilər. Bu cür səriĢtə maliyyə hesabatının təqdim olunmasının, o cümlədən qanunverici, inzibati orqanlara və ya ictimaiyyətə hesabat verilməsinin qüvvədə olan prosedurlarını əhatə
edə bilər. Ġctimai sektor auditinin daha geniĢ məqsədinə, məsələn,
müəssisənin fəaliyyət göstəricilərinin auditinin bəzi aspektləri və
ya qanun, qayda və digər aktlara uyğunluğun kompleks
qiymətləndirilməsi, dələduzluq və korrupsiyanın aĢkar edilməsi
və qarĢısının alınması daxildir.
TapĢırığın yerinə yetirilməsi
A13. TapĢırıq qrupunun yönləndirilməsinə tapĢırıq qrupu üzvlərinin
aĢağıdakı məsələlər barədə məlumatlandırılması daxildir:
• Müvafiq etik normalara riayət etmək zərurəti də daxil olmaqla, tapĢırıq qrupu üzvlərinin öhdəlikləri, 200 saylı
BAS-ın7 tələblərinə uyğun olaraq, auditin planlaĢdırılması
və peĢəkar inamsızlıqla həyata keçirilməsi.

7

•

Audit tapĢırığının icra olunmasında bir neçə tərəfdaĢ iĢtirak
etdiyi təqdirdə, müvafiq tərəfdaĢların öhdəlikləri.

•

Yerinə yetiriləsi iĢin məqsədləri.

•

Müəssisənin kommersiya fəaliyyətinin xüsusiyyəti.

•

Risklə əlaqəli məsələlər.

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit
standartlarına uyğun aparılması‖ BAS, 15-ci paraqraf.
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İstiqamətləndirmə, nəzarət və yerinə yetirmə (Ġst: Paraq. 15(a))
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•

TapĢırığın yerinə yetirilməsi gediĢində ortaya çıxa bilən
problemlər.

•

TapĢırığın yerinə yetirilməsinə ətraflı yanaĢma.

TapĢırıq qrupunun üzvləri arasında belə problemlərin müzakirəsi
daha az təcrübəli qrup üzvlərinin daha çox təcrübəli qrup
üzvlərinə sual vermələrinə, bununla da tapĢırıq qrupu daxilində
müvafiq ünsiyyətin yaranmasına imkan verir.
A14. YaxĢı təĢkil olunmuĢ qrup iĢi və təlim tapĢırıq qrupunun daha az
təcrübəli üzvlərinin onlara həvalə olunmuĢ iĢin məqsədlərini
aydın dərk etməsinə yardım edir.
A15. Nəzarət aĢağıdakı məsələləri əhatə edir:
•

Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi gediĢinin izlənməsi.

•

TapĢırıq qrupunun ayrı-ayrı üzvlərinin səriĢtə və bacarıqlarının, o cümlədən öz iĢlərini icra etmələri üçün
yetərincə vaxtının olmasının, aldıqları təlimatı dərk etmələrinin və iĢin audit tapĢırığına planlaĢdırılmıĢ yanaĢmaya əsasən icra olunmasının təhlili.

•

Audit tapĢırığının gediĢində ortaya çıxan məsələlərin
mühümlüyü nəzərə alınmaqla həlli; planlaĢdırılmıĢ yanaĢmaya zəruri dəyiĢikliklərin edilməsi.

•

Audit tapĢırığı qrupunun daha təcrübəli üzvləri tərəfindən
məsləhətləĢmə və ya müzakirə üçün məsələlərin müəyyən
edilməsi.

Təhlillər
Təhlil üzrə məsuliyyət (Ġst: Paraq. 16)
A16. 1 saylı BKNS-in tələblərinə uyğun olaraq, Ģirkətin təhlil üzrə məsuliyyətlə bağlı qayda və prosedurları o əsasla müəyyən edilir ki,
daha az təcrübəli qrup üzvlərinin iĢi daha təcrübəli qrup üzvləri
tərəfindən yoxlanılır.8
A17. Təhlil aĢağıdakı məsələlərin nəzərdən keçirilməsindən ibarətdir:
•

8

ĠĢ peĢə standartları və tətbiq olunan qanun və qaydaların
tələblərinə uyğun yerinə yetirilmiĢdir;

1 saylı BKNS, 33-cü paraqraf.
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•

Növbəti müzakirə üçün mühüm məsələlər ortaya qoyulmuĢdur;

•

Müvafiq məsləhətləĢmələr keçirilmiĢdirmi; belə məsləhətləĢmələrin yekunu olaraq çıxarılmıĢ nəticələr
sənədləĢdirilərək həyata keçirilmiĢdirmi;

•

GörülmüĢ iĢin xüsusiyyəti, müddəti və həcminin yoxlanmasına
ehtiyac vardırmı;

•

GörülmüĢ iĢ əldə edilmiĢ nəticələri təsdiqləyirmi; müvafiq
Ģəkildə sənədləĢdirmə aparılıbmı;

•

Əldə edilmiĢ sübutlar auditor hesabatını əsaslandırmaq üçün
yetərli və münasibdirmi; habelə

•

Audit tapĢırığının məqsədlərinə nail olunmuĢdurmu.

Yerinə yetirilmiĢ iĢin tapĢırıq üzrə tərəfdaĢlar tərəfindən təhlili (Ġst:
Paraq. 17)

•

Mühakimənin həlledici, xüsusilə tapĢırığın gediĢində müəyyən edilmiĢ çətin və ya mübahisəli məsələlərlə əlaqəli
sahələrdə tətbiqi;

•

Əhəmiyyətli risklər; habelə

•

TapĢırıq üzrə tərəfdaĢın vacib hesab etdiyi digər sahələr.

TapĢırıq üzrə tərəfdaĢın bütün audit sənədlərini təhlil etməsi zəruri
deyildir, hərçənd o, bunu edə bilər. Lakin 230 saylı BAS-ın
tələblərinə uyğun olaraq, tərəfdaĢ təhlillərin həcmini və müddətini
sənədləĢdirməlidir.9
A19. TapĢırığın yerinə yetirilməsi gediĢində təyin edilmiĢ tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢ dəyiĢiklik edilmiĢ tarixdə yerinə yetirilmiĢ iĢi təhlil
etmək və tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın məsuliyyətini yerinə yetirmək
üçün A18 paraqrafında təsvir edilmiĢ təhlil prosedurlarını tətbiq
9

230 saylı BAS, 9(c) paraqrafı.
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A18. AĢağıdakıların tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ tərəfindən tapĢırığın uyğun
mərhələlərində müntəzəm təhlili mühüm məsələlərin tapĢırıq
üzrə tərəfdaĢın istəyinə uyğun olaraq auditor hesabatının təqdim
edildiyi tarixdən əvvəl vaxtında və qənaətbəxĢ həll edilməsinə
imkan verir:
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edə bilər.
Tapşırıq qrupuna mühasibat uçotu və audit üzrə ixtisaslaşmış sahədə
səriştəyə malik ekspertin cəlb olunduğu zaman müvafiq tövsiyələr
(Ġst: Paraq. 15-17)
A20. TapĢırıq qrupuna mühasibat uçotu və audit üzrə ixtisaslaĢmıĢ
sahədə səriĢtəyə malik ekspertin cəlb olunduğu zaman tapĢırıq
qrupunun həmin üzvünün iĢinin istiqamətləndirilməsi, nəzarət
və təhlil olunması aĢağıdakı məsələləri əhatə edə bilər:
•

Həmin üzvlə onun iĢinin xüsusiyyəti, həcmi və məqsədlərinin
razılaĢdırılması; tapĢırıq qrupunun həmin üzvü ilə digər
üzvlərinin müvafiq rolları və onların arasında ünsiyyətin
xüsusiyyəti, müddətləri və həcminin razılaĢdırılması.

•

Həmin üzvün iĢinin adekvatlığının, o cümlədən həmin
üzvün əldə etdiyi nəticə və ya gəldiyi qənaətlərin
dürüstlüyü və əsaslılığı və onların digər audit sübutları ilə
uyğunluğu.

Məsləhətləşmə (Ġst: Paraq. 18)
A21. ġirkət daxilində və ya müvafiq hallarda Ģirkətdən kənarda mühüm
texniki, etik və digər məsələlərə dair səmərəli məsləhətləĢməyə
o zaman nail olmaq mümkün olar ki, məsləhətçilər:
•

Əsaslı tövsiyələr vermələrinə imkan yaradacaq müvafiq
faktların hamısı ilə təmin olunsunlar; habelə

•

Zəruri biliklərə, vərdiĢlərə və iĢ təcrübəsinə malik olsunlar.

A22. Bəzi hallarda, məsələn, müvafiq daxili resurslar çatıĢmadıqda
məsləhət vermək üçün məsləhətçinin kənardan cəlb edilməsi
məqsədəuyğun ola bilər. TapĢırıq qrupu keyfiyyətə nəzarət
sahəsində xidmətlər göstərən digər Ģirkətlərin, peĢəkar təĢkilatların, tənzimləyici orqanların və ya kommersiya təĢkilatlarının
məsləhət xidmətlərindən istifadə edə bilər.
Tapşırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin təhlili
TapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin təhlilinin auditor
hesabatının tarixinin müəyyən edilməsinə qədər tamamlanması (Ġst:
Paraq. 19(c))
A23. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq, auditor hesabatının
220 saylı BAS
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tarixi auditorun maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyini əsaslandır
maq üçün yetərli münasib sübutlar əldə etdiyi tarixdən tez olmayaraq
müəyyən edilməlidir.10 Listinq subyektlərinin maliyyə hesabatlarını
auditi hallarında və ya audit tapĢırığı tapĢırığın yerinə yetirilməsinin
keyfiyyətinə nəzarətin təhlili üzrə meyarlara cavab verdikdə,
bu cür təhlil yetərli münasib sübutların əldə olunmasını
müəyyənləĢdirməkdə auditora yardım edir.
A24. TapĢırığın müvafiq mərhələlərində tapĢırığın yerinə yetirilməsinin
keyfiyyətinə nəzarətin təhlilinin vaxtında aparılması keyfiyyətə
nəzarətin təhlili üzrə müĢahidəçi-ekspertə imkan verir ki, mühüm
məsələləri auditor hesabatının təqdim olunduğu tarixədək vaxtında və qənaətbəxĢ Ģəkildə həll etsin.
A25. TapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin təhlilinin
tamamlanması 20-21-ci paraqraflardakı tələblərin keyfiyyətə
nəzarətin təhlili üzrə müĢahidəçi-ekspert tərəfindən tamamlanması və müvafiq hallarda 22-ci paraqrafa riayət edilməsi
deməkdir. TapĢırığın keyfiyyətinə nəzarətin təhlilinin
sənədləĢdirilməsi auditor hesabatının təqdim olunduğu tarixdən
sonra yekun audit faylının toplanmasının bir hissəsi kimi tərtib
edilə bilər. 230 saylı BAS bununla bağlı tələbləri və praktik
tövsiyələri müəyyən edir.11

A26. ġəraitdə baĢ verən dəyiĢikliklərin müntəzəm izlənilməsi tapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin təhlilinin
hətta tapĢırığın baĢlanğıcında bu cür təhlilə ehtiyac duyulmasa
da, zəruri olduğu vəziyyətləri tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın müəyyən
etməsinə imkan verir.
A27. TapĢırığın keyfiyyətinə nəzarətin təhlilinin həcmi digər faktlar
arasında, audit tapĢırığının mürəkkəbliyindən, müəssisənin listinq
subyekti olub-olmamasından, habelə auditor hesabatının
Ģərtlərə uyğun olmaması riskindən asılı ola bilər.
TapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarətin təhlilinin
aparılması tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın audit tapĢırığı və onun yerinə
10

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS, 49-cu paraqraf.
11
230 saylı BAS, 14-16-cı praqraflar.
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yetirilməsi üzrə məsuliyyətini azaltmır.
A28. 701 saylı BAS12 tətbiq olunduğu zaman tapĢırıq qrupunun auditor
hesabatı üzrə gəldiyi qənaətlər aĢağıdakıların müəyyən edilməsini
əhatə edir:
•

Auditor hesabatına daxil ediləcək əsas audit məsələləri;

•

701 saylı BAS-ın 14-cü paraqrafının tələblərinə əsasən auditor
hesabatında məlumat verilmədiyi əsas audit məsələləri (mövcud
olduğu halda); habelə

•

Müvafiq hallarda müəssisənin və auditin faktlarından və
Ģəraitlərindən asılı olaraq, auditor hesabatında məlumat veriləcək
əsas audit məsələlərin olmaması.

Bundan əlavə, təklif edilmiĢ auditor hesabatının 20(b) paraqrafında uyğun
aparılmıĢ təhlili ―Əsas audit məsələləri‖ bölməsinə daxil ediləcək təklif
edilmiĢ ifadə formasını əhatə edir.
Listinq subyektlərində tapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə
nəzarətin təhlili (Ġst: Paraq. 21)
A29. TapĢırıq qrupunun yürütdüyü əhəmiyyətli mühakimələrin
qiymətləndirilməsinə aid olan və listinq subyektində
tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarətin təhlilində nəzərə alına bilən
digər məsələlərə aĢağıdakılar daxildir:
•

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a13 müvafiq yerinə yetirilən
tapĢırıq zamanı müəyyən edilmiĢ əhəmiyyətli risklər və həmin
risklərə 330 saylı BAS-a14 müvafiq Ģəkildə cavab verilməsi, o cümlədən dələduzluq riskinin tapĢırıq qrupu
tərəfindən 240 saylı BAS-a15 əsasən qiymətləndirilməsi və
cavablandırılması.

•

Xüsusilə, əhəmiyyətlilik və risklərin mühümlüyü ilə bağlı
yürüdülmüĢ mühakimələr.

•

Auditin gediĢində aĢkara çıxarılmıĢ düzəliĢ edilən və düzəliĢ
edilməyən təhriflərin əhəmiyyətliliyi və xüsusiyyəti.

12

701 saylı ―Auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə‖.
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında
əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS.
14
330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
15
240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti‖ BAS.
13
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•

Rəhbərliyə, idarəetməyə məsul Ģəxslərə və zəruri hallarda,
digər tərəflərə, məsələn, tənzimləyici orqanlara xəbər veriləsi məsələlər.
Yuxarıda sadalanan məsələlər, Ģəraitdən asılı olaraq, həmçinin,
digər müəssisələrin maliyyə hesabatlarının auditi üzrə tapĢırığın
yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə nəzarət proseslərinin təhlili zamanı nəzərdən keçirilə bilər.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər (Ġst. Paraq. 20-21)
A30. Listinq subyektlərinin maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə,
tapĢırıqların yerinə yetirilməsinin keyfiyyətə nəzarət təhlilindən
keçirilməsini təklif edən Ģirkətin müəyyənləĢdirdiyi meyarlara
cavab verən audit tapĢırıqları ilə bağlı tapĢırığın keyfiyyətinə
nəzarət təhlilinin aparılması tələb olunur. Bəzi hallarda Ģirkətin
audit tapĢırıqlarının heç biri onları bu cür təhlilə məcbur edə bilən
meyarlara cavab verməyə bilər.

A31. Ġctimai sektorda qanuni qaydada təyin olunmuĢ auditor
(məsələn, baĢ auditor və ya baĢ auditorun adından təyin olunmuĢ
digər müvafiq səriĢtəli kənar Ģəxs) ictimai sektorun müəssisələrində auditə görə tam məsuliyyətə malik tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın icra etdiyi eyni rolu icra edə bilər. Bu cür vəziyyətlərdə,
müvafiq hallarda, tapĢırığın yerinə yetirilməsinin keyfiyyətinə
nəzarət üzrə müĢahidəçi-ekspertin seçilməsi auditi aparılan müəssisədən asılı olmamağa yaranan zərurətin, habelə tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarət üzrə müĢahidəçi-ekspertin
obyektiv
qiymətləndirmə təmin etmək bacarığının nəzərə alınmasını ehtiva
edir.
A32. 21-ci və A29 paraqraflarında müəyyən edildiyi kimi, listinq subyektləri ictimai sektor üçün səciyyəvi deyildir. Bununla belə, ictimai sektorda ölçüsü, mürəkkəbliyi və ya ictimaiyyətin maraq
aspektləri baxımından mühüm ola bilən və nəticə etibarilə böyük
sayda səhmdarları olan müəssisələr mövcud ola bilər. Buna dair
misallara, dövlətə məxsus korporasiyalar və kommunal müəssisələri daxildir. Ġctimai sektor daxilində davam edən köklü dəyiĢikliklər, həmçinin, əhəmiyyətli müəssisələrin yeni növlərinin
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yaranmasına təkan verə bilər. Əhəmiyyətlilik dərəcəsini müəyyən
etmək üçün əsas götürülən təsbit edilmiĢ obyektiv meyarlar
mövcud deyildir. Buna baxmayaraq, ictimai sektorun auditorları
hansı müəssisələrin tapĢırığın keyfiyyətinə nəzarətin təhlilinə
görə zəmanət vermək üçün yetərincə əhəmiyyət kəsb edə
biləcəyini qiymətləndirməlidir.
Monitorinq (Ġst: Paraq. 23)
A33. 1 saylı BKNS-ə uyğun olaraq Ģirkətin keyfiyyətə nəzarət sistemi
ilə bağlı qayda və prosedurların müvafiq, adekvat olması
və səmərəli iĢləməsi barədə ağlabatan əminliklə təmin etməsi
üçün hazırlanmıĢ monitorinq prosesini müəyyən etməsi tələb edilir.16
A34. Audit tapĢırığına təsir göstərə bilən çatıĢmazlıqları nəzərə alarkən, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ Ģirkətin vəziyyəti düzəltmək üçün həyata keçirdiyi və tərəfdaĢın həmin audit kontekstində yetərli
hesab etdiyi tədbirləri nəzərə ala bilər.
A35. ġirkətin keyfiyyətə nəzarət sistemində çatıĢmazlıq xüsusi bir
audit tapĢırığının peĢə standartlarına və tətbiq olunan qanun və
qaydaların tələblərinə uyğun yerinə yetirilmədiyini və ya auditor
hesabatının uyğun olmadığını zəruri olaraq göstərmir.
SənədləĢdirmə
Məsləhətləşmələrin sənədləşdirilməsi (Ġst: Paraq. 24(d))
A36. Digər peĢəkarlarla çətin və mübahisəli məsələlərə dair məsləhətləĢmələrin yetərincə tam və ətraflı Ģəkildə sənədləĢdirilməsi
aĢağıdakıların dərk edilməsinə yardım edir:

16

•

MəsləhətləĢmənin keçirildiyi məsələ; habelə

•

MəsləhətləĢmənin nəticələri, o cümlədən qəbul edilmiĢ
qərarlar, həmin qərarlar üçün əsas və onların həyata keçirilməsi yolları.

1 saylı BKNS, 48-ci paraqraf.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) maliyyə hesabatlarının auditi
üçün audit sənədlərinin hazırlanması ilə bağlı auditorun məsuliyyətindən bəhs edir. Əlavədə sənədləĢdirmə ilə bağlı xüsusi
tələbləri və tövsiyələri əks etdirən digər BAS-ların siyahısı verilir. Digər BAS-ların sənədləĢdirmə ilə bağlı xüsusi tələbləri bu
BAS-ın tətbiqinə məhdudiyyət qoymur. Qanun və ya qaydalar
sənədləĢdirmə ilə bağlı əlavə tələblər müəyyən edə bilər.
Auditin sənədləĢdirilməsinin xüsusiyyəti və məqsədləri
2. Bu BAS-ın tələblərinə və digər müvafiq BAS-ların sənədləĢdirmə
ilə bağlı xüsusi tələblərinə uyğun olaraq, auditin sənədləĢdirilməsi
aĢağıdakıları təmin edir:
(a) Auditorun ümumi məqsədlərinə nail olması barədə çıxarılmıĢ nəticəyə dair auditor tərəfindən göstərilən əsasın
sübutu;1 habelə
(b) Auditin BAS-lara və tətbiq olunan qanun və qaydaların
tələblərinə müvafiq Ģəkildə planlaĢdırılıb aparılmasına dair
sübut.
3. Auditin sənədləĢdirilməsi bir sıra əlavə məqsədlərə, o cümlədən
aĢağıdakı məqsədlərə xidmət edir:


TapĢırıq qrupuna auditin planlaĢdırılmasında və yerinə yetirilməsində yardım.



TapĢırıq üzrə tərəfdaĢa audit iĢini idarə etməkdə və ona
nəzarət etməkdə, habelə 220 saylı BAS-a müvafiq olaraq
keyfiyyətə nəzarətlə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməkdə
yardım.2



TapĢırıq qrupunun öz iĢinə görə cavabdehlik daĢımasına
imkan yaradılması.

1

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit
standartlarına uyğun aparılması‖ BAS, 11-ci paraqraf.
2
220 saylı ―Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ BAS, 15–17-ci
paraqraflar.
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Gələcək auditlər üçün də davam edən əhəmiyyətli məsələlərin
qeydlərinin saxlanması.
Keyfiyyətə nəzarətin təhlil və təftiĢinin 1 saylı BKNS-ə3
və ya daha sərt olan milli tələblərə əsasən aparılmasına imkan
yaradılması.4
Kənar yoxlamaların qüvvədə olan qanun, qayda və ya digər
tələblərə uyğun aparılmasına imkan yaradılması.

Qüvvəyə minmə tarixi
4. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu ildən sonra baĢlanan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsəd
5. Auditorun məqsədi aĢağıdakıları təmin edən sənədlərin hazırlanmasıdır:
(a) Auditor hesabatının əsaslandığı bazanın yetərli münasib Ģəkildə yazılı əsaslandırılması; habelə
(b) Auditin BAS-lara və tətbiq olunan qanun və qaydaların
tələblərinə uyğun Ģəkildə planlaĢdırılıb aparılmasına dair
sübut.

AnlayıĢlar

(a) Auditin sənədləĢdirilməsi (Audit documentation) – Yerinə
yetirilmiĢ audit prosedurlarının, əldə edilmiĢ müvafiq audit
sübutlarının və auditorun gəldiyi nəticələrin qeydə alınması
(bəzən ―iĢçi sənədlər‖ və ya ―iĢ sənədləri‖ kimi terminlərdən də istifadə edilir).
(b) Audit faylı (Audit file) – Fiziki və ya elektron formalı bir
və ya daha çox qovluq və ya digər informasiya daĢıyıcısı
olub, xüsusi bir tapĢırıq üzrə audit sənədləĢdirməsini təĢkil
edən sənədləri əhatə edir.

3

1 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli
xidmətlər üzrə tapĢırıqları yerinə yetirən Ģirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət‖ BKNS, 32-33ci, 35-38-ci və 48-ci paraqraflar.
4
220 saylı BAS, 2-ci paraqraf.
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(c) Təcrübəli auditor (Experienced auditor) – Audit sahəsində
praktik təcrübəyə və aĢağıdakı məsələlərlə bağlı kifayət
qədər anlayıĢa malik (Ģirkətdə iĢləyən və ya kənardan cəlb
olunmuĢ) Ģəxs:
(i)

Audit prosesləri;

(ii)

Beynəlxalq audit standartları və müvafiq qanun və
qaydaların tələbləri;

(iii)

Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi biznes mühiti; habelə

(iv)

Müəssisənin fəaliyyət sahəsinə uyğun olan
audit və maliyyə hesabatının hazırlanması.

Tələblər
Audit sənədlərinin vaxtında hazırlanması
7. Auditor audit sənədlərini vaxtında hazırlamalıdır. (Ġst: Paraq. A1)
Yerinə yetirilmiĢ audit prosedurlarının və əldə edilmiĢ audit sübutlarının sənədləĢdirilməsi
Audit sənədləşdirməsinin forması, məzmunu və həcmi
8. Auditor auditlə öncədən əlaqəsi olmayan təcrübəli auditorun aĢağıdakıları dərk etməsinə yetərincə imkan yaradan audit
sənədlərini hazırlamalıdır: (Ġst: Paraq. A2-A5, A16-A17)
(a) BAS-lara və tətbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinə uyğun
yerinə yetirilmiĢ audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti
və həcmi; (Ġst: Paraq. A6-A7)
(b) Yerinə yetirilmiĢ audit prosedurlarının nəticələri və əldə
edilmiĢ audit sübutları; habelə
(c) Auditin gediĢində ortaya çıxan mühüm məsələlər, onlarla
bağlı əldə edilmiĢ nəticələr və həmin nəticələri çıxararkən
yürüdülmüĢ əhəmiyyətli peĢəkar mühakimələr. (Ġst: Paraq.
A8-A11)
9. Yerinə yetirilmiĢ audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və
həcmini sənədləĢdirərkən, auditor aĢağıdakıları qeyd etməlidir:
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(a) Sınaqdan keçirilmiĢ xüsusi maddə və ya məsələlərin xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi; (Ġst: Paraq. A12)
(b) Audit iĢinin kim tərəfindən aparılması və bu cür iĢin tamamlandığı tarix; habelə
(c) Yerinə yetirilmiĢ audit iĢinin təhlilinin kim tərəfindən aparılması və bu cür təhlilin tarixi və həcmi. (Ġst: Paraq. A13)
10. Auditor mühüm məsələlərlə bağlı rəhbərliklə, idarəetməyə məsul
Ģəxslərlə və digərləri ilə apardığı müzakirələri, o cümlədən müzakirə edilmiĢ mühüm məsələlərin xüsusiyyətini və müzakirələrin nə
zaman və kiminlə aparıldığını sənədləĢdirməlidir. (Ġst: Paraq.
A14)
11. Əgər auditor özünün mühüm məsələ ilə bağlı yekun nəticəsi ilə üstüstə düĢməyən informasiyanı müəyyən edərsə, o bu
uyğunsuzluğu aradan qaldırdığı barədə tədbirləri sənədləĢdirməlidir. (Ġst: Paraq. A15)
Müvafiq tələbdən kənarlaşma
12. Müstəsna hallarda auditor BAS-da qoyulmuĢ müvafiq tələbdən
kənarlaĢmağı zəruri hesab edərsə, yerinə yetirilmiĢ alternativ
audit prosedurlarının həmin tələbin məqsədinə necə nail olmasını
və bu kənarlaĢmanın səbəblərini sənədləĢdirməlidir. (Ġst: Paraq.
A18-A19)

13. Müstəsna hallarda auditor hesabatının təqdim olunduğu tarixdən
sonra yeni və ya əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirirsə və ya
yeni nəticələr çıxarırsa, auditor aĢağıdakıları sənədləĢdirməlidir:
(Ġst: Paraq. A20)
(a) Auditorun üzləĢdiyi hallar;
(b) Yerinə yetirilmiĢ yeni və ya əlavə audit prosedurları, əldə
edilmiĢ audit sübutları və əldə edilmiĢ nəticələr, onların auditorun hesabatına göstərdiyi təsir; habelə
(c) Audit sənədlərində müvafiq dəyiĢikliklərin nə vaxt və kim
tərəfindən edilməsi və təhlil olunması.
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Auditor hesabatının təqdim olunduğu tarixdən sonra ortaya çıxan
məsələlər
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Yekun audit fayllarının toplanması
14. Auditor audit sənədlərini audit faylına toplamalı və yekun audit
faylının toplanması üzrə inzibati prosesi auditorun hesabatının
təqdim olunduğu tarixdən sonra müəyyən edilmiĢ vaxtda tamamlamalıdır. (Ġst: Paraq. A21-A22)
15. Yekun audit faylının toplanması baĢa çatdıqdan sonra auditor
istənilən xarakterli audit sənədini onun müəyyən edilmiĢ
saxlanma müddəti baĢa çatmayana qədər nə silməli, nə də ləğv etməlidir. (Ġst: Paraq. A23).
16. 13-cü paraqrafda nəzərdə tutulanlardan fərqli Ģəraitlərdə, auditor
yekun audit faylının toplanması baĢa çatdıqdan sonra mövcud
audit sənədini dəyiĢməyi və ya yeni audit sənədini əlavə etməyi
zəruri hesab edərsə, dəyiĢiklik və ya əlavələrin xüsusiyyətindən asılı
olmayaraq, aĢağıdakıları sənədləĢdirməlidir: (Ġst: Paraq. A24)
(a) DəyiĢiklikləri etmək üçün xüsusi səbəblər; habelə
(b) DəyiĢikliklərin nə vaxt və kim tərəfindən edilməsi və təhlil
olunması.
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Audit sənədlərinin vaxtında hazırlanması (Ġst: Paraq. 7)
A1. Yetərli və uyğun audit sənədlərinin vaxtında hazırlanması auditin
keyfiyyətini artırmağa kömək etməklə yanaĢı, auditor hesabatı
yekunlaĢdırılmazdan əvvəl əldə edilmiĢ audit sübutlarının və
çıxarılmıĢ nəticələrin səmərəli Ģəkildə təhlil edilərək dəyərləndirilməsini asanlaĢdırır. Audit iĢi yerinə yetirildikdən sonra
hazırlanmıĢ sənədlər bu cür iĢin yerinə yetirildiyi vaxtda hazırlanmıĢ sənədlərə nisbətən daha az dəqiqliyə malik ola bilər.

Yerinə yetirilmiĢ audit prosedurlarının və əldə edilmiĢ audit
sübutlarının sənədləĢdirilməsi
Auditin sənədləşdirilməsinin forması, məzmunu və həcmi (Ġst: Paraq. 8)
A2. Auditin sənədləĢdirilməsinin forması, məzmunu və həcmi
aĢağıdakı amillərdən asılıdır:


Müəssisənin ölçüsü və strukturu.
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Yerinə yetirilməsi zəruri olan audit prosedurlarının xüsusiyyəti.



AĢkar edilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarının əhəmiyyəti.



Müəyyən edilmiĢ istisnaların xüsusiyyəti və həcmi.



GörülmüĢ iĢə və əldə edilmiĢ audit sübutlarına dair sənədlərdən
asanlıqla müəyyən olunmayan nəticənin və nəticənin əsaslarının
sənədləĢdirilməsi zərurəti.



Ġstifadə edilmiĢ audit metodları və vasitələri.



Audit proqramları.



Analitik hesabatlar.



Mühüm məsələlərə dair izahedici materiallar.



Mühüm məsələlərin qısa xülasəsi.



Təsdiqləmə və təqdimat məktubları.



Yoxlama vərəqələri.



Mühüm məsələlərlə bağlı məktublaĢmalar (o cümlədən
e-poçt).

Auditor müəssisənin sənədlərinin (məsələn, əhəmiyyətli və xüsusi müqavilə və razılaĢmalar) çıxarıĢ və ya surətini audit
sənədləĢdirməsinin tərkibinə daxil edə bilər. Bu zaman audit
sənədləĢdirməsi müəssisənin mühasibat uçotu sənədlərini əvəz edə
bilməz.
A4. Auditor audit sənədlərinə iĢçi sənədlərin və maliyyə hesabatlarının köhnə versiyalarını, natamam və ya ilkin mülahizələri
əks etdirən qeydləri, sənədlərin tipoqrafik və ya digər səhvlərə
görə düzəliĢ edilmiĢ əvvəlki surətlərini və dublikatlarını daxil etməyə bilər.
A5. Auditor tərəfindən Ģifahi izahatlar, öz-özlüyündə, auditorun yerinə yetirdiyi iĢ və ya əldə etdiyi nəticələr üçün yetərli təsdiqləmə
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A3. Auditin sənədləĢdirilməsi kağızda, elektron və ya digər vasitələrdə
aparıla bilər. Auditin sənədləĢdirilməsinə digərləri ilə yanaĢı,
aĢağıdakılar daxildir:
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deyildir, lakin audit sənədlərində əks etdirilmiĢ informasiyanı
izah etmək və ya açıqlamaq üçün istifadə oluna bilər.
BAS-lara uyğunluğun sənədləĢdirilməsi (Ġst: Paraq. 8(a))
A6. Prinsipcə bu BAS-ın tələblərinə riayət edilməsi audit
sənədləri konkret Ģəraitdə yetərli və müvafiq olacaqdır. Digər BASlar onların konkret Ģəraitində bu BAS-ın tətbiq olunmasını
aydınlaĢdırmaq üçün nəzərdə tutulmuĢ sənədləĢdirmə üzrə
xüsusi tələbləri əks etdirir. Digər BAS-ların sənədləĢdirilməyə dair
xüsusi tələbləri əks etdirir. Digər BAS-ların sənədləĢdirməyə
dair xüsusi tələbləri bu BAS-ın tətbiqini məhdudlaĢdırmır. Bundan
baĢqa, istənilən konkret BAS-da sənədləĢdirməyə dair tələbin
olmaması həmin BAS-a uyğun sənədlərin hazırlanmamasını tələb
etmir.
A7. Auditin sənədləĢdirilməsi auditin BAS-lara uyğun aparıldığını
sübut edir. Lakin, nəzərdən keçirilmiĢ hər məsələni və ya
yürüdülmüĢ peĢəkar mühakiməni audit prosesində sənədləĢdirmək
auditor üçün nəinki zəruri deyildir, həm də praktik cəhətdən
məqsədəuyğun sayılmır. Üstəlik, audit faylına daxil edilmiĢ
sənədlərin uyğunluq əks etdirən məsələlərə uyğunluğunu ayrıayrılıqda sənədləĢdirmək (məsələn, yoxlama vərəqində) auditor üçün zəruri deyildir. Məsələn:


Lazımi Ģəkildə tərtib edilmiĢ audit planının mövcudluğu
göstərir ki, auditor audit tapĢırığının yerinə yetirilməsini
planlaĢdırmıĢdır.



Audit faylında imzalanmıĢ məktub-saziĢin mövcudluğu
göstərir ki, auditor audit tapĢırığı Ģərtlərini rəhbərliklə və
ya müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərlə razılaĢdırmıĢdır.



Maliyyə hesabatına dair müvafiq Ģərti müsbət rəyi əks etdirən auditor hesabatı göstərir ki, auditor BAS-larda
müəyyən edilmiĢ vəziyyətlərdə Ģərti müsbət rəy ifadə etməklə bağlı tələbə riayət etmiĢdir.



Bütövlükdə audit aparılarkən tətbiq edilən tələblərə riayət edilməsinin audit faylında nümayiĢ etdirilə bilən bir sıra yolları
mövcud ola bilər:
o

230 saylı BAS

Məsələn, auditorun peĢəkar inamsızlığının
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sənədləĢdirildiyi yol yeganə olmaya bilər.
Lakin, auditin sənədləĢdirilməsi auditorun BAS-lara müvafiq peĢəkar inamsızlıq nümayiĢ etdirməsi barədə
sübutu təmin edə bilər. Bu cür sübut auditorun sorğularına rəhbərliyin cavablarını təsdiqləmək üçün yerinə yetirilmiĢ xüsusi prosedurları əks etdirə bilər.
o

Eyni zamanda, auditin BAS-lara müvafiq qaydada
idarə edilməsi, nəzarəti və yerinə yetirilməsinə görə
məsuliyyəti tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın öz üzərinə götürmüĢ olması audit sənədləĢdirməsi daxilində bir sıra yollarla sübut oluna bilər. Buna, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın
auditin aspektlərinə, məsələn, 315 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-ın5 tələb etdiyi qrup müzakirələrində
iĢtiraka vaxtlı-vaxtında cəlb edilməsinin sənədləĢdirilməsi daxil ola bilər.

Mühüm məsələlərin və əlaqədar əhəmiyyətli peĢəkar mühakimələrin
sənədləĢdirilməsi (Ġst: Paraq. 8(c))



Əhəmiyyətli risklərə səbəb olan məsələlər (315 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-da müəyyən edildiyi kimi).6



Audit prosedurlarının: a) maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli Ģəkildə təhrif oluna biləcəyini və ya b) əhəmiyyətli
təhrif riskinin auditor tərəfindən əvvəlki qiymətləndirilməsini və auditorun həmin risklərə verdiyi cavabları
yoxlayıb düzəliĢ etmək zərurətini göstərən nəticələri.



Auditorun zəruri audit prosedurlarının keçirilməsində mühüm çətinliklə üzləĢməsinə səbəb olan hallar.



Auditor rəyinə dəyiĢiklik edilməsi və ya izahedici paraqrafın
auditor hesabatına daxil edilməsi ilə nəticələnə biləcək hallar.

A9. Əhəmiyyətli məsələlərin audit sənədləĢdirməsinin forma, məzmun
5

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS, 10-cu paraqraf.
6
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 4(e) paraqrafı.
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A8. Məsələnin mühüm olması barədə mühakimə irəli sürülməsi fakt
və vəziyyətlərin obyektiv təhlilini tələb edir. Mühüm məsələlərə
dair misallara daxildir:
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və həcminin müəyyən edilməsində mühüm amil iĢin icrası və
nəticələrin qiymətləndirilməsi zamanı peĢəkar mühakimənin tətbiq olunma dərəcəsidir. YürüdülmüĢ peĢəkar mühakimələrin
sənədləĢdirilməsi mühüm olan hallarda auditorun gəldiyi qənaətləri izah etməyə və mühakimənin keyfiyyətini artırmağa xidmət edir. Bu cür məsələlər audit sənədləĢdirməsinin təhlilinə görə
cavabdeh olanlar, o cümlədən davam edən əhəmiyyətliliyə malik
məsələlərin təhlili zamanı (məsələn, uçot qiymətləndirmələrinin
retrospektiv təhlilini yerinə yetirərkən) növbəti auditləri icra
edənlər üçün xüsusi maraq kəsb edir.
A10. 8-ci paraqrafa uyğun olaraq, peĢəkar mühakimədən istifadə
ilə əlaqədar audit sənədləĢdirməsinin hazırlanması üçün məqsədəuyğun sayılan hallarla bağlı bəzi misallara, məsələ və
mühakimələrin əhəmiyyətli olduğu təqdirdə, aĢağıdakılar daxildir:


Hər hansı bir tələb auditorun müəyyən informasiya və ya
amilləri ―nəzərə almalı‖ olmasını və konkret audit tapĢırığı
kontekstində bunun əhəmiyyətli olmasını təmin etdiyi zaman
auditorun qənaəti üçün məntiqi əsas.



Subyektiv mühakimələrin əsaslılığına (məsələn, əhəmiyyətli
uçot qiymətləndirmələrinin əsaslılığına) dair auditorun
gəldiyi qənaətin məntiqi əsası.



Auditin aparılması gediĢində müəyyən olunmuĢ və auditorun
bu sənədin həqiqiliyinə inanmamasına səbəb olmuĢ Ģərtlərə
cavab olaraq əlavə araĢdırmanın həyata keçirilməsi
(məsələn, ekspertdən və ya təsdiqetmə prosedurlarından
məqsədəuyğun istifadə edilməsi) zamanı auditorun sənədin
əsilliyi barədə çıxardığı nəticələrin məntiqi əsası.



710 saylı BAS7 tətbiq edildikdə auditorun əsas audit
məsələləri barədə rəyi və ya əsas audit məsələlərinin
olmaması barədə rəyi haqqında məlumat verilməlidir.

A11. Auditor auditin keçirilməsi gediĢində müəyyən olunmuĢ mühüm
məsələləri və onların necə əhatə olunmasını təsvir edən və ya bu
cür informasiyanı əks etdirən müvafiq köməkçi audit sənədlərinə
çarpaz istinadları ehtiva edən (bəzən ―tamamlama memoran7

701 saylı ―Sərbəst auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumat vermə‖ BAS.
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dumu‖ kimi tanınan) bir xülasəni hazırlamağın və audit
sənədləĢdirməsinin bir hissəsi kimi saxlamağın faydalı olacağını
düĢünə bilər. Bu cür xülasə audit sənədləĢdirməsinin səmərəli təhlil
və təftiĢ olunmasını, xüsusilə, iri və mürəkkəb auditlər zamanı,
asanlaĢdıra bilər. Bundan əlavə, bu cür xülasənin hazırlanması
mühüm məsələlərin auditor tərəfindən nəzərə alınmasına yardım
edə bilər. Bu, həmçinin, auditorun yerinə yetirilmiĢ audit prosedurları və əldə edilmiĢ nəticələr nöqteyi-nəzərindən aĢağıdakı
məsələni nəzərdən keçirməsinə kömək edə bilər: auditorun
nail ola bilməyəcəyi və konkret tapĢırığın məqsədlərinə çatmasına mane ola bilən hər hansı bir müvafiq BAS məqsədinin
mövcud olması.
Sınaqdan keçirilmiş xüsusi maddə və ya məsələlərin, habelə onları
hazırlayan və təhlil edən şəxsin müəyyən edilməsi (Ġst: Paraq. 9)



Müəssisənin verdiyi satınalma sifariĢlərinin ətraflı Ģəkildə
testdən keçirilməsi məqsədilə auditor testdən keçirilmək
üçün sənədləri onların tarixinə və vahid sifariĢ nömrələrinə
görə müəyyən edə və seçə bilər.



Bütün maddələrin verilmiĢ əsas məcmudan xüsusi bir məbləğ üzrə seçilməsi və ya təhlilini tələb edən prosedur üçün
auditor prosedurun həcmini qeyd edə və əsas məcmunu
müəyyən edə bilər (məsələn, uçot registrlərindəki
bütün yazılıĢlardan artıq olan məbləğlər).



Sənədlərin əsas məcmudan sistematik seçilməsini tələb edən
prosedur üçün auditor seçilmiĢ sənədləri onların mənbəyini, baĢlanğıc nöqtəsini və seçmə intervalını qeyd etməklə (məsələn, 1 apreldən 30 sentyabradək olan dövr üzrə
yüklərin göndərilməsinin qeydiyyatı jurnalından seçilmiĢ
yükləmə hesabatlarının 12345 hesabat nömrəsi ilə baĢlayan
və hər 125-ci hesabatı seçən sistematik akt seçməsi) müəyyən
edə bilər.
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A12. Fərqləndirici əlamətlərin nəzərə alınması bir sıra məqsədlərə xidmət
edir. Məsələn, bu, tapĢırıq qrupunun öz iĢinə görə hesabat verməsinə imkan yaradır və istisna və ya uyğunsuzluqların araĢdırılmasına yardım göstərir. Əlamətlər audit prosedurlarının
xüsusiyyətindən, habelə sınaqdan keçirilmiĢ maddə və ya
məsələlərdən asılı olaraq dəyiĢə bilər. Məsələn:
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Müəssisənin müəyyən iĢçilərinin sorğu-sual edilməsini
tələb edən prosedurlar üçün auditor sorğuların tarixini və
müəssisənin iĢçilərinin soyadını və vəzifələrini qeyd edə
bilər.



MüĢahidə prosedurunun keçirilməsi zamanı auditor müĢahidə edilən prosesi və ya məsələni, aidiyyatı Ģəxsləri, onların vəzifə öhdəliklərini, habelə müĢahidənin harada və nə
zaman aparıldığını qeyd edə bilər.

A13. 220 saylı BAS-a əsasən auditor audit sənədləĢdirməsinin təhlili vasitəsilə yerinə yetirilmiĢ audit iĢini təhlil etməlidir.8 GörülmüĢ
audit iĢinin kim tərəfindən təhlil olunmasını sənədləĢdirmək
tələbi hər bir audit faylına aparılmıĢ təhlilin sübutunu daxil etməyin zəruriliyini nəzərdə tutmur. Lakin bu tələb hansı audit
iĢinin təhlil olunmasını, məhz hansı iĢin, kim tərəfindən və nə vaxt
təhlil olunmasını sənədləĢdirmək deməkdir.
Rəhbərliklə, idarəetməyə məsul Ģəxslərlə və digər Ģəxslərlə mühüm
məsələlərə dair müzakirələrin sənədləĢdirilməsi (Ġst: Paraq. 10)
A14. SənədləĢdirmə auditorun hazırladığı sənədlərlə məhdudlaĢmır,
əksinə, digər zəruri sənədləri də, məsələn, müəssisənin iĢçiləri
tərəfindən hazırlanmıĢ və auditorla razılaĢdırılmıĢ iclas protokollarını əhatə edə bilər. Auditorun mühüm məsələləri müzakirə edə
biləcəyi digər Ģəxslər müəssisənin digər iĢçiləri və üçüncü
tərəflər, məsələn, müəssisənin peĢəkar məsləhətçiləri ola bilər.
Uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üsullarının sənədləĢdirilməsi (Ġst:
Paraq. 11)
A15. Ġnformasiyalardakı uyğunsuzluqların aradan qaldırılması problemini auditorun necə həll etdiyini sənədləĢdirmək tələbi o
demək deyildir ki, auditor yanlıĢ və ya silinmiĢ sənədi saxlamalıdır.
Kiçik müəssisələrin audit sənədləĢdirməsinə xas olan xüsusiyyətlər (Ġst.
Paraq. 8)
A16. Ümumiyyətlə, kiçik müəssisələrin auditi zamanı audit sənədləĢdirməsi
iri müəssisələrin audit sənədləĢdirməsinə nisbətən daha azdır. Bundan əlavə, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın bütün audit iĢini yerinə ye8

220 saylı BAS, 17-ci paraqraf.
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tirdiyi audit halında sənədləĢdirmə yalnız tapĢırıq qrupu üzvlərini
məlumatlandırmaq və ya təlimatlandırmaq üçün, yaxud tapĢırığın
digər üzvləri tərəfindən təhlil sübutunu təmin etmək üçün
sənədləĢdirilməli ola bilən məsələləri daxil etməyəcək (məsələn,
qrup müzakirələri və ya nəzarətlə bağlı sənədləĢdiriləsi məsələlər
olmayacaq). Bununla belə, audit sənədləĢdirməsinin tənzimləyici
və ya digər məqsədlərlə üçüncü tərəflərin təhlil etməsinə verilməli ehtimalı olduğuna görə, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ təcrübəli
auditorun baĢa düĢə biləcəyi audit sənədləĢdirməsini hazırlamaqla
bağlı 8-ci paraqrafda qeyd olunmuĢ əsas tələbə riayət etməlidir.
A17. Audit sənədləĢdirməsini hazırlayarkən kiçik müəssisənin auditoru
zəruri hallarda auditin müxtəlif aspektlərini sadə bir sənəddə
köməkçi iĢçi sənədlərə çarpaz istinadlarla birlikdə qeyd etməyi
faydalı və səmərəli hesab edə bilər. Kiçik müəssisənin auditində
birlikdə sənədləĢdirilə bilən məsələlərə dair misallar müəssisənin
və onun daxili nəzarətinin dərk edilməsini, ümumi audit strategiyasını və audit planını, 320 saylı BAS-a9 müvafiq olaraq
müəyyən olunmuĢ əhəmiyyətliliyi, risklərin qiymətləndirilməsini, auditin gediĢində aĢkar edilmiĢ mühüm məsələləri və
çıxarılmıĢ nəticələri ehtiva edir.
Müvafiq tələbdən kənarlaşma (Ġst: Paraq. 12)

A19. SənədləĢdirmə tələbi yalnız konkret hallarda aktual olan müddəalara
tətbiq edilir. Müddəalar yalnız aĢağıdakı hallarda aktual deyil:10
(a) Bütün BAS aktual olmadıqda (məsələn, əgər müəssisədə
daxili audit xidməti yoxdursa, onda 610 saylı (2013-cü
ildə düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın11 müddəaları aktual deyildir);
yaxud

9

320 saylı ―Auditin planlaĢdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik‖ BAS.
200 saylı BAS, 22-ci paraqraf.
11
610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ edilmiĢ) ―Daxili auditorların iĢindən istifadə edilməsi‖
BAS, 2-ci paraqraf.
10
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A18. BAS-ların tələbləri auditorun BAS-larda göstərilmiĢ məqsədlərə,
deməli, həm də auditorun ümumi məqsədlərinə nail olmasına
imkan yaratmağa yönəlmiĢdir. Müvafiq olaraq, xüsusi hallar istisna olmaqla, BAS-lar audit Ģəraitinə və vəziyyətə uyğun hər bir
tələbə riayət edilməsini məcburi sayır.
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(b) Müddəa Ģərti olduqda, Ģərait isə olmadıqda (məsələn, yetərli
və münasib audit sübutları əldə etmək mümkün olmadıqda
və eyni zamanda, belə bir qeyri-mümkünlüyün mövcud olmadığı zaman auditor rəyini dəyiĢdirməklə bağlı tələb).
Auditor hesabatının təqdim olunduğu tarixdən sonra ortaya çıxan
məsələlər (Ġst: Paraq. 13)
A20. Müstəsna Ģəraitlərə dair misallara auditor hesabatının təqdim
olunduğu tarixdən sonra auditora məlum olmuĢ, lakin həmin tarixdə məlum olsa da, maliyyə hesabatlarına düzəliĢ edilməsinə
və ya auditorun auditor rəyinin dəyiĢməsinə səbəb olmuĢ faktlar
daxildir.12Nəticədə audit sənədləĢdirməsinə edilmiĢ dəyiĢikliklər
220 saylı BAS-da13 müəyyən edilmiĢ öhdəliklərin təhlilinə müvafiq Ģəkildə, dəyiĢikliklərə görə yekun məsuliyyəti öz üzərinə
götürən tapĢırıq üzrə tərəfdaĢla birlikdə təhlil olunur.
Yekun audit fayllarının toplanması (Ġst: Paraq. 14-16)
A21. 1 saylı BKNS və ya ən az onun qədər sərt olan milli tələblər Ģirkətin
audit fayllarının toplanmasını vaxtında tamamlamaqla bağlı
strategiya və prosedurları müəyyən etməsini tələb edir.14 Audit
faylının toplanması üçün müvafiq vaxt çərçivəsi normal olaraq,
auditor hesabatının təqdim olunduğu tarixdən sonra 60 gündən
çox deyildir.15
A22. Audit faylının toplanmasının auditor hesabatının təqdim olunduğu
tarixdən sonra tamamlanması inzibati bir proses olub, yeni audit
prosedurlarının yerinə yetirilməsini və ya yeni nəticələr çıxarılmasını nəzərdə tutmur. Bununla belə, yekun toplama prosesi
ərzində audit sənədləĢdirməsində inzibati xarakterli dəyiĢikliklər
edilə bilər. Bu cür dəyiĢikliklərə dair misallara daxildir:


KöhnəlmiĢ sənədlərin silinməsi və ya məhv edilməsi.



ĠĢçi sənədlərin çeĢidlənməsi, qaydaya salınması və onlara
çarpaz istinadların əlavə edilməsi.



Fayl toplama prosesinin tamamlanması üzrə yoxlama

12

560 saylı ―Sonrakı hadisələr‖ BAS, 14-cü paraqraf.
220 saylı BAS, 16-cı paraqraf.
14
1 saylı BKNS, 45-ci paraqraf.
15
1 saylı BKNS, A54 paraqrafı.
13
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vərəqələrinin təsdiq edilməsi.


Auditorun əldə etdiyi, auditor hesabatının təqdim olunduğu
tarixdən əvvəl tapĢırıq qrupunun aidiyyatı üzvləri ilə müzakirə olunmuĢ və razılaĢdırılmıĢ audit sübutlarının
sənədləĢdirilməsi.

A23. 1 saylı BKNS-in tələblərinə (və ya və ya daha sərt olan milli
tələblərə) uyğun olaraq, audit Ģirkəti tapĢırıq sənədlərinin
saxlanması ilə bağlı qayda və prosedurları tətbiq etməlidir.
Audit tapĢırıqlarının saxlanma müddəti16, bir qayda olaraq,
Auditor hesabatının təqdim olunduğu tarixdən, yaxud daha gec
olarsa, qrup auditorunun hesabat tarixindən sonra gələn beĢ illik
dövrdən az deyildir.17

BAS

A24. Fayl toplama prosesi baĢa çatdıqdan sonra mövcud audit
sənədləĢdirməsini dəyiĢməyin və ya yeni audit sənədlərini əlavə etməyin auditor tərəfindən zəruri hesab edilə bildiyi Ģəraitə misal
olaraq, daxili və ya kənar mütəxəssislərin yerinə yetirdiyi monitorinq təftiĢləri zamanı qəbul edilmiĢ Ģərhlərdən irəli gələn
mövcud audit sənədləĢdirməsini açıqlamaq zərurətini göstərmək
olar.

16
17

1 saylı BKNS, 47-ci paraqraf.
1 saylı BKNS, A61 paraqrafı.
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ƏLAVƏ
(Ġst: Paraq. 1)
Digər BAS-larda auditin sənədləĢdirilməsinə dair xüsusi tələblər
Bu Əlavədə digər BAS-ların sənədləĢdirilməyə dair xüsusi tələbləri
əks etdirən Paraqrafları müəyyən edilir. Bu siyahı BAS-lardakı
tələbləri, müvafiq Praktik tövsiyələri və digər izahedici materialların
öyrənilməsi zərurətini əvəz etmir.


210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS,
10-12-ci paraqraflar.



220 saylı ―Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖
BAS, 24-25-ci paraqraflar.



240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla
bağlı auditorun məsuliyyəti‖ BAS, 44-47-ci paraqraflar.



250 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması‖ BAS, 29-cu paraqraf.



260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖
BAS, 23-cü paraqraf.



300 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaĢdırılması‖
BAS, 12-ci paraqraf.



315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin
öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər riskinin
müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS,
32-ci paraqraf.



320 saylı ―Auditin planlaĢdırılmasında və həyata
keçirilməsində əhəmiyyətlilik‖ BAS, 14-cü paraqraf.



330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların
cavab tədbirləri‖ BAS, 28-30-cu paraqraflar.



450 saylı ―Audit zamanı müəyyən edilmiĢ təhriflərin dəyərləndirilməsi‖ BAS, 15-ci paraqraf.



540 saylı ―Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəy
ər qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların auditi‖ BAS,
23-cü paraqraf.
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550 saylı ―Əlaqəli tərəflər‖ BAS, 28-ci paraqraf.



600 saylı ―Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının iĢi)‖ BAS, 50-ci paraqraf.



610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ edilmiĢ) ―Daxili auditorların
iĢindən istifadə edilməsi‖ BAS, 36-37-ci paraqraflar.



720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Digər məlumatlar üzrə auditorun
məsuliyyəti‖ BAS, 25-ci paraqraf.
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240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyətləri‖ beynəlxalq audit standartı (BAS) 200
saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq
audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə birlikdə oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) maliyyə hesabatlarının auditi
zamanı ortaya çıxan dələduzluq faktları ilə bağlı auditorun məsuliyyətindən bəhs edir. Xüsusilə, 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS1 və 330 saylı BAS-ın2 dələduzluq üzündən baĢ vermiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riski ilə bağlı necə tətbiq olunmasını ətraflı
Ģəkildə açıqlayır.
Dələduzluğun xüsusiyyətləri
2. Maliyyə hesabatlarındakı təhriflər ya dələduzluq, ya da səhv
üzündən baĢ verə bilər. Dələduzluq və səhvi bir-birindən ayıran
amil maliyyə hesabatlarında təhrifin baĢ verməsi ilə nəticələnən
əsas hərəkətə qəsdən və ya bilməyərəkdən yol verilməsidir.
3. Dələduzluq geniĢ hüquqi konsepsiya olmasına baxmayaraq,
BAS- ların məqsədlərindən irəli gələrək, auditor maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflərə səbəb olan dələduzluqla bağlı narahatlığını
bildirir. Qəsdən təhriflərin iki növü auditora aiddir – yanlıĢ
maliyyə hesabatlılığından irəli gələn təhriflər və aktivlərin qeyri-qanuni mənimsənilməsi üzündən baĢ verən təhriflər. Auditor dələduzluğun baĢ verməsindən Ģübhələnə və ya nadir hallarda bunu
aĢkar edə bilməsinə baxmayaraq, dələduzluğa yol verilməsi
barədə hüquqi cəhətdən rəy bildirmir. (Ġst: Paraq. A1-A6)
Dələduzluğun qarĢısının alınması və aĢkar edilməsinə görə
məsuliyyət
4. Dələduzluğun qarĢısının alınması və aĢkar edilməsinə görə birbaĢa məsuliyyət həm müəssisənin idarəetməyə məsul Ģəxslərinin,
həm də rəhbərliyin üzərinə düĢür. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin
nəzarəti altında rəhbərliyin dələduzluğun qarĢısının alınmasına
xüsusi diqqət yetirməsi vacibdir, çünki bu, dələduzluğun baĢ verməsi imkanlarını azalda bilər; həmçinin, rəhbərlik tərəfindən
dələduzluğun müəyyən edilməsinə xüsusi diqqət yetirilməsi aĢkar
etmə və cəzalandırma ehtimalı olduğu üçün fərdləri dələduzluq
1

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər
riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS.
2
330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
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etmək fikrindən daĢındıra bilər. Bu, dürüstlük və etik davranıĢ
mədəniyyətinin formalaĢdırılması öhdəliyini ehtiva edir ki, bu da
idarəetməyə məsul Ģəxslərin fəal nəzarəti altında möhkəmləndirilə bilər. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin fəal nəzarəti nəzarət
vasitələrinin ləğv edilməsi potensialının, yaxud maliyyə
hesabatlılığı prosesinə digər yersiz təsirin, məsələn, rəhbərlik
tərəfindən müəssisənin fəaliyyət göstəriciləri və gəlirliliyi
ilə bağlı analitiklərin düĢüncələrinə təsir etmək məqsədilə gəlirlərin idarə edilməsi cəhdlərinin nəzərə alınmasından ibarətdir.
Auditorun öhdəlikləri

6. 200 saylı BAS-da4 təsvir olunduğu kimi, dələduzluq nəticəsində
baĢ vermiĢ təhriflər halında tərkib məhdudiyyətlərinin potensial
təsirləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Dələduzluq nəticəsində
yaranmıĢ əhəmiyyətli təhrifləri aĢkar etməmə riski səhv
nəticəsində baĢ vermiĢ təhriflərin aĢkar edilməməsi riskindən
yüksəkdir. Bunun səbəbi dələduzluğun, onu gizlətmək üçün
hazırlanmıĢ xüsusi incəlik və diqqətlə təĢkil olunmuĢ planlardan,
məsələn, saxtalaĢdırma, əməliyyatların bilərəkdən qeydə alınmaması və ya auditorun qəsdən aldadılmasından ibarət olmasıdır.
Bu cür gizlətmə cəhdləri gizli sövdələĢmə ilə baĢ verdiyi zaman
hətta daha çətin aĢkar edilə bilər. Gizli sövdələĢmə audit sübutunun əslində saxta olduğu halda, bu sübutların əsaslı olduğuna
auditorun inanmasına səbəb ola bilər. Auditorun dələduzluğu
aĢkar etmək bacarığı, məsələn, saxtakarın məharəti, qanunsuz
hərəkətlərin tezliyi və ölçüsü, gizli sövdələĢmənin səviyyəsi,
qanunsuz hərəkətlərə yol verilmiĢ ayrı-ayrı məbləğlərin həcmi, habelə
belə hərəkətlərə yol vermiĢ Ģəxslərin vəzifəsinin böyüklüyü kimi amil3

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS, A53-A54 paraqrafları.
4
200 saylı BAS, A53 paraqrafı.
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5. BAS-lara uyğun audit aparan auditor tam dəstinin götürülmüĢ maliyyə hesabatlarının istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində
baĢ vermiĢ əhəmiyyətli təhriflərdən azad olması barədə ağlabatan
əminlik əldə etməyə görə məsuliyyət daĢıyır. Auditin tərkib məhdudiyyətləri üzündən, maliyyə hesabatlarındakı bəzi əhəmiyyətli
təhriflərin, hətta audit BAS-lara uyğun Ģəkildə düzgün planlaĢdırılıb yerinə yetirilsə də, aĢkar etməməklə bağlı qaçılmaz
risk mövcuddur.3

MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠTĠ ZAMANI DƏLƏDUZLUQLA
BAĞLI AUDĠTORUN MƏSULĠYYƏTĠ

lərdən asılıdır. Auditor dələduzluğun baĢ verməsi üçün potensial
imkanları müəyyən edə bildiyi halda, təhriflərin mühakimə
sahələrində (məsələn, mühasibat uçotunda) dələduzluq, yoxsa
səhv nəticəsində baĢ verməsini müəyyən etmək auditor üçün
çətindir.
7. Bundan əlavə, rəhbərliyin dələduzluğu üzündən baĢ vermiĢ
əhəmiyyətli təhrifləri auditorun aĢkar etməməsi riski əməkdaĢın törətdiyi əhəmiyyətli təhriflər riskini aĢkar etməməsi
riskinə nisbətən böyükdür, çünki rəhbərlik çox vaxt mühasibat
sənədlərinə birbaĢa və ya dolayı yolla təsir etmək, saxta
maliyyə informasiyası təqdim etmək və ya digər əməkdaĢların
dələduzluq əməllərinin qarĢısını almaqdan ötrü hazırlanmıĢ
nəzarət prosedurlarına məhəl qoymamaq üçün imkanlara
malik olur.
8. Ağlabatan əminlik əldə edərkən, auditor rəhbərliyin nəzarət vasitələrinə məhəl qoymamaq potensialını nəzərə alaraq və səhvi
aĢkar etmək üçün sınanmıĢ audit prosedurlarının dələduzluğu
aĢkar etmək üçün etibarlı olmaması faktını qəbul edərək, audit
zamanı peĢəkar inamsızlıq nümayiĢ etdirməlidir. Bu BAS-dakı
tələblər dələduzluğa görə baĢ vermiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskinin müəyyən edilərək qiymətləndirilməsində və bu cür təhrifləri aĢkar etmək üçün prosedurların müəyyən olunmasında auditora yardım etməkdən ötrü hazırlanmıĢdır.
Qüvvəyə minmə tarixi
9. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu ildən sonra baĢlanan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.*

Məqsədlər
10. Auditorun məqsədləri aĢağıdakılardır:
(a) Dələduzluq nəticəsində maliyyə hesabatlarında yol verilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskini aĢkar etmək və qiymətləndirmək;
(b) Dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ qiymətləndirilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riski ilə bağlı yetərli münasib audit
sübutu əldə etmək üçün uyğun cavab tədbirləri hazırlamaq
və həyata keçirmək; habelə
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(c) Audit zamanı müəyyən olunmuĢ və ya ehtimal olunan dələduzluğa qarĢı lazımi Ģəkildə cavab vermək.

AnlayıĢlar
11. BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənaları verir:
(a) Dələduzluq (Fraud) –Aldatma yolu ilə haqsız və ya qeyriqanuni mənfəət əldə etmək üçün müəssisənin rəhbərliyi,
idarəetməyə məsul Ģəxsləri və iĢçiləri arasından bir və ya
bir neçə Ģəxsin və ya üçüncü tərəfin qabaqcadan
düĢünülmüĢ hərəkəti.
(b) Dələduzluq riskinin amilləri (Fraud risk factors) – Dələduzluq etməyə stimul və ya təzyiqin olmasını göstərən və dələduzluq etməyə imkan yaradan hadisə və ya Ģərait.

Tələblər
PeĢəkar inamsızlıq

13. Auditorun əksini düĢünmək üçün səbəbi olmazsa, o, qeyd və
sənədləri orijinal kimi qəbul edə bilər. Əgər audit zamanı
müəyyən edilmiĢ hallar sənədin orijinal olmaya bilməsini və ya
sənəddəki müddəaların dəyiĢdirilmiĢ olmasını, lakin auditorun
bu barədə məlumatlandırılmamasını ehtimal etməyə əsas verirsə,
onda auditor əlavə araĢdırma aparmalıdır. (Ġst: Paraq. A9)
14. Rəhbərliyə və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərə ünvanlanmıĢ sorğulara verilən cavablar uyğun olmazsa, auditor bu uyğunsuzluqları
araĢdırmalıdır.
TapĢırıq qrupunun üzvləri arasında müzakirə
15. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq, tapĢırıq qrupunun üzvləri arasında müzakirə aparılmalı, müzakirədə iĢtirak et5

200 saylı BAS, 15-ci paraqraf.
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12. 200 saylı BAS-a5 müvafiq olaraq, auditor dələduzluq nəticəsində
yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflərin mövcud ola bilməsi ehtimalını nəzərə alaraq, müəssisənin rəhbərliyinin və
idarəetməyə məsul Ģəxslərinin dürüstlüyünə Ģübhə etmək üçün
keçmiĢdə hansısa bir əsasının olmamasına baxmayaraq, audit
zamanı peĢəkar inamsızlıq nümayiĢ etdirməlidir. (Ġst: Paraq. A7A8)
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məyən qrup üzvlərinin nəzərinə hansı məsələlərin çatdırmalı
olması tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ tərəfindən müəyyən edilməlidir.6 Bu
müzakirədə xüsusi diqqət, müəssisənin maliyyə hesabatlarının
necə və harada dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərə
məruz qalmasına, o cümlədən dələduzluğun baĢ verməsi mexanizminə yönəldilməlidir. Müzakirə zamanı tapĢırıq qrupu
üzvlərinin rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərin vicdanlı
və dürüst olması barədə malik ola bildikləri inanclar kənara
qoyulmalıdır. (Ġst: Paraq. A10–A11)
Riski qiymətləndirmə prosedurları və əlaqədar fəaliyyətlər
16. Müəssisə və onun mühiti, habelə daxili nəzarət sistemi haqqında
anlayıĢ əldə etmək üçün riski qiymətləndirmə prosedurlarını və
əlaqədar fəaliyyətləri 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın7 tələb
etdiyi qaydada yerinə yetirərkən, dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsində istifadə
olunacaq informasiyanı əldə etmək üçün auditor 17-24-cü
paraqraflardakı prosedurları yerinə yetirməlidir.
Rəhbərlik və müəssisə daxilində olan digər şəxslər
17. Auditor rəhbərliklə aĢağıdakı xüsusda sorğular keçirməlidir:
(a) Maliyyə hesabatlarının dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli
təhriflər riskinə məruz qalmasının rəhbərlik tərəfindən
qiymətləndirilməsi, o cümlədən bu cür qiymətləndirmələrin
xüsusiyyəti, həcmi və müntəzəmliyi; (Ġst: Paraq. A12–A13)
(b) Rəhbərliyin müəssisədə dələduzluq risklərini müəyyən etməsi və onlara qarĢı cavab tədbirləri görməsi prosesi, o
cümlədən rəhbərliyin müəyyən etmiĢ olduğu və ya diqqətinə çatdırılmıĢ olan istənilən xüsusi dələduzluq riskləri və
ya hər hansı biri üçün dələduzluq riskinin mütləq mövcud
ola biləcəyi əməliyyat kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya
informasiyanın açıqlanması; (Ġst: Paraq. A14)
(c) Rəhbərlik tərəfindən müəssisədə dələduzluq risklərini
müəyyən etməsi və onlara qarĢı cavab tədbirləri görməsi
prosedurları haqqında informasiyanın (əgər varsa) idarəet6
7

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 10-cu paraqraf.
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 5-24-cü paraqraflar.
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məyə məsul Ģəxslərin nəzərinə çatdırılması; habelə
(d) Rəhbərlik tərəfindən biznes təcrübəsi və etik davranıĢla bağlı təsəvvürləri barədə informasiyanın (əgər varsa) əməkdaĢların nəzərinə çatdırılması.
18. Auditor rəhbərliklə və zərurət olarsa, müəssisə daxilində digər
Ģəxslərlə müvafiq olaraq, onların müəssisəyə təsir edən hər hansı
faktiki və ehtimal olunan dələduzluq haqqında hansısa məlumata
malik olması barədə sorğular keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A15-A17)
19. Daxili audit funksiyasına malik müəssisələrə gəlincə, auditor bu
funksiya çərçivəsində müvafiq Ģəxslərdən müəssisəyə təsir edən
hər hansı faktiki və ya ehtimal olunan dələduzluq haqqında
hansısa məlumata malik olmasını müəyyən etmək və dələduzluq
riskləri barədə fikrini öyrənmək üçün sorğular keçirməlidir. (Ġst:
Paraq. A18)
İdarəetməyə məsul şəxslər

21. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısının müəssisənin idarə olunmasında iĢtirak etməsi hallarından baĢqa, auditor idarəetməyə
məsul Ģəxslərlə, onların müəssisəyə təsir edən hər hansı faktiki
və ya ehtimal olunan dələduzluğun məlum olmasını müəyyən etməyə kömək edən məlumatlarla bağlı sorğular keçirməlidir. Bu
məlumatlar bir növ rəhbərliyin sorğularına verilən cavabları təsdiqləmək üçün əldə edilir.
Aşkar edilmiş qeyri-adi və ya gözlənilməz münasibətlər
22. Auditor analitik prosedurların yerinə yetirilməsi zamanı aĢkar
edilmiĢ qeyri-adi və ya gözlənilməz münasibətlərin, o cümlədən
gəlirlərin uçotu hesabları ilə bağlı olan münasibətlərin dələduzluq
nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin olmasına
8

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, 13-cü paraqraf.
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20. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısı müəssisənin idarə olunmasında iĢtirak etməzsə,8 auditor rəhbərliyin müəssisədə dələduzluq risklərini müəyyən etməsi və onlara qarĢı cavab tədbirləri
görməsi proseslərinə və bu riskləri aradan qaldırmaq üçün qurduğu daxili nəzarət sisteminə idarəetməyə məsul Ģəxslərin necə
nəzarət etməsi haqqında anlayıĢ əldə etməlidir. (Ġst: Paraq. A19A21)
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dəlalət edə bildiyini dəyərləndirməlidir.
Digər məlumatlar
23. Auditor özü tərəfindən əldə edilmiĢ digər informasiyanın dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə
dəlalət edib-etmədiyi nəzərdən keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A22)
Dələduzluq riski amillərinin dəyərləndirilməsi
24. Auditor yerinə yetirilmiĢ digər riskləri qiymətləndirmə prosedurları və əlaqədar fəaliyyətlər nəticəsində əldə olunmuĢ informasiyanın bir və ya daha çox dələduzluq riski amillərinin mövcud
olmasına dəlalət etdiyini dəyərləndirməlidir. Dələduzluq riski
amilləri zəruri olmayaraq dələduzluq faktının mövcudluğuna
dəlalət etmədiyi halda, onlar çox vaxt dələduzluq hallarının
baĢ verdiyi vəziyyətlərdə mövcud olmuĢ hesab edilir və buna
görə də dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskinə dəlalət edə bilər. (Ġst: Paraq. A23-A27)
Dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin
müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi
25. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən, auditor maliyyə hesabatı səviyyəsində və əməliyyat kateqoriyaları, hesab qalıqları və informasiyanın açıqlanması üzrə müddəa səviyyəsində dələduzluq
nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskini aĢkar edərək
qiymətləndirməlidir.9
26. Dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskini
aĢkar edib qiymətləndirərkən auditor gəlirin tanınmasında dələduzluq risklərinin mövcud olması barədə ehtimala əsaslanaraq,
gəlirin, gəlir əməliyyatlarının və ya təsdiqləmələrin hansı
növünün bu cür risklərə təkan verməsini dəyərləndirməlidir. 47ci paraqraf tapĢırıq hallarında həmin ehtimalın tətbiq edilə
bilməməsi haqqında auditorun çıxardığı nəticəni əks etdirən və
müvafiq olaraq, auditorun gəlirin tanınmasını dələduzluq
nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski kimi müəyyən
etmədiyi tələb olunan sənədləri göstərir. (Ġst: Paraq. A28-A30)

9

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 25-ci paraqraf.
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27. Auditor həmin dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskinə mühüm risklər kimi baxmalıdır və müvafiq
olaraq, əvvəllər belə edilmədiyi dərəcədə, müəssisənin əlaqədar
nəzarət vasitələri, o cümlədən bu cür risklərə aid nəzarət prosedurları barədə anlayıĢ əldə etməlidir. (Ġst: Paraq. A31–A32)
Dələduzluq nəticəsində aĢkar edilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə
qarĢı cavab tədbirləri
Ümumi cavab tədbirləri
28. 330 saylı BAS-a əsasən, auditor maliyyə hesabatları səviyyəsində
dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskini aradan qaldırmaq üçün ümumi cavab
tədbirlərini müəyyən etməlidir.10 (Ġst: Paraq. A33)
29. Maliyyə hesabatları səviyyəsində dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskini aradan qaldırmaq üçün ümumi cavab tədbirlərini müəyyən edərkən, auditor:

(b) Müəssisə tərəfindən uçot siyasətinin, xüsusilə, subyektiv
qiymətləndirmələr və mürəkkəb sövdələĢmələrlə bağlı uçot
metodlarının seçilməsi və tətbiq olunmasının rəhbərliyin
gəlirləri idarə etmək cəhdinin nəticəsi olaraq maliyyə
hesabatlılığının saxtalaĢdırılmasına dəlalət edib-etmədiyini
müəyyənləĢdirməlidir; habelə
(c) Audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmini seçərkən gözlənilməzlik elementini nəzərə almalıdır. (Ġst: Paraq.
A36)
Təsdiqləmələr səviyyəsində dələduzluq nəticəsində yol verilmiş
əhəmiyyətli təhriflər riskini aradan qaldırmaq üzrə tətbiq edilən audit
prosedurları
30. 330 saylı BAS-a əsasən, auditor xüsusiyyəti, müddəti və həcmi
10

330 saylı BAS, 5-ci paraqraf.
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(a) Mühüm tapĢırıq öhdəliklərinin həvalə olunacağı ayrı-ayrı
iĢçilərin bilik, bacarıq və səriĢtəsini, habelə dələduzluq
nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskini
qiymətləndirməsini nəzərə alaraq, tapĢırıq üçün iĢçi heyəti
təyin etməli və onlara nəzarət etməlidir. (Ġst: Paraq. A34A35)
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təsdiqləmələr səviyyəsində dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ
qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin aradan qaldırılmasına yönəldilmiĢ əlavə audit prosedurlarını iĢləyib hazırlamalı
və yerinə yetirməlidir.11 (Ġst: Paraq. A37–A40)
Rəhbərliyin nəzarət vasitələrinə məhəl qoymaması ilə bağlı risklərin
aradan qaldırılmasına cavab olan audit prosedurları
31. Rəhbərlik digər hallarda səmərəli fəaliyyət göstərən nəzarət vasitələrinə məhəl qoymayaraq, mühasibat uçotu məlumatlarına
təsir etməyə və maliyyə hesabatlarını saxtalaĢdırmağa imkan verən
səlahiyyətlərindən istifadə edib dələduzluq törətmək üçün
müstəsna imkanlara malikdir. Nəzarət vasitələrinə rəhbərlik
tərəfindən məhəl qoyulmaması riskinin səviyyəsi bir müəssisədən
digərinə görə fərqlənsə də, həmin risk bütün müəssisələrdə
mövcuddur. Nəzarət vasitələrinə məhəl qoyulmamasının nə cür
baĢ verə biləcəyini proqnozlaĢdırmaq mümkün olmadığına görə,
bu, dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski
olduğu üçün həm də mühüm bir riskdir.
32. Nəzarət vasitələrinə rəhbərlik tərəfindən məhəl qoyulmaması
risklərinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsindən asılı olmayaraq, auditor aĢağıdakı məqsədlərlə audit prosedurlarını iĢləyib
hazırlamalı və yerinə yetirməlidir:
(a) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı mühasibat
yazılıĢlarının və digər düzəliĢlərin müvafiqliyini yoxlamaq.
Bu cür yoxlamalar üçün audit prosedurları iĢləyib hazırlayarkən və yerinə yetirərkən, auditor:

11

(i)

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesində
iĢtirak edən Ģəxslərlə mühasibat yazılıĢlarının
və digər düzəliĢlərin iĢlənməsi ilə bağlı qeyri-münasib və ya qeyri-adi fəaliyyət barədə sorğular
aparmalıdır;

(ii)

Hesabat dövrünün sonunda edilmiĢ mühasibat
yazılıĢlarını və digər düzəliĢləri seçməlidir; habelə

(iii)

Bütün hesabat dövrü ərzində mühasibat yazılıĢlarını
və digər düzəliĢləri yoxlamaq zərurətini müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A41–A44)

330 saylı BAS, 6-cı paraqraf.
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(i)

Maliyyə hesabatlarına daxil edilmiĢ uçot qiymətləndirmələrini hazırlayarkən rəhbərliyin yürütdüyü mühakimələr və verdiyi qərarlar hətta
ayrı-ayrılıqda əsaslandırılmıĢ olsa da, müəssisə rəhbərliyinin mümkün qərəzliliyinə və dələduzluq
nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər riski ilə nəticələnə
biləcəyinə dəlalət etməsini dəyərləndirməlidir. Belə
olarsa, auditor bir tam kimi götürülmüĢ uçot
qiymətləndirmələrini təkrar dəyərləndirməlidir; habelə

(ii)

Rəhbərliyin, əvvəlki ilin maliyyə hesabatlarına daxil
edilmiĢ əhəmiyyətli uçot qiymətləndirmələri ilə bağlı
mühakimə və fərziyyələrinə retrospektiv baxıĢ keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A45-A47)

(c) Müəssisə üçün normal təsərrüfat fəaliyyəti xaricində baĢ
tutan, yaxud əks təqdirdə, auditorun müəssisə və onun
mühiti haqqında anlayıĢı və audit zamanı əldə edilmiĢ
digər məlumatlar baxımından qeyri-adi olması aĢkara çıxan
mühüm əməliyyatlara gəlincə, bu əməliyyatların kommersiya əsaslandırmasına (və ya onların olmamasına) görə, bu
əməliyyatlara yanlıĢ maliyyə hesabatlılığının aparılması və
ya aktivləri qanunsuz mənimsəməkdən ötrü daxil edilə bilməsini
müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq.A48)
33. Auditor nəzarət vasitələrinə rəhbərlik tərəfindən məhəl qoyulmaması ilə bağlı müəyyən edilmiĢ riskləri cavablandırmaq
məqsədilə, yuxarıda xüsusilə istinad edilənlərdən əlavə, digər
audit prosedurlarını yerinə yetirməli olub-olmadığını müəyyən
etməlidir (yəni nəzarət vasitələrinə rəhbərlik tərəfindən məhəl
qoyulmaması ilə bağlı olan və 32-ci paraqrafdakı tələbləri
araĢdırmaq üçün yerinə yetirilmiĢ prosedurlarla əhatə olunmayan
konkret əlavə risklər mövcud olarsa).
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(b) Uçot qiymətləndirmələrində qərəzlilik hallarının olub-olmamasını təhlil etmək və qərəzliliyə səbəb olan halların
dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskinə yol açıb-açmadığını müəyyən etmək. Bunu
müəyyən edərkən, auditor:
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Audit sübutlarının dəyərləndirilməsi (Ġst: Paraq. A49)
34. Auditor maliyyə hesabatlarının onların müəssisə barədə anlayıĢına
uyğun olmasına dair ümumi nəticələr çıxaran zaman, auditin sonuna yaxın yerinə yetirilmiĢ analitik prosedurların dələduzluq
nəticəsində baĢ vermiĢ və əvvəllər aĢkar edilməmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskinə iĢarə edib-etməməsini dəyərləndirməlidir. (Ġst:
Paraq. A50)
35. Əgər auditor təhrifləri müəyyən edərsə, auditor bu cür təhriflərin
dələduzluğa yol verildiyinə dəlalət etdiyini dəyərləndirməlidir.
Bu cür dəlil mövcud olduqda, auditor bu təhriflərin auditin digər
aspektləri, xüsusilə də rəhbərlik tərəfindən təqdimetmələrin
dürüstlüyü baxımından verə biləcəyi nəticələri, dələduzluq nümunəsinin çox ehtimal ki, yeganə hadisə olmadığını qəbul etməklə, dəyərləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A51)
36. Əhəmiyyətliliyindən asılı olmayaraq, təhriflər müəyyən edərkən
auditor bunun dələduzluq nəticəsində baĢ verməsini və ya baĢ
verə bilməsini və rəhbərliyin (xüsusilə, ali rəhbərliyin) bununla
əlaqəli olmasını ehtimal etmək üçün auditorda əsaslar olduqda,
auditor dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskinin qiymətləndirilməsini və onun nəticələrinin qiymətləndirilmiĢ risklərə cavab vermək üçün icra edilmiĢ audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcminə təsirini yenidən
dəyərləndirməlidir. Auditor həmçinin, daha əvvəl əldə edilmiĢ
sübutların etibarlılığını təkrar nəzərdən keçirərkən, tapĢırığın
Ģərait və ya Ģərtlərinin əməkdaĢların, rəhbərliyin və ya üçüncü
tərəflərin iĢtirakı ilə mümkün sövdələĢmənin mövcudluğuna iĢarə
etdiyini nəzərdən keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A52)
37. Əgər auditor maliyyə hesabatlarının dələduzluq nəticəsində
əhəmiyyətli təhriflərə məruz qaldığını təsdiq edərsə və ya bu
barədə qəti qərara gələ bilməzsə, o, həmin təhriflərin audit üçün
verə biləcəyi nəticələri dəyərləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A53)
TapĢırığı davam etdirə bilməyən auditor
38. Əgər dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ və ya yol verilməsi
ehtimal edilən təhriflər nəticəsində, auditor onun auditi yerinə yetirməyi davam etdirmə imkanını sual altına alan müstəsna hallarla
qarĢılaĢarsa, onda:
240 saylı BAS

230

MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠTĠ ZAMANI DƏLƏDUZLUQLA
BAĞLI AUDĠTORUN MƏSULĠYYƏTĠ

(a) Həmin hallarda tətbiq edilə bilən peĢə öhdəliklərini və qanuni öhdəlikləri müəyyən etməli, o cümlədən auditorun auditi təyin etmiĢ Ģəxs və ya Ģəxslərə, yaxud bəzi hallarda,
tənzimləyici orqanlara məlumat verməsinə dair tələbin
mövcud olub-olmaması müəyyən etməlidir;
(b) Qüvvədə olan qanunvericilik və normativ aktlar çərçivəsində tapĢırığın yerinə yetirilməsindən imtina etmək
mümkün olarsa, imtinanın müvafiq olmasını nəzərdən
keçirməlidir; habelə
(c) Əgər auditor tapĢırığın yerinə yetirilməsindən imtina edirsə:
(i)

Müvafiq səviyyədən olan rəhbərliklə və idarəetməyə
məsul Ģəxslərlə auditorun tapĢırığın yerinə yetirilməsindən imtina etməsini və bu imtinanın
səbəblərini müzakirə etməlidir; habelə

Auditi təyin etmiĢ Ģəxs və ya Ģəxslərə, yaxud bəzi
hallarda, tənzimləyici orqanlara peĢəkar və ya qanuni
tələblərə uyğun olaraq, auditorun tapĢırığın yerinə
yetirilməsindən imtina etməsini və bu imtinanın
səbəblərini məruzə etməli olub-olmamasını müəyyən
etməlidir. (Ġst: Paraq. A54-A57)
Yazılı təqdimatlar
(ii)

(a) Onlar dələduzluğun qarĢısını almaq və aĢkar etməkdən ötrü daxili nəzarət sistemini hazırlamaq, həyata keçirmək və
qoruyub saxlamaq üçün məsuliyyət daĢıdıqlarını qəbul
edirlər;
(b) Onlar maliyyə hesabatlarının dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli Ģəkildə təhrif oluna bilməsi riskinin rəhbərlik
tərəfindən qiymətləndirilməsinin nəticələrini auditora açıqlamıĢdır; habelə
(c) Onlar aĢağıdakıların iĢtirakı ilə baĢ verməsi və müəssisəyə
mənfi təsir göstərməsi müəyyən edilən və ya ehtimal edilən
dələduzluq haqqında özlərinə məlum olan informasiyanı
auditora açıqlamıĢdır:
231
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39. Auditor rəhbərlikdən və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul
Ģəxslərdən aĢağıdakıları təsdiq edən yazılı təqdimatlar əldə etməlidir:
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(i)

Rəhbərlik;

(ii)

Daxili nəzarət xidmətində mühüm funksiyaları yerinə
yetirən əməkdaĢlar; yaxud

(iii)

Dələduzluğun maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir
göstərə biləcəyi halda, digər Ģəxslər; habelə

(d) Onlar müəssisənin maliyyə hesabatlarına təsir göstərən, indiki və keçmiĢ əməkdaĢlar, analitiklər, tənzimləyici orqanlar və ya digərləri tərəfindən çatdırılan müəyyən edilmiĢ və
ya ehtimal edilən dələduzluq haqqında hər hansı iddialara
dair özlərinə məlum olan informasiyanı auditora
açıqlamıĢdır. (Ġst: Paraq. A58–A59)
Rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə
40. Əgər auditor dələduzluğu müəyyən etmiĢdirsə və ya dələduzluğun mövcud ola bilməsinə dəlalət edən məlumat əldə etmiĢdirsə, auditor bu məsələləri müvafiq səviyyədən olan
rəhbərliyə vaxtında çatdıraraq, dələduzluğun qarĢısının alınması
və aĢkar edilməsi üzrə birbaĢa məsuliyyət daĢıyanları onların məsuliyyətlərinə aidiyyatı olan məsələlər barədə məlumatlandırmalıdır. (Ġst: Paraq. A60)
41. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısının müəssisənin idarə olunmasında iĢtirak etməsi halından savayı, auditor:
(a) rəhbərlik;
(b) daxili nəzarət sistemində vacib funksiyalar yerinə yetirən

əməkdaĢlar; yaxud
(c) dələduzluğun maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərlə

nəticələnə biləcəyi halda, digər Ģəxslərin iĢtirakı ilə dələduzluğa yol verildiyini aĢkar etdikdə və ya ehtimal etdikdə
bu məsələləri idarəetməyə məsul Ģəxslərə vaxtında çatdırmalıdır.
Əgər auditor rəhbərliyin iĢtirakı ilə baĢ verən dələduzluq faktından Ģübhələnərsə, bu Ģübhələrini idarəetməyə məsul Ģəxslərin
nəzərinə çatdırmalı və auditi tamamlamaq üçün zəruri olan audit
prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmini onlarla müzakirə
etməlidir. (Ġst: Paraq. A61–A63)
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42. Auditor, özünün mühakiməsinə görə, idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətinə daxil olan istənilən digər dələduzluq faktlarını da
onlara çatdırmalıdır. (Ġst: Paraq. A64)
Tənzimləyici və hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqə
43. Əgər auditor dələduzluğa yol verildiyini müəyyən etmiĢdirsə və
ya bunu ehtimal edirsə, bu cür halı və ya buna dair Ģübhələrini
müəssisə xaricində olan hansısa bir Ģəxsə məruzə etməklə bağlı
öhdəliyinin olub-olmamasını müəyyən etməlidir. Auditorun
müĢtəri haqqında informasiyaların məxfiliyinin qorunub saxlanması ilə bağlı peĢə öhdəliyi bu cür məruzənin qarĢısını ala bilməsi
ehtimalına baxmayaraq, bəzi hallarda auditorun hüquqi
öhdəliyi məxfiliyə hökmən riayət etmək öhdəliyini üstələyə bilər.
(Ġst: Paraq. A65-A67)
SənədləĢdirmə
44. Auditor müəssisəni və onun mühitini öyrənməsi haqqında12 və
əhəmiyyətli təhriflər riskinin 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BASın13 tələb etdiyi qaydada qiymətləndirilməsi haqqında audit
sənədləĢdirməsinə aĢağıdakıları daxil etməlidir:

(b) Maliyyə hesabatları səviyyəsində və təsdiqləmələr səviyyəsində dələduzluq nəticəsində yol verilən aĢkar edilmiĢ və
qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski.
45. Auditor, qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı auditorun 330 saylı BAS-ın14 tələbinə uyğun Ģəkildə verilmiĢ cavab
tədbirləri barədə audit sənədləĢdirməsinə aĢağıdakıları daxil etməlidir:
(a) Maliyyə hesabatları səviyyəsində dələduzluq nəticəsində yol
verilmiĢ qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə
qarĢı ümumi cavab tədbirləri və audit prosedurlarının
xüsusiyyəti, müddəti və həcmi, həmin prosedurların təs12

230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8-11-ci paraqraflar və A6 paraqrafı.
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 32-ci paraqraf.
14
330 saylı BAS, 28-ci paraqraf.
13
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(a) TapĢırıq qrupunun üzvləri arasında müzakirə zamanı müəssisənin maliyyə hesabatlarının dələduzluq nəticəsində
əhəmiyyətli təhriflərə məruz qalması barədə qəbul edilmiĢ
mühüm qərarlar; habelə
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diqləmələr səviyyəsində dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski ilə əlaqəsi;
habelə
(b) Audit prosedurlarının, o cümlədən nəzarət vasitələrinə rəhbərlik tərəfindən məhəl qoyulmaması risklərinin aradan
qaldırılması üçün hazırlanmıĢ prosedurların nəticəsi.
46. Auditor rəhbərliyə, idarəetməyə məsul Ģəxslərə, tənzimləyicilərə
və baĢqalarına dələduzluq haqqında göndərilmiĢ məlumatları
audit sənədləĢdirməsinə daxil etməlidir.
47. Əgər auditor dələduzluq nəticəsində, gəlirin tanınması ilə bağlı
yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin mövcud olması barədə
ehtimalın tapĢırıq Ģəraitində tətbiq oluna bilməməsi qənaətinə
gəlmiĢdirsə, bu qənaətin səbəblərini audit sənədləĢdirməsinə daxil
etməlidir.
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Dələduzluğun xüsusiyyətləri (Ġst: Paraq. 3)
A1. Ġstər maliyyə hesabatlarının saxtalaĢdırılması, istərsə də aktivlərin
qanunsuz mənimsənilməsi Ģəklində dələduzluq, stimul və ya təzyiq,
dərk edilən imkan və bu hərəkətin müəyyən dərəcədə
əsaslandırılmasından ibarətdir. Məsələn:
•

YanlıĢ maliyyə hesabatlılığının hazırlanmasına həvəsləndirmə
və ya təzyiq o zaman mövcud ola bilər ki, müəssisənin daxilində və ya xaricində olan mənbələr gözlənilən (və bəlkə
də qeyri-real) gəliri və ya maliyyə nəticələrini əldə etmək
üçün rəhbərliyə təzyiq göstərsin – xüsusilə, maliyyə
məqsədlərinə nail ola bilməməyin nəticələri rəhbərlik üçün
əhəmiyyətli olduqda. Eyni zamanda, ayrı-ayrı Ģəxslər,
məsələn, zəngin yaĢamadıqları üçün aktivləri qanunsuz
mənimsəmək arzusuna düĢə bilərlər.

•

Dələduzluğa yol vermək üçün dərk edilmiĢ imkan o zaman
mövcud ola bilər ki, hansısa bir adam daxili nəzarətə məhəl
qoyulmamasının mümkünlüyünə inansın, çünki həmin
Ģəxs, məsələn, ya nüfuz sahibidir, ya da daxili nəzarət sis-
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temindəki müəyyən çatıĢmazlıqlardan xəbərdardır.
Ayrı-ayrı Ģəxslər dələduzluq hərəkətləri törətmək üçün məntiqi əsas göstərə bilərlər. Bəziləri onların bilərəkdən və qəsdən dələduzluq hərəkətləri törətməsinə imkan verən
münasibət, xüsusiyyət və ya çox sayda etik dəyərlərə malik
olurlar. Bununla belə, hətta bütün mənalarda vicdanlı Ģəxslər də onlara yetərincə təzyiq göstərən bir mühitdə dələduzluğa yol verə bilərlər.

A2. YanlıĢ maliyyə hesabatlılığına maliyyə hesabatları istifadəçilərini aldatmaq məqsədilə qəsdən yol verilmiĢ təhriflər, o cümlədən maliyyə hesabatlarına məbləğlərin daxil edilməməsi və
ya informasiyanın açıqlanmaması daxildir. Rəhbərliyin gəlirlərlə
manipulyasiya etmək cəhdləri və bu məqsədlə maliyyə hesabatı istifadəçilərinin müəssisənin fəaliyyəti və rentabelliyi ilə
bağlı düĢüncələrinə təsir göstərməklə onları aldatması buna
səbəb ola bilər. Gəlirlərlə bu cür manipulyasiya kiçik hərəkətlər və
ya rəhbərliyin yürütdüyü mühakimələrə edilmiĢ qanunsuz düzəliĢ
və dəyiĢikliklərlə baĢlana bilər. Təzyiq və həvəsləndirmələr bu
hərəkətlərin o dərəcəyə qədər artırılmasına aparıb çıxara bilər ki,
bu zaman maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılması baĢ verir. Bu
cür vəziyyət o zaman yaranır ki, bazar gözləntilərini doğrultmaq və
ya iqtisadi subyektin fəaliyyətinin nəticələri əsasında maksimum
mükafat əldə etmək arzusu ilə rəhbərlik maliyyə hesabatlarını
əhəmiyyətli Ģəkildə təhrif etməklə bilə-bilə maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılması mövqeyini tutsun. Bəzi müəssisələrdə
rəhbərlik verginin məbləğini minimuma endirmək məqsədilə
gəlirləri əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaqda ə ya bank maliyyələĢməsi
əldə etmək üçün gəlirləri ĢiĢirtməkdə maraqlı ola bilər.
A3.

Maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılması aĢağıdakı
yollarla həyata keçirilə bilər:
•

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün əsas götürülən mühasibat uçotu sənədlərinin və ya köməkçi sənədlərin
məlumatlarının manipulyasiyası, saxtalaĢdırılması və ya
dəyiĢdirilməsi.

•

Maliyyə hesabatında hadisələrin, əməliyyatların və ya digər
mühüm informasiyaların təhrif edilməsi və ya bilərəkdən
buraxılması.
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•

A4.

Məbləğlər, təsnifat, təqdimat üsulu və ya informasiyanın
açıqlanması ilə bağlı mühasibat uçotu qaydalarının
bilərəkdən yanlıĢ tətbiqi.

Maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılması baĢqa hallarda səmərəli
iĢləyən nəzarət vasitələrinə rəhbərlik tərəfindən məhəl qoyulmamasını ehtiva edir. Dələduzluq nəzarət vasitələrinə məhəl
qoymayan rəhbərlik tərəfindən aĢağıdakı yollarla qəsdlə törədilə bilər:


Xüsusilə, hesabat dövrünün sonuna yaxın, müəssisənin
fəaliyyətinin nəticələrinə təsir etmək və ya digər vəzifələri
həll etmək üçün saxta mühasibat yazılıĢlarının edilməsi.



Hesab qalıqlarını dəyərləndirmək üçün istifadə edilən qanunsuz düzəliĢlərin edilməsi və mühakimələrin dəyiĢdirilməsi.



Hesabat dövründə baĢ vermiĢ hadisə və ya əməliyyatların
maliyyə hesabatlarında ya heç tanınmaması, ya əvvəlcədən,
ya da gec tanınması.

•

Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə əsasən tələb
edilən məlumatların və ya ədalətli təqdimat üçün zəruri
məlumatların heç açıqlanmaması, qeyri-dəqiq yaxud təhrif
edilmiĢ Ģəkildə açıqlanması.

•

Maliyyə hesabatlarında qeyd edilmiĢ məbləğlərə təsir edə bilən faktların gizlədilməsi.

•

Müəssisənin maliyyə vəziyyətini və ya maliyyə göstəricilərini yanlıĢ təqdim etmək üçün qurulmuĢ mürəkkəb
əməliyyatların aparılması.

•

Mühüm və qeyri-adi əməliyyatlarla bağlı qeyd və terminlərin dəyiĢdirilməsi.

A5. Aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsi müəssisənin aktivlərinin
oğurlanmasından ibarət olub, çox vaxt əməkdaĢlar tərəfindən
nisbi olaraq kiçik və əhəmiyyətsiz məbləğlərdə həyata keçirilir.
Bununla belə, qanunsuz mənimsəmə hallarını aĢkar edilməsi
çətin olan yollarla ört-basdır etmək və ya gizlətmək bacarığına
malik olan rəhbərlik də bu iĢin içində ola bilər. Aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsi aĢağıdakılar da daxil olmaqla, bir neçə yolla
həyata keçirilə bilər:
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•

Daxil olan pul vəsaitlərinin mənimsənilməsi və ya xərclənməsi (məsələn, qəbul edilə bilən hesablarda toplanmıĢ vəsaitlərin qanunsuz mənimsənilməsi və ya daxil olan pul
vəsaitlərinin silinmiĢ hesablar qismində Ģəxsi bank
hesablarına yönəldilməsi).

•

Maddi aktivlərin və ya intellektual mülkiyyətin oğurlanması (məsələn, inventarın Ģəxsi istifadə və ya satıĢ məqsədilə
oğurlanması, təkrar satıĢ məqsədilə metal tullantılarının
oğurlanması, mükafat əvəzi olaraq texnoloji informasiyalarıı açıqlamaq yolu ilə rəqiblə gizli sövdələĢmə). Müəssisənin təhvil almadığı mallara və xidmətlərə görə pul
ödəniĢinin təmin edilməsi (məsələn, uydurma satıcılara
ödəmələr, satıcılar tərəfindən
müəssisənin
ticarət
agentlərinə ĢiĢirdilmiĢ qiymətlərin əvəzində rüĢvət kimi
ödənilən məbləğlər, mövcud olmayan əməkdaĢlara
ödəmələr).

•

Müəssisənin aktivlərindən Ģəxsi məqsədlərlə istifadə edilməsi (məsələn, müəssisənin aktivlərindən Ģəxsi borc və ya
əlaqəli tərəfin borcuna görə girov qismində istifadə
edilməsi).

Aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsi çox vaxt aktivlərin çatıĢmaması və ya müvafiq icazə olmadan girov qoyulması faktını
gizlətmək məqsədilə saxta və ya azdırıcı qeydlər və sənədlərlə
ört-basdır edilir.
A6.

Ġctimai sektor auditorunun dələduzluqla bağlı məsuliyyəti qanun,
normativ aktlar və ya ictimai sektorun müəssisələrinə tətbiq olunan digər sənədlə və ya auditorun təyin edilməsi barədə sənədlə
müəyyən edilir. Buna görə də ictimai sektor auditorunun öhdəlikləri maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli Ģəkildə təhrif olunması
risklərinin təhlili ilə nəinki məhdudlaĢa bilməz, həm də dələduzluq risklərinin nəzərdən keçirilməsi ilə bağlı daha geniĢ öhdəlikləri əhatə etməlidir.

PeĢəkar inamsızlıq (Ġst: Paraq. 12-14)
A7. PeĢəkar inamsızlığın saxlanması əldə edilmiĢ məlumatın və audit
sübutlarının dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli
təhrifin mövcud ola bilməsi faktını göstərməsi ilə bağlı cari
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araĢdırma aparılmasını tələb edir. Bura audit sübutu qismində istifadə olunacaq məlumatın və onun hazırlanması və qorunub
saxlanmasına nəzarət vasitələrinin etibarlılığının nəzərdən keçirilməsi daxildir. Dələduzluğun xüsusiyyətlərindən irəli gələrək,
dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskini
nəzərdən keçirərkən auditorun peĢəkar inamsızlığı xüsusi olaraq
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
A8. Auditorun müəssisə rəhbərliyinin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
vicdanlılığı və dürüstlüyü ilə bağlı keçmiĢ təcrübəsini nəzərə almaması gözlənilməsə də, dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskini nəzərdən keçirərkən auditorun
peĢəkar inamsızlığı xüsusi olaraq mühüm əhəmiyyət kəsb edir,
çünki Ģəraitlərdə dəyiĢikliklər baĢ verə bilər.
A9. BAS-lara uyğun aparılmıĢ audit prosesi sənədlərin əsilliyinin
müəyyən edilməsini nadir hallarda nəzərdə tutur; bundan əlavə,
auditor bu cür əsilliyin müəyyən edilməsində ekspert kimi xüsusi
hazırlığa malik deyildir və ya ekspert olmağa borclu deyildir.15
Bununla belə, auditor onu sənədin orijinal olmaya bilməsinə və
ya sənəddəki terminlərin dəyiĢdirilmiĢ olmasına, lakin auditora
açıqlanmıĢ olmamasına inandıran Ģəraiti müəyyən etdikdə,
araĢdırılması mümkün olan əlavə prosedurlara aĢağıdakılar daxil
ola bilər:
•

Bilavasitə üçüncü tərəfdən təsdiqləmənin alınması.

•

Sənədin əsilliyini qiymətləndirmək üçün ekspertin cəlb edilməsi.

TapĢırıq qrupunun üzvləri arasında müzakirə (Ġst: Paraq. 15)
A10. Müəssisənin maliyyə hesabatlarının dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərə məruz qalmasının tapĢırıq qrupu ilə müzakirə
edilməsi:

15

•

TapĢırıq qrupunun daha təcrübəli üzvlərinin maliyyə hesabatlarının dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifə necə
və harada məruz qalması barədə öz görüĢlərini paylaĢmasına imkan yaradır.

•

Auditorun bu cür həssaslığın aradan qaldırılması üzrə zəruri

200 saylı BAS, A49 paraqrafı.
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tədbirlər düĢünməsinə və tapĢırıq qrupunun hansı
üzvlərinin müəyyən audit prosedurlarını yerinə yetirəcəyini
müəyyənləĢdirməyə imkan yaradır.Auditora audit prosedurlarının nəticələri barədə tapĢırıq qrupu üzvlərinin necə məlumatlandırılacağını və auditorun diqqətini cəlb edə bilən
dələduzluq haqqında ehtimallar üzrə hansı tədbirlərin
görülməli olmasını müəyyən etməyə imkan verir.
•

TapĢırıq qrupunun üzvləri arasında onların fikrincə, müəssisənin maliyyə hesabatlarının (o cümlədən ayrı-ayrı
hesabatların və açıqlamaların) dələduzluq nəticəsində
əhəmiyyətli təhrifə necə və harada məruz qalması, rəhbərliyin dələduzluğa necə yol verməsi və maliyyə hesabatlılığını saxtalaĢdırdığını gizlətməsi və müəssisənin aktivlərinin
qanunsuz necə mənimsənilə bilməsi barədə fikir mübadiləsi.

•

Gəlirlərlə manipulyasiya edilməsinə dəlalət edən halların
və rəhbərliyin maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılmasına
aparıb çıxaran belə manipulyasiya üçün istifadə edə
biləcəyi metodların təhlili.

•

Rəhbərliyin açıqlanan məsələlərin düzgün baĢa düĢülməsini
dolaĢdıra bilən Ģəkildə (məsələn, həddən artıq əhəmiyyət kəsb
etməyən materiallar daxil etməklə və ya anlaĢılmaz yaxud
ikimənalı ifadələrdən istifadə etməklə) məlumatları açıqlamağa
cəhd etməsi riskinin təhlili.

•

Müəssisəyə toxunan, rəhbərliyi və ya digər Ģəxsləri dələduzluq törətməyə həvəsləndirən və ya məcbur edən,
törədiləcək dələduzluğa imkan yaradan və törətdikləri dələduzluğu əsaslandırmasına imkan verən Ģərait və ya mühitə
dəlalət edə bilən məlum daxili və xarici amillərin təhlili.

•

Rəhbərliyin qanunsuz olaraq mənimsənilə bilən pul vəsaitlərinə və ya digər aktivlərə giriĢ imkanı olan əməkdaĢlara nəzarət prosesində iĢtirakının təhlili.

•

Rəhbərliyin və ya əməkdaĢların davranıĢında və ya həyat
tərzində tapĢırıq qrupunun diqqətini cəlb edən istənilən
qeyri-adi və ya gözlənilməz dəyiĢikliklərin təhlili.

•

Audit aparılan müddətdə dələduzluq nəticəsində mümkün
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əhəmiyyətli təhriflərin aĢkara çıxarılması ilə bağlı
əhval-ruhiyyənin saxlanılması zərurəti.
•

Meydana gəlməsi dələduzluğun mümkünlüyünü göstərə
bilən halların tipinin təhlili.

•

Gözlənilməzlik elementinin audit prosedurlarının xüsusiyyəti,
müddəti və həcminə təsirinin qiymətləndirilməsi.

•

Müəssisənin maliyyə hesabatlarının dələduzluq nəticəsində
əhəmiyyətli təhriflərə məruz qalmasına cavab vermək üçün
seçilə bilən audit prosedurlarının və audit prosedurlarının
müəyyən növlərinin digərlərinə nisbətən daha səmərəli
olub-olmamasının nəzərdən keçirilməsi.

•

Dələduzluq haqqında auditora məlum olmuĢ istənilən iddiaların nəzərdən keçirilməsi.

•

Rəhbərliyin nəzarət vasitələrinə məhəl qoymaması riskinin
təhlili.

Riski qiymətləndirmə prosedurları və əlaqədar fəaliyyətlər
Rəhbərliyin sorğuları
Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin rəhbərlik
tərəfindən qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq. 17(a))
A12. Rəhbərlik müəssisənin maliyyə hesabatlarının təĢkilində və hazırlanmasında daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyəti qəbul edir.
Müvafiq olaraq, auditor rəhbərlikdən dələduzluq riski və onun
qarĢısını almaq və aĢkar etmək üçün mövcud nəzarət vasitələrinin
qiymətləndirməsi ilə bağlı məlumatlar əldə edə bilər. Rəhbərliyin
bu cür riski və nəzarət vasitələrini qiymətləndirməsinin xüsusiyyəti,
dərəcəsi və müntəzəmliyi müxtəlif müəssisələrdə müxtəlif ola
bilər. Bəzi müəssisələrdə rəhbərlik ətraflı qiymətləndirmələri hər
il və ya daimi nəzarətin gediĢində apara bilər. Digər müəssisələrdə qiymətləndirmələr daha az müddətlərdə və daha az
strukturlaĢdırılmıĢ halda aparıla bilər. Rəhbərliyin qiymətləndirmələrinin xüsusiyyəti, dərəcəsi və müntəzəmliyi müəssisənin
nəzarət mühiti barədə auditorun anlayıĢı üçün əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, rəhbərliyin dələduzluq riskinin qiymətləndirilməsini keçirməməsi faktı müəyyən hallarda rəhbərliyin
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daxili nəzarət sisteminə lazımi qədər diqqət yetirməməsinə
dəlalət edə bilər.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A13. Bəzi müəssisələrdə, xüsusilə kiçik müəssisələrdə rəhbərlik
qiymətləndirmənin keçirilməsi zamanı əsas diqqəti dələduzluq
riskləri və ya əməkdaĢlar tərəfindən aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsi faktları üzərində cəmləyə bilər.
Rəhbərlik tərəfindən dələduzluq risklərinin müəyyən edilməsi və onlara
qarşı cavab tədbirləri görülməsi üçün istifadə edilən prosedurlar (Ġst:
Paraq. 17(b))
A14. Əgər müəssisənin bölmələri çoxdursa, rəhbərliyin istifadə etdiyi
prosedurlara əməliyyat bölmələrinin və ya biznes seqmentlərinin
müxtəlif səviyyələri daxil ola bilər. Rəhbərlik, həmçinin, dələduzluq riskinin yüksək olması ehtimal edilən konkret fəaliyyət
yerlərini və ya biznes seqmentlərini müəyyən edə bilər.

A15. Rəhbərliklə keçirilən sorğular əməkdaĢların dələduzluğu
nəticəsində maliyyə hesabatlarında əmələ gəlmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riski ilə bağlı auditoru faydalı informasiya ilə təmin edə
bilər. Bununla belə, bu cür sorğular nəticəsində, maliyyə hesabatlarında rəhbərliyin dələduzluğu nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər
riski barədə faydalı informasiyanın əldə edilməsi çətin ki,
mümkün olsun. Müəssisə daxilində olan digər Ģəxslərlə aparılan
sorğular auditora baĢqa hallarda xəbər verilməsi mümkün olmayan belə informasiyanı çatdırmaq imkanı yarada bilər.
A16. Müəssisə daxilində olan və dələduzluğun mövcudluğu və ya buna
dair Ģübhənin olması barədə auditorun sorğularını yönəldə
biləcəyi digər Ģəxslərə aĢağıdakılar daxildir:
•

Maliyyə hesabatlılığının tərtib edilməsində bilavasitə iĢtirak
etməyən əməliyyat iĢçiləri.

•

Müxtəlif səlahiyyət səviyyəli iĢçilər.

•

Mürəkkəb və ya qeyri-adi əməliyyatların bağlanmasına, tərtibatına və ya uçotuna cəlb olunmuĢ əməkdaĢlar və bu cür
əməkdaĢları idarə edən və ya yoxlayan Ģəxslər.
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•

ġtatlı hüquq məsləhətçisi.

•

DavranıĢ etikası məsələlərinə nəzarət xidmətinin rəhbəri
və ya ekvivalent Ģəxs.
Dələduzluq barədə iddiaların araĢdırılmasına cavabdeh olan
Ģəxs (Ģəxslər).

•

A17. Rəhbərlik çox vaxt dələduzluq etmək üçün daha yaxĢı imkanlara
malik olur. Müvafiq olaraq, rəhbərliyin sorğulara verdiyi cavabları peĢəkar inamsızlıqla dəyərləndirərkən, auditor alınmıĢ
cavabları digər mənbələrdən əldə olunmuĢ informasiya ilə təsdiqləməyi zəruri hesab edə bilər.
Daxili audit xidmətinə sorğular (Ġst: Paraq. 19)
A18. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS və 610 saylı (2013-cü ildə
düzəliĢ edilmiĢ) BAS daxili audit xidmətinə malik müəssisələrin
auditinə dair tələbləri müəyyən etməklə yanaĢı, buna dair tövsiyələr
də verir.16 Həmin BAS-larda dələduzluq kontekstində qoyulmuĢ
tələbləri yerinə yetirərkən, auditor həmin xidmət çərçivəsində konkret
tədbirlərə, o cümlədən aĢağıdakılara dair sorğu apara bilər:
•

Daxili auditorun dələduzluğu aĢkar etmək üçün il ərzində
yerinə yetirdiyi prosedurlar (əgər varsa).

•

Həmin prosedurların nəticələri üzrə rəhbərliyin gördüyü
lazımi tədbirlər.

İdarəetməyə məsul şəxslər tərəfindən həyata keçirilmiş nəzarət
funksiyaları barədə anlayış əldə edilməsi (Ġst: Paraq. 20)
A19. Müəssisənin idarəetmə səlahiyyətlərinə malik Ģəxsləri müəssisənin korporativ sistemlərini riskin, maliyyə nəzarətinin və qanunvericiliyə riayət edilməsinin monitorinqi məqsədilə nəzarət
altında saxlayırlar. Bir çox ölkələrdə korporativ idarəçilik metodları yaxĢı inkiĢaf etmiĢdir və idarəetməyə məsul Ģəxslər dələduzluq risklərinin və müvafiq daxili nəzarətin müəssisə tərəfindən
qiymətləndirilməsinə nəzarətdə fəal rol oynayırlar. Ġdarəetməyə
məsul Ģəxslərin və rəhbərliyin funksiyaları müəssisəyə və ölkəyə
görə fərqlənə bildiyi üçün auditorun bu və digər tərəfin müvafiq
16

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 6(a) və 23-cü paraqraflar və 610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ
edilmiĢ) ―Daxili auditorların iĢindən istifadə edilməsi‖ BAS.
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öhdəliklərini anlaması çox vacibdir, çünki bu, müvafiq Ģəxslər
tərəfindən nəzarətin həyata keçirilməsi qaydasını araĢdırmaqda
ona imkan yaradacaqdır.17
A20. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin həyata keçirdiyi nəzarətin
öyrənilməsi rəhbərlik tərəfindən törədilən dələduzluq, dələduzluq
risklərinə daxili nəzarətin yetərliliyi, habelə rəhbərliyin
səriĢtəliliyi və dürüstlüyü nöqteyi-nəzərindən bu nəzarətin zəifliyi
barədə təsəvvür yarada bilər. Auditor göstərilən məsələləri bir
neçə üsulla, məsələn, buna dair məsələlərin müzakirə olunduğu
iclaslarda iĢtirak etməklə, bu iclasların protokolları ilə tanıĢ olmaqla və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərlə sorğu aparmaqla
öyrənə bilər.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A21. Bəzi hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısı müəssisənin,
məsələn, bir sahibkar tərəfindən idarə edilən və idarəetmə
səlahiyyətlərinə baĢqa heç bir kəsin malik olmadığı kiçik müəssisələrin idarə edilməsinə cəlb olunurlar. Belə hallarda, bir qayda
olaraq, auditor tərəfindən heç bir tədbir görülmür, çünki rəhbərlik
tərəfindən edilən nəzarətdən savayı, hər hansı bir ayrı nəzarət
mövcud olmur.
A22. Analitik prosedurların tətbiqi nəticəsində əldə edilmiĢ informasiyadan əlavə, müəssisə və onun mühitinə dair əldə edilmiĢ
digər informasiya dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsində faydalı ola
bilər. TapĢırıq qrupunun üzvləri arasında müzakirə bu cür
risklərin müəyyən edilməsində faydalı olan informasiyanı təmin
edə bilər. Bundan əlavə, auditorun müĢtərilərlə qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və saxlanılması prosesində əldə edilmiĢ informasiya, habelə müəssisənin digər yoxlamalarının təcrübəsi,
məsələn, aralıq maliyyə məlumatının təhlili üzrə yoxlama zamanı
qazanılmıĢ təcrübə
dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsində mühüm
əhəmiyyətə malik ola bilər.
17

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın A1-A8 paraqraflarında iqtisadi subyektin idarəetmə strukturu
düzgün müəyyən edilmədikdə, auditorun kiminlə əlaqə qurmalı olması təsvir edilir.
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Dələduzluq riskləri amillərinin dəyərləndirilməsi (Ġst: Paraq. 24)
A23. Dələduzluq, adətən, gizlədildiyi üçün onun aĢkar edilməsi də çox
çətin olur. Buna baxmayaraq, auditor dələduzluğa yol vermək və
ya dələduzluğa yol vermək üçün imkan yaratmağa həvəs və ya
təzyiq göstərilməsinə (dələduzluq riski amillərinə) dəlalət edən
hadisə və halları müəyyən edə bilər. Məsələn:
•

Müəssisənin emissiyalar yolu ilə əlavə maliyyələĢmə əldə
etməklə bağlı üçüncü tərəflərin gözləntilərinə cavab verilməsi zərurəti dələduzluğa yol vermək üçün təzyiq yarada
bilər;

•

Qeyri-real mənfəət göstəricilərinə nail olarkən, xeyli mükafatın verilməsi dələduzluq törətməyə həvəs yarada bilər;
habelə

•

Səmərəli olmayan nəzarət mühiti dələduzluq törətməyə imkan yarada bilər.

A24. Dələduzluq riski amillərini əhəmiyyətlilik dərəcəsinə görə bölmək o
qədər də asan deyildir. Dələduzluq riski amillərinin əhəmiyyətlilik
dərəcəsi geniĢ diapazonda dəyiĢir. Bu amillərin bəziləri xüsusi
hallarda əhəmiyyətli təhriflər riskinin olmadığı müəssisələrdə
mövcuddur. Müvafiq olaraq, dələduzluq riski amillərinin
mövcudluğu və dələduzluq nəticəsində maliyyə hesabatlarında
yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsi zamanı onun nəzərdən keçirilməli olması peĢəkar mühakimə
əsasında müəyyən edilir.
A25. Maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılması və aktivlərin qanunsuz
mənimsənilməsi ilə bağlı dələduzluq riski amillərinə dair nümunələr Əlavə 1-də verilir. Bu illüstrativ risk amilləri çox vaxt
dələduzluq mövcud olduqda özünü göstərən aĢağıdakı üç göstəriciyə görə təsnifləĢdirilir:
•

Dələduzluq törətmək üçün həvəsləndirmə və ya təzyiq;

•

Dələduzluq törətmək üçün Ģüurlu imkan; habelə

•

YanlıĢ hərəkəti əsaslandırmaq bacarığı.

Dələduzluq hərəkətlərinin əsaslandırılmasına imkan verən yanaĢmanı əks etdirən risk amilləri auditor tərəfindən vəziyyətin
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öyrənilməsi zamanı özünü göstərməyə bilər. Buna baxmayaraq,
auditor bu cür informasiyanın mövcudluğundan xəbərdar ola
bilər. Əlavə 1-də təsvir edilmiĢ dələduzluq riski amilləri auditorların qarĢılaĢa bildikləri geniĢ sayda vəziyyətlər üçün səciyyəvi
olmasına baxmayaraq, onlar yalnız nümunələrdir; digər risk
amilləri də mövcud ola bilər.
A26. Müəssisənin ölçüsü, tərkibi və sahibkarlıq xüsusiyyətləri müvafiq
dələduzluq riski amillərinin nəzərə alınmasına mühüm təsir
göstərir. Məsələn, iri müəssisələrdə, əsasən rəhbərliyin qeyridüzgün davranıĢını məhdudlaĢdıran əhəmiyyətli amillər mövcud
ola bilər, o cümlədən:
•

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən səmərəli nəzarət.

•

Səmərəli daxili audit xidməti.

•

Yazılı davranıĢ qaydalarının mövcudluğu və onun icrası.
Bundan əlavə, əməliyyat biznes seqmenti səviyyəsində nəzərdən
keçirilən dələduzluq riski amilləri bütövlükdə müəssisə
səviyyəsində risklərlə müqayisə edilən zaman digər nəticələr
verə bilər.

A27. Kiçik müəssisələrin auditi zamanı yuxarıdakı tövsiyələr
(bütövlükdə və ya qismən) tətbiq olunmaya və ya az əhəmiyyətli
ola bilər. Məsələn, kiçik müəssisədə yazılı davranıĢ qaydaları olmaya bilər, lakin bunun əvəzində Ģifahi ünsiyyət yolu ilə və rəhbərliyin timsalında orada dürüstlük və etik davranıĢın yüksək
qiymətləndirildiyi bir mədəniyyət yaradılmıĢ ola bilər. Kiçik
müəssisənin idarə edilməsində bir nəfərin üstün təsirə malik olması, bir qayda olaraq, özlüyündə rəhbərliyin daxili nəzarətə və
maliyyə hesabatlılığının tərtib edilməsinə iĢçilərdə lazımi yanaĢmanın aĢılanması bacarığının olmamasını göstərmir. Bəzi müəssisələrdə rəhbərliyə əlavə saləhiyyət verilməsinə olan ehtiyac baĢqa
cür çatıĢmayan nəzarətləri əvəz edə və əməkdaĢlar tərəfindən
törədilən dələduzluq riskini azalda bilər. Bununla belə, kiçik
müəssisənin idarə edilməsində bir nəfərin üstün təsirə malik olması daxili nəzarət sistemində çatıĢmazlığa dəlalət edə bilər,
çünki bu zaman rəhbərlik tərəfindən nəzarət vasitələrinə məhəl
qoyulmaması imkanı mövcud olur.
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Dələduzluqla bağlı əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsi
və qiymətləndirilməsi
Gəlirlərin tanınması zamanı dələduzluq riskləri (Ġst: Paraq. 26)
A28. Gəlirlərin tanınması zamanı maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılmasına görə əhəmiyyətli təhriflər çox vaxt, məsələn, gəlirlərin
vaxtından əvvəl tanınması və ya mövcud olmayan gəlirlərin
uçotu yolu ilə gəlirlərin ĢiĢirdilməsi nəticəsində baĢ verir. Bu,
həmçinin, məsələn, gəlirləri əsassız olaraq daha gec müddətə
keçirməklə az göstərilməsi nəticəsində də baĢ verə bilər.
A29. Gəlirlərin tanınması zamanı dələduzluq riskləri bəzi müəssisələrdə digərlərinə nisbətən daha böyük ola bilər. Məsələn,
listinq subyektlərində, fəaliyyətin gəlirlərin ildən-ilə artması
baxımından ölçülməsi zamanı gəlirlərin qeyri-düzgün tanınması
yolu ilə yanlıĢ maliyyə hesabatlılığı təqdim etməsi üçün rəhbərliyə
təzyiq göstərilə və ya buna həvəsləndirilə bilər. Eyni zamanda,
gəlirlərin əsas hissəsini nağd satıĢlar yolu ilə yaradan müəssisələrdə gəlirlərin tanınması zamanı daha böyük dələduzluq
riskləri ola bilər.
A30. Gəlirlərin tanınması zamanı dələduzluq risklərinin ola bilməsinə
dair fərziyyə təkzib edilə bilər. Məsələn, auditor gəlirlərin tanınması zamanı dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin
olmaması qənaətinə gələ bilər və bu, sadə gəlir əməliyyatının bir
növü, məsələn, bir daĢınmaz mülkiyyət obyektinin icarəyə verilməsindən gəlir əldə edilməsi halında ola bilər.
Dələduzluqla bağlı əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsi və
qiymətləndirilməsi və müəssisənin əlaqədar nəzarət vasitələrinin
öyrənilməsi (Ġst: Paraq. 27)
A31. Rəhbərlik özünün mühakiməsinə və mülahizəsinə görə nəzarət
vasitələrinin xüsusiyyət və həcmini, habelə planlaĢdırılmıĢ nəzarət
vasitələrinin qəbul etməyə hazır olduğu risklərin xüsusiyyət və
dərəcəsini müəyyən edə bilər.18 Dələduzluğun qarĢısını almaq və
aĢkar etmək məqsədləri üçün hansı nəzarət vasitələri seçərkən
rəhbərlik maliyyə hesabatlarının dələduzluq nəticəsində
18

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, A56 paraqrafı.
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əhəmiyyətli Ģəkildə təhrif oluna bilməsi ilə bağlı riskləri təhlil
edir. Bu təhlilin gediĢində rəhbərlik belə qənaətə gələ bilər ki,
dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin
azaldılması ilə əlaqədar xüsusi nəzarət vasitələrinin tətbiqi və
saxlanması iqtisadi baxımdan səmərəli deyildir.
A32. Bu baxımdan, dələduzluğun qarĢısını almaq və onu aĢkar etmək
məqsədilə rəhbərlik tərəfindən iĢlənib hazırlanmıĢ, tətbiq edilmiĢ
və qorunub saxlanmıĢ nəzarət vasitələrini auditorun öyrənməsi
vacibdir. Bu zaman auditor öyrənə bilər ki, məsələn, rəhbərlik
vəzifə bölgüsünün aparılmaması ilə əlaqədar olaraq, riskləri
Ģüurlu Ģəkildə qəbul etmiĢdir. Bu yolla əldə edilmiĢ informasiya
dələduzluq riskləri üzrə amillərin müəyyən edilməsində faydalı
ola bilər, maliyyə hesabatlarının dələduzluq nəticəsində
əhəmiyyətli təhriflərə məruz qalması ilə bağlı risklərin auditor
tərəfindən qiymətləndirilməsinə də təsirini göstərə bilər.
Dələduzluqla bağlı aĢkar edilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı
cavab tədbirləri
Ümumi cavab tədbirləri (Ġst: Paraq. 28)
Dələduzluqla bağlı aĢkar edilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskini
aradan qaldırmaq üçün ümumi cavab tədbirlərinin müəyyən
edilməsinə ümumi audit iĢinin aparılmasının yüksək peĢəkar
inamsızlığın necə tətbiq oluna bilməsi məsələsinin nəzərdən
keçirilməsi daxildir, bu isə özünü aĢağıdakı Ģəkildə göstərir:

•

Öyrənilməsi zəruri olan əhəmiyyətli əməliyyatlar üzrə təsdiqləyici sənədlərin xüsusiyyət və həcminin seçilməsinə qarĢı
yüksək tələbkarlıq.

•

Əhəmiyyətli məsələlərə dair digər informasiyalar üzrə rəhbərliyin izah və ya təqdimatlarını təsdiqləmək üçün yüksək
zərurətin olması.

Göstərilən tədbirlərin müəyyənləĢdirilməsi, planlaĢdırılmıĢ
konkret prosedurlarla yanaĢı, daha ümumi məsələləri, o cümlədən 29-cu paraqrafda sadalanmıĢ və aĢağıda təsvir edilmiĢ
məsələləri ehtiva edir.
İşçilərin təyin olunması və onlara nəzarət (Ġst: Paraq. 29(a))
A34. Dələduzluqla bağlı əhəmiyyətli təhriflər riskinin aĢkar edilməsi
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hallarında auditor zəruri səriĢtə və biliklərə malik əlavə mütəxəssisləri, məsələn, mühasib-kriminalistləri və ya ĠT ekspertlərini
cəlb edə, yaxud tapĢırıq qrupuna daha təcrübəli Ģəxsləri daxil
edə bilər.
A35. Nəzarətin dərəcəsi dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsindən
və bu iĢə cəlb edilmiĢ tapĢırıq qrupu üzvlərinin səriĢtəsindən
asılıdır.
Audit prosedurlarının seçilməsi zamanı gözlənilməzliklər (Ġst: Paraq.
29(c))
A36. Yerinə yetirilən audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və
həcminin seçilməsi zamanı gözlənilməzlik elementini nəzərə
almaq çox mühümdür, çünki müəssisə daxilində olan və
tapĢırıqlar üzrə adətən icra edilən audit prosedurları ilə tanıĢ olan
ayrı-ayrı Ģəxslər saxtalaĢdırılmıĢ maliyyə hesabatlılığını gizlətmək
üçün çox imkana malik ola bilərlər. Buna, məsələn, aĢağıdakı
yollarla nail olmaq mümkündür:
•

Əhəmiyyətlilikləri və ya risk üzündən baĢqa Ģəkildə yoxlanılmamıĢ seçilmiĢ hesab qalıqları və təsdiqləmələr üzrə
yoxlama prosedurlarını yerinə yetirməklə;

•

Audit prosedurlarının müddətini nəzərdə tutulanlarla müqayisədə dəyiĢdirməklə;

•

Müxtəlif seçmə metodlarından istifadə etməklə;

•

Müxtəlif məkanlarda və ya əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən
audit prosedurları keçirməklə.

Təsdiqləmələr səviyyəsində dələduzluqla bağlı əhəmiyyətli təhriflər
riskinin aradan qaldırılması üzrə tətbiq edilən audit prosedurları (Ġst:
Paraq. 30)
A37. Təsdiqləmələr səviyyəsində dələduzluqla bağlı yol verilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskini araĢdırmaq üçün auditorun hazırladığı cavab tədbirlərinə audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti
və həcminin aĢağıdakı yollarla dəyiĢdirilməsi daxil ola bilər:
•

Daha dürüst və əhəmiyyətli audit sübutları və ya əlavə təsdiqləyici informasiya əldə etmək üçün planlaĢdırılmıĢ audit
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•

o

Müəyyən aktivlərin fiziki mövcudluğunun auditi daha əhəmiyyətli ola bilər və ya auditor mühüm
hesablar üzrə informasiyaya və ya elektron
əməliyyat fayllarında əks olunmuĢ məlumatlara dair
daha çox sübut toplamaqdan ötrü kompyuterləĢdirilmiĢ audit metodlarından istifadə edə bilər.

o

Auditor əlavə təsdiqləyici informasiya əldə etmək
üçün prosedurlar iĢləyib hazırlaya bilər. Məsələn,
əgər auditor rəhbərliyin gəlirlərlə bağlı gözləntilərə
cavab vermək üçün təzyiqə məruz qaldığını
müəyyən edərsə, rəhbərliyin gəlirləri tanımasına
maneə yaradan Ģərtləri əks etdirən satıĢ üzrə razılaĢmalara daxil olaraq və ya mallar ünvanına çatdırılmazdan əvvəl hesab təqdim etmək yolu ilə satıĢın
ĢiĢirdilməsi riski mövcud ola bilər. Bu hallarda auditor, məsələn, yalnız köhnə hesab qalıqlarını təsdiqləmək üçün deyil, həm də satıĢ müqavilələrinin
müddəalarını, o cümlədən tarixini, geri qaytarma ilə
bağlı hüquqları və göndərilmə Ģərtlərini təsdiqləmək
üçün kənar mənbələrdən təsdiqləmələr əldə edə
bilər. Bundan əlavə, auditor bu cür zahiri təsdiqləmələri müəssisə daxilində maliyyə əməliyyatları ilə bağlı olmayan iĢçilərlə alqı-satqı
müqavilələrində və göndərilmə Ģərtlərində istənilən
dəyiĢikliklərlə bağlı sorğular keçirməklə tamamlamağı məqsədəuyğun hesab edə bilər.

Əhəmiyyətli yoxlamalar üzrə prosedurların yerinə yetirilməsi müddətini dəyiĢdirmək zərurəti yarana bilər. Auditor
belə qənaətə gələ bilər ki, hesabat dövrünün sonunda və ona
yaxın bir vaxtda uçota alınmıĢ əməliyyatların yoxlanılması
dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskinə qarĢı daha səmərəli cavab tədbiri ola bilər. Auditorun digər mümkün qənaətinə görə, qəsdən təhrif və ya
manipulyasiya ilə bağlı qiymətləndirilmiĢ risklər nöqteyinəzərindən, audit nəticələrini aralıq tarixdən dövrün sonuna
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prosedurlarının xüsusiyyətini dəyiĢmək lazım gələ bilər. Bu,
həm planlaĢdırılmıĢ audit prosedurlarının növünə, həm də
onların kombinasiyasına təsir göstərə bilər. Məsələn:
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qədər geniĢləndirmək üçün icra olunan audit prosedurları
səmərəli nəticə verməzdi. Əksinə, qəsdən təhriflər,
məsələn, gəlirin qanunsuz tanınmamasından ibarət təhriflər
üzündən auditor həlledici son prosedurları hesabat
dövrünün əvvəlində və ya bu dövr ərzində baĢ verən
əməliyyatlara tətbiq etməyi seçə bilər.
•

Tətbiq olunmuĢ prosedurların həcmi dələduzluq nəticəsində
yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Məsələn, seçmə ölçülərinin artırılması və ya daha ətraflı analitik prosedurların yerinə
yetirilməsi məqsədəuyğun ola bilər. Həmçinin, kompyuterləĢdirilmiĢ audit metodlarından istifadə edilməsi elektron
əməliyyatların və hesab fayllarının daha ətraflı yoxlanılmasını təmin edə bilər. Bu cür proqramlardan həlledici
elektron fayllarından birtipli əməliyyatları seçmək üçün,
əməliyyatları müəyyən parametrlər üzrə çeĢidləmək üçün,
yaxud bir nümunənin əvəzinə bütün icmalı yoxlamaq üçün
istifadə etmək olar.

A38. Əgər auditor dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ və mal-material
ehtiyatlarının kəmiyyətinə təsir edən əhəmiyyətli təhriflər riskini
müəyyən edərsə, müəssisənin inventar cədvəllərinin yoxlanması
fiziki inventarların qalıqlarının sayılması zamanı və ya ondan
sonra xüsusi diqqət tələb edən bölmə və ya mövqelərin müəyyən
edilməsində faydalı ola bilər. Bu cür təhlil müəyyən bölmələrdə
qabaqcadan xəbərdar etmədən auditorun iĢtirakı ilə inventarizasiya aparmaq və ya inventarizasiyanı bütün bölmələrdə eyni
gündə aparmaq barədə qərarın verilməsinə aparıb çıxara bilər.
A39. Auditor dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ və bir sıra hesab və
təsdiqləmələrlə, o cümlədən aktivlərin dəyərləndirilməsi, xüsusi
əməliyyatlarla bağlı qiymətləndirmələr (məsələn, biznes seqmentinin əldə edilməsi, restrukturizasiyası və ya özgəninkiləĢdirilməsi) və digər hesablanmıĢ mühüm öhdəliklər (məsələn,
əmək fəaliyyəti baĢa çatdıqdan sonra pensiya öhdəlikləri və digər
mükafatlar və ya ekoloji reabilitasiyalar üzrə öhdəliklər) ilə bağlı
olan əhəmiyyətli təhriflər riskini aĢkar edə bilər. Belə risk təkrarlanan uçot qiymətləndirmələri ilə bağlı ehtimallarda əhəmiyyətli
təhriflərə aid ola bilər. Müəssisə və onun mühiti haqqında anlayıĢ
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əldə edilməsi yolu ilə toplanmıĢ informasiya rəhbərliyin bu cür
dəyərləndirmələrinin, ilkin mühakimə və ehtimallarının
əsaslılığını müəyyənləĢdirməkdə auditora yardım edə bilər. Rəhbərliyin əvvəlki dövrlərdə tətbiq olunmuĢ oxĢar mühakimə və
ehtimallarının retrospektiv təhlili həm də rəhbərliyin qiymətləndirmələrinin əsaslandığı mühakimə və ehtimalların kafiliyi
barədə təsəvvür yarada bilər.
A40. Dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskini
araĢdırmaq üçün mümkün audit prosedurlarını, o cümlədən gözlənilməzlik elementini əhatə edən misallar Əlavə 2-də təqdim
olunmuĢdur. Əlavə, həmçinin, saxtalaĢdırılmıĢ maliyyə hesabatlılığı,
o cümlədən həm gəlirlərin tanınması, həm də aktivlərin qanunsuz
mənimsənilməsi zamanı yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə
qarĢı auditor tərəfindən verilmiĢ cavab tədbirlərinə dair misalları
ehtiva edir.
Nəzarət vasitələrinə rəhbərlik tərəfindən məhəl qoyulmaması ilə əlaqəli
risklərə cavab olaraq yerinə yetirilən audit prosedurları
A41. Maliyyə hesabatlarının dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi
çox vaxt maliyyə hesabatlılığının tərtib edilməsi zamanı qanunsuz
hərəkətləri ehtiva edir ki, bu da lazım olmayan və ya icazə verilməyən mühasibat yazılıĢlarının edilməsində özünü büruzə
verir. Bu, bütün il ərzində və ya hesabat dövrünün sonunda,
məsələn, düzəliĢlərin konsolidasiyası və maddələrin yenidən qruplaĢdırılması yolu ilə rəhbərlik tərəfindən maliyyə hesabatlarında
göstərilən və mühasibat yazılıĢlarında əks olunmayan
məbləğlərin düzəliĢ edilməsi əsasında baĢ verə bilər.
A42. Bundan əlavə, nəzarət vasitələrinin mühasibat yazılıĢlarına qanunsuz məhəl qoymaması ilə əlaqədar əhəmiyyətli təhriflər
riskinin auditor tərəfindən nəzərə alınması mühüm əhəmiyyət
kəsb edir, çünki avtomatlaĢdırılmıĢ prosedurlar və nəzarət vasitələri təsadüfi səhv riskini azalda bilər, lakin bu cür avtomatlaĢdırılmıĢ proseslərin ayrı-ayrı Ģəxslər tərəfindən, məsələn,
avtomatik olaraq baĢ kitaba və ya maliyyə hesabatlılığı sisteminə keçirilən ümumi məbləğləri dəyiĢmək yolu ilə qanunsuz hərəkətlərə yol verilə bilməsi riskinin öhdəsindən gəlmir.
Üstəlik, informasiyanı avtomatik ötürmək üçün ĠT vasitələrindən
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Mühasibat yazılıĢları və digər düzəliĢlər (Ġst: Paraq. 32(a))
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istifadə olunduqda, informasiya sistemlərinə bu cür müdaxilələrə dair aĢkar edilə bilən sübutlar az ola və ya heç olmaya bilər.
A43. SeçilmiĢ maddələr üzrə təsdiqləyici sənədlərin öyrənilməsinin
münasib metodlarının müəyyənləĢdirilməsi və yoxlanılması
üçün mühasibat yazılıĢlarını və digər düzəliĢləri müəyyən edib
seçərkən, aĢağıdakı məsələlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir:
•

Dələduzluq nəticəsində yol verilmiş əhəmiyyətli təhriflər
riskinin qiymətləndirilməsi – dələduzluq riski amillərinin
və dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi zamanı əldə
edilmiĢ digər informasiyanın mövcudluğu mühasibat
yazılıĢlarının və digər düzəliĢlərin yoxlanılmalı konkret
dərəcələrini müəyyən etməkdə auditora yardım göstərə
bilər.

•

Mühasibat yazılışları və digər düzəlişlərlə bağlı mövcud nəzarət vasitələri – Mühasibat yazılıĢları və digər düzəliĢlərlə
bağlı səmərəli nəzarət vasitələri zəruri mahiyyəti üzrə
yoxlamaların həcmini azalda bilər, bir Ģərtlə ki, auditor
belə nəzarət vasitələrinin səmərəliliyini sınaqdan keçirmiĢ
olsun.

•

Müəssisədə maliyyə hesabatlılığının tərtib edilmə prosesi və
əldə edilə bilən sübutların xüsusiyyəti - bir çox müəssisələrdə əməliyyatların iĢlənməsinin standart praktikası
həm əl ilə həyata keçirilən və həm də avtomatlaĢdırılmıĢ
hərəkət və prosedurlardan ibarət olur. Eyni zamanda, mühasibat yazılıĢlarının və digər düzəliĢlərin aparılması zamanı
həm əl ilə həyata keçirilən, həm də avtomatlaĢdırılmıĢ
prosedurlardan və nəzarət vasitələrindən istifadə edilə bilər.
Maliyyə hesabatlılığının tərtib edilməsində informasiya
texnologiyası vasitələrindən istifadə olunduqda, mühasibat
yazılıĢları və digər düzəliĢlər yalnız elektron formada
mövcud ola bilər.

•

Saxtalaşdırılmış mühasibat yazılışlarının və digər düzəlişlərin fərqli əlamətləri – qanunsuz mühasibat yazılıĢları və
digər düzəliĢlər çox vaxt fərdi fərqli əlamətlərə malik olur.
Bu cür əlamətlərə (a) həmin əməliyyatla əlaqəsi olmayan,
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•

Hesabların xüsusiyyəti və mürəkkəbliyi – qanunsuz mühasibat
yazılıĢları və digər düzəliĢlər (a) mürəkkəb və ya qeyri-tipik
əməliyyatları əks etdirən, (b) dövrün sonunda mühüm
qiymətləndirmələri və düzəliĢləri əks etdirən, (c) keçmiĢdə
təhriflərə məruz qalan, (d) vaxtında üzləĢdirilib yoxlanmayan və ya üzləĢdirilib yoxlanmamıĢ fərqləri əks etdirən,
(e) qrup Ģirkətləri arasında əməliyyatları əks etdirən, yaxud
(f) dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski ilə ayrı cür bağlılığı olan hesablara tətbiq edilə
bilər. Bir neçə bölməsi olan müəssisələrin auditi zamanı
bir neçə bölmə üzrə yazılıĢları seçmək zərurətinə daha çox
diqqət yetirmək lazımdır.

•

Adi təsərrüfat fəaliyyətinin hüdudlarından kənara çıxan
mühasibat yazılışları və digər düzəlişlər – qeyri-tipik mühasibat yazılıĢları, məsələn, aylıq satıĢlar, alıĢlar və nağd pul
məsrəfləri kimi əməliyyatların uçotu üzrə müntəzəm
yazılıĢlar səviyyəsində daxili nəzarət vasitələri ilə yoxlanıla
bilməz.

A44. Auditor mühasibat yazılıĢları və digər düzəliĢlərin yoxlanılmasının
xüsusiyyətini, müddətini və həcmini müəyyən edərkən peĢəkar
mühakimədən istifadə edir. Bununla belə, saxtalaĢdırılmıĢ
yazılıĢlar və digər düzəliĢlər çox vaxt hesabat dövrünün sonunda
aparıldığından, 32 (a)(ii) paraqrafının tələbinə görə, auditor məhz
həmin vaxt edilmiĢ mühasibat yazılıĢlarını və digər düzəliĢləri
seçməlidir. Bundan əlavə, maliyyə hesabatlarında dələduzluq
nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər dövr ərzində baĢ
verə bildiyindən və dələduzluğun necə törədilməsini gizlətmək
üçün böyük səylər edilə bildiyindən, 32(a)(ii) paraqrafının
tələbinə görə, auditor bütün dövr ərzində edilmiĢ mühasibat
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qeyri-tipik və ya nadir hallarda istifadə olunan hesablara
edilmiĢ, (b) adətən, mühasibat yazılıĢlarını aparmayan Ģəxslər tərəfindən edilmiĢ, (c) dövrün sonunda və ya hesab bağlandıqdan sonra və yetərli və ya heç bir əsası və ya təsviri
olmayan, (d) hesab nömrələri göstərilmədən maliyyə
hesabatının tərtib olunması zamanı və ya ondan əvvəl
edilmiĢ; yaxud (e) yuvarlaq tarixləri və ya ardıcıl yekun
rəqəmləri əks etdirən yazılıĢlar aid edilə bilər.
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yazılıĢlarını və digər düzəliĢləri yoxlamaq zərurətinin olub-olmamasını həll etməlidir.
Uçot qiymətləndirmələri (Ġst: Paraq. 32(b))
A45. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması rəhbərlikdən mühüm uçot
qiymətləndirmələrinə təsir göstərən bir sıra mühakimə və ya
fərziyyələr yürütməsini və bu cür qiymətləndirmələrə fasiləsiz
nəzarətin əsaslandırılmasını tələb edir. Maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılması çox vaxt uçot qiymətləndirmələrinin qəsdən təhrif
edilməsi yolu ilə aparılır. Bu, məsələn, ya iki və ya daha çox
hesabat dövrü üzrə gəlirləri tarazlaĢdırmaq üçün, ya da maliyyə
hesabatı istifadəçilərinin müəssisənin fəaliyyəti və rentabelliyinə
dair təsəvvürlərinə təsir göstərməklə onları aldatmaqdan ötrü
gəlirlərin səviyyəsinə nail olmaq bütün ehtiyatları eyni həcmdə
azaltmaq və ya ĢiĢirtməklə əldə edilə bilər.
A46. Rəhbərliyin əvvəlki ilin maliyyə hesabatlarında əks olunmuĢ
mühüm uçot qiymətləndirmələrinə dair mühakimə və fərziyyələrinə retrospektiv təhlildən məqsəd rəhbərlik tərəfindən
mümkün qeyri-obyektivlik əlamətlərinin olub-olmamasını
müəyyən etməkdir. Bu təhlilin vəzifəsi auditorun əvvəlki ildə,
həmin dövrdə əli çatan informasiya əsasında yürütdüyü peĢəkar
mühakimələri sual altına almaq deyildir.
A47. Retrospektiv təhlilin keçirilməsi, həmçinin, 540 saylı BAS-da19 da
tələb olaraq qoyulmuĢdur. Bu təhlil rəhbərliyin əvvəlki dövrü
dəyərləndirməsi prosesinin səmərəliliyi, belə dəyərləndirmənin
nəticəsi barədə audit sübutları, yaxud (müvafiq hallarda) əvvəlki
dövrə aid uçot qiymətləndirmələrinin cari dövrün uçot qiymətləndirmələrinin aparılması ilə əlaqədar növbəti təkrar dəyərləndirilməsi, habelə maliyyə hesabatlarında açıqlanması tələb oluna
bilən məsələlərin (məsələn, qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliyi) audit sübutları ilə bağlı informasiya əldə etmək üçün
risklərin qiymətləndirilməsi proseduru kimi aparılır. Praktikada
rəhbərliyin mühakimə və fərziyyələrini onlarda dələduzluqla
bağlı əhəmiyyətli təhriflər riskinə səbəb ola biləcək qərəzliliyə
görə auditorun bu BAS-a müvafiq qaydada təhlil etməsi 540
saylı BAS-ın tələb etdiyi təhlillə birlikdə aparılmalıdır.
19

540 saylı ―Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin və əlaqəli
açıqlamaların auditi‖ BAS, 9-cu paraqraf.
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Mühüm əməliyyatlar üzrə kommersiya əsaslandırmaları (Ġst: Paraq.
32(c))

•

Bu cür sövdələĢmələrin formasının həddən artıq mürəkkəb
olması aĢkara çıxır (məsələn, sövdələĢmədə birləĢmiĢ qrup
daxilindəki çoxsaylı müəssisələr və ya bir-biri ilə bağlı olmayan üçüncü tərəflər iĢtirak edir).

•

Rəhbərlik bu cür sövdələĢmələrin xüsusiyyətini və uçota alınmasını müəssisənin idarəetməyə məsul Ģəxsləri ilə müzakirə etməmiĢdir; belə sövdələĢmələrə dair sənədlər yetərli
deyildir.

•

Rəhbərlik sövdələĢmələrin təməl iqtisadi xarakteristikasına
deyil, konkret uçot qaydasının tətbiqinə daha çox diqqət yetirir.

•

SövdələĢmələrdə konsolidə edilməmiĢ əlaqəli tərəflər, o
cümlədən lazımi qaydada yoxlanılmamıĢ və ya müəssisənin
idarəetməyə məsul Ģəxsləri tərəfindən bəyənilməmiĢ xüsusi
təyinatlı Ģirkətlər iĢtirak edir.

•

SövdələĢmələrdə əvvəllər məlum olmayan əlaqəli tərəflər
və ya audit olunan müəssisənin yardımı olmadan
sövdələĢməni təmin etmək üçün material və ya maliyyə
imkanlarına malik olmayan tərəflər iĢtirak edirlər.

Audit sübutlarının qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq. 34–37)
A49. 330 saylı BAS-ın tələblərinə uyğun olaraq, auditor təsdiqləmə
səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsində
hər hansı dəyiĢikliyin baĢ verib-vermədiyini yerinə yetirilmiĢ
audit prosedurları və əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında
müəyyən edir.20 Bu müəyyənləĢdirmə, hər Ģeydən qabaq, auditorun mühakiməsinə əsaslanan keyfiyyət xarakteri daĢıyır. Bu
20

330 saylı BAS, 25-ci paraqraf.
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A48. AĢağıdakı əlamətlər müəssisənin adi təsərrüfat fəaliyyətindən kənara çıxan və ya baĢqa Ģəkildə qeyri-tipik olan, maliyyə
hesabatının saxtalaĢdırılmasını və ya aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsini gizlətmək məqsədilə əhəmiyyətli sövdələĢmələrin olmasını ehtimal etməyə imkan verir:
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cür dəyərləndirmə dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riski və əlavə və ya digər audit prosedurları
yerinə yetirmək zərurətinin olub-olmaması haqqında əlavə informasiya verə bilər. Əlavə 3 dələduzluğun mümkünlüyünə dəlalət
edə bilən Ģəraitlərə dair misalları əks etdirir.
Ümumi rəy formalaşdırılması zamanı audit tapşırığının sonunda yerinə
yetirilən analitik prosedurlar (Ġst: Paraq. 34)
A50. Hansı xüsusi təmayül və münasibətlərin dələduzluq nəticəsində
əhəmiyyətli təhriflər riskinə iĢarə edə bilməsinin müəyyən
edilməsi üçün peĢəkar mühakimə yürütmək tələb olunur. Ġlin sonuna olan mənfəət və gəlirləri əks etdirən qeyri-tipik münasibətlər xüsusilə vacibdir. Bunlara, məsələn, hesabat dövrünün son
bir neçə həftəsi ərzində uçota alınmıĢ və ya qeyri-adi dərəcədə
iri gəlir məbləğləri və ya qeyri-tipik sövdələĢmələr, yaxud
əməliyyatlardan pul daxilolmalarına uyğun gəlməyən gəlirlər aid
ola bilər.
Müəyyən edilmiş təhriflərin nəzərdən keçirilməsi (Ġst: Paraq. 35–37)
A51. Dələduzluq stimul və ya təzyiqin, dərk edilmiĢ imkanın və bu
hərəkətin müəyyən dərəcədə əsaslandırılmasının mövcud olmasını
nəzərdə tutduğuna görə, ayrıca dələduzluq halı çətin ki, yeganə hadisə
olsun. Müvafiq olaraq, təhriflər, məsələn, müəyyən bir bölmədə
çoxsaylı təhriflər, hətta onların məcmu təsiri əhəmiyyətli olmasa da,
dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinə dəlalət edə bilər.
A52. Müəyyən edilmiĢ dələduzluğun nəticələri konkret Ģəraitdən
asılıdır. Məsələn, baĢqa Ģəraitdə kiçik olan dələduzluq o zaman
mühüm əhəmiyyət kəsb edər ki, onun törədilməsində ali rəhbərlik iĢtirak etsin. Bu cür Ģəraitlərdə əvvəllər əldə edilmiĢ sübutların
dürüstlüyü sual altına alına bilər, çünki rəhbərliyin etdiyi təqdimatların tamlığı və düzgünlüyü barədə və mühasibat uçotu
məlumatlarının və digər sənədlərin əslliliyi barədə Ģübhələr
yarana bilər. Həmçinin, əməkdaĢlar, rəhbərlik və ya üçüncü
tərəflər arasında gizli sövdələĢmə imkanı da ola bilər.
A53. 450 saylı BAS21 və 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS22 təhriflərin
21
22

450 saylı ―Audit zamanı müəyyən edilmiĢ təhriflərin dəyərləndirilməsi‖ BAS.
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
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dəyərləndirilməsi və aradan qaldırılması, habelə auditorun
hesabatında auditorun rəyinə təsiri ilə bağlı tələbləri müəyyən edir
və buna dair tövsiyələr verir.
TapĢırığı davam etdirə bilməyən auditor (Ġst: Paraq. 38)
A54. Ortaya çıxa bilən və auditorun auditi yerinə yetirməyi davam etdirmək bacarığını sual altına ala bilən müstəsna hallara dair misallara aĢağıdakılar daxildir:
•

Müəssisə dələduzluğa qarĢı auditorun həmin Ģəraitlərdə
zəruri saydığı tədbirləri həyata keçirmir, hətta bu dələduzluq maliyyə hesabatlarının məqsədləri üçün əhəmiyyətsiz olsa
belə.

•

Dələduzluq nəticəsində baĢ vermiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskinin və audit testləri nəticələrinin auditor tərəfindən
nəzərdən keçirilməsi xeyli dərəcədə əhəmiyyətli və
yayılmıĢ dələduzluq riskinə dəlalət edir.
Auditor rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərin
səriĢtəliliyindən və ya dürüstlüyündən narahatdır.

•

A56. Auditor bu cür Ģəraitlərdə peĢəkar və hüquqi öhdəliklərə malikdir
və bu öhdəliklər müxtəlif ölkələrdə fərqli ola bilər. Bəzi
ölkələrdə, məsələn, auditora auditi təyin etmiĢ Ģəxsə və ya Ģəxslərə, yaxud bəzi hallarda tənzimləyici orqanlara informasiya vermək və ya məruzə etmək səlahiyyəti verilir və ya bütün bunlar
ondan tələb olunur. ġəraitin müstəsna xarakterini və qanunvericilik tələblərinə riayət etmək zərurətini nəzərə alsaq, auditor
tapĢırıqdan imtina barədə qərar verərkən və hərəkətin müvafiq
gediĢatını, o cümlədən səhmdarlara, tənzimləyici orqanlara və ya
digər Ģəxslərə məruzə etməyin mümkünlüyünü müəyyən edərkən,

verilməsi‖ BAS.
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A55. Mümkün Ģəraitlərin müxtəlifliyini nəzərə alaraq, tapĢırığın yerinə
yetirilməsindən imtinanın nə zaman məqsədəuyğun olmasını tam
müəyyənliyi ilə söyləmək qeyri-mümkündür. Auditorun qənaətinə təsir edən amillərə rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərin (rəhbərliyin təqdimatlarının etibarlılığına təsir edə bilən)
təmsilçisinin cəlb edilməsinin və müəssisə ilə davam edən
əlaqənin auditor üçün nəticələri daxildir.
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hüquqi məsləhət almağı məqsədəuyğun hesab edə bilər.23
İctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A57. Ġctimai sektorda əksər hallarda tapĢırığın yerinə yetirilməsindən
auditorun özünün səlahiyyətləri və ya ictimaiyyətin maraqları
baxımından imtina etmək imkanı olmaya bilər.
Yazılı təqdimatlar (Ġst: Paraq. 39)
A58. 580 saylı BAS24 rəhbərlikdən və zəruri hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərdən audit yoxlamasında müvafiq təqdimatların
əldə olunmasına dair tələbləri müəyyən edir və buna dair
tövsiyələr verir. Onların maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə öz
məsuliyyətini yerinə yetirməsini etiraf etməsinə əlavə olaraq,
müəssisənin ölçüsündən asılı olmayaraq, rəhbərlik və zəruri hallarda,
idarəetməyə məsul Ģəxslərin dələduzluğun qarĢısını almaq və onu aĢkar
etməkdən ötrü hazırlanmıĢ, həyata keçirilmiĢ və qorunub saxlanmıĢ daxili nəzarət sisteminə görə öz məsuliyyətini etiraf etməsi
mühümdür.
A59. Dələduzluğun xüsusiyyətinə və auditorların maliyyə hesabatlarında
dələduzluq nəticəsində baĢ vermiĢ əhəmiyyətli təhriflərin aĢkar
edilməsi zamanı qarĢılaĢdıqları çətinliklərə görə, auditorun rəhbərlikdən və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərdən
aĢağıdakıların açıqlanmasına dair yazılı təsdiqləmə əldə etməsi
vacibdir:
(a) Maliyyə hesabatlarının dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli

Ģəkildə təhrif oluna bilməsi riskinin rəhbərlik tərəfindən
qiymətləndirilməsinin nəticələri; habelə
(b) Müəssisəyə təsir göstərən faktiki, Ģübhəli və ya ehtimal

edilən dələduzluğa dair mövcud məlumatlar.
Rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə
Rəhbərliklə əlaqə (Ġst: Paraq. 40)
A60. Auditorun faktiki və ya ehtimal edilən dələduzluğa dair sübutlar
əldə etmiĢ olduğu zaman bu məsələnin müvafiq səviyyəli rəhbər23

IESBA-in PeĢəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi mövcud auditoru əvəz edən auditorla əlaqələrə
dair tövsiyələrlə təmin edir.
24
580 saylı ―Yazılı təqdimatlar‖ BAS.
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liyin diqqətinə praktik cəhətdən mümkün qədər tez çatdırılması
mühümdür. Bu, hətta məsələ mənasız hesab edilə bilsə də
(məsələn, müəssisənin aĢağı səviyyəli strukturundakı əməkdaĢın
cüzi israfçılığı), belədir. Rəhbərliyin hansı səviyyəsinin müvafiq
olmasının müəyyən edilməsi peĢəkar mühakimə məsələsidir, gizli
sövdələĢmə ehtimalı və Ģübhəli dələduzluğun xüsusiyyəti və ölçüləri
kimi amillərin təsirinə məruz qalır. Bir qayda olaraq, belə informasiyanı ehtimal edilən dələduzluğa cəlb olunmuĢ Ģəxslərdən ən
azı bir səviyyə yuxarıda dayanan rəhbərliyə təqdim etmək
lazımdır.
İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə (Ġst: Paraq. 41)

A62. Bəzi hallarda auditor rəhbərlikdən savayı, digər əməkdaĢların cəlb
olunduğu və əhəmiyyətli təhriflərlə nəticələnməyən dələduzluqdan xəbər tutduğu zaman idarəetməyə məsul Ģəxslərə bu haqda
xəbər verməyi məqsədəuyğun hesab edə bilər. Eyni zamanda,
idarəetməyə məsul Ģəxslər bu cür hallara dair informasiyanı tələb
edə bilərlər. Əgər auditor və idarəetməyə məsul Ģəxslər auditin
erkən mərhələsində, auditorun bu məsələyə dair informasiyasının
xüsusiyyəti və həcminə dair razılığa gələrlərsə, onda məlumatlandırma prosesi yüngülləĢər.
A63. Auditorun rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslərin dürüstlüyünə
və ya səmimiyyətinə dair Ģübhələri olduğu müstəsna hallarda auditor müvafiq hərəkət səmtinin müəyyən edilməsinə yardım
göstərməklə bağlı hüquqi məsləhət almağı məqsədəuyğun hesab
edə bilər.

25

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, A38 paraqrafı.
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A61. Auditorun idarəetməyə məsul Ģəxslərlə qarĢılıqlı əlaqəsi Ģifahi
və ya yazılı Ģəkildə ola bilər. 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
auditorun Ģifahi, yoxsa yazılı əlaqə yaratmaq barədə qərar verərkən nəzərə aldığı amilləri müəyyən edir.25 Ali rəhbərliyin cəlb
olunduğu dələduzluğun xüsusiyyəti və məsələnin incəliyini,
yaxud maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərlə nəticələnən dələduzluğu nəzərə alaraq, auditor bu problemlər barədə
vaxtında xəbər verməli və bunlar barədə yazılı Ģəkildə xəbər vermək
lazım gəldiyini zəruri hesab etməlidir.
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Dələduzluqla bağlı digər məsələlər (Ġst: Paraq. 42)
A64. Müəssisənin idarəetməyə məsul Ģəxsləri ilə müzakirə ediləcək
dələduzluqla bağlı digər məsələlərə aĢağıdakılar aid edilə bilər:
•

Dələduzluğun qarĢısını almağa və aĢkar etməyə yönəlmiĢ
nəzarət prosedurlarının və maliyyə hesabatlarının təhrif olunması risklərinin rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirilməsinin
xüsusiyyəti, dərəcəsi və müntəzəmliyinə dair məsələlər.

•

Rəhbərlik tərəfindən daxili nəzarətdə müəyyən edilmiĢ
əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların aradan qaldırılması üzrə və ya
müəyyən edilmiĢ dələduzluğa qarĢı lazımi tədbirlərin
görülməməsi.

•

Müəssisənin nəzarət mühitinin, o cümlədən rəhbərliyin
səriĢtəliliyi və dürüstlüyü ilə bağlı məsələlərin auditor
tərəfindən dəyərləndirilməsi.

•

Rəhbərliyin maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılmasına dəlalət
edə bilən hərəkətləri, məsələn, maliyyə hesabatları istifadəçilərinin müəssisənin fəaliyyətinin nəticələri və
rentabelliyinə dair təsəvvürlərinə təsir göstərməklə onları
aldatmaqdan ötrü rəhbərliyin gəlirlərlə manipulyasiya
etmək cəhdinə iĢarə edə bilən uçot siyasətinin rəhbərlik
tərəfindən seçilməsi və tətbiqi.

•

Müəssisənin adi təsərrüfat fəaliyyətindən kənara çıxan
sövdələĢmələrin təsdiqlənməsi prosesinin yetərliliyi və
tamlığına dair məsələlər.

Tənzimləyici və hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqə (Ġst: Paraq. 43)
A65. MüĢtəri məlumatlarının məxfiliyinin qorunub saxlanması ilə bağlı
auditorun peĢə vəzifəsi dələduzluq faktının üçüncü tərəfə çatdırılmasına mane ola bilər. Bununla belə, müxtəlif ölkələrdə auditorun məsuliyyəti fərqlənə bilər və müəyyən hallarda məxfiliyin
qorunması vəzifəsi qayda, qanun və ya məhkəmə qərarının
qüvvədə olması ilə əlaqədar tətbiq edilməyə bilər. Bəzi ölkələrdə
maliyyə müəssisəsi dələduzluğun baĢ verməsi barədə nəzarət
orqanlarına məlumat verməklə bağlı qanunla müəyyən edilmiĢ
vəzifəyə malik olur. Həmçinin, bəzi ölkələrdə rəhbərlik və
idarəetməyə məsul Ģəxslər düzəliĢedici tədbirlər görmədiyi hal240 saylı BAS
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larda auditor maliyyə hesabatlarında təhriflər haqqında dövlət
orqanlarına məlumat verməlidir.
A66. Auditor yaranmıĢ Ģəraitə uyğun münasib hərəkət səmti müəyyən
etmək və müəyyən edilmiĢ dələduzluğun ictimaiyyətin marağı
üzrə aspektlərini nəzərdən keçirərkən atılacaq zəruri addımları
dəqiqləĢdirmək üçün hüquqi məsləhət almağı məqsədəuyğun
hesab edə bilər.
İctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər

BAS

A67. Ġctimai sektorda audit nəticəsində və ya baĢqa cür müəyyən
edilmiĢ dələduzluq haqqında məlumatlara olan tələblər auditorun
konkret səlahiyyətlərindən asılı ola bilər, yaxud qanun, qayda və
ya digər sənədlə müəyyən edilə bilər.
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Əlavə 1
(Ġst: Paraq. A25)

Dələduzluq riskləri amillərinə dair nümunələr
Bu Əlavədə müxtəlif vəziyyətlərdə auditorun qarĢılaĢa bildiyi dələduzluq riski amillərinə dair nümunələr verilir. Ayrıca olaraq, auditor yoxlaması üçün maraq kəsb edəcək dələduzluğun iki növü göstərilir:
maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılması və aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsi. Dələduzluğun bu növlərinin hər biri üçün risk amilləri əsasən,
əhəmiyyətli təhriflərin dələduzluq nəticəsində baĢ verməsi zamanı
mövcud olan üç Ģərt əsasında təsnifləĢdirilir: a) stimullar/təzyiqlər;
b) imkanlar və c) münasibətlər/məntiqi əsaslandırmalar. Risk amilləri
vəziyyətlərin geniĢ diapazonunu əhatə etməsinə baxmayaraq, onlar yalnız nümunələrdir və müvafiq olaraq, auditor əlavə və ya digər risk amillərini müəyyən edə bilər. Bu nümunələrin hamısı bütün Ģəraitlərə aid
deyildir və bəziləri müxtəlif ölçülü və ya müxtəlif sahibkarlıq xüsusiyyətlərinə və ya Ģəraitlərinə malik müəssisələrdə daha çox və ya
daha az əhəmiyyət kəsb edə bilər. Həmçinin, risk amilləri nümunələrinin
təqdim olunması qaydası nümunələrin nisbi əhəmiyyətini və ya baĢ
vermə tezliyini əks etdirmək üçün nəzərdə tutulmamıĢdır.
Maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılması nəticəsində yaranan təhriflərlə bağlı risk amilləri
AĢağıda maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılması nəticəsində yaranan təhriflərlə bağlı risk amillərinə dair nümunələr verilmiĢdir.
Stimullar/təzyiqlər
Müəssisənin maliyyə sabitliyinə və ya gəlirliliyinə iqtisadiyyatda,
sahədə və ya müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətində olan aĢağıdakı
Ģəraitlər (və ya onların mövcudluğunun əlamətləri) təsir göstərir:
•

Gəlirliliyin aĢağı düĢməsi ilə xarakterizə edilən yüksək rəqabət
və ya bazarda vəziyyət.

•

Sürətlə dəyiĢən vəziyyətlərdə yüksək həssaslıq, məsələn, texnoloji
dəyiĢikliklər, məhsulun mənəvi cəhətdən köhnəlməsi, faiz
dərəcələrində dəyiĢiklik.

•

Sahədə və ya bütün iqtisadiyyatda istehlak tələbatının aĢağı
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düĢməsi və müflisləĢmə sayının çoxalması.
•

Labüd iflas riski, girov hüququndan məhrum olma və ya rəqib
Ģirkətlər tərəfindən mənimsənilmə təhlükəsi yaradan əməliyyat
itkiləri.

•

Əməliyyatlardan pul axınlarının müntəzəm azalması, yaxud gəlirlər və gəlirlərin artımının hesabatda əks etdirilməsi zamanı
əməliyyatlardan pul axınlarının əmələ gələ bilməməsi.

•

Xüsusilə, eyni sahədə fəaliyyət göstərən digər Ģirkətlərlə müqayisədə sürətli artım və ya qeyri-tipik gəlirlilik.

•

Qanun və ya qaydalarla müəyyən edilən yeni mühasibat uçotu
tələbləri.

•

Ġnvestisiya analitiklərinin, institusional investorların, mühüm kreditorların, yaxud digər üçüncü tərəflərin gəlirlilik səviyyəsi və
ya təmayüllərlə bağlı gözləntiləri (xüsusən də əsassız aqressiv
və ya qeyri-real gözləntilər), o cümlədən rəhbərliyin, məsələn,
həddən artıq nikbin press-relizlərdə və ya illik hesabatlarda
yaratdığı gözləntilər.

•

Əlavə borc cəlb etmək və ya müəssisənin rəqabət qabiliyyətini
saxlaması məqsədilə pay maliyyələĢdirməsinə, o cümlədən iri
elmi tədqiqatlar və araĢdırmaların və ya kapital xərclərinin
maliyyələĢdirilməsinə ehtiyac.

•

Birja listinqinin tələblərinə riayət etmək, borcun ödənilməsini və
ya digər borc öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini təmin etmək
bacarığı.

•

Müəssisələrin birləĢdirilməsi və ya müqavilənin bağlanması kimi iri
yarımçıq əməliyyatlar üzrə qeyri-qənaətbəxĢ maliyyə nəticələri
barədə məlumatvermənin iddia edilən və ya faktiki mənfi təsiri.

Mövcud məlumatlar göstərir ki, rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul
Ģəxslərin Ģəxsi maliyyə vəziyyəti aĢağıdakılara əsasən müəssisənin maliyyə
fəaliyyəti nəticəsində
təhlükəyə məruz qalır:
•

Müəssisənin fəaliyyətində mühüm maliyyə maraqları.
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240 saylı BAS. Əlavə 1

BAS

Rəhbərlik aĢağıdakı amillər üzündən üçüncü tərəflərin tələblərinin və
ya gözləntilərinin ödənilməsi ilə bağlı artıq təzyiqlərə məruz qalır:

MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠTĠ ZAMANI DƏLƏDUZLUQLA
BAĞLI AUDĠTORUN MƏSULĠYYƏTĠ

•

Onların mükafatının mühüm hissəsi (məsələn, bonuslar, səhm
opsionları və nəticələrə görə ödəmə opsionları) səhmlərin məzənnəsinin aqressiv göstəricilərinə nail olmaqdan, fəaliyyətin
nəticələrindən, müəssisənin maliyyə vəziyyətindən və ya pul
axınlarından asılı olur.1

•

Müəssisənin borclarına görə Ģəxsi zəmanətlər.

Rəhbərliyə və ya əməliyyat iĢçilərinə idarəetməyə məsul Ģəxslərin
müəyyən etdiyi maliyyə göstəricilərinə, o cümlədən satıĢın müəyyən
həcminin və ya rentabelliyin təmin edilməsi zamanı stimullaĢdırıcı
məqsədlərə çatmaqla bağlı hədsiz təzyiq göstərilir.
İmkanlar
Sahənin xüsusiyyətləri və ya müəssisənin əməliyyatlarının xüsusiyyəti
aĢağıdakı səbəblər üzündən maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılmasına
imkan verir:

1

•

Əlaqəli tərəflərin və ya auditor yoxlamasından keçməyən, yaxud
digər auditor tərəfindən yoxlanılan əlaqəli tərəflərin iĢtirakı ilə
müəssisənin adi təsərrüfat fəaliyyətindən kənara çıxan iri
sövdələĢmələrin aparılması.

•

Müəyyən sahə sektorunda üstünlüyə malik olmaq
üçün güclü maliyyənin mövcudluğu və ya imkan; bu, həm də müəs
sisənin malgöndərənlərə və ya istehlakçılara Ģərtləri və müddətləri
diktə etməsinə imkan verir ki, bu da qeyri-müvafiq və ya
mənfəətsiz əməliyyatlarla nəticələnə bilər.

•

Digər informasiyalarla təsdiqlənməsi çətin olan subyektiv mühakimələrdən və ya qeyri-müəyyənliklərdən ibarət mühüm
qiymətləndirmələrə əsaslanan aktivlər, öhdəliklər, gəlirlər və ya
xərclər.

•

Mühüm, qeyri-adi, yaxud çox mürəkkəb əməliyyatlar, xüsusilə
dövrün sonuna yaxın olan və ―məzmunun formadan üstünlüyünü‖ əks etdirən çətin suallar qoyan əməliyyatlar.

Rəhbərliyin həvəsləndirmə sistemi müəssisənin yalnız müəyyən hesablarına və ya ayrıca əməliyyatlarına aid olan göstəricilərə nail olmasından asılı ola bilər, bu zaman belə hesablar və ya əməliyyatlar bir tam kimi müəssisə üçün bütövlükdə əhəmiyyətli olmaya bilər.
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•

Müxtəlif biznes mühitlərinin və mədəniyyətlərinin mövcud olduğu
yurisdiksiyalarda müxtəlif ölkələrdə olan və ya aparılan əhəmiyyətli
əməliyyatlar.

•

Ġqtisadi baxımdan aydın Ģəkildə əsaslandırılmadığı aĢkaredilənbiznes
vasitəçiliklərindən istifadə.

•

Ġqtisadi baxımdan aydın Ģəkildə əsaslandırılmadığı aĢkar edilən güzəĢtli
vergitutma rejiminə malik yurisdiksiylarda iri bank hesabları, törəmə
Ģirkət və ya filialların əməliyyatları.

Rəhbərliyin monitorinqi aĢağıdakıların nəticəsi olaraq səmərəli deyildir:
•

Əvəzedici nəzarət vasitələri olmadan tək bir Ģəxsin və ya kiçik qrupun
(sahibkarın idarə etdiyi müəssisədən baĢqa) idarəetmədə üstünlük təĢkil
etməsi.

•

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi
prosesinə və daxili nəzarət sisteminə nəzarəti səmərəli olmaması.

•

Müəssisənin nəzarət səhm zərfinə malik təĢkilatın və ya fiziki Ģəxslərin müəyyən edilməsində yaranan çətinliklər.

•

Qeyri-adi hüquqi Ģəxslərdən və ya rəhbərliyin qeyri-adi tabelik
qaydasından ibarət həddən artıq mürəkkəb təĢkilati strukturun
mövcud olması.

•

Ali rəhbərliyin, hüquq məsləhətçilərinin, yaxud idarəetməyə məsul Ģəxslərin tez-tez dəyiĢməsi.

Daxili nəzarət sisteminin elementləri aĢağıdakı səbəblərə görə yetərli
deyildir:
•

Nəzarət vasitələrinin, o cümlədən avtomatlaĢdırılmıĢ nəzarət
vasitələrinin və aralıq maliyyə hesabatlarına nəzarət vasitələrinin
(kənar hesabatvermə tələb olunduqda) yetərli olmayan monitorinqi.

•

Mühasibat uçotu, informasiya texnologiyaları və ya daxili audit
bölmələrində yüksək kadr axıcılığı və səmərəsiz mütəxəssislərin cəlb
edilməsi.

•

Səmərəsiz mühasibat uçotu və informasiya sistemləri, o cümlədən
daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların mövcud olması.
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Münasibətlər/məntiqi əsaslandırmalar
•

Müəssisənin dəyərlərinin və ya etik normalarının rəhbərlik tərəfindən
iĢçilərə səmərəsiz Ģəkildə çatdırılması, tətbiqi, dəstəklənməsi və riayət
olunmasına məcbur edilməsi; yaxud müvafiq olmayan dəyərlərin və ya
səmərəsiz etik normaların iĢçilərə çatdırılması.

•

Maliyyə əməliyyatları ilə bağlılığı olmayan rəhbərliyin uçot
siyasətinin seçilməsi və ya əhəmiyyətli qiymətləndirmələrin müəyyən
edilməsində həddən artıq iĢtirakı və ya marağının olması.

•

KeçmiĢdə qiymətli kağızlarla bağlı qanunların və ya digər qanun
və qaydaların pozulmasının və ya müəssisəyə, onun rəhbərliyinə,
yaxud idarəetməyə məsul Ģəxslərinə qarĢı dələduzluqla və ya
qanun və ya qaydaların pozulması ilə bağlı iddiaların mövcud olması.

•

Rəhbərliyin müəssisənin səhm məzənnəsinin və ya gəlirlilik tendensiyasının qorunub saxlanmasında və ya artırılmasında həddən
artıq marağının olması.

•

Rəhbərliyin analitiklərə, kreditorlara və digər üçüncü tərəflərə
həlledici və ya qeyri-real proqnozlara nail olmağı həvalə etməsi
ilə bağlı təcrübəsinin olması.

•

Daxili nəzarətdəki məlum əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların rəhbərlik
tərəfindən vaxtında aradan qaldırılmaması.

•

Rəhbərliyin hesabatda əks etdirilən gəlirləri vergi ilə bağlı səbəblərə
görə azaltmaq üçün qeyri-münasib vasitələrdən istifadə etməkdə
marağının olması.

•

Ali rəhbərlikdə aĢağı əhval-ruhiyyənin olması.

•

Sahibkar-rəhbər tərəfindən Ģəxsi əməliyyatlarla biznes əməliyyatları
arasında ayrı-seçkiliyin edilməməsi.

•

Qapalı tipli müəssisədə səhmdarlar arasında mübahisə edilməsi.

•

Rəhbərliyin əhəmiyyətlilik mülahizələrinə görə az səmərəli və ya
qeyri-qənaətbəxĢ mühasibat uçotunu əsaslandırmaq üçün müntəzəm cəhdlər etməsi.

•

Rəhbərliklə cari və ya əvvəlki auditor arasındakı münasibətlərdə
gərginliyin olması aĢağıdakılarda təzahür edir:
o

Cari və ya əvvəlki auditorla mühasibat uçotu, audit və ya
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hesabatvermə məsələlərinə dair tez-tez baĢ verən
mübahisələrdə.
o

Auditora qarĢı irəli sürülən əsassız tələblərdə, məsələn, audit
tapĢırığının yerinə yetirilməsi və ya auditor hesabatının
təqdim olunması ilə bağlı qeyri-real müddətlərdə.

o

Auditorun adamlarla ünsiyyətinin və ya məlumatlara
çıxıĢının, yaxud idarəetməyə məsul Ģəxslərlə qarĢılıqlı Ģəkildə səmərəli məlumat mübadiləsi imkanının qanunsuz
olaraq məhdudlaĢdırılmasında.

o

Rəhbərliyin auditorla amiranə davranıĢında, xüsusilə,
auditorun iĢ həcminə və ya audit tapĢırığının yerinə
yetirilməsi üçün təyin edilmiĢ və ya məsləhətləĢmək
üçün cəlb olunmuĢ iĢçi heyətin seçilməsinə və
saxlanmasına təsir etmək cəhdlərində.

Aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsi nəticəsində yaranan təhriflərlə
bağlı risk amilləri də dələduzluğa yol verildiyi zaman özünü göstərən
üç Ģərtə müvafiq olaraq təsnif edilir: stimullar/təzyiqlər, imkanlar və
münasibətlər/məntiqi əsaslandırma. Maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılması nəticəsində ortaya çıxan təhriflərlə bağlı risk amillərinin bəziləri,
həmçinin, aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsi nəticəsində təhriflərin
meydana çıxması hallarında da özünü göstərə bilər. Məsələn, rəhbərliyin
və daxili nəzarət sistemində olan digər çatıĢmazlıqların səmərəsiz monitorinqi ya maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılması nəticəsində, ya da aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsi nəticəsində yol verilmiĢ təhriflərin
meydana çıxması zamanı özünü göstərə bilər. AĢağıda aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsi nəticəsində yaranan təhriflərlə bağlı risk amillərinə
dair nümunələr verilir.
Stimullar/təzyiqlər
ġəxsi maliyyə öhdəlikləri qanunsuz yolla mənimsəmək məqsədilə
oğurlana bilən pul vəsaitlərinə və digər aktivlərə çıxıĢı olan rəhbərlik
və ya iĢçilər üçün təzyiq yarada bilər.
Müəssisə ilə oğurlana bilən pul vəsaitlərinə və digər aktivlərə giriĢi olan
iĢçilər arasında xoĢagəlməz münasibətlər həmin iĢçilərin bu vəsaitləri
və aktivləri qanunsuz yolla mənimsəməsinə səbəb ola bilər. Məsələn,
xoĢagəlməz münasibətlər aĢağıdakı səbəblər üzündən yarana bilər:
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•

ƏməkdaĢların elan edilmiĢ və ya gələcəkdə gözlənilən ixtisarları.

•

Əməkhaqqının ödənilməsi sistemində və ya əməkdaĢlara verilən
güzəĢtlərdə bu yaxınlarda edilmiĢ, yaxud planlaĢdırılan dəyiĢikliklər.

•

Gözləntilərə uyğun olmayan vəzifədə irəli çəkilmələr, əməkhaqqı
və ya digər mükafatlandırma növləri.

İmkanlar
Müəyyən hallar və ya Ģəraitlər aktivlərin qanunsuz yolla mənimsənilməsinə həssaslığı artıra bilər. Məsələn, aĢağıdakı amillərin mövcud
olduğu zaman aktivləri qanunsuz yolla mənimsəmək üçün imkanlar
artır:
•

Kassada və ya hesablaĢmalarda iri məbləğdə pul vəsaiti.

•

Ölçücə kiçik, qiymətcə bahalı, yaxud yüksək tələbatlı mal-material
dəyərliləri.

•

Likvid aktivlər, məsələn, adsız səhmlər, brilyant daĢ-qaĢlar, yaxud
kompyuter mikrosxemləri.

•

Ölçüdə kiçik, satıla bilən, yaxud mülkiyyət hüququnun gözlə görünən əlamətləri olmayan əsas vəsaitlər.

Aktivlərə yetərli daxili nəzarətin olmaması onların qanunsuz mənimsənilməsi ehtimalını artıra bilər. Məsələn, aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsi aĢağıdakı hallarda baĢ verə bilər:
•

Vəzifələrin qeyri-rasional bölgüsü və ya səmərəsiz müstəqil yoxlamalar.

•

Ali rəhbərliyin xərclərinə, məsələn, ezamiyyə xərcləri və digər
ödənilən xərclərə yetərli olmayan nəzarət.

•

Rəhbərliyin aktivlərə görə cavabdeh olan əməkdaĢlara yetərli nəzarət etməməsi, məsələn, uzaq bölmələrə lazımi nəzarətin olmaması.

•

Aktivlərə giriĢ imkanı olan əməkdaĢların boĢ olan vəzifələrə iĢə
götürülməsi ilə bağlı yetərincə yoxlanmaması.

•

Aktivlərin qeyri-qənaətbəxĢ uçotu.

•

SövdələĢmələrə (məsələn, tədarük iĢlərində) icazə verilməsinin
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və təsdiqlənməsinin qeyri-qənaətbəxĢ qaydası.
•

Pul vəsaitlərinin, investisiyaların, mal-material dəyərlilərinin və
ya əsas fondların yetərli olmayan fiziki mühafizə tədbirləri.

•

Aktivlərin tam və vaxtında üzləĢdirilməməsi.

•

SövdələĢmələrin, məsələn, məhsulun geri qaytarılması ilə əlaqədar kreditlərin vaxtında və müvafiq qaydada sənədləĢdirilməməsi.

•

Həlledici nəzarət funksiyalarını yerinə yetirən əməkdaĢlar üçün
məcburi məzuniyyətlərin olmaması.

•

Rəhbərliyin informasiya texnologiyalarını lazımınca bilməməsi
və bununla da informasiya texnologiyaları əməkdaĢlarına qanunsuz mənimsəmə imkanının yaradılması.

•

AvtomatlaĢdırılmıĢ uçot sistemlərinə giriĢə, o cümlədən kompyuter sistemlərinin hadisələrin qeydiyyatı jurnallarına yetərincə
nəzarət edilməməsi və onun təhlili.

•

Aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsi ilə bağlı risklərin monitorinqinə və ya azalmasına olan ehtiyaca məhəl qoyulmaması.

•

Aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsində daxili nəzarətə əhəmiyyət verilməməsi; bu, mövcud nəzarət vasitələrinə məhəl qoyulmamasında və ya daxili nəzarətin məlum çatıĢmazlıqlarının
aradan qaldırılması üzrə lazımi tədbirlərin görülməməsində
özünü göstərir.

•

Müəssisədən və ya əməkdaĢlara olan rəftardan narazılığı və
qeyri-məmnunluğu nümayiĢ etdirən davranıĢ.

•

DavranıĢ və ya həyat tərzində aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsini göstərə bilən dəyiĢikliklər.

•

Kiçik oğurluqlara dözümlülük.
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Əlavə 2
(Ġst: Paraq. A40)

Dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskini aradan qaldırmaq üzrə mümkün audit
prosedurlarına dair nümunələr
AĢağıda həm maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılması və həm də aktivlərin
qanunsuz mənimsənilməsi yolu ilə törədilmiĢ dələduzluq nəticəsində
yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskini aradan qaldırmaq üçün
mümkün audit prosedurlarına dair nümunələr verilir. Bu prosedurlar
vəziyyətlərin geniĢ diapazonunu əhatə etməsinə baxmayaraq, yalnız
nümunələrdir və müvafiq olaraq, hər bir Ģəraitdə ən uyğun və ya zəruri
olan kimi qəbul edilə bilməz. Həmçinin, təqdim edilmiĢ prosedurların
ardıcıllığı onların nisbi əhəmiyyətini əks etdirmir.
Təsdiqləmələr səviyyəsində təhlil
Dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi müqabilində hazırlanan konkret cavab
tədbirləri dələduzluqla bağlı risk amillərinin müəyyən edilmiĢ növləri
və ya kombinasiyalarından, yaxud Ģəraitlərdən, habelə əməliyyatların
kateqoriyalarından, hesab qalıqlarından, informasiyanın açıqlanmasından və onların təsir edə biləcəyi təsdiqləmələrdən asılı olaraq
fərqlənəcəkdir.
AĢağıda belə cavab tədbirlərinin nümunələri verilmiĢdir:
•

Qabaqcadan elan etmədən qəfildən bölmələrə səfər edilməsi və
ya müəyyən testlərin keçirilməsi. Məsələn, auditorun iĢtirakının
əvvəlcədən elan edilmədiyi bölmələrdə mal-material dəyərlərinin yoxlanılması və ya xəbərdar edilmədən hansısa bir
konkret gündə kassadakı pul vəsaitlərinin sayılması.

•

Ġnventarizasiyanın tamamlandığı tarixlə hesabat dövrünün son
günü arasındakı dövrdə qalıqlarla manipulyasiya edilməsi riskini
minimuma endirmək üçün inventarizasiyanın hesabat dövrünün
sonunda və ya dövrün sonuna yaxın bir tarixdə aparılmasının
tələb edilməsi.

•

Cari ildə auditə yanaĢmanın dəyiĢməsi. Məsələn, yazılı təsdiqləmələr göndərilməsindən əlavə, əsas istehlakçılarla və mal-
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göndərənlərlə Ģifahi əlaqə saxlanması, təĢkilat daxilində müəyyən
tərəfə təsdiqləmə tələbləri ilə bağlı, yaxud əlavə və fərqli informasiyanın təqdim edilməsi barədə sorğuların göndərilməsi.
•

Rübün sonunda və ya ilin sonunda düzəliĢedici yazılıĢların ətraflı
yoxlanılması, mahiyyəti və ya məbləğlərinə görə qeyri-adi
görünən hər hansı bir yazılıĢın araĢdırılması.

•

Ġri və qeyri-adi, xüsusilə ilin sonunda və ya ilin sonuna yaxın
həyata keçirilən sövdələĢmələr üzrə: bu sövdələĢmələrin təmin
edilməsi üçün əlaqəli tərəflərin imkanları və maliyyə resursları
mənbələri.

•

Hissələrə bölünmüĢ

•

Dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin
müəyyən edildiyi sahələrdə çalıĢan iĢçilərlə müsahibələr
aparılaraq, onların risk haqqında və riskin aradan qaldırılması
üçün nəzarət vasitələrinin tətbiqi haqqında rəylərinin öyrənilməsi.

•

Digər müstəqil auditorların bir və ya bir neçə törəmə Ģirkətin,
bölmə və ya filialların maliyyə hesabatlarının auditini apararkən,
onlarla göstərilən bölmələr arasında sövdələĢmə və əməliyyatlar
əsnasında törədilmiĢ dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskini aradan qaldırmaq üçün yerinə yetirilməsi zəruri olan iĢin həcminin müzakirə edilməsi.

•

Əgər ekspertin iĢi dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskinin yüksək olduğu maliyyə hesabatının hansısa maddəsi ilə bağlı xüsusi əhəmiyyət kəsb edirsə, ekspertin fərziyyələri, metodları və ya qənaətlərinin bəziləri və ya hamısı ilə
bağlı əlavə prosedurların yerinə yetirilərək həmin qənaətlərin
əsaslı olub-olmamasının müəyyən edilməsi və ya bu məqsədlə
digər ekspertin cəlb olunması.

•

Mühasibat balansı üzrə əvvəllər yoxlanılmıĢ maliyyə hesabatlarının
ilkin qalıqlarının seçmə yolu ilə təhlili məqsədilə audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi: retrospektiv baxıĢ
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məlumatlardan istifadə etməklə, əhəmiyyətli analitik
prosedurların yerinə yetirilməsi. Məsələn, satıĢların həcminin və
ya dəyərinin bölmələr, fəaliyyət istiqamətləri və ya aylar üzrə auditorun proqnozlaĢdırdığı nəticələrlə müqayisə edilməsi.
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uçot qiymətləndirmələri və mühakimələrlə bağlı konkret məsələlərin,
məsələn, qaytarılmıĢ məhsul üçün ehtiyatın necə həll edildiyini
anlamağa kömək edir.
•

Mühasibat uçotunun konkret hesabları və ya müəssisənin hazırladığı digər üzləĢdirmələr üzrə prosedurların yerinə yetirilməsi,
o cümlədən aralıq dövrlərdə yerinə yetirilmiĢ üzləĢdirmələrin
təhlili.

•

KompyuterləĢdirilmiĢ metodlardan istifadə edilməsi, məsələn,
əsas məcmuda qeyri-adi təhrifləri aĢkar etmək üçün məlumatlardan uyğunsuzluqların çıxarılması.

•

Kompyuter yazılıĢlarının və əməliyyatlarının tamlığının yoxlanılması.

•

Audit keçirilən müəssisənin xaricindəki mənbələrdən əlavə audit
sübutlarının əldə edilməsi.

Xüsusi cavab tədbirləri: maliyyə hesabatlılığının saxtalaĢdırılması
nəticəsində yol verilmiĢ təhriflər
AĢağıda dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi müqabilində hazırlanmıĢ
cavab tədbirlərinə dair nümunələr verilir.
Gəlirin tanınması
• Hissələrə bölünmüĢ məlumatlardan istifadə edərək gəlir maddələri
ilə bağlı mahiyyəti üzrə analitik prosedurların yerinə yetirilməsi,
məsələn, cari hesabat dövründə haqqında aylar, məhsul növləri
və ya biznes seqmenti üzrə hesabatda əks etdirilmiĢ gəlirin
müqayisə olunan əvvəlki dövrlərlə müqayisə edilməsi.
Kompyuter vasitəsilə həyata keçirilən audit proqramları gəlir
maddələri üzrə qeyri-tipik və ya gözlənilməz əlaqə və əməliyyatların müəyyən edilməsi zamanı faydalı ola bilər.
•

Müəyyən müqavilə Ģərtlərinin və əlavə razılaĢmaların olmamasının istehlakçılar tərəfindən təsdiqlənməsi, çünki müvafiq mühasibat uçotu çox vaxt bu cür Ģərtlərin və ya razılaĢmaların təsiri
altına düĢür və endirimlər üçün baza və ya onların bağlı olduğu
dövr çox vaxt zəif sənədləĢdirilir. Məsələn, qəbuletmə meyarları,
çatdırılma və ödəniĢ Ģərtləri, gələcək və ya davam edən satıcı
öhdəliklərinin olmaması, məhsulu geri qaytarmaq hüququ, zəmanət verilmiĢ təkrar satıĢ məbləğləri, habelə ləğvetmə və ya
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ödəniĢ Ģərtləri çox vaxt bu cür Ģəraitə uyğun olur
•

Müəssisənin satıĢ və marketinq iĢçiləri və ya Ģtatlı hüquq məsləhətçiləri ilə dövrün sonuna yaxın həyata keçirilmiĢ satıĢ və ya
göndəriĢlər, habelə bu sövdələĢmələrlə bağlı onlara məlum olan
hər hansı qeyri-adi Ģərtlərə dair məlumatlarla əlaqədar sorğuların
keçirilməsi.

•

Dövrün sonunda bir və ya daha çox məkanda mal göndərilməsini
və ya göndərilmək üçün hazırlanmasını (və ya geri qaytarılmıĢ
və rəsmiləĢdirilməsini gözləyən malları) müĢahidə etməyə fiziki
cəhətdən hazırlıq və satıĢların və mal-material ehtiyatlarının
ayrılmasının digər müvafiq prosedurlarının yerinə yetirilməsi.

•

Gəlir maddələri üzrə əməliyyatların elektron yolla baĢlandığı, iĢləndiyi və qeyd edildiyi vəziyyətlərdə: nəzarət vasitələrinin gəlir
maddələri üzrə uçota alınmıĢ əməliyyatların həqiqətən baĢ verməsi və lazımi qaydada qeyd edilməsi haqqında əminlik yaratmasının müəyyən edilməsi məqsədilə testləĢdirilməsi.

•

Ġnventarizasiya zamanı və ya ondan sonra xüsusi diqqət tələb
edən bölmələri və ya maddələri müəyyən etmək üçün müəssisənin inventarizasiya uçotunun təhlili.

•

Qabaqcadan xəbərdar etmədən müəyyən bölmələrdə inventarizasiyanın aparılmasının müĢahidə edilməsi və ya bütün
bölmələrdə eyni gündə inventarizasiyanın aparılması.

•

Ġnventarizasiya ilə hesabat dövrünün sonu arasında qalıqlarla manipulyasiya etmək riskini minimuma endirmək məqsədilə
hesabat dövrünün sonuncu günü və ya son günlərindən birində
inventarizasiyanın keçirilməsi.

•

Ġnventarizasiya zamanı əlavə prosedurların yerinə yetirilməsi,
məsələn, qutulara yığılmıĢ malların tərkibinin, malların yığılma
(məsələn, kare üsulu ilə) və ya markalanma üsulunun, habelə parfümeriya məmulatlarının və ya xüsusi kimyəvi maddələr kimi
duru maddələrin keyfiyyətinin (təmizliyi, sortu və ya qatılığı)
ciddi Ģəkildə yoxlanılması. Bu məqsədlə ekspertin xidmətləri
faydalı ola bilər.

•

Cari dövrlər üzrə ehtiyatların miqdarının siniflər və kateqoriyalar,
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bölmələr və ya digər meyarlar üzrə əvvəlki dövrlərdə olanlarla
müqayisə edilməsi və ya fasiləsiz inventarizasiyanın nəticələrinin
fasiləsiz uçot cədvəlləri ilə müqayisə edilməsi.
•

Ġnventarizasiyanın nəticələrinin uçotu cədvəllərinin tərtib
edilməsinin əlavə yoxlanıĢı üçün kompyuterləĢdirilmiĢ audit
metodlarından istifadə edilməsi, məsələn, yarlıklara nəzarət vasitələrini yoxlamaq üçün yarlıkın nömrəsi və ya məmulatın seriya
nömrəsi üzrə çeĢidləmə – bu, məhsul buraxılıĢı imkanlarını və
ya malın təkrar buraxılıĢını yoxlamaq üçün yaxĢı imkan yaradır.
Rəhbərliyin qiymətləndirməsi

•

Müstəqil qiymətləndirmə aparmaq və onu rəhbərliyin qiymətləndirməsi ilə müqayisə etməkdən ötrü ekspertin cəlb edilməsi.

•

Rəhbərliyin qiymətləndirmə aparılmasına dair planları həyata keçirmək üçün qabiliyyətini və niyyətini təsdiqləmək məqsədilə
rəhbərliyin tərkibinə daxil olmayan və mühasibatlıqda iĢləməyən
Ģəxslərdən müfəssəl məlumat əldə etmək üçün sorğuların keçirilməsi.

Xüsusi cavab tədbirləri: aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsi
nəticəsində yol verilmiĢ təhriflər
Müxtəlif Ģəraitlərdə hökmən müxtəlif tədbirləri həyata keçirmək
lazımdır. Bir qayda olaraq, aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsi
nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə auditorun cavabları
müəyyən hesab qalıqlarına və əməliyyatların kateqoriyalarına
yönəldiləcəkdir. Hərçənd, iki kateqoriyada qeyd olunmuĢ bəzi cavab tədbirləri bu cür Ģəraitlərə tətbiq edilə bilər, iĢin həcmi aĢkar edilmiĢ qanunsuz mənimsəmə riski barədə xüsusi informasiya nəzərə alınmaqla
müəyyənləĢdirilməlidir.
Aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsi nəticəsində yol verilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi zamanı görülən cavab tədbirlərinə dair misallara aĢağıdakılar daxildir:
•

Ġlin sonunda və ilin sonuna yaxın pul vəsaitlərinin və ya qiymətli
kağızların hesablanması.

•

Audit dövrü ərzində hesablar üzrə əməliyyatlara (o cümlədən
kredit avizolar, malların qaytarılması üzrə əməliyyatlar, ödəniĢ
tarixləri) dair bilavasitə istehlakçılardan təsdiqləmələrin alın-
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•

SilinmiĢ hesablar üzrə borca görə cəzaların təhlili.

•

Mal ehtiyatlarının çatıĢmazlıqlarının bölmə və ya məhsul növlərinə görə təhlili.

•

Əsas inventar əmsallarının sahə üzrə nəzərdə tutulmuĢ norma ilə
müqayisə edilməsi.

•

Həlledici inventarizasiya göstəricilərinin sahə normaları ilə müqayisəsi.

•

Mal ehtiyatlarının fasiləsiz uçot cədvəlləri ilə müqayisədə azaldığını təsdiqləyən sənədlərin təhlili.

•

Ünvan və ya telefon nömrələrində uyğunluğun müəyyən edilməsi məqsədilə satıcı siyahısı ilə əməkdaĢların siyahısının
kompyuter axtarıĢ sistemi vasitəsilə tutuĢdurulması.

•

TəkrarlanmıĢ ünvanları, əməkdaĢların eyniləĢdirmə nömrələrini,
vergi orqanlarını və ya bank hesablarını müəyyən etmək
məqsədilə ödəniĢ cədvəllərinin kompyuter axtarıĢının aparılması.

•

ĠĢçinin fəaliyyətinə dair sübutların heç olmadığı və ya yetərincə
olmadığı, məsələn, iĢin nəticələrinin qiymətləndirilməsinin olmadığı iĢləri aĢkara çıxarmaq məqsədilə iĢçilərin Ģəxsi iĢlərinin
təhlili.

•

SatıĢ endirimlərində və ya qaytarılmıĢ malların satıĢında aĢkar
edilən qeyri-adi sxem və ya təmayüllərin təhlili.

•

Müqavilələrin müəyyən müddəalarına dair üçüncü Ģəxslərdən
təsdiqləmələrin alınması.

•

Müqavilələrin Ģərtlərinə müvafiq olaraq, onların həyata keçirilməsinə dair sübutların əldə edilməsi.

•

Ġri və qeyri-tipik xərclərin əsaslılığının təhlili.

•

Ali rəhbərliyin və əlaqəli tərəflərin kreditlərinin təsdiqlənməsi
qaydasının və balans dəyərinin təhlili.

•

Ali rəhbərliyin təqdim etdiyi xərclərə dair hesabatların səviyyəsinin və əsaslılığının təhlili.
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Əlavə 3
(Ġst: Paraq. A49)

Dələduzluq ehtimalını göstərən vəziyyətlərə dair
nümunələr
AĢağıdakılar maliyyə hesabatlarında dələduzluq nəticəsində yol verilən
əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olması ehtimalını göstərə bilən hallara
dair nümunələrdir.
Mühasibat uçotu materiallarında uyğunsuzluqlar, o cümlədən:
•

Tam və ya vaxtında uçota alınmayan və ya məbləği, hesabat dövrü, təsnifatı və ya müəssisənin siyasəti baxımından lazımi Ģəkildə
uçota alınmayan əməliyyatlar.

•

TəsdiqlənməmiĢ və ya icazə verilməmiĢ qalıqlar və ya əməliyyatlar.

•

Maliyyə nəticələrinə əhəmiyyətli təsir göstərən və son anda edilmiĢ düzəliĢlər.

•

ƏməkdaĢların öz vəzifələrini yerinə yetirmələri üçün zəruri olan
və bundan kənara çıxan sistemlərə və uçot sənədlərinə əlçatanlığa
dəlalət edən hallar.

•

Ehtimal edilən dələduzluqla bağlı auditora edilən eyham və ya
Ģikayətlər.

Ziddiyyət təşkil edən və ya yetərli olmayan sübutlar, o cümlədən:
•

ÇatıĢmayan sənədlər.

•

DəyiĢdirilməsi ehtimal edilən sənədlər.

•

Orijinal nüsxələrinin mövcud olması gözlənildiyi halda,
yalnız kserosurəti çıxarılmıĢ və ya elektron yolla ötürülmüĢ
sənədlərin mövcud olması.

•

ÜzləĢdirmə zamanı aĢkar edilmiĢ izah olunmayan iri maddələr.

•

Balans qalıqlarında, təmayüllərdə, mühüm göstəricilərdə və ya
maliyyə hesabatları nisbətlərində və ya münasibətlərində qeyri-adi
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•

Rəhbərlik və ya əməkdaĢların sorğulara verdikləri qeyri-ardıcıl,
qeyri-müəyyən və ya ağlasığmaz cavablar, analitik prosedurların
nəticələri.

•

Müəssisənin uçot sənədləri ilə təsdiqləmələr barədə sorğulara
cavablar arasında tipik olmayan uyğunsuzluqlar.

•

GeniĢ sayda kredit daxilolmaları və debitor borcu sənədlərinə
edilmiĢ digər düzəliĢlər.

•

Debitor borcu hesabları üzrə çoxlu sayda kredit yazılıĢları və
düzəliĢlər.

•

Yardımçı debitor borcu hesabları və nəzarət hesabları arasında
və ya müĢtəri hesabatları ilə yardımçı debitor borcu hesabları arasında izaholunmaz və ya qeyri-qənaətbəxĢ izah olunmuĢ
ziddiyyətlər.

•

ÖdənilmiĢ qəbzlərin normal olaraq müəssisəyə bank hesabatı ilə
birlikdə geri qaytarıldığı Ģəraitlərdə ödənilmiĢ qəbzlərin çatıĢmaması və ya mövcud olmaması.

•

Mühüm əhəmiyyətə malik mal-material və ya fiziki aktivlərin
çatıĢmaması.

•

Müəssisənin sənədlərin saxlanması üzrə prinsip və qaydalarına
uyğun gəlməyən Ģəkildə yoxa çıxan və ya mövcud olmayan elektron sübutlar.

•

Təsdiqləmələr barədə sorğulara gözlənildiyi ilə müqayisədə az
və ya çox sayda cavabların verilməsi.

•

Cari ildə sistemlərin dəyiĢdirilməsi və yenilərinin qurulması,
əsas sistemlərin iĢlənib hazırlanması, proqram versiyalarının
testləĢdirilməsi və yeni proqramların tətbiqini təsdiqləyən
sənədləri təqdim etmək iqtidarında olmaması.

Auditor və rəhbərlik arasında mürəkkəb və ya qeyri-adi münasibətlər,
o cümlədən:
•

Audit sübutlarının əldə edilə biləcəyi uçot sənədlərinə, obyektlərə,
müəyyən əməkdaĢlara, istehlakçılara, satıcılara və digər Ģəxslərə
auditorun çıxıĢ imkanından imtina edilməsi.
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•

Mürəkkəb və ya mübahisəli məsələləri həll etmək üçün rəhbərliyin əsassız olaraq qoyduğu qısa müddətlər.

•

Audit aparılması və ya tapĢırıq qrupu üzvlərinin rəhbərlikdən çəkinməsi, xüsusən də audit sübutlarının tənqidi qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar və ya rəhbərliklə mümkün narazılıqların həll
edilməsi zamanı rəhbərliyin iddiaları.

•

Müəssisənin tələb olunan informasiyanın təqdim edilməsi zamanı
yol verdiyi qeyri-tipik ləngimələr.

•

KompyuterləĢdirilmiĢ audit metodlarından istifadə etməklə test
aparılması məqsədilə auditorun baĢlıca elektron fayllarına giriĢini
asanlaĢdırmaqdan boyun qaçırma.

•

BaĢlıca ĠT əməliyyatlarını yerinə yetirən iĢçi heyətə və xidmət
obyektlərinə, o cümlədən təhlükəsizlik xidmətinə, əməliyyat
iĢçilərinə və sistemləri iĢləyib hazırlayanlara əlçatanlıq imkanından imtina edilməsi.

•

Maliyyə hesabatlarını daha tam və anlaĢıqlı etmək üçün açıqlamaların tamamlanması və ya onlara yenidən baxılmasından boyun
qaçırma.

•

Daxili nəzarətdə aĢkar edilmiĢ çatıĢmazlıqların aradan qaldırılması
üzrə vaxtında tədbirlər görülməsindən boyun qaçırma.

Digər
•

Rəhbərliyin auditorun idarəetməyə məsul Ģəxslərlə özünün
iĢtirakı olmadan görüĢməsinə icazə vermək istəməməsi.

•

Sahə normalarına uyğun olmayan uçot siyasəti.

•

Uçot qiymətləndirmələrində tez-tez baĢ verən və dəyiĢmiĢ Ģəraitlərin nəticəsi olmayan dəyiĢikliklər.

•

Müəssisənin davranıĢ qaydalarının pozulmasına dözümlülük.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması ilə bağlı auditorun
məsuliyyətindən bəhs edir. Bu BAS auditorun konkret qanun və
qaydalara riayət edilməsini ayrı-ayrılıqda yoxlamaq və hesabat
vermək üçün cəlb olunduğu digər təsdiqləmə tapĢırıqlarına Ģamil
edilmir.

2.

Qanun və qaydaların maliyyə hesabatlarına təsiri əhəmiyyətli dərəcədə fərqlidir. Müəssisənin fəaliyyətini tənzimləyən həmin
qanun və qaydalar onun normativ hüquqi mühitini təĢkil edir.
Bəzi qanun və qaydalar müəssisənin maliyyə hesabatlarına bilavasitə təsir göstərir, belə ki, onlar maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiĢ məbləğləri və informasiyanın açıqlanmasını müəyyən
edir. Digər qanun və qaydalar rəhbərliyin hərəkətlərini tənzimləyir və ya müəssisənin kommersiya fəaliyyətini
aparmaq
hüququ verən normaları müəyyən edir, lakin onun maliyyə
hesabatına bilavasitə təsir göstərmir. Bəzi müəssisələr sərt
qaydalarla tənzimlənən sahələrdə (məsələn, banklar, kimya Ģirkətləri)
fəaliyyət göstərir. Digərləri yalnız bütövlükdə biznesin əməliyyat
aspektlərini (məsələn, sağlamlığın mühafizəsi və ya əməyin təhlükəsizliyi, iĢə düzəlməkdə bərabər imkanlar məsələləri) tənzimləyən
çoxsaylı qanun və qaydalara əməl etməlidir. Qanun və
qaydalara riayət edilməməsi müəssisənin maliyyə hesabatlarına
əhəmiyyətli təsir göstərə bilən cərimələr, məhkəmə çəkiĢmələri
və ya digər problemlərlə nəticələnə bilər.

Qanun və qaydaların tələblərinə riayət edilməsinə üzrə məsuliyyət
(Ġst: Paraq. A1-A6)
3.

Müəssisənin fəaliyyətinin qanun və qaydaların tələblərinə uyğun
təmin edilməsi, o cümlədən müəssisənin maliyyə hesabatlarında əks
etdirilmiĢ məbləğləri və informasiyanın açıqlanmasını müəyyən
edən qanun və qaydaların tələblərinə riayət olunmasının təmin
edilməsi idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən nəzarət zamanı
rəhbərliyin vəzifələrinə daxildir.

281

250 saylı BAS

BAS

Qanun və qaydaların təsiri

MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠTĠ ZAMANI DƏLƏDUZLUQLA
BAĞLI AUDĠTORUN MƏSULĠYYƏTĠ

Auditorun məsuliyyəti
4. Bu BAS-ın məqsədi qanun və qaydaların tələblərinə riayət
edilməməsi nəticəsində maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərə yol verilməsinın aĢkar edilməsində auditora yardım etməkdir. Bununla belə, auditor qanun və qaydalara riayət
edilməməsinin qarĢısını almağa görə məsuliyyət daĢımır və müvafiq tələblərə riayət edilməməsi ilə bağlı bütün halları aĢkar etməyə borclu deyildir.
5. Auditor bütövlükdə maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhv
nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflərin olmamasına dair
ağlabatan əminlik əldə etməlidir.1 Maliyyə hesabatlarının auditinin
aparılması zamanı auditor tətbiq olunan normativ hüquqi mühiti
nəzərə alır. Auditə xas olan məhdudiyyətlər üzündən, audit hətta
düzgün planlaĢdırıldıqda və BAS-lara uyğun aparıldıqda da
maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin aĢkar edilə
bilməməsi ilə bağlı qaçılmaz risk mövcuddur.2 Qanun və qaydalar nöqteyi-nəzərindən, auditorun əhəmiyyətli təhrifləri aĢkar
etmək bacarığına xas olan məhdudiyyətlərin potensial təsiri
aĢağıdakı səbəblərlə daha çox bağlı olur:
•

Əsasən müəssisənin fəaliyyətinin əməliyyat aspektləri ilə
bağlı olan bir çox qanun və qaydalar mövcuddur ki, bir
qayda olaraq, maliyyə hesabatlarına təsir etmirlər və müəssisənin maliyyə hesabatları ilə bağlı informasiya sistemləri
tərəfindən qeydə alınmırlar.

•

Qanun və qaydaların tələblərinə riayət etməmək, məsələn,
gizli sövdələĢmə, saxtakarlıq, uçot sənədlərində əməliyyatların qəsdən qeydə alınmaması, daxili nəzarət sisteminə
rəhbərlik tərəfindən məhəl qoyulmaması və ya auditora
qəsdən yanlıĢ məlumatların təqdim olunması kimi
hərəkətləri bilərəkdən gizlətmək məqsədi güdə bilər.

•

Hər hansı bir hərəkətin qanun və qaydaların tələblərinə
riayət edilməməsi faktının olub-olmaması son nəticədə
məhkəmənin qərarı ilə müəyyən edilir.

1

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına
uyğun aparılması‖ BAS, 5-ci paraqraf.
2
200 saylı BAS, A53-A54 paraqrafları.
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Bir qayda olaraq, qanun və qaydaların tələblərinə riayət
edilməməsinin maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiĢ hadisə və
əməliyyatlarla əlaqəsi nə qədər az olsa, auditorun bu riayət etməmə faktını müəyyən etməsi və aĢkara çıxarması ehtimalı daha
az olacaqdır.
6. Bu BAS qanun və qaydalara riayət edilməsi ilə bağlı auditorun
məsuliyyətini həmin qanun və qaydaların növündən asılı olaraq,
iki kateqoriyaya ayırır:
(a) Ümumi qəbul olunmuĢ qanun və qaydaların maliyyə
hesabatlarında əks etdirilmiĢ əhəmiyyətli məbləğlərin
müəyyən edilməsinə və informasiyanın açıqlanmasına
görə bilavasitə təsir göstərən müddəaları, məsələn, vergi və pensiya qanunvericiliyi (bax: 13-cü paraqraf); habelə

7. Bu BAS qanun və qaydaların yuxarıda sadalanan kateqoriyalarının hər biri üzrə fərqli tələblər müəyyən edir. 6(a) paraqrafında
nəzərdə tutulan kateqoriya ilə əlaqədar auditor həmin qanun və
qaydaların müddəalarına riayət edilməsi ilə bağlı yetərli münasib
audit sübutları əldə etməlidir. 6(b) paraqrafında nəzərdə tutulan
kateqoriya ilə əlaqədar auditorun məsuliyyəti maliyyə
hesabatına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən qanun və qaydalara riayət edilməməsi faktını müəyyənləĢdirməyə kömək edən audit
prosedurlarının yerinə yetirilməsi ilə məhdudlaĢır.
8. Bu BAS-a uyğun olaraq, auditor maliyyə hesabatlarına dair rəy
formalaĢdırılması məqsədilə tətbiq olunan digər audit prosedurlarının gediĢində aĢkar edilmiĢ və ya ehtimal edilən riayət et-
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(b) Maliyyə hesabatlarındakı məbləğlərin müəyyən edilməsinə
və informasiyanın açıqlanmasına bilavasitə təsir göstərməyən, lakin riayət edilməsi müəssisənin fəaliyyətinin
əməliyyat aspektləri, kommersiya fəaliyyətini davam etdirmək qabiliyyəti və ya əhəmiyyətli sanksiyalardan yayınmaq imkanları (məsələn, maliyyə dayanıqlığı, təbiəti
mühafizə fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən edilmiĢ normativlərə
uyğun hansısa bir fəaliyyət növünün həyata keçirilməsi
üçün lisenziya tələblərinin yerinə yetirilməsi) üçün prinsipial cəhətdən vacib olan digər qanun və qaydalar (bax:
14-cü paraqraf).
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məmə hallarını müəyyən etməlidir. 200 saylı BAS-da3 tələb
olunduğu kimi, auditin gediĢində peĢəkar inamsızlığın tətbiqi
xüsusən müəssisənin fəaliyyətinə təsir edən qanun və qaydaların
sayı nəzərə alınmaqla mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Qüvvəyə minmə tarixi
9. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu ildən sonra baĢlanan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsədlər
10. Auditorun məqsədləri aĢağıdakılardır:
(a) Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli məbləğlərin müəyyən
edilməsinə və informasiyanın açıqlanmasına bilavasitə təsir
göstərməsi hamılıqla qəbul edilən qanun və qaydaların
müddəalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı yetərli münasib
audit sübutları əldə etmək;
(b) Maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən digər
qanun və qaydaların tələblərinə riayət etməmə hallarını
müəyyən etməyə yönəlmiĢ xüsusi audit prosedurlarını yerinə yetirmək; habelə
(c) Audit zamanı aĢkar edilmiĢ qanun və qaydalara müəyyən
edilmiĢ və ya ehtimal olunan riayət etməmə hallarında müvafiq tədbirlər görmək.

AnlayıĢ
11.

3

Bu BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı termin bu mənanı bildirir:
Riayət etməmə (Non-compliance) – Yoxlanılan müəssisənin
qəsdən və ya bilməyərəkdən qüvvədə olan qanun və ya
qaydalara zidd fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi. Bu cür fəaliyyətə
müəssisənin özü tərəfindən və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər, rəhbərlik və ya iĢçilər tərəfindən onun adından sövdələĢmələrin bağlanması
aiddir. Müəssisənin idarəetməyə məsul Ģəxsləri, rəhbərlik və ya
əməkdaĢları tərəfindən Ģəxsi zəmində qanunsuz (müəssisənin
təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlılığı olmayan) hərəkətləri riayət etməmə kateqoriyasına daxil deyildir.

200 saylı BAS, 15-ci paraqraf.
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Tələblər
Qanun və qaydaların tələblərinə riayət edilməsinin auditor
tərəfindən təhlili
12. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a4 müvafiq olaraq, müəssisə və
onun mühitinin öyrənilməsi gediĢində auditor aĢağıdakılara dair
ümumi təsəvvür əldə etməlidir:
(a) Müəssisənin, sahə və ya sektorun fəaliyyət göstərdiyi
normativ hüquqi mühit; habelə
(b) Müəssisə normativ hüquqi tələblərin yerinə yetirilməsini
necə təmin edir. (Ġst: Paraq. A7)
13. Auditor maliyyə hesabatlarında təqdim olunmuĢ əhəmiyyətli
məbləğlərin müəyyən edilməsinə və informasiyanın açıqlanmasına bilavasitə təsir göstərən qanun və qaydaların müddəalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı yetərli münasib audit
sübutları əldə etməlidir. (Ġst: Paraq. A8)
14. Auditor maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən digər qanun və qaydaların tələblərinə riayət etməmə hallarını
müəyyən etmək üçün aĢağıdakı audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir: (Ġst: Paraq. A9-A10)

(b) Müvafiq lisenziyalaĢdırıcı və ya tənzimləyici orqanlarla
uyğunluğun (əgər beləsi varsa) yoxlanılması.
15. Audit zamanı auditor tətbiq olunmuĢ digər audit prosedurlarının
qanunlara və qaydalara riayət etməmə və ya ehtimal edilən riayət
etməmə hallarını auditorun nəzərinə çatdırıla bilməsinə hazır olmalıdır. (Ġst: Paraq. A11)
16. Auditor rəhbərlikdən və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul
Ģəxslərdən maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən nəticələri nəzərə
alınmalı olan qanun və qaydalara riayət etməmə və ya ehtimal
4

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS, 11-ci paraqraf.
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(a) Rəhbərlik və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərlə
müəssisənin bu cür qanun və qaydalara riayət edilməsi
barədə sorğular aparılması; habelə
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edilən riayət etməmə hallarının auditora açıqlanması ilə
bağlı yazılı təqdimatlar tələb edə bilər. (Ġst: Paraq. A12)
17.

Müəyyən edilmiĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə halları olmadıqda, auditordan müəssisənin 12-16-cı paraqraflarda irəli
sürülən qanun və qaydalara riayət etməsi ilə bağlı audit prosedurlarını yerinə yetirmək tələb olunmur.

Qanun və qaydaların tələblərinə müəyyən edilən və ya ehtimal
edilən riayət etməmə zamanı audit prosedurları
18.

Əgər auditor qanun və ya qaydalara riayət etməmə və ya ehtimal
edilən riayət etməmə halları haqqında məlumatdan xəbər tutarsa,
aĢağıdakıları etməlidir: (Ġst: Paraq. A13)
(a) Hərəkətin xüsusiyyəti və baĢ verdiyi Ģəraitlərə dair təsəvvür
əldə etməlidir; habelə
(b) Bu hərəkətin maliyyə hesabatlarına mümkün təsirini dəyərləndirmək üçün əlavə informasiya əldə etməlidir. (Ġst:
Paraq. A14)

19.

Əgər auditor riayət etməmə halının ola bilməsi ilə bağlı Ģübhə
edərsə, bu məsələni rəhbərliklə və müvafiq hallarda, idarəetməyə
məsul Ģəxslərlə müzakirə etməlidir. Əgər rəhbərlik və ya müvafiq
hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslər müəssisənin qanun və qaydalara riayət etməsi və auditorun fikrincə, ehtimal edilən riayət
etməmə halının maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir edə
bilməsini dəstəkləyən yetərli məlumat təqdim etməzsə, auditor
hüquqi məsləhət almaq üçün müraciət etmək zərurətini nəzərdən
keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A15-A16)

20.

Əgər ehtimal edilən riayət etməmə halına dair yetərli informasiya
əldə edilə bilməzsə, auditor münasib audit sübutlarının çatıĢmamasının auditor rəyinə təsirini qiymətləndirməlidir.

21.

Auditor riayət etməmənin auditin digər aspektləri ilə əlaqədar
nəticələrini, o cümlədən audit riskinin qiymətləndirilməsini və
yazılı təqdimatların etibarlılığını dəyərləndirməli və müvafiq tədbir görməlidir. (Ġst: Paraq. A17-A18)
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Qanun və qaydaların tələblərinə müəyyən edilən və ya ehtimal
edilən riayət etməmə barədə məlumat verilməsi

22.

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısı müəssisənin rəhbərliyinə
cəlb olunduğu və buna görə də auditorun müəyyən edilmiĢ və ya
ehtimal edilən riayət etməmə ilə bağlı məsələlərə dair verdiyi
məlumatdan artıq xəbərdar olması5 hallarından baĢqa, auditor
audit zamanı qarĢısına çıxmıĢ qanun və qaydalara riayət etməmə ilə bağlı, açıq-aĢkar əhəmiyyətsiz hallardan baĢqa, idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verməlidir.

23.

Əgər auditorun fikrincə, 22-ci paraqrafda təsvir edilmiĢ riayət etməmənin qəsdən törədilməsi və əhəmiyyətli hal olması hesab
edilərsə, auditor bu barədə idarəetməyə məsul Ģəxslərə ən qısa
vaxtda xəbər verməlidir.

24.

Əgər auditor rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərin riayət
etməmə ilə əlaqəli olmasına Ģübhə edərsə, bu məsələni o, müəssisənin daha yüksək nüfuz sahiblərinə (əgər mövcud olarsa),
məsələn, Audit komitəsi və ya MüĢahidə ġurasına xəbər verməlidir. Daha yüksək nüfuz sahibləri olmazsa, yaxud auditor xəbər
verilməsini qeyri-mümkün hesab edərsə və ya kimə məlumat verilməsinə əmin olmazsa, auditor hüquqi məsləhət almaq üçün
müraciət etmək zərurətini nəzərdən keçirməlidir.

Maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatında qanun və qaydaların
tələblərinə riayət etməmə barədə məlumat verilməsi

5
6

25.

Əgər auditor riayət etməmənin maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli
təsirə malik olması və maliyyə hesabatlarında adekvat olaraq əks
olunmaması barədə nəticə çıxararsa, onda 705 saylı BAS-a müvafiq olaraq, maliyyə hesabatlarına dair Ģərti müsbət və ya mənfi
rəy bildirməlidir.6

26.

Əgər rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər auditorun maliy-

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, 13-cü paraqraf.
705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS, 7-8-ci
paraqraflar.
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Qanun və qaydaların tələblərinə riayət etməmə barədə idarəetməyə
məsul şəxslərə məlumat verilməsi
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yə hesabatları üçün əhəmiyyətli ola bilən riayət etməmə halının
baĢ vermiĢ olmasını və ya baĢ vermə ehtimalını qiymətləndirmək
üçün yetərli münasib audit sübutları əldə etməsinə mane olarsa,
auditor 705 saylı BAS-a müvafiq olaraq, auditin əhatə dairəsinə
qoyulan məhdudiyyətə əsaslanaraq, maliyyə hesabatları barədə
Ģərti müsbət rəy ifadə etməli və ya rəydən imtina etməlidir.
27.

Əgər auditor riayət etməmə halının baĢ vermiĢ olmasını rəhbərlik
və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən deyil, Ģəraitlərin
yaratdığı məhdudiyyət üzündən müəyyən edə bilməzsə, auditor
705 saylı BAS-a müvafiq olaraq, bunun auditor rəyinə təsirini
qiymətləndirməlidir.

Tənzimləyici və hüquq mühafizə orqanlarına qanun və qaydaların
tələblərinə riayət etməmə barədə məlumat verilməsi
28.

Əgər auditor qanun və qaydalara riayət etməmə halını müəyyən
etmiĢsə və ya bundan Ģübhələnərsə, müəyyən edilmiĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə müəssisənin xaricindəki
tərəflərə məlumat verməklə bağlı auditorun məsuliyyətini
müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A19-A20)

SənədləĢdirmə
29.

Auditor audit sənədlərinə qanun və qaydalara müəyyən edilmiĢ
və ya ehtimal edilən riayət etməmə faktını rəhbərliklə və müvafiq
hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərlə və müəssisənin xaricindəki
digər tərəflərlə müzakirələrin nəticələrini daxil etməlidir.7 (Ġst:
Paraq. A21)
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Qanun və qaydalara riayət etməyə görə məsuliyyət (Ġst: Paraq. 3-8)
A1. Müəssisənin fəaliyyətinin qanun və qaydalara uyğun aparılmasını
təmin etmək idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzarəti altında rəhbərliyin vəzifələrinə daxildir. Qanun və qaydalar müəssisənin
maliyyə hesabatlarına müxtəlif yollarla təsir edə bilər: məsələn,

7

230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8-11-ci paraqraflar və A6 paraqrafı.
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onlar maliyyə hesabatlarında informasiyanın hökmən açıqlanmasına bilavasitə təsir göstərə və ya tətbiq olunan maliyyə
hesabatları prinsiplərini müəyyən edə bilər. Onlar, həmçinin,
bəziləri müəssisənin maliyyə hesabatlarında tanınacaq müəyyən qanuni hüquq və öhdəliklərini təyin edə bilər. Bundan əlavə,
qanun və qaydalar onlara riayət etməmə hallarında sanksiyaları
da əks etdirə bilər.



Hüquqi tələblərin monitorinqi və əməliyyat prosedurlarının
bu tələblərə uyğunluğunun təmin edilməsi.



Müvafiq daxili nəzarət sistemlərinin yaradılması və tətbiq edilməsi.



DavranıĢ qaydaları iĢlənib hazırlanması, təbliği və ona
riayət edilməsi.



ƏməkdaĢların düzgün təlimatlandırılması və davranıĢ kodeksinin onlar tərəfindən baĢa düĢülməsinin təmin
edilməsi.



DavranıĢ qaydalarına riayət olunmasının monitorinqi və bu
qaydalara riayət etməyən əməkdaĢlara qarĢı intizam tədbirlərinin tətbiqi.



Hüquqi tələblərin monitorinqinə yardım üçün hüquq məsləhətçilərinin dəvət edilməsi.



Müəssisənin həmin sahədə özünün fəaliyyəti çərçivəsində
riayət etməli olduğu mühüm qanun və qaydaların
reyestrinin və Ģikayətlərin qeydiyyatının aparılması.

Ġri müəssisələrdə bu qayda və prosedurlar aĢağıdakı xidmətlərə müvafiq
öhdəliklərin həvalə edilməsi yolu ilə tamamlana bilər:




Daxili audit xidməti.
Audit komitəsi.
Qanunvericiliyə riayət edilməsinə nəzarət xidməti.
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A2. AĢağıda qanun və qaydalara riayət etməmənin qarĢısının alınması
və aĢkar edilməsi üçün müəssisədə tətbiq edilə biləcək qayda və
prosedurlara dair nümunələr verilir:

MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠTĠ ZAMANI DƏLƏDUZLUQLA
BAĞLI AUDĠTORUN MƏSULĠYYƏTĠ

Auditorun məsuliyyəti
A3. Müəssisənin qanun və qaydalara riayət etməməsi maliyyə
hesabatının əhəmiyyətli təhrifi ilə nəticələnə bilər. Riayət etməmə
faktının aĢkar edilməsi, onun əhəmiyyətliliyindən asılı olmayaraq, auditin digər aspektlərinə, o cümlədən məsələn, rəhbərlik
və ya əməkdaĢların dürüstlüyünün auditor tərəfindən nəzərə alınmasına təsir edə bilər.
A4. Hər hansı bir hərəkətin qanun və qaydalara riayət edilməməsi
faktı olması məhkəmə qərarı ilə müəyyənləĢdirilir və bu, bir
qayda olaraq, auditorun peĢə səlahiyyətlərinin hüdudlarından kənara çıxır. Buna baxmayaraq, özünün hazırlığına, təcrübəsinə
və müəssisəni, onun fəaliyyət göstərdiyi sahəni və sektoru tanımasına arxalanaraq, auditor özünə məlum olan müəyyən
hərəkətlərin qanun və qaydalara riayət edilməməsi ola bildiyini
etiraf edəcəkdir.

A5. Bəzi qanunvericilik tələblərinə uyğun olaraq, auditordan maliyyə hesabatlarının auditi çərçivəsində qanun və qaydaların müəyyən
müddəalarına müəssisənin riayət etməsi barədə rəy vermək tələb
oluna bilər. Bu halda 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın8 və ya
800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın9 auditor hesabatında bu
məsələlərin əks etdirilməsi qaydasını tənzimləyən müddəaları
rəhbər tutulmalıdır. Bundan baĢqa, auditor hesabatı barədə
qanunla müəyyən edilmiĢ xüsusi tələblər mövcud olduqda,
audit planına bu qanun və qaydalara müəssisənin riayət etməli
olması ilə bağlı zəruri testlər daxil edilə bilər.
Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A6. Ġctimai sektorda auditorun qanun və qaydaların tələblərinin nəzərə
alınması ilə bağlı əlavə öhdəlikləri ola bilər ki, bunlar da
maliyyə hesabatının auditi ilə əlaqəli ola və ya müəssisənin
fəaliyyətinin digər aspektlərinə aid edilə bilər.

8

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS, 43-cü paraqraf.
9
800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Xüsusi mülahizələr - xüsusi təyinatlı çərçivələrdə hazırlanmıĢ
maliyyə hesabatlarının auditi‖ BAS, 11-ci paraqraf.
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Qanun və qaydaların tələblərinə riayət edilməsinin auditor
tərəfindən təhlili
Normativ hüquqi mühitin öyrənilməsi (Ġst: Paraq. 12)
A7. Normativ hüquqi mühit və müəssisənin həmin mühitə necə riayət etməsi haqqında ümumi təsəvvür əldə etmək üçün auditor
aĢağıdakıları edə bilər:


Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sahə, normativ tələblər və
digər xarici amillər haqqında auditorun mövcud təsəvvüründən istifadə etmək;



Maliyyə hesabatlarında açıqlanan məbləğ və informasiyalara birbaĢa təsir göstərən qanun və qaydaları əlavə olaraq
öyrənmək;



Müəssisənin fəaliyyətinə əsaslı təsir etməsi gözlənilə bilən
digər qanun və qaydalarla bağlı rəhbərliyə sorğu vermək;



Rəhbərliyə müəssisədə qanun və qaydalara riayət etməklə
bağlı qoyulmuĢ qayda və prosedurlara dair sorğu vermək;
habelə



Rəhbərliyə məhkəmə iddialarının müəyyən edilməsi, dəyərləndirilməsi və uçotu üzrə qəbul edilmiĢ qayda və prosedurlarla bağlı sorğu vermək.

A8. Bəzi qanun və qaydalar hamı tərəfindən qəbul edilmiĢdir, müəssisəyə yaxĢı tanıĢdır, sahədə və ya sektorda tətbiq olunur və onun
daxilindəki təsərrüfat və ya sektora məlum və müəssisənin
maliyyə hesabatları ilə əlaqəlidir (6(a) paraqrafında təsvir olunduğu
kimi). Onlar aĢağıdakıları tənzimləyə bilər:


Maliyyə hesabatlarının forma və məzmununu;



Həmin sahə üçün səciyyəvi olan maliyyə hesabatlılığına
aid məsələləri;



Dövlət müqavilələri üzrə əməliyyatların əks etdirilməsi
qaydasını;
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Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli məbləğlərin müəyyən edilməsinə
və informasiyanın açıqlanmasına bilavasitə təsir göstərən qanun və
qaydalar (Ġst: Paraq. 13)

MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠTĠ ZAMANI DƏLƏDUZLUQLA
BAĞLI AUDĠTORUN MƏSULĠYYƏTĠ


Mənfəət vergisi üzrə xərclərin və ya pensiya xərclərinin hesablanması və ya tanınmasını.

Həmin qanun və qaydalardakı bəzi müddəaların maliyyə
hesabatındakı müəyyən təsdiqləmələrə (məsələn, mənfəət vergisi
üzrə tam həcmdə ehtiyatların yaradılması), digərlərinin isə
bütövlükdə maliyyə hesabatlarına (məsələn, maliyyə hesabatlarının
tam dəsti təĢkil edən məcburi sənədlər toplusu) birbaĢa aidiyyəti
ola bilər. 13-cü paraqrafdakı tələbin məqsədi auditorun maliyyə
hesabatlarındakı məbləğlərin müəyyən edilməsi və informasiyanın
açıqlanmasının həmin qanun və qaydaların müddəaları ilə
uyğunluğuna dair yetərli münasib audit sübutu əldə etməsidir.
Bu cür qanun və qaydaların digər müddəalarına və digər qanun
və qaydalara riayət edilməməsi müəssisə üçün sanksiyalar,
məhkəmə çəkiĢmələri və ya digər problemlərlə nəticələnə bilər
ki, bunlara görə çəkilən xərclərin maliyyə hesabatlarında ehtiyatının
yaradılması tələb edilə bilər, lakin onlar, 6(a) paraqrafında təsvir
olunduğu kimi, maliyyə hesabatlarına birbaĢa təsir göstərmir.
Tələblərə riayət etməmə faktlarını müəyyən etmək üçün prosedurlar:
digər qanun və qaydalar (Ġst: Paraq. 14)
A9. Bəzi digər qanun və qaydalar müəssisənin fəaliyyətinə əhəmiyyətli təsir göstərdiyinə görə, auditor tərəfindən onlara xüsusi
diqqət yetirilməsi tələb oluna bilər (6(b) paraqrafında təsvir olunduğu kimi). Müəssisənin fəaliyyətinə əhəmiyyətli təsirə malik
olan qanun və qaydalara riayət edilməməsi müəssisənin fəaliyyətini dayandırmasına və ya fəaliyyətin fasiləsizliyini sual altına ala
bilər. Məsələn, müəssisənin lisenziyasına və ya hər hansı
fəaliyyəti yerinə yetirmək üçün digər rəsmi icazənin tələblərinə
riayət edilməməsi (məsələn, bank üçün kapitalın yetərliliyi və
ya investisiya normativlərinə riayət etməmə) bu cür təsir göstərə
bilər. Həmçinin, müəssisənin baĢlıca olaraq əməliyyat fəaliyyətinə aidiyyatı olan çoxlu qanun və qaydalar da mövcuddur ki, bunlar da səciyyəvi olaraq, maliyyə hesabatlarına təsir etmir və
müəssisənin maliyyə hesabatlılığına aid informasiya sistemləri
tərəfindən nəzərə alınmır.

A10.Maliyyə hesabatlılığına digər qanun və qaydaların təsiri müəssisənin
fəaliyyətindən asılı olaraq dəyiĢə bildiyinə görə, 14-ci paraqrafda
nəzərdə tutulan audit prosedurları maliyyə hesabatlarına
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əhəmiyyətli təsir göstərə bilən qanun və qaydalara riayət etməmə
hallarının auditor tərəfindən aĢkar edilməsinə yönəldilir.
Digər audit prosedurları vasitəsilə aşkar edilən riayət etməmə halları
(Ġst: Paraq. 15)
A11.Maliyyə hesabatlarına dair rəy formalaĢdırmaq üçün tətbiq olunan
audit prosedurları qanun və qaydalara riayət etməmə hallarını və
ya ehtimal edilən riayət etməmə hallarını aĢkar edə bilər.
Məsələn, bu cür audit prosedurlarına aĢağıdakılar daxil ola bilər:


Protokollarla tanıĢlıq;



Müəssisənin rəhbərliyinə, Ģtatlı və ya kənar hüquq məsləhətçilərinə məhkəmə çəkiĢmələri, iddialar və ehtimal edilən
məbləğlərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı sorğuların verilməsi; habelə



Əməliyyat kateqoriyalarının, hesab qalıqlarının və ya informasiyanın açıqlanmasının mahiyyəti üzrə müfəssəl
testlərin keçirilməsi.

A12.Qanun və qaydaların maliyyə hesabatlarına təsiri xeyli fərqli
olduğuna görə, yazılı təqdimatlar müəyyən edilmiĢ və ya ehtimal
edilən və maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsiri ola bilən qanun
və qaydalara riayət etməmə halı haqqında rəhbərliyin bilikləri
barədə zəruri audit sübutu təqdim edir. Bununla belə, yazılı təqdimatlar onların özləri haqqında yetərli münasib audit sübutları
təqdim etmir və müvafiq olaraq, auditorun əldə etməli olduğu
digər audit sübutlarının xüsusiyyəti və həcminə təsir etmir.10
Qanun və qaydaların tələblərinə müəyyən edilən və ya ehtimal
edilən riayət etməmə zamanı audit prosedurları
Qanun və qaydalara riayət etməmə halının əlamətləri (Ġst: Paraq. 18)
A13.Əgər auditor aĢağıdakı məsələlərin mövcudluğundan xəbərdardırsa və ya bu barədə məlumat əldə edərsə, bu, qanun və qaydalara riayət etməmə halının əlaməti ola bilər:


10

Tənzimləyici və ya dövlət orqanları tərəfindən araĢdırma-

580 saylı ―Yazılı təqdimatlar‖ BAS, 4-cü paraqraf.
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Yazılı təqdimatlar (Ġst: Paraq. 16)
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ların aparılması və ya cərimə və penyaların ödənilməsi.


Məsləhətçilərə, əlaqəli tərəflərə, əməkdaĢlara və ya dövlət
qulluqçularına müəyyən edilməmiĢ xidmətlərə görə
ödəniĢlər və ya borc ödəniĢləri.



Müəssisə tərəfindən və ya sahədə qəbul edilmiĢ və faktiki
təhvil alınan xidmətlərlə əlaqədar ödəniĢlərlə müqayisədə
həddən artıq çox olması aĢkara çıxan komisyon və ya agent
haqları.
Bazar qiymətindən xeyli yuxarı və ya aĢağı olan qiymətlə
satınalmalar.





Nağd yolla qeyri-tipik ödəniĢlər, təqdim edənə ödəniləsi kassa qəbzləri formasında satınalmalar və ya nömrəli bank
hesablarına köçürmələr.



GüzəĢtli vergi rejimli zonalarda qeydiyyatda olan Ģirkətlərlə
qeyri-tipik əməliyyatlar.



Malların və ya xidmətlərin istehsal edilmədiyi ölkələrə
göndərilən ödəniĢlər.



Valyuta nəzarətinə dair lazımi sənədləĢdirmə olmadan ödəniĢlər.



Adekvat izləmə və ya yetərli sübut əldə etmək üçün istər
planlı Ģəkildə, istərsə də təsadüfən müvəffəqiyyətsizliyə
uğrayan məlumat sisteminin mövcudluğu.



Ġcazəsiz və ya düzgün qeydiyyata alınmamıĢ sövdələĢmələr.



Mediada xoĢagəlməz Ģərhlər.

Auditorun qiymətləndirməsi ilə bağlı məsələlər (Ġst: Paraq. 18(b))
A14. Auditorun maliyyə hesabatlarına mümkün təsiri olan
qiymətləndirməsi ilə bağlı məsələlərə aĢağıdakılar daxildir:


Maliyyə hesabatlarına dair qanun və qaydalara riayət etməmənin maliyyə ilə bağlı gözlənilən nəticələri, o cümlədən,
məsələn, cərimə və penyaların qoyulması, dəyən zərərin
ödənilməsi, aktivlərdən məhrum olma təhlükəsi, fəaliyyətin
məcburi dayandırılması və məhkəmə çəkiĢmələri.



Gözlənilən maliyyə nəticələrinin onlar barədə informasiyanın açıqlanmasını tələb etməsi.
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Gözlənilən maliyyə nəticələrinin maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdim olunmasını Ģübhə altına alacaq və ya maliyyə
hesabatlarının baĢqa Ģəkildə yanlıĢ olmasına səbəb olacaq
qədər ciddi olması.

Audit prosedurları (Ġst: Paraq. 19)
A15.Auditor aĢkar etdiyi faktları idarəetməyə məsul Ģəxslərlə o zaman
müzakirə edə bilər ki, onlar əlavə audit sübutları təqdim etsinlər.
Məsələn, auditor idarəetməyə məsul Ģəxslərin qanun və qaydalara
riayət etməmə ehtimalına gətirib çıxarmıĢ sövdələĢmə və ya
hadisələrə dair fakt və hallar barədə eyni təsəvvürə malik olmalarını təsdiqləyə bilər.
A16.Əgər rəhbərlik, yaxud müvafiq olaraq, idarəetməyə məsul Ģəxslər müəssisənin əslində qanun və qaydalara riayət etməsi barədə
auditora yetərli informasiya təqdim etməzlərsə, auditor müəssisənin Ģtatlı və ya kənar hüquq məsləhətçisi ilə Ģəraitlərə uyğun
qanun və qaydaların tətbiqi, o cümlədən dələduzluq ehtimalı və
maliyyə hesabatlarına mümkün təsirlərlə bağlı məsləhət almağı
məqsədəuyğun hesab edə bilər. Əgər müəssisənin hüquq məsləhətçisindən məsləhət almaq məqsədəuyğun hesab edilməzsə,
yaxud hüquq məsləhətçisinin rəyi auditoru qane etməzsə, auditor
özünün hüquq məsləhətçisindən qanun və ya qaydalara zidd bir
hərəkətin baĢ verməsi, mümkün hüquqi nəticələr, o cümlədən
dələduzluq ehtimalı və auditorun hansı növbəti addımı atmalı olması ilə bağlı məsləhət almağı müvafiq hesab edə bilər.
A17.21-ci paraqrafa uyğun olaraq, auditor riayət etməmə ilə bağlı
nəticələri auditin digər aspektləri, o cümlədən riskin auditor
tərəfindən qiymətləndirilməsi və yazılı təqdimatların etibarlılığı
ilə müqayisə edərək dəyərləndirir. Auditor tərəfindən müəyyən
edilmiĢ riayət etməmə üzrə xüsusi halların nəticələri hərəkətin
törədilməsi və gizlədilməsinin, mövcud olarsa, xüsusi nəzarət
fəaliyyətləri ilə əlaqəsindən və cəlb olunmuĢ rəhbərlik və ya
əməkdaĢların səviyyəsindən, xüsusilə də müəssisə daxilində ən
yüksək səlahiyyət sahiblərinin cəlb olunmasından asılı olacaqdır.
A18.Müstəsna hallarda rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər auditorun həmin Ģəraitlərdə müvafiq hesab etdiyi çatıĢmazlıqların
295

250 saylı BAS

BAS

Riayət etməmə ilə bağlı nəticələrin qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq. 21)

MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠTĠ ZAMANI DƏLƏDUZLUQLA
BAĞLI AUDĠTORUN MƏSULĠYYƏTĠ

aradan qaldırılması istiqamətində tədbir görmədiyi zaman auditor
tətbiq olunan qanun və ya qayda çərçivəsində imtina mümkün
olarsa, hətta riayət etməmə faktı maliyyə hesabatları üçün
əhəmiyyətli olmadıqda belə, tapĢırıqdan imtinanı zəruri hesab
edə bilər. TapĢırıqdan imtinanın zəruri olması haqqında qərar verildiyi zaman auditor hüquq məsləhəti üçün müraciət edə bilər.
Əgər tapĢırıqdan imtina mümkün olmazsa, auditor alternativ tədbirləri, o cümlədən riayət etməmə faktını auditorun hesabatındakı
digər məsələlər paraqrafında təsvir etməyi nəzərdən keçirə
bilər.11
Müəyyən edilmiĢ və ya Ģübhə edilən riayət etməmə barədə məlumat
verilməsi
Müəyyən edilmiş və ya şübhə edilən riayət etməmə barədə tənzimləyici
və hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilməsi (Ġst: Paraq. 28)
A19.MüĢtəri məlumatlarının məxfiliyini qoruyub saxlamaqla bağlı auditorun peĢə vəzifəsi qanun və qaydalara müəyyən edilmiĢ və ya
ehtimal edilən riayət etməmə barədə müəssisə xaricindəki tərəfə
məlumat verməsinə mane ola bilər. Bununla belə, auditorun
hüquqi məsuliyyəti yurisdiksiyadan asılı olaraq dəyiĢir və
müəyyən hallarda məxfiliyin saxlanılması ilə bağlı vəzifə əsas
qanun, qanun və ya məhkəmə qərarı ilə müqayisədə üstün
qüvvəyə malik ola bilməz. Bəzi yurisdiksiyalarda maliyyə müəssisəsinin auditoru özünün qanuni vəzifə borcuna görə, qanun və
qaydalara riayət etməmə halının baĢ verməsi və ya ehtimal edilən
baĢ verməsi barədə nəzarət orqanlarına məlumat verməlidir.
Həmçinin, bəzi yurisdiksiyalarda rəhbərlik və ya müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslər düzəliĢ tədbirləri görməzsə,
auditor maliyyə hesabatlarındakı əhəmiyyətli təhriflər barədə dövlət
orqanlarına məlumat verməlidir. Müvafiq tədbir görülməsi barədə
qərar qəbul etmək məqsədilə auditor hüquqi məsləhət əldə etməyi
məqsədəuyğun hesab edə bilər.
Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A20. Ġctimai sektorun auditoru riayət etməmə hallarına dair qanunverici orqana və ya digər dövlət orqanına məruzə etmək, yaxud
onları auditor hesabatında qeyd etmək məcburiyyətində qala
11

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər
paraqrafı‖ BAS, 8-ci paraqraf.
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bilər.
SənədləĢdirmə (Ġst: Paraq. 29)
A21. Qanun və qaydalara müəyyən edilmiĢ və ya ehtimal edilən riayət
etməmə faktları ilə bağlı auditor tərəfindən sənədləĢdirməyə
aĢağıdakılar daxil edilə bilər:
Uçot sənədlərinin və ya qeydlərin surəti.



Rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslər və ya müəssisə xaricindəki tərəflərlə keçirilmiĢ müzakirələrin protokolları.

BAS
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260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖
beynəlxalq audit standartı (BAS) 200 saylı ―Müstəqil auditorun
ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS ilə birlikdə oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) maliyyə hesabatlarının auditi
zamanı idarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə sahəsində auditorun
məsuliyyətindən bəhs edir. Bu BAS müəssisənin idarəetmə strukturundan və ya ölçüsündən asılı olmayaraq tətbiq edilməsinə
baxmayaraq, onun xüsusi tövsiyələri idarəetməyə məsul Ģəxslərin
hamısının müəssisənin idarə edilməsinə cəlb olunduğu hallara və
listinq subyektlərinə aiddir. Bu BAS müəssisənin rəhbərliyi və
ya idarəetmə funksiyaları həvalə edilməmiĢ sahibkarları ilə auditorun qarĢılıqlı əlaqəsinə dair tələbləri müəyyən etmir.
2. Bu BAS maliyyə hesabatlarının auditi kontekstində yazılmıĢdır,
lakin idarəetməyə məsul Ģəxslər digər tarixi maliyyə məlumatlarının hazırlanmasına nəzarət etmək məsuliyyəti daĢıdığı zaman
(zəruri olaraq Ģəraitlərə uyğunlaĢmaqla) belə məlumatların auditinə də tətbiq oluna bilər.
3. Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı ikitərəfli səmərəli informasiya əlaqəsinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, bu BAS auditorun
idarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqəsi üçün hərtərəfli kompleks
prinsiplər təklif edir, habelə bu cür qarĢılıqlı əlaqənin bəzi konkret
məsələlərini müəyyən edir. Nəzərə çatdırılmalı olan və bu BASın tələblərini tamamlayan/təĢkil edən əlavə məsələlər digər BASlarda müəyyən edilir (bax: Əlavə 1). Bundan əlavə, 265 saylı
BAS1 audit zamanı auditorun daxili nəzarətdə müəyyən etmiĢ
olduğu əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların idarəetməyə məsul Ģəxslərlə
əlaqəsi ilə bağlı xüsusi tələbləri müəyyən edir. Bu və ya digər
BAS-ların tələb etmədiyi əlavə məsələlərin nəzərə çatdırılması
qanun və ya qayda, müəssisə ilə razılıq, yaxud tapĢırığa tətbiq
olunan əlavə tələblər, məsələn, milli peĢəkar mühasibat təĢkilatının standartlarında əks etdirilə bilər. Bu BAS-da olan heç
bir müddəa istənilən digər məsələləri auditorun idarəetməyə
məsul Ģəxslərin nəzərinə çatdırmasına mane olmur. (Ġst: Paraq.
A33-A36)
1

265 saylı ―Daxili nəzarətlə bağlı çatıĢmazlıqların idarəetməyə məsul Ģəxslərə və rəhbərliyə
bildirilməsi‖ BAS.
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Əlaqənin rolu
4. Bu BAS-da əsasən auditorun idarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqəsi
təsvir olunur. Buna baxmayaraq, ikitərəfli səmərəli əlaqə əsasən
aĢağıdakılara yardım göstərilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb edir:
(a) Bu tapĢırıq kontekstində auditlə əlaqəli məsələlərin auditor
və idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən baĢa düĢülməsi və
əməli əməkdaĢlıq mühitinin yaradılması. Bu zaman auditorun müstəqilliyi və obyektivliyi qorunub saxlanır.
(b) Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərdən auditorun müvafiq məlumatlar əldə etməsi. Məsələn, idarəetməyə məsul Ģəxslər müəssisə və onun mühitini baĢa düĢməkdə, audit sübutlarının
mənbələrini müəyyən etməkdə və konkret əməliyyat və
hadisələr haqqında məlumat əldə etməkdə auditora yardım
göstərə bilər; habelə

5. Auditor bu BAS-da ifadə edilmiĢ məsələləri nəzərə çatdırmağa
görə məsuliyyət daĢımasına baxmayaraq, rəhbərlik də idarəetmə
əhəmiyyətli məsələlərin idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə
çatdırmağa borcludur. Auditorun bu məsələləri nəzərə çatdırması
rəhbərliyi qeyd edilən məsuliyyətdən azad etmir. Eyni zamanda,
auditorun məsuliyyəti dairəsində olan məsələləri rəhbərliyin
idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə çatdırması isə auditoru bu
məsuliyyətdən azad etmir. Bununla belə, bu məsələlərin rəhbərlik
tərəfindən xəbər verilməsi auditorun bu məsələləri idarəetməyə
məsul Ģəxslərin nəzərinə çatdırmasının forma və ya müddətinə
təsir edə bilər.
6. BAS-ın tələbinə əsasən, nəzərə çatırılmalı olan konkret məsələlər
üzrə əlaqə hər bir auditin ayrılmaz bir hissəsidir. Bununla belə,
BAS-lar idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə çatdırmaq üçün
istənilən digər məsələləri müəyyən etməklə bağlı xüsusi prosedurların yerinə yetirməsini auditordan tələb etmir.
7. Qanun və ya qaydalar auditorun müəyyən məsələləri idarəetməyə
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(c) Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən maliyyə hesabatının
hazırlanması prosesinə nəzarətlə bağlı öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsi və bununla da maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflər riskinin azaldılması.
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məsul Ģəxslərin nəzərinə çatdırmasını məhdudlaĢdıra bilər.
Məsələn, qanun və ya qaydalar faktiki və ya ehtimal edilən qanunsuz hərəkətin müvafiq dövlət orqanı tərəfindən araĢdırılmasına zərər vura bilən nəzərə çatdırılmanı və ya digər hərəkəti
qadağan edə bilər. Bəzi hallarda auditorun məxfiliklə bağlı öhdəlikləri ilə nəzərə çatdırmaqla bağlı öhdəlikləri arasında mürəkkəb
ziddiyyətlər yarana bilər. Belə vəziyyətlərdə auditor hüquqi məsləhət almaq üçün müraciət edə bilər.
Qüvvəyə minmə tarixi
8. Bu BAS 15 dekabr 2016-cı il tarixindən sonra baĢa çatan dövrlər
üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsədlər
9. Auditorun məqsədləri aĢağıdakılardır:
(a) Maliyyə hesabatlarının auditi, habelə auditin planlaĢdırılmıĢ
həcmi və müddətinə ümumi nəzarətlə bağlı auditorun məsuliyyəti barədə idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə
aydın informasiya çatdırmaq;
(b) Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərdən auditə aid informasiya əldə
etmək;
(c) Ġdarəetməyə məsul Ģəxsləri auditdən irəli gələn mühüm
olan və onların maliyyə hesabatının verilməsi prosesinə
nəzarət etməklə bağlı öhdəliyinə dair məlumatlarla vaxtında təmin etmək; habelə
(d) Auditorla idarəetməyə məsul Ģəxslər arasında ikitərəfli
səmərəli əlaqəyə yardım göstərmək.

AnlayıĢlar
10. BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənanı daĢıyır:
(a)

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər (Those charged with governance) – Müəssisənin strateji istiqamətinə nəzarətə görə məsuliyyət daĢıyan və müəssisənin hesabatlılığı ilə, o
cümlədən maliyyə hesabatlılığı prosesinə nəzarətlə
bağlı öhdəlikləri olan Ģəxs(lər) və ya təĢkilat(lar)
(məsələn, korporativ qəyyum). Bir sıra yurisdiksiyalarda
bəzi müəssisələr üçün idarəetməyə məsul Ģəxslərə rəhbər
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vəzifələrdə çalıĢan iĢçilər, məsələn, özəl və ya ictimai sektora aid müəssisənin Ġdarə Heyətinin icra komitəsinin
üzvləri, yaxud sahibkar-menecer daxil ola bilər. Ġdarəetmə
strukturlarının müxtəlifliyi ilə bağlı müzakirə üçün bax:
A1-A8 paraqrafları.
(b)

Rəhbərlik (Management) - Müəssisənin əməliyyatlarının
yerinə yetirilməsinə görə icraçı qismində məsuliyyət
daĢıyan Ģəxs və ya Ģəxslər. Müəyyən yurisdiksiyalarda bəzi
müəssisələrə gəlincə, rəhbərliyin tərkibinə idarəetməyə
məsul Ģəxslərin bəziləri və ya hamısı, məsələn, Ġdarə Heyətinin icra komitəsinin üzvləri və ya sahibkar-rəhbər daxildir.

Tələblər
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər
11. Auditor müəssisənin idarəetmə strukturu daxilində olan və əlaqə
Saxlanılmalı olan müvafiq Ģəxs(lər)i müəyyən etməlidir. (Ġst:
Paraq. A1-A4)
İdarəetməyə məsul şəxslərin altqrupu ilə əlaqə
12. Əgər auditor idarəetməyə məsul Ģəxslərin altqrupu, məsələn, Audit komitəsi, yaxud hər hansı bir ayrıca Ģəxslə əlaqə saxlayırsa,
o, həmçinin, idarəetmə orqanı ilə əlaqə saxlamaq zərurətini də
müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A5-A7)

13. Bəzi hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısı müəssisənin,
məsələn, müəssisənin yeganə bir sahibkar tərəfindən idarə
edildiyi və daha bir kimsənin idarəetmə rolu daĢımadığı kiçik
müəssisənin idarə edilməsinə cəlb olunurlar. Bu hallarda əgər bu
BAS-ın tələb etdiyi məsələlər rəhbərliklə bağlı öhdəlikləri olan
Ģəxs(lər)ə çatdırılarsa və həmin Ģəxs(lər), həmçinin, idarəetmə
öhdəliklərinə malik olurlarsa, həmin məsələləri eyni Ģəxs(lər)ə
onların öz idarəetmə rolunu yerinə yetirdiyi zaman bir daha çatdırmaq zəruri deyildir. Bu məsələlər 16(c) paraqrafında qeyd olunur. Buna baxmayaraq, auditor əmin olmalıdır ki, rəhbərlik
məsuliyyətinə malik olan Ģəxs(lər)lə əlaqə auditorun baĢqa hallarda əlaqə saxlayacağı Ģəxslərin hamısı ilə lazımi Ģəkildə əlaqə
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Müəssisənin idarə edilməsinin idarəetməyə məsul şəxslərin hamısına
həvalə edildiyi hallar
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saxlamaq deməkdir. (Ġst: Paraq. A8)
Nəzərə çatdırılmalı məsələlər
Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı auditorun məsuliyyəti
14. Auditor maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı öz öhdəliklərini,
o cümlədən aĢağıdakıları idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə
çatdırmalıdır:
(a) Auditor idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzarəti ilə rəhbərlik
tərəfindən hazırlanmıĢ maliyyə hesabatına dair rəyin formalaĢdırılması və ifadə edilməsinə görə məsuliyyət daĢıyır;
habelə
(b) Maliyyə hesabatlarının auditi rəhbərliyi və ya idarəetməyə
məsul Ģəxsləri öz məsuliyyətindən azad etmir. (Ġst: Paraq.
A9-A10)
Auditin planlaşdırılmış həcmi və müddəti
15. Auditor müəyyən etdiyi əhəmiyyətli riskləri nəzərə alan məlumatı
əhatə edən auditin planlaĢdırılmıĢ həcmi və müddəti haqqında ümumi məlumatı idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə çatdırmalıdır.
(Ġst: Paraq. A11-A16)
Auditin mühüm nəticələri
16. Auditor idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə aĢağıdakı informasiyanı çatdırmalıdır: (Ġst: Paraq. A17-A18)
(a) Müəssisənin mühasibat uçotu praktikası, o cümlədən uçot
siyasəti, uçot qiymətləndirmələri və maliyyə hesabatlarında
informasiyanın açıqlanmasının vacib keyfiyyət aspektləri
haqqında auditorun mülahizələri. Müvafiq olarsa, auditor
tətbiq olunan əsas maliyyə hesabatları çərçivəsində
münasib olan mühüm mühasibat uçotu metodunun müəssisənin xüsusi Ģəraitlərinə münasib olmadığını hesab etməsinin səbəbini idarəetməyə məsul Ģəxslərə izah
etməlidir; (Ġst: Paraq. A19-A20)
(b) Audit zamanı təsadüf edilən mühüm çətinliklər; (Ġst:
Paraq. A21)
(c) Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısı müəssisənin rəhbərliyinə cəlb olunmazsa:
260 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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(i)

Audit zamanı ortaya çıxan və rəhbərliklə müzakirə
edilmiĢ və ya onun nəzərinə çatdırılmıĢ əhəmiyyətli məsələlər; habelə (Ġst: Paraq. A22)

(ii)

Auditorun tələb etdiyi yazılı təqdimatlar;

(d) Mövcud olarsa, auditor hesabatının forma və məzmununa
təsir edən amillər; habelə (Ġst: Paraq.A23-A25).
(e) Audit zamanı ortaya çıxan və auditorun peĢəkar mühakiməsinə əsasən, maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi
prosesinə nəzarət üçün əhəmiyyətli olan digər məsələlər.
(Ġst: Paraq. A26-A28)
Auditorun müstəqilliyi
17. Listinq subyektlərinin auditi zamanı auditor idarəetməyə məsul
Ģəxslərin nəzərinə aĢağıdakı informasiyanı çatdırmalıdır:

(i)

ġirkət, Ģəbəkə Ģirkətləri və müəssisə arasında bütün
münasibətlərin və auditorun peĢəkar mühakiməsinə
görə, müstəqilliyə təsir göstərə bilən digər
məsələlərin, o cümlədən maliyyə hesabatlarının əhatə
etdiyi dövr ərzində Ģirkət və Ģəbəkə Ģirkətlərinin
müəssisəyə və onun bölmələrinə göstərdikləri audit
və qeyri-audit xidmətləri üçün təyin olunmuĢ
ümumi xərclərin açıqlaması. Bu xərclər kateqoriyalara
ayrılmalıdır ki, auditorun müstəqilliyinə təsiri
qiymətləndirməkdə idarəetməyə məsul Ģəxslərə
yardım etsin; habelə

(ii)

Müstəqilliyin məruz qaldığı aĢkar edilmiĢ təhlükələri aradan qaldırmaq və ya onları məqbul
səviyyəyədək azaltmaq üçün tətbiq olunmuĢ müvafiq
təhlükəsizlik tədbirlərinin təsviri. (Ġst: Paraq. A29A32)
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(a) TapĢırıq qrupunun və Ģirkətdə digər iĢçilərin, Ģirkətin və
lazım gələrsə, Ģəbəkə Ģirkətlərinin müstəqilliklə bağlı müvafiq etik normalara riayət etməsi barədə bəyanatı; habelə
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Əlaqə prosesi
Əlaqə prosesinin hazırlanması
18. Auditor çatdırılmalı informasiyanın formasını, müddətini və
ehtimal edilən ümumi məzmununu idarəetməyə məsul Ģəxslərin
nəzərinə çatdırmalıdır. (Ġst: Paraq. A37-A45)
Əlaqənin forması
19. Əgər auditorun peĢəkar mühakiməsinə görə, Ģifahi xəbərdarlıq
adekvat sayılmazsa, auditor audit zamanı əldə edilmiĢ əhəmiyyətli
nəticələri idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə yazılı Ģəkildə çatdırmalıdır. Yazılı əlaqənin audit zamanında ortaya çıxmıĢ bütün
məsələləri əks etdirməsi vacib deyildir. (Ġst: Paraq. A46-A48)
20. 17-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuĢ hallarda auditor idarəetməyə
məsul Ģəxslərə auditorun müstəqilliyi ilə bağlı yazılı məlumat
verməlidir.
Əlaqənin müddəti
21. Auditor idarəetmə səlahiyyətlərinə malik Ģəxslərə vaxtında məlumat verməlidir. (Ġst: Paraq. A49-A50)
Əlaqə prosesində uyğunluq
22. Auditor özü ilə idarəetməyə məsul Ģəxslər arasında ikitərəfli
əlaqənin auditin məqsədinə uyğun olub-olmamasını dəyərləndirməlidir. Əgər uyğun deyildirsə, auditor əhəmiyyətli təhriflər
riskinin özü tərəfindən qiymətləndirilməsinə və yetərli münasib
audit sübutları əldə etmək imkanına təsirini dəyərləndirməli və
müvafiq tədbirlər görməlidir. (Ġst: Paraq. A51-A53)
SənədləĢdirmə
23. Əgər bu BAS-da nəzərdə tutulmuĢ məsələlər üzrə Ģifahi xəbər
verilərsə, auditor nə zaman və kimə xəbər verildiyini audit
sənədlərinə daxil etməlidir. Əgər bu informasiya yazılı Ģəkildə
verilmiĢsə, onda auditor əlaqə sənədinin surətini audit
sənədləĢdirməsinin tərkib hissəsi kimi saxlamalıdır.2 (Ġst: Paraq.
A54)

2

230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8-11-ci və A6 paraqrafları.
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***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər (Ġst: Paraq. 11)



Bəzi yurisdiksiyalarda MüĢahidə ġurası (tamamilə, yaxud
əsasən qeyri-icraçı direktorlardan ibarət) mövcud olur ki,
bu da hüquqi baxımdan icra komitəsindən (Ġdarə Heyəti)
(―ikisəviyyəli‖ idarəetmə strukturu) ayrıdır. Digər yurisdiksiyalarda hər iki funksiya – müĢahidə və icra funksiyaları
qanunla müəyyən edilmiĢ vahid Ģuranın (―birsəviyyəli‖
idarəetmə strukturu) tərkibinə daxildir.



Bəzi müəssisələrdə idarəetməyə məsul Ģəxslər müəssisənin
hüquqi strukturunun ayrılmaz bir hissəsi olan mövqeləri
tutur, məsələn, Ģirkət direktorları. Digər yurisdiksiyalarda,
məsələn, bəzi dövlət müəssisələrində isə idarəetmə
səlahiyyəti müəssisənin tərkib hissəsi olmayan orqana həvalə olunmuĢdur.



Bəzi hallarda müəssisənin rəhbərliyinə idarəetməyə məsul
Ģəxslərin bəziləri və ya hamısı cəlb olunurlar. Digər hallarda isə idarəetməyə məsul Ģəxslər və müəssisənin rəhbərliyi müxtəlif Ģəxslərdən ibarət olur.



Bəzi hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslər müəssisənin maliyyə hesabatlarının təsdiqlənməsinə3 görə cavabdehdir (baĢqa
hallarda bu, rəhbərliyin vəzifəsinə daxildir).

A2. Əksər müəssisələrdə idarəetmə rəhbər orqanın kollektiv məsuliyyəti olur, məsələn, direktorlar Ģurası, MüĢahidə ġurası, tərəfdaĢlar, mülkiyyətçilər, Ġdarə Heyəti, idarəçilər Ģurası, etibarnamə
ilə fəaliyyət göstərən mülkiyyətçilər, yaxud oxĢar səlahiyyətli
3

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS-ın A68 paraqrafında təsvir olunduğu kimi, bu kontekstdə ―təsdiqləməyə
görə məsuliyyət daĢımaq‖ maliyyə hesabatlarını təĢkil edən bütün hesabatların, o cümlədən
izahedici qeydləri əhatə edən hesabatların hazırlanması barədə nəticə çıxarmaq üçün
səlahiyyətə malik olmaq deməkdir.
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A1. Ġdarəetmə strukturları yurisdiksiyadan və müəssisənin tipindən,
onun mədəni və hüquqi mühitindən, ölçüsündən və sahibkarların
tərkibindən asılı olaraq dəyiĢir. Məsələn:
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Ģəxslər. Bununla belə, bəzi kiçik müəssisələrdə idarəetmə bir
Ģəxsə həvalə oluna bilər, məsələn, digər sahibkarların olmadığı
yerdə sahibkar-menecer, yaxud etibarnamə ilə fəaliyyət göstərən
qəyyum. Ġdarəetmə kollektiv məsuliyyət olduğu zaman Audit
komitəsi və ya hətta ayrıca bir Ģəxsin timsalında bir altqrupa
idarəetmə orqanına öz vəzifələrini yerinə yetirməkdə yardım
göstərməklə bağlı xüsusi tapĢırıqlar verilə bilər. Alternativ
olaraq, altqrup və ya ayrıca Ģəxs idarəetmə orqanının məsuliyyətindən fərqli, qanunla müəyyən edilmiĢ xüsusi məsuliyyətə malik ola bilər.
A3. Bu cür müxtəliflik o deməkdir ki, bütün auditlər üçün auditorun
konkret məsələlər barədə əlaqə saxlaması lazım olan Ģəxs(lər)in
bu BAS-da müəyyən edilməsi qeyri-mümkündür. Həmçinin, bəzi
hallarda əlaqə saxlanılası müvafiq Ģəxs(lər), məsələn, idarəetmə
strukturu rəsmi olaraq təyin edilməmiĢ müəssisələr – ailə
tərəfindən idarə edilən Ģirkətlər, bəzi qeyri-kommersiya və
dövlətə məxsus müəssisələr mövcud hüquqi mühit və ya digər
audit tapĢırığı Ģəraitlərində aydın Ģəkildə müəyyən olunmaya
bilər. Bu cür hallarda auditorun tapĢırıq tərəfi ilə əlaqə saxlanılası
müvafiq Ģəxs(lər) barədə müzakirə aparması və buna dair razılığa
gəlməsi zərurəti yarana bilər. Kiminlə əlaqə saxlanılması barədə
qərar çıxararkən, müəssisənin idarəetmə strukturunun və 315
saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a4 müvafiq olaraq əldə edilmiĢ proseslərin auditor tərəfindən baĢa düĢülməsi vacibdir. Əlaqə
saxlanılası müvafiq Ģəxs(lər) xəbər veriləsi məsələdən asılı olaraq
dəyiĢə bilər.
A4.

600 saylı BAS qrup auditorlarının idarəetməyə məsul Ģəxslərə
çatdırmalı olduğu xüsusi məsələləri əks etdirir.5 Müəssisə qrupun
bölməsi olduqda, bölmə auditorunun əlaqə saxlamalı olduğu müvafiq Ģəxs(lər)in kimliyi tapĢırıq Ģəraitlərindən və çatdırılmalı
məsələdən asılıdır. Bəzi hallarda bir sıra bölmələr eyni daxili
nəzarət sistemi çərçivəsində eyni mühasibat uçotu metodlarından
istifadə edə bilərlər. Həmin bölmələrin idarəetməyə məsul Ģəxsləri eyni olduğu zaman (ümumi direktorlar Ģurası) bu bölmələrlə

4

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS.
5
600 saylı ―Xüsusi mülahizələr - qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə
auditorlarının iĢi)‖ BAS, 49-cu paraqraf.

260 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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eyni vaxtda əlaqə saxlamaq təkrarçılıqdan yayınmağa imkan
verir.
İdarəetməyə məsul şəxslərin altqrupu ilə əlaqə (Ġst: Paraq. 12)
A5.

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin altqrupu ilə əlaqə barədə düĢünərkən, auditor aĢağıdakı məsələləri nəzərə ala bilər:
•

Altqrupun və idarəetmə orqanının müvafiq məsuliyyəti;

•

Çatdırılmalı məsələnin xüsusiyyəti;

•

Müvafiq qanun və ya qaydaların tələbləri;

•

Altqrupun çatdırılmalı məlumatla bağlı tədbir görmək üçün
səlahiyyətə malik olması, auditora lazım ola bilən əlavə
məlumat və izahatları təmin edə bilməsi.

A6. Məlumatı idarəetmə orqanına tam və ya xülasə formasında çatdırmaq zərurətinin olması barədə qərar verərkən, altqrupun müvafiq məlumatı idarəetmə orqanına necə səmərəli və müvafiq
Ģəkildə çatdırmasının auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi əsas
ola bilər. TapĢırığın Ģərtləri ilə bağlı razılaĢma zamanı auditor
qanun və ya qayda ilə qadağan olunmadığı təqdirdə birbaĢa
idarəetmə orqanına xəbər vermək hüququnu özündə saxladığını
açıq Ģəkildə ifadə edə bilər.



Auditor Audit komitəsinin iclaslarında müntəzəm iĢtirak
etməlidir.



Audit komitəsinin sədri və müvafiq olarsa, Audit komitəsinin digər üzvləri auditorla müntəzəm əlaqə saxlamalıdır.



Buna baxmayaraq, Audit komitəsi rəhbərliyin iĢtirakı olmadan auditorla ən azı ildə bir dəfə görüĢməlidir.

İdarəetməyə məsul şəxslərin hamısının müəssisənin idarə edilməsinə
cəlb olunduğu hallar (Ġst: Paraq.13)
A8.

Bəzi hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısı müəssisənin
idarə edilməsinə cəlb olunurlar və əlaqə tələbinin tətbiqi bu
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A7. Bir çox yurisdiksiylarda Audit komitəsi (və ya fərqli adlara malik
oxĢar altqruplar) mövcuddur. Onların konkret səlahiyyət və
funksiyalarının fərqlənə bilməsinə baxmayaraq, Audit komitəsi
ilə əlaqə auditorun idarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqəsində əsas
elementə çevrilmiĢdir. Düzgün idarəetmə prinsiplərinə görə:
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mövqeyin qəbul edilməsi üçün dəyiĢir. Bu cür hallarda rəhbərlik
məsuliyyətinə malik Ģəxs(lər)lə əlaqə auditorun baĢqa Ģəkildə onların idarəetmə səlahiyyətləri daxilində əlaqə saxlayacağı Ģəxslərin hamısını adekvat Ģəkildə məlumatlandırmaya bilər. Məsələn,
müəssisənin rəhbərliyinə bütün direktorların cəlb olunduğu bir
Ģirkətdə həmin direktorlardan bəziləri (məsələn, marketinqə görə
cavabdeh olan) digər direktorla (məsələn, maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasına cavabdeh olan) müzakirə olunmuĢ əhəmiyyətli məsələlərdən xəbərsiz ola bilər.
Nəzərə çatdırılmalı məsələlər
Maliyyə hesabatının auditi ilə bağlı auditorun məsuliyyəti (Ġst: Paraq. 14)
A9. Auditorun maliyyə hesabatının auditi ilə bağlı məsuliyyəti çox
vaxt tapĢırığın razılaĢdırılmıĢ Ģərtlərinin qeyd olunduğu məktubsaziĢə və ya digər münasib yazılı razılaĢmaya daxil edilir.6 Qanun,
qaydalar və ya müəssisənin idarəetmə quruluĢu idarəetməyə
məsul Ģəxslərdən tələb edə bilər ki, tapĢırığın Ģərtlərini auditor ilə
razılaĢdırsınlar. Əks halda idarəetməyə məsul Ģəxslərin məktubsaziĢin və ya digər münasib yazılı razılaĢmanın bir surəti
ilə təmin edilməsi onları aĢağıdakı məsələlərlə bağlı xəbərdar
etməyin müvafiq yolu ola bilər:
Auditin BAS-lara uyğun aparılması ilə bağlı auditorun maliyyə hesabatları barədə rəy ifadə etmək məsuliyyəti. BASların tələbinə görə, xəbər veriləsi məsələlərə maliyyə
hesabatlarının auditi aparılan zaman irəli gələn əhəmiyyətli
məsələlər daxildir ki, bunlar da maliyyə hesabatlarının
hazırlanması prosesinə nəzarət baxımından idarəetməyə məsul
Ģəxslər üçün aktualdır.

•

6
7

•

BAS-ların auditordan idarəetməyə məsul Ģəxslərə xəbər veriləsi əlavə məsələlərin müəyyən edilməsi məqsədilə prosedurların hazırlamasını tələb etməməsi faktı.

•

701 saylı BAS7 tətbiq olunduqda auditorun əsas audit məsələlərini
müəyyən edib auditor hesabatında onlar haqqında xəbər vermək
vəzifələri.

•

Müvafiq olarsa, qanun və ya qaydalar, müəssisə ilə razılaĢ-

Bax: 210 saylı ―Audit tapĢırıqlarının Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS, 10-cu paraqraf.
701 saylı ―Sərbəst auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumat
vermə‖.

260 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS

310

ĠDARƏETMƏYƏ MƏSUL ġƏXSLƏRLƏ ƏLAQƏ

ma və ya tapĢırığa tətbiq olunan əlavə tələblərdə, məsələn,
milli peĢəkar mühasibat uçotu təĢkilatının standartlarında
tələb olunan xüsusi məsələlərin xəbər verilməsi ilə bağlı
auditorun məsuliyyəti.
A10. Qanun və ya qaydalar, müəssisə ilə razılaĢma və ya tapĢırığa tətbiq olunan əlavə tələblər idarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqənin
daha geniĢ hüdudlarını nəzərdə tuta bilər. Məsələn, (a) müəssisə
ilə razılaĢma xəbər veriləsi xüsusi məsələləri yalnız onlar maliyyə
hesabatı auditindən fərqli Ģirkət və ya Ģəbəkə Ģirkəti tərəfindən
təmin edilmiĢ xidmətlərlə əlaqədar ortaya çıxdığı zaman nəzərdə
tuta bilər, yaxud (b) ictimai sektorun auditorunun səlahiyyətləri
digər iĢin yerinə yetirilməsi, məsələn, audit fəaliyyətinin
nəticələrinin yoxlanılması zamanı auditorun diqqətini cəlb etmiĢ
xəbər veriləsi məsələləri nəzərə ala bilər.
Auditin planlaşdırılmış həcmi və müddəti (Ġst: Paraq. 15)
A11. Auditin planlaĢdırılmıĢ həcmi və müddəti ilə bağlı əlaqə:
(a) Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərə auditorun iĢinin nəticələrini
daha yaxĢı anlamaqda, əhəmiyyətlilik riskini və anlayıĢını
auditorla müzakirə etməkdə və auditordan əlavə prosedurlar keçirməsini tələb edə biləcəkləri hər hansı sahələri
müəyyən etməkdə yardım edə bilər; habelə

A12. Auditorun aĢkarladığı əhəmiyyətli risklər haqqında xəbər vermək
idarəetməyə məsul Ģəxslərə bu cür məsələləri və audit aparılan zaman
onların xüsusi diqqət tələb etməsinin səbəbini anlamağa kömək edir.
Əhəmiyyətli risklər haqqında xəbər vermək idarəetməyə məsul Ģəxslərə
maliyyə hesabatlılığının təqdim etmə prosesinə nəzarət etmək üzrə
vəzifələrini yerinə yetirməyə kömək edə bilər.
A13. Xəbər veriləsi məsələlər aĢağıdakıları əks etdirə bilər:


Auditorun istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində baĢ
vermiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskini necə araĢdırmaq
haqqında planı.



Auditorun əhəmiyyətli təhriflər risklərinin mövcud olması daha
yüksək qiymətləndirilən sahələri necə araĢdırmaq haqqında planı.
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(b) Müəssisə və onun mühitini daha yaxĢı öyrənməkdə auditora
yardım göstərə bilər.
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Auditorun auditlə bağlı daxili nəzarət elementlərinə yanaĢması.



Audit Ģəraitlərində əhəmiyyətlilik konsepsiyasının tətbiqi.8



PlanlaĢdırılmıĢ audit prosedurlarını yerinə yetirmək və ya auditin
nəticələrini dəyərləndirmək üçün tələb edilən xüsusi bacarıq
yaxud biliklərin xüsusiyyəti və həcmi, o cümlədən auditorun
ekspertinin istifadəsi.9



701 saylı BAS tətbiq olunduqda əhəmiyyətli dərəcədə auditorun
diqqətini tələb edən sahələr ola bilən və bu səbəbdən əsas audit
məsələləri ola bilən məsələlər haqqında auditorun ilkin fikirləri.



Auditorun ayrı-ayrı hesabatlara və açıqlamalara maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri daxilində və ya
müəssisənin mühiti, maliyyə vəziyyəti yaxud fəaliyyətində hər
hansı əhəmiyyətli dəyiĢikliklərin təsirini araĢdırmaq üçün
planlaĢdırdığı yanaĢma.

A14. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə müzakirə edilməsi məqsədəuyğun
ola bilən digər planlaĢdırılan məsələlərə aĢağıdakılar daxildir:
Müəssisənin daxili audit funksiyası olduğu zaman kənar
və daxili auditorların əməli və tamamlayıcı Ģəkildə birlikdə
necə iĢləyə bilməsi, o cümlədən daxili audit funksiyası ilə bağlı
iĢin hər hansı planlı istifadəsi və birbaĢa yardım etmək üçün daxili
auditorların planlaĢdırılmıĢ istifadə olunmasının xüsusiyyəti və
həcmi.10





Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin aĢağıdakılara dair fikirləri:
o Müəssisənin idarəetmə strukturunda xəbər veriləsi
müvafiq Ģəxs(lər).
o Məsuliyyətin idarəetməyə məsul Ģəxslər və rəhbərlik
arasında bölüĢdürülməsi.
o

Müəssisənin əhəmiyyətli təhriflərlə nəticələnə bilən
məqsəd və strategiyaları və əlaqəli biznes riskləri.

o

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin audit zamanı xüsusi diqqət ayırdığı məsələlər və onların əlavə prosedurlar

8

320 saylı ―Auditin planlaĢdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik‖ BAS.
Bax: 620 saylı ―Auditorun ekspertlərinin iĢindən istifadə edilməsi‖ BAS.
10
610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ edilmiĢ) ―Daxili auditorların iĢindən istifadə
edilməsi‖ BAS, 20-ci və 31-ci paraqraflar.
9
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o

Müəssisə ilə tənzimləyici orqanlar arasında əhəmiyyətli məsələlər barədə əlaqə.

o

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin fikrincə, maliyyə hesabatının auditinə təsir edə bilən digər məsələlər.



Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin (a) müəssisənin daxili nəzarəti
və onun müəssisədə əhəmiyyəti, o cümlədən idarəetməyə
məsul Ģəxslərin daxili nəzarətin səmərəliliyinə necə nəzarət
etməsi və (b) dələduzluğun aĢkar edilməsi və ehtimal olunması ilə bağlı münasibətləri, məlumatlılığı və tədbirləri.



Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin mühasibat uçotu standartları,
korporativ idarəetmə praktikası, birjalarda listinq qaydaları
və əlaqəli məsələlərldə yeniliklərlə bağlı cavab tədbirləri və
bu cür yeniliklərin, məsələn, maliyyə hesabatlarının ümumi
təqdimatına, quruluĢuna və məzmununa təsiri, o cümlədən:
o

Maliyyə hesabatlarında təqdim edilən məlumatların
münasibliyi, etibarlılığı, müqayisəliliyi və anlaĢılan olması;
habelə

o

Qeyri-münasib və ya açıqlanan məsələlərin düzgün
anlaĢılmasına mane olan məlumatların daxil edilməsinin
maliyyə hesabatlarına mənfi təsir edib-etməməsinin nəzərə
alınması.



Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin auditorun əvvəlki xəbərdarlıqlarına cavabları.



Sair məlumatları (720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da
müəyyən olunduğu kimi) əhatə edən sənədlər və bu cür
sənədlərin verilməsinin planlaĢdırılması və müddəti. Auditor
sair məlumatları auditor hesabatının tarixindən sonra əldə
etməyi nəzərdə tutduqda, idarəetməyə məsul Ģəxslərlə
müzakirələr auditor hesabatının tarixindən sonra əldə edilən
sair məlumatların təhrif olunması barədə qənaətə gəldiyi halda
münasib və ya zəruri ola bilən tədbirləri də əhatə edə bilər.

A15. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərə edilən xəbərdarlıq auditin həcmi və
müddətini planlaĢdırmaqda auditora yardım göstərdiyi halda, bu,
auditorun ümumi audit strategiyası və audit planı hazırlamaq, o
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cümlədən yetərli münasib audit sübutları əldə etmək üçün zəruri
prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və həcmini müəyyən etməklə
bağlı müstəsna məsuliyyətinə təsir etmir.
A16. Xüsusilə, idarəetməyə məsul Ģəxslərin bəziləri və ya hamısı
müəssisənin idarə edilməsinə cəlb olunduqda, idarəetməyə məsul
Ģəxslərə auditin planlaĢdırılmıĢ həcmi və müddəti haqqında xəbər
verildiyi zaman auditin səmərəliliyini riskə məruz qoymamaq üçün
ehtiyatlı olmaq lazımdır. Məsələn, təfsilatlı audit prosedurlarının
xüsusiyyəti və müddəti barədə xəbərvermə həmin prosedurların
qabaqcadan məlum olma imkanını artırmaqla, onların səmərəliliyini
azalda bilər.
Auditin mühüm nəticələri (Ġst: Paraq. 16)
A17. Auditin nəticələri barədə xəbər verilməsi prosesinə əldə edilmiĢ
audit sübutunu tamamlamaq üçün idarəetməyə məsul Ģəxslərdən
əlavə məlumat tələb olunması daxil ola bilər. Məsələn, auditor
idarəetməyə məsul Ģəxslərin xüsusi əməliyyat və ya hadisələrə
dair fakt və Ģəraitlər barədə eyni anlayıĢa malik olduqlarını təsdiq
edə bilər.
A18. 701 saylı BAS tətbiq edildikdə, 16-cı paraqrafın tələblərinə əsasən
idarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə, habelə 15-ci paraqrafın
tələblərinə əsasən auditorun aĢkar etdiyi əhəmiyyətli risklər haqqında
xəbərdarlıq xüsusilə auditorun diqqətini tələb edən və bu səbəbdən
əsas audit məsələləri ola bilən məsələlərin auditor tərəfindən
müəyyən edilməsinə aiddir.11
Mühasibat uçotu praktikasının əhəmiyyətli keyfiyyət aspektləri (Ġst:
Paraq. 16(a))
A19. Maliyyə hesabatları çərçivələri, bir qayda olaraq, uçot qiymətləndirmələri və uçot siyasəti, habelə, məsələn, ölçülməsində
əhəmiyyətli dərəcədə qeyri-müəyyənlik olan uçot
qiymətləndirmələrinin hazırlanmasında əsas fərziyyələrin istifadə
olunması ilə bağlı maliyyə hesabatında informasiyanın açıqlanması
barədə, müəssisənin mühakimələr hazırlamasına imkan verir.
Bundan əlavə maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında rəhbərliyin
yürütdüyü ən çətin, subyektiv və ya mürəkkəb mühakimələri
müəyyən edib, onlar barədə istifadəçilərə əlavə məlumat vermək
11

701 saylı BAS, 9-10-cu paraqraflar.
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üçün qanun, qayda və ya maliyyə hesabatları çərçivələrində
əhəmiyyətli uçot siyasətinin icmalının açıqlanması tələb oluna və
ya ―həlledici uçot qiymətləndirmələri‖ və ya ―həlledici uçot siyasəti
və praktikası‖na istinad edilə bilər.
A20. Nəticə etibarı ilə, maliyyə hesabatlarının subyektiv aspektlərinə dair
auditorun fikirləri xüsusilə maliyyə hesabatlılığının təqdim edilmə
prosesinə nəzarət üzrə vəzifələrini yerinə yetirərkən idarəetməyə
məsul Ģəxslərə aid ola bilər. Məsələn, A19 paraqrafında təsvir edilən
məsələlərlə bağlı idarəetməyə məsul Ģəxsləri əhəmiyyətli risklərlə
nəticələnən uçot qiymətləndirmələrinə aid qeyri-müəyyənliyin
açıqlanmasının müvafiqliyinin auditor
tərəfindən dəyərləndirilməsi maraqlandıra bilər. Müəssisənin
mühasibat uçotu praktikasının əhəmiyyətli keyfiyyət aspektləri barədə
açıq və əməli xəbərdarlıq əhəmiyyətli mühasibat uçotu praktikasının və
açıqlamaların keyfiyyətinin münasibliyinə dair Ģərhi də ehtiva edə
bilər. Əlavə 2-də bu xəbərdarlığa daxil edilə bilən məsələlər müəyyən
edilir.
Audit zamanı təsadüf edilmiĢ əhəmiyyətli çətinliklər (Ġst: Paraq. 16(b))



Auditora audit prosedurlarını yerinə yetirmək üçün tələb
olunan məlumatın təqdim edilməsində rəhbərliyin
əhəmiyyətli ləngimələri, müəssisənin heyəti ilə əlaqə saxlamaq
imkanının olmaması və ya rəhbərliyin bu cür məlumatı təqdim
etməyə həvəs göstərməməsi.



Auditi aparmaq üçün əsassız olaraq ayrılmıĢ qısa müddət.



Yetərli münasib audit sübutları əldə etmək üçün tələb olunan
gözlənilməz böyük cəhdlər.



Gözlənilən məlumatın əlçatan olmaması.



Rəhbərliyin auditora qoyduğu məhdudiyyətlər.



Auditorun tələb etdiyi zaman müəssisənin fəaliyyətdə olan
müəssisə kimi davam etmək bacarığını qiymətləndirməyə
və bu prosesi geniĢləndirməyə rəhbərliyin həvəs göstərməməsi.

Bəzi Ģəraitlərdə bu cür çətinliklərə auditor rəyinin dəyiĢməsinə
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aparıb çıxaran audit həcminin məhdudiyyəti daxil ola bilər.12
Rəhbərliklə müzakirə edilməli və ya yazıĢma mövzusu olan əhəmiyYətliməsələlər (Ġst: Paraq. 16(c)(i))
A22. Rəhbərliklə müzakirə edilməli və ya yazıĢma mövzusu olan
əhəmiyyətli məsələlərə aĢağıdakılar daxil ola bilər:


Ġl ərzində baĢ vermiĢ əhəmiyyətli hadisələr və ya əməliyyatlar.



Müəssisəyə təsir edən bazar konyunkturu, əhəmiyyətli təhriflər riskinə təsir edə bilən biznes planları və strategiyaları.



Rəhbərliyin mühasibat uçotu və ya audit məsələlərinə dair
digər mühasiblərlə məsləhətləĢmələri ilə bağlı narahatlıq.



Ġlkin və ya təkrar audit tapĢırığı ilə əlaqədar uçot praktikasına, audit standartlarının tətbiqinə, yaxud audit və ya digər
xidmətlərə görə ödəniĢlə əlaqədar müzakirə və ya yazıĢmalar.



Əlavə münasib faktlar və ya məlumatlar əldə etməklə auditorun
sonradan həll etdiyi natamam faktlara yaxud ilkin məlumatlara
görə ilkin fikir ayrılığı istisna olmaqla, rəhbərlik ilə razılıq
olmayan əhəmiyyətli məsələlər.

Auditor hesabatının forma və məzmununa təsir edən Ģəraitlər
(Ġst: Paraq. 16(d))
A23. 210 saylı BAS-ın tələblərinə əsasən müvafiq hallarda auditor audit
tapĢırığının Ģərtlərini rəhbərliklə və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərlə
razılaĢdırmalıdır.13 Audit tapĢırığının razılaĢdırılmıĢ Ģərtləri audit
yoxlamasının məktub-saziĢində və ya digər yazılı saziĢ Ģəklində
qeydə alınmalıdır və digər məsələlərlə yanaĢı auditor hesabatının
nəzərdə tutulan forma və məzmununa istinadı əhatə etməlidir.14
A9 paraqrafındakı izaha əsasən tapĢırığın Ģərtləri idarəetməyə məsul
Ģəxslərlə razılaĢdırılmadığı halda, auditor auditlə bağlı məsələlər
barədə məlumat vermək üçün idarəetməyə məsul Ģəxslərə məktubsaziĢin nüsxəsini təqdim edə bilər. 16(d) paraqrafına əsasən tələb
edilən məlumat vermə auditor hesabatının nəzərdə tutulduğu forma
və məzmunu fərqli ola bilən və ya aparılmıĢ audit yoxlaması barədə
12

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
210 saylı BAS, 9-cu paraqraf.
14
210 saylı BAS, 10-cu paraqraf
13

260 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS

316

ĠDARƏETMƏYƏ MƏSUL ġƏXSLƏRLƏ ƏLAQƏ

əlavə məlumatları əhatə edə bilən Ģəraitlər haqqında idarəetməyə
məsul Ģəxslərə xəbər vermək üçün nəzərdə tutulur.
BAS-ların tələblərinə uyğun olaraq əlavə məlumatların auditor
hesabatına daxil olunması auditordan tələb olunduğu və ya auditorun
baĢqa cür zəruri hesab etdiyi, habelə idarəetməyə məsul Ģəxslərə bu
barədə xəbər vermək tələb olunduğu Ģəraitlərə aĢağıdakılar daxildir:










Auditor hesabatındakı rəydə 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın
tələblərinə uyğun dəyiĢiklik etməyi nəzərdə tutur.15
570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın16 tələblərinə uyğun
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı əhəmiyyətli
təhrifin olması barədə xəbər verilmiĢdir.
Əsas audit məsələləri haqqında 701 saylı BAS-ın17 tələblərinə
uyğun məlumat verilmiĢdir.
Auditor hesab edir ki, 706 (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın18 tələblərinə
uyğun isahedici paraqraf və ya digər məsələlər paraqrafını daxil
etmək lazımdır yaxud bu, digər BAS-ların tələblərinə əsasən tələb
olunur.
Auditor 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın19 tələblərinə uyğun
sair məlumatlarda düzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin olması barədə
qənaətə gəlmiĢdir.

Belə Ģəraitlərdə auditor hesab edə bilər ki, bu cür məsələlərin auditor
hesabatında necə əks olunması ilə bağlı müzakirələri asanlaĢdırmaq üçün
idarəetməyə məsul Ģəxslərə auditor hesabatının layihəsini təqdim etmək
lazımdır.
A25. Auditor 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə uyğun tapĢırıq
üzrə tərəfdaĢın adını auditor hesabatına daxil etmək istəmədiyi nadir
hallarda auditordan tələb olunur ki, Ģəxsi təhlükəsizliyin əhəmiyyətli
dərəcədə təhdid etmə ehtimalının və ciddiliyinin auditor tərəfindən
qiymətləndirilməsi barədə məlumat vermək üçün bu niyyətini
15

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 30-cu paraqraf.
570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS, 25(d) paraqrafı.
17
701 Salı BAS, 17-ci paraqraf.
18
706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər
paraqrafı‖ BAS, 12-ci paraqraf.
19
720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti‖ BAS,
18(a) paraqrafı.
16
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idarəetməyə məsul Ģəxslər ilə müzakirə etsin.20 Auditor 700 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın21 tələblərinə əsasən icazə verildiyi qaydada
auditorun məsuliyyətlərini auditor hesabatının əsas hissəsində təsvir
etməməyi seçdiyi hallarda da auditor idarəetməyə məsul Ģəxslər ilə
əlaqə saxlaya bilər.
Maliyyə hesabatlılığı prosesinə aid digər əhəmiyyətli məsələlər
(Ġst: Paraq. 16(e))
A26. 300 saylı BAS-da22 qeyd edilir ki, gözlənilməz hadisə, Ģərtlərin
dəyiĢilməsi və ya audit prosedurlarının nəticələrindən əldə edilən audit
sübutlarının nəticəsində auditora bütün audit strategiyasını və audit
planını və bundan irəli gələn əlavə audit prosedurlarının planlaĢdırılmıĢ
xüsusiyyətini, müddətini və həcmini dəyiĢmək lazım ola bilər. Auditor,
məsələn, auditin planlaĢdırılmıĢ həcmi və müddəti barədə ilkin
müzakirələrə edilən əlavələr kimi məsələlər barədə idarəetməyə məsul
Ģəxslərə xəbər verə bilər.
A27. Audit zamanı ortaya çıxan və maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi
prosesinə nəzarət zamanı bilavasitə idarəetməyə məsul Ģəxslərə
aid olan digər əhəmiyyətli məsələlər düzəliĢ edilmiĢ sair məlumatların
əhəmiyyətli təhrif olunması kimi məsələləri əhatə edə bilər.
A28. 16(a)-(d) paraqrafların tələblərində və praktik tətbiq üzrə əlaqəli
materiallarda əks olunmadığı hallarda, əgər audit tapĢırığının
keyfiyyətinə nəzarət üzrə müĢahidəçi-ekspert təyin olunmuĢdursa,
auditor onunla müzakirə edilmiĢ və ya onun təhlil etdiyi sair
məsələlər barədə 220 saylı BAS-ın23 tələblərinə uyğun xəbər verməyi
nəzərə ala bilər.
Auditorun müstəqilliyi (Ġst: Paraq. 17)
A29. Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə tapĢırıqları yerinə yetrərkən auditor müvafiq etik normalara, o cümlədən müstəqilliyə aid olan
normalara riayət etməlidir.24

20

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 46-cı və A63 paraqrafları.
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 41-ci paraqraf.
22
300 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaĢdırılması‖ BAS, A15 paraqrafı.
23
Bax: 220 saylı ―Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ BAS, 19-22-ci və A23-A33
paraqrafları.
24
200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS, 14-cü paraqraf.
21
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A30. Əlaqə predmeti olan münasibətlər və digər məsələlər, habelə təhlükəsizlik məsələləri tapĢırıq Ģəraitlərinə görə dəyiĢir, lakin ümumiyyətlə, aĢağıdakıları əhatə edir:
(a) Müstəqilliyin itirilmə riskləri, o cümlədən Ģəxsi maraq
riski, öz-özünü yoxlama riski, maraqları qorumaq riski, yaxın
tanıĢlıq riski, qorxutma riski; habelə
(b) PeĢə nümayəndələri tərəfindən, qanun və ya qaydalara görə
yaradılmıĢ təhlükəsizlik tədbirləri, müəssisə çərçivəsində
geniĢ yayılmıĢ təhlükəsizlik tədbirləri, Ģirkətin özünün sistem və prosedurları daxilində tətbiq edilən təhlükəsizlik
tədbirləri.

A32. Listinq subyektlərinin auditi zamanı auditorun müstəqilliyi ilə
bağlı məlumatlanıdırmaya dair tələblər bəzi digər subyektlər, o
cümlədən, məsələn, bu müəssisələrdə çoxsaylı və müxtəlif Ģəxslərin
marağı olduğuna görə və təsərrüfat subyektinin xüsusiyyətini və
ölçüsünü nəzərə alaraq ictimaiyyətdə böyük maraq doğuran
subyektlər üçün də uyğun ola bilər. Bu cür müəssisələrə dair misallara
maliyyə müəssisələri (məsələn, banklar, sığorta Ģirkətləri və pensiya
fondları), habelə xeyriyyə cəmiyyətləri kimi digər müəssisələr daxil
ola bilər. Digər tərəfdən, müstəqilliklə bağlı əlaqənin müvafiq
olmadığı vəziyyətlər də ola bilər, məsələn, idarəetməyə məsul
Ģəxslərin hamısı müəssisənin rəhbərliyi qismində müvafiq faktlar
barədə məlumatlandırılmıĢdır. Müəssisənin sahibkar tərəfindən idarə
olunduğu və auditor Ģirkətinin və Ģəbəkə Ģirkətlərinin maliyyə
hesabatlarının auditindən kənar bu müəssisələrə az fəaliyyət göstərdiyi
hallarda belə bir vəziyyət daha çox gözləniləndir.
25

Bax: ―IESBA Məcəlləsinin‖ müstəqilliyin pozulma halları əks edirən 290.39-49-cu
bölmə.
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A31. Müvafiq etik normalarda yaxud qanun və ya qaydalarda da
müstəqilliyin pozulduğu aĢkarlandığı hallarda idarəetməyə məsul
Ģəxslərə konkret xəbərin verilməsi də qeyd edilə bilər. Məsələn,
Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları ġurasının (IESBA)
―PeĢəkar mühasibləlrin etika məcəlləsi‖nə (IESBA Code) əsasən
auditordan tələb olunur ki, hər hansı bir pozuntu və Ģirkətin yerinə
yetirdiyi və ya təklif etdiyi tədbirlər barədə idarəetməyə məsul Ģəxslərə
yazılı Ģəkildə xəbər versin.25
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Əlavə məsələlər (Ġst: Paraq. 3)
A33. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən müəssisənin idarə edilməsinə nəzarətə müəssisədə maliyyə hesabatlılığının dürüstlüyü, əməliyyatların səmərəliliyi, tətbiq olunan qanun və qaydalara riayət
olunması ilə bağlı münasib daxili nəzarət sisteminin layihələndirməsi, tətbiqi və qorunub saxlamasının təmin edilməsi
daxildir.
A34. Auditor maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinə
nəzarətlə əlaqəsi zəruri olmayan, lakin buna baxmayaraq,
idarəetməyə məsul Ģəxslərin müəssisənin strateji
istiqamətinə və ya hesabatlılığa görə öhdəliklərinə nəzarətlə
bağlı məsuliyyətinə təsir göstərməsi ehtimal edilən ikinci dərəcəli
məsələlərdən xəbərdar ola bilər. Bu cür məsələlərə, məsələn,
idarəetmə strukturları və ya prosesləri ilə bağlı mühüm
problemlər, ali rəhbərliyin müvafiq qaydada icazə verilməmiĢ
mühüm qərar və ya tədbirləri daxil ola bilər.
A35. Əlavə məsələlərin idarəetməyə məsul Ģəxslərə xəbər verilib-verilməməsini müəyyən edərkən, auditor xəbər tutduğu bu növ
məsələləri, həmin Ģəraitlərdə belə edilməsi məqsədəuyğun olmadığı hallardan baĢqa, müvafiq səviyyəli rəhbərliklə müzakirə
edə bilər.
A36. Əgər hə hansı bir əlavə məsələ barədə xəbər verilərsə, auditorun
idarəetməyə məsul Ģəxsləri aĢağıdakılarla bağlı məlumatlandırması məqsədəuyğun olardı:
(a) Bu cür məsələlərin müəyyən edilməsi və xəbər verilməsi
auditorun maliyyə hesabatlarına dair rəy formalaĢdırmaqdan ibarət məqsədi baxımından əhəmiyyətli deyildir.
(b) Məsələ ilə bağlı olaraq, maliyyə hesabatlarına dair rəy formalaĢdırmaq üçün zəruri olan istənilən prosedurlardan
baĢqa, heç bir prosedur keçirilməmiĢdir; habelə
(c) Digər bu cür məsələlərin mövcud olmasını müəyyən
etmək üçün prosedurlar keçirilməmiĢdir.
Əlaqə prosesi
Əlaqə prosesinin müəyyən edilməsi (Ġst: Paraq. 18)
A37. Auditorun öhdəlikləri, auditin planlaĢdırılmıĢ həcmi və müddəti
260 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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barədə aydın məlumatların verilməsi, bu məlumatların gözlənilən ümumi məzmunu ikitərəfli səmərəli əlaqə üçün zəmin
yaratmağa kömək edir.
A38. Ġkitərəfli səmərəli əlaqə, həmçinin, aĢağıdakı məsələlərin həlli
vasitəsilə təmin edilir:
Əlaqənin məqsədi. Məqsəd aydın olanda auditor və idarəetməyə məsul Ģəxslər əlaqə prosesində ortaya çıxan müvafiq
problemlər və gözlənilən tədbirlər barədə qarĢılıqlı anlaĢma
üçün daha çox imkanlara malik olurlar.

•

Əlaqənin forması.

•

TapĢırıq qrupu və idarəetməyə məsul Ģəxslər arasında konkret məsələləri müzakirə etməli olan Ģəxs(lər).

•

Əlaqənin ikitərəfli olacağı, idarəetməyə məsul Ģəxslərin audit üçün mühüm saydıqları məsələləri, məsələn, audit
prosedurlarının xüsusiyyətinə, müddətinə və həcminə
əhəmiyyətli Ģəkildə təsir edə bilən strateji qərarları, dələduzluğa dair ehtimal edilən və ya aĢkar edilmiĢ halları, ali
rəhbərliyin dürüstlüyü və ya səriĢtəliliyi ilə bağlı Ģübhələri
auditora çatdıracağı ilə bağlı auditorun gözləntisi.

•

Auditorun xəbər verdiyi məsələlərə dair tədbir görülməsi
və əks əlaqənin təmin edilməsi qaydası.

•

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin xəbər verdiyi məsələlərə dair
tədbir görülməsi və əks əlaqənin təmin edilməsi qaydası.

A39. Əlaqə prosesi Ģəraitlərə görə, o cümlədən müəssisənin ölçüsü və
strukturuna, idarəetməyə məsul Ģəxslərin necə fəaliyyət göstərməsinə və xəbər veriləsi məsələlərin əhəmiyyətliliyinə dair auditorun mülahizələrinə görə fərqlənir. Ġkitərəfli səmərəli əlaqə
prosesinin qurulmasında çətinliklər auditorla idarəetməyə məsul
Ģəxslər arasında əlaqə prosesinin auditin məqsədinə uyğun olmaya biləcəyini göstərə bilər. (Ġst: A52 paraq.)
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A40. Kiçik müəssisələrin auditi zamanı auditor listinq subyekti və ya
daha böyük müəssisələrə nisbətən idarəetməyə məsul Ģəxslərlə
daha az əlaqə saxlaya bilər.
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Rəhbərliklə əlaqə
A41. Bir çox məsələlər, o cümlədən bu BAS-ın tələbinə əsasən,
idarəetməyə məsul Ģəxslərə xəbər veriləsi məsələlər auditin
gediĢatı ərzində müzakirə edilə bilər. Bu cür müzakirə müəssisənin
əməliyyatlarının aparılmasına görə rəhbərliyin icraçı məsuliyyətini, xüsusən də maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsuliyyətini qəbul etmək deməkdir.
A42. Məsələləri idarəetməyə məsul Ģəxslərə xəbər verməmiĢdən əvvəl,
münasib olarsa, auditor onları rəhbərliklə müzakirə edə bilər.
Məsələn, rəhbərliyin səriĢtəliliyi və ya səmimiyyəti ilə bağlı
məsələləri onun özü ilə müzakirə etmək münasib olmaya bilər.
Rəhbərliyin icraçı kimi məsuliyyətini qəbul etməyə əlavə olaraq,
bu ilkin müzakirələr fakt və vəziyyətləri açıqlaya, əlavə məlumat
və izahatlar vermək üçün rəhbərliyə imkan yarada bilər. Eyni zamanda, müəssisədə daxili audit xidməti olduqda, auditor
məsələləri idarəetməyə məsul Ģəxslərə xəbər verməzdən əvvəl,
onları daxili auditorla müzakirə edə bilər.
Üçüncü tərəflərlə əlaqə
A43. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərdən qanun və ya qaydalara əsasən
üçüncü tərəfləri, məsələn, bankları və ya bəzi tənzimləyici orqanları
auditorun yazılı məlumatlarının surəti ilə təmin etmək tələb edilə
bilər və ya onlar bunu etmək arzusunda ola bilər. Bəzi hallarda informasiyanın üçüncü tərəflərə açıqlanması qanunsuz və ya baĢqa
Ģəkildə qeyri-münasib ola bilər. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər üçün
hazırlanmıĢ yazılı məlumat üçüncü tərəflərə təqdim olunduqda,
həmin Ģəraitlərdə məlumatın digər Ģəxslərə ünvanlanması barədə
üçüncü tərəfləri məlumatlandırmaq və bu zaman, məsələn,
idarəetməyə məsul Ģəxslərə ünvanlanmıĢ məktubda aĢağıdakıların bəyan edilməsi vacibdir:
(a) Məlumatın yalnız idarəetməyə məsul Ģəxslərin və münasib
olarsa, tapĢırıq qrupu üzrə tərəfdaĢ və ya qrup üzvünün istifadəsi üçün hazırlanmıĢ olması və üçüncü tərəflərin istifadə etməli olmaması;
(b) Auditor üçüncü tərəflərin qarĢısında heç bir məsuliyyət
daĢımır; habelə
(c) Ġnformasiyanın açıqlanmasına və ya üçüncü tərəflər ara260 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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sında yayılmasına görə qoyulan məhdudiyyətlər.
A44. Bəzi yurisdiksiyalarda qanun və qaydalar auditordan aĢağıdakıları
tələb edə bilər:


Müəyyən məsələlərin idarəetməyə məsul Ģəxslərə xəbər verilməsi haqqında tənzimləyici və ya hüquq mühafizə orqanlarına bildirilməsi. Məsələn, bəzi ölkələrdə rəhbərlik və
idarəetməyə məsul Ģəxslər düzəliĢ tədbirləri görmədikdə, auditor təhriflər barədə dövlət orqanlarına
məlumat verməlidir;



Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər üçün hazırlanmıĢ müəyyən hesabatların surətini aidiyyatı tənzimləyici, maliyyələĢdirici
və ya digər orqanlara, məsələn, ictimai sektorun bəzi müəssisələrinin auditi zamanı mərkəzi hakimiyyət orqanlarına
təqdim etmək; yaxud



Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər üçün hazırlanmıĢ hesabatları ictimaiyyət üçün əlçatan etmək.

A45. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərə yazılı məlumatın surətini üçüncü
tərəfə təqdim etmək qanun və ya qaydalarla tələb olunmazsa, auditor belə surətləri təqdim etməmiĢdən əvvəl idarəetməyə məsul
Ģəxslərin razılığını almaq lazım ola bilər.
A46. Səmərəli əlaqə əməli təqdimatlar və yazılı hesabatlardan, habelə
daha az əməli məlumat mübadiləsindən, o cümlədən Ģifahi müzakirələrdən ibarət ola bilər. Auditor 19-20-ci paraqraflarda
müəyyən olunmuĢ məsələlərdən baĢqa, digər məsələləri həm Ģifahi, həm də yazılı Ģəkildə xəbər verə bilər. Yazılı informasiya
mübadiləsinə idarəetməyə məsul Ģəxslərə ünvanlanan tapĢırıq
məktub-saziĢi daxil ola bilər.
A47. Ayrı-ayrı məsələlərin əhəmiyyətliliyi ilə yanaĢı, informasiya
mübadiləsinin forması (məsələn, Ģifahi, yoxsa, yazılı məlumat,
təfsilatın və ya ümumiləĢdirmənin həcmi, strukturlaĢdırılmıĢ,
yoxsa qeyri-strukturlaĢdırılmıĢ olması) aĢağıdakı amillərin təsirinə məruz qala bilər:
•

Məsələnin müzakirə edilməsinin auditor hesabatına daxil edilibedilməyəcəyi. Məsələn, auditor hesabatında əsas audit məsələləri
barədə xəbər verildikdə, auditor əsas audit məsələləri kimi
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müəyyən edilmiĢ məsələlər barədə yazılı Ģəkildə xəbər verməyi
zəruri hesab edə bilər.
•

Məsələnin qənaətbəxĢ Ģəkildə həll olunması.

•

Rəhbərliyin həmin məsələni daha əvvəllər xəbər vermiĢ olması.

•

Müəssisənin ölçüsü, fəaliyyət strukturu, nəzarət mühiti və
hüquqi strukturu.

•

Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarının auditi halında auditorun, həmçinin, müəssisənin ümumi təyinatlı maliyyə
hesabatlarının auditini aparması.

•

Hüquqi tələblər. Bəzi yurisdiksiyalarda yerli qanun auditorla
idarəetməyə məsul Ģəxslər arasında informasiya
mübadiləsinin müəyyən edilmiĢ formada olmasını tələb
edir.

•

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin gözləntiləri, o cümlədən müntəzəm görüĢlər və ya yazılı əlaqələrlə bağlı auditorla
razılaĢmalar.

•

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə auditorun arasında davam edən
ünsiyyət və dialoqun həcmi.

•

Ġdarəetmə orqanının üzvlüyündə əhəmiyyətli dəyiĢikliklərin
baĢ verib-verməməsi.

A48. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin hansısa fərdi üzvü, məsələn, Audit
komitəsinin sədri ilə əhəmiyyətli bir məsələ müzakirə olunarkən,
idarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısının tam və tarazlaĢdırılmıĢ
məlumat əldə edə bilmələri üçün həmin məsələnin qısa təsvirini
sonrakı informasiya mübadiləsinə daxil etməyi auditor
məqsədəuyğun hesab edə bilərdi.
Əlaqənin müddəti (Ġst: Paraq. 21)
A49. Audit aparılarkan əlaqənin vaxtında yaradılması idarəetməyə məsul
Ģəxslər ilə auditor arasında sağlam ikitərəfli dialoqa nail olmağa
kömək edir. Lakin, əlaqənin müvafiq müddəti tapĢırıq Ģəraitlərindən
asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Münasib Ģəraitlər məsələnin
əhəmiyyəti və xüsusiyyətini, habelə idarəetməyə məsul Ģəxslərin
gözlənilən hərəkətlərini əhatə edir. Məsələn:
•

PlanlaĢdırma məsələlərinin müzakirəsi çox vaxt audit tap-
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•

Əgər idarəetməyə məsul Ģəxslər audit zamanında təsadüf
edilmiĢ çətinliyin öhdəsindən gəlməkdə auditora yardım
edə bilərlərsə, bu mühüm çətinliyi imkan daxilində tez
xəbər vermək məqsədəuyğun olardı, əks təqdirdə, bu, auditor rəyinin dəyiĢməsi ilə nəticələnəcək. Eyni zamanda,
auditor daxili nəzarət sistemində müəyyən etdiyi əhəmiyyətli
çatıĢmazlıqları 265 saylı BAS-ın tələbinə görə, yazılı Ģəkildə məlumat göndərməzdən öncə, idarəetməyə məsul
Ģəxslərə Ģifahi Ģəkildə, mümkün qədər tez xəbər verə bilər.26

•

701 saylı BAS tətbiq olunduqda, auditor əsas audit məsələlərinə
dair ilkin fikirləri barədə audit yoxlamasının planlaĢdırılmıĢ
həcmini və müddətini müzakirə edən zaman məlumat verə bilər
(bax A13 paraqrafı), habelə auditor audit yoxlamasının əhəmiyyətli
nəticələri barədə xəbər verən zaman bu cür məsələləri əlavə
müzakirə etmək üçün daha tez-tez də əlaqə saxlaya bilər.

•

Müstəqillik məsələləri ilə bağlı informasiya hər dəfə, müstəqilliyin itirilməsi riskləri və müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri haqqında əhəmiyyətli mühakimələr yürüdüldüyü zaman,
məsələn, auditlə bağlı olmayan xidmətləri göstərmək üçün
tapĢırığı qəbul edən zaman və yekun müzakirə zamanı verilə bilər.

•

Auditin nəticələrinin, o cümlədən müəssisənin mühasibat
uçotu praktikasının keyfiyyət aspektləri haqqında
auditorun mülahizələrinin xəbər verilməsi də yekun müzakirəyə daxil edilə bilər.

•

Həm ümumi təyinatlı, həm də xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarının auditini apararkən, əlaqə müddətini uzlaĢdırmaq məqsədəuyğun olardı.

A50. Əlaqənin müddətinə təsir edə bilən digər amillərə aĢağıdakılar
daxildir:
•

26

Audit aparılan müəssisənin ölçüsü, fəaliyyət strukturu, nəzarət mühiti və hüquqi strukturu.

265 saylı BAS, 9-cu və A14 paraqrafları.
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BAS

Ģırığından əvvəl edilə bilər, ilkin tapĢırıq zamanı isə
tapĢırıq Ģərtlərinin razılaĢdırılması prosesinə daxil edilə
bilər.

ĠDARƏETMƏYƏ MƏSUL ġƏXSLƏRLƏ ƏLAQƏ

•

Müəyyən məsələləri göstərilmiĢ vaxtda xəbər verməklə bağlı
hüquqi öhdəlik.

•

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin gözləntiləri, o cümlədən müntəzəm görüĢlər və ya auditorla əlaqə ilə bağlı razılaĢmalar.

•

Müəyyən məsələləri aĢkar etdiyi vaxt auditor, məsələn, görüləsi profilaktik tədbirlər üçün ayrılmıĢ zaman ərzində xüsusi məsələni (məsələn, müəyyən qanuna riayət etməmə)
müəyyən edə bilməz, lakin həmin məsələnin xəbər verilməsi təshihedici təsvirin görülməsinə imkan yarada bilər.

Əlaqə prosesinin münasibliyi (Ġst: Paraq. 22)
A51. Auditorla idarəetməyə məsul Ģəxslər arasında ikitərəfli əlaqənin
dəyərləndirilməsini dəstəkləyən xüsusi prosedurları iĢləyib hazırlamaq zəruri deyildir; əksinə, həmin dəyərləndirmə digər
məqsədlərlə yerinə yetirilmiĢ audit prosedurlarının nəticələrinə
əsaslana bilər. Məsələn:
•

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən auditorun qaldırdığı
məsələlər üzrə görülmüĢ tədbirlərin münasibliyi və vaxtında olması. Əvvəlki əlaqələrdə qaldırılmıĢ məsələlərlə
səmərəli məĢğul olunmadığı zaman müvafiq tədbir
görülməməsinin səbəbini araĢdırmaq və bu məsələnin
yenidən qaldırılmasını nəzərdən keçirmək auditor üçün
məqsədəuyğun olardı. Bu, məsələnin adekvat Ģəkildə
araĢdırılmıĢ olmasından və ya artıq mühüm olmamasından
auditorun razı qalması kimi təəssürat yaratmaq riskindən
yayınmağa imkan verir.

•

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin auditorla əlaqə zamanı tam
açıq olmaları.

•

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin auditorla rəhbərliyin iĢtirakı
olmadan görüĢməyə həvəsi və imkanı.

•

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin auditor tərəfindən qaldırılmıĢ
məsələləri tamamilə mənimsəmək qabiliyyəti, məsələn,
idarəetməyə məsul Ģəxslərin məsələləri nə dərəcədə tədqiq
etməsi və onlara edilmiĢ tövsiyələri nə dərəcədə
araĢdırması.

•

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqənin forması, müddəti və
gözlənilən ümumi məzmunu barədə qarĢılıqlı anlaĢmanın

260 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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əldə edilməsində çətinlik.
•

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısı və ya bəziləri müəssisənin idarə edilməsinə cəlb olunduqda, auditorla müzakirə edilmiĢ məsələlərin onların daha geniĢ idarəetmə
məsuliyyətinə, habelə rəhbərlik məsuliyyətinə necə təsir etməsi barədə tam məlumatlılığı.

•

Auditorla idarəetməyə məsul Ģəxslər arasında ikitərəfli
əlaqənin tətbiq olunan qanun və qaydaların tələblərinə
cavab verməsi.

A52. 4-cü paraqrafda qeyd olunduğu kimi , ikitərəfli səmərəli əlaqə həm
auditora, həm də idarəetməyə məsul Ģəxslərə kömək edir. Bundan baĢqa, 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS idarəetməyə məsul
Ģəxslərin iĢtirakını, o cümlədən onların daxili audit (əgər
varsa) və kənar auditorlarla əlaqəsini müəssisənin nəzarət mühitinin bir elementi kimi müəyyən edir.27 Qeyri-adekvat ikitərəfli
əlaqə qeyri-qənaətbəxĢ nəzarət mühitinə dəlalət etməklə yanaĢı,
əhəmiyyətli təhriflərlə bağlı risklərin auditor tərəfindən
qiymətləndirilməsinə təsir edə bilər. Auditorun maliyyə
hesabatlarına dair rəy formalaĢdırmaq üçün yetərli münasib audit
sübutları əldə etmiĢ olmaya bilməsi riski də mövcuddur.

27

•

Audit həcminin məhdudlaĢdırılması əsasında auditor rəyinin dəyiĢdirilməsi.

•

Müxtəlif mümkün hərəkətlərin nəticələri barədə hüquqi
məsləhət almaq üçün müraciət edilməsi.

•

Üçüncü tərəflərə (məsələn, tənzimləyici orqana), yaxud
müəssisə xaricindəki idarəetmə strukturunda daha yüksək
nüfuzlu Ģəxslərə, məsələn, sahibkarlara (məsələn, səhmdarların ümumi yığıncağına) və ya ictimai sektorun müəssisəsi
olduqda, müvafiq nazirə və ya parlamentə xəbər verilməsi.

•

Tətbiq olunan qanun və ya qaydalarla mümkün olarsa,
tapĢırıqdan imtina edilməsi.

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, A78 paraqrafı.
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A53. Əgər auditorla idarəetməyə məsul Ģəxslər arasındakı ikitərəfli
əlaqə adekvat olmazsa və vəziyyəti yoluna qoymaq mümkün
deyilsə, auditor aĢağıdakı tədbirləri görə bilər:
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SənədləĢdirmə (Ġst: Paraq. 23)
A54. ġifahi əlaqənin sənədləĢdirilməsinə müəssisənin hazırladığı protokolların, əgər bu protokollar əlaqə prosesini lazımi Ģəkildə əks
etdirirsə, audit sənədlərinin bir hissəsi kimi saxlanmıĢ surəti daxil
edilə bilər.

260 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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Əlavə 1
(Ġst: Paraq. 3)

1 saylı BKNS-də və digər BAS-larda idarəetməyə məsul
Ģəxslərlə əlaqə barədə istinad edilən xüsusi tələblər

1



1 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə
digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapĢırıqları yerinə yetirən Ģirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət‖ BKNS, 30(a)
paraqrafı.



240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti‖ BAS, 21-ci, 38(c)(i) və
40-42-ci paraqraflar.



250 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və
qaydaların nəzərə alınması‖ BAS, 14-cü, 19-cu və 22-24cü paraqraflar.



265 saylı ―Daxili nəzarətlə bağlı çatıĢmazlıqların idarəetməyə məsul Ģəxslərə və rəhbərliyə bildirilməsi‖ BAS, 9-cu
paraqraf.



450 saylı ―Audit zamanı müəyyən edilmiĢ təhriflərin dəyərləndirilməsi‖ BAS, 12-13-cü paraqraflar.



505 saylı ―Kənar mənbədən təsdiqləmələr‖ BAS, 9-cu paraqraf.



510 saylı ―Ġlk audit tapĢırıqları - ilkin qalıqlar‖ BAS, 7-ci paraqraf.



550 saylı ―Əlaqəli tərəflər‖ BAS, 27-ci paraqraf.



560 saylı ―Sonrakı hadisələr‖ BAS, 7(b)-(c), 10(a), 13(b),
14(a) və 17-ci paraqraflar.

1 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər
üzrə tapĢırıqları yerinə yetirən Ģirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət‖ BKNS.
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BAS

Bu əlavə 1 saylı BKNS-in1 və digər BAS-ların xüsusi məsələlərin
idarəetməyə məsul Ģəxslərə xəbər verilməsini tələb edən paraqrafları
müəyyən edir. Bu siyahı BAS-lardakı tələbləri, müvafiq tətbiqi və
izahedici materialları öyrənmək zərurətini aradan qaldırmır.
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570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS, 25-ci paraqraf.



600 saylı ―Xüsusi mülahizələr - qrup maliyyə hesabatlarının
auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının iĢi)‖ BAS, 49-cu
paraqraf.



610 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Daxili auditorların iĢindən istifadə edilməsi‖ BAS, 18-ci paraqraf; 610 saylı (2013-cü ildə
düzəliĢ edilmiĢ) ―Daxili auditorların iĢindən istifadə edilməsi‖,
20-ci və 31-ci paraqraflar.



700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin
formalaĢdırılması və hesabat verilməsi‖, 46-cı paraqraf.



701 saylı ―Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri
haqqında məlumatvermə‖ BAS, 17-ci paraqraf.



705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında
fərqli rəylər‖ BAS, 12-ci, 14-cü, 23-cü və 30-cu paraqraflar.



706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında
izahedici paraqraf və digər məsələlər paraqrafı‖ BAS,
12-ci paraqraf.



710 saylı ―Müqayisəli məlumatlar: müqayisəli göstəricilər
və müqayisəli maliyyə hesabatları‖ BAS, 18-ci paraqraf.



720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Digər məlumatlar
üzrə auditorun məsuliyyəti‖ BAS, 17-19-cu paraqraflar.

260 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 1
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Əlavə 2
(Ġst: Paraq. 16(a), A19-A20)

Mühasibat uçotunun keyfiyyət aspektləri
16(a) paraqrafında nəzərdə tutulmuĢ və A19-A20 paraqraflarında təsvir
edilmiĢ əlaqə aĢağıdakı məsələləri əks etdirə bilər:



Təqdim edilən informasiya ilə bağlı xərclər və müəssisənin
maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün gözlənilən mənfəət
arasında balansı təmin etmək zərurətini nəzərə almaqla,
uçot siyasətinin müəssisənin konkret Ģəraitlərinə uyğunluğu. Münasib alternativ uçot siyasəti mövcud olduqda,
təqdim edilən informasiyaya maliyyə hesabatının seçilmiĢ
uçot siyasətinin təsirinə məruz qalan maddələri, habelə
oxĢar müəssisələrdə tətbiq edilən uçot siyasətinə dair
məlumat daxil edilə bilər.



Uçot siyasətinin ilkin seçimi və mühasibat uçotunun əsas
prinsiplərində edilən dəyiĢikliklər, o cümlədən mühasibat
uçotu sahəsində yeni tənzimləyici sənədlərin tətbiqi.
Təqdim edilən informasiyaya aĢağıdakılar daxil edilə bilər:
müəssisənin cari və gələcək gəlirlərinə uçot siyasətində
edilən dəyiĢikliyin müddətinin təsiri və qəbul edilmə
metodu; habelə mühasibat uçotu sahəsində gözlənilən yeni
tənzimləyici sənədlərlə bağlı uçot siyasətində dəyiĢikliyin
qəbul edilməsi müddəti.



Əhəmiyyətli mühasibat uçotu prinsiplərinin mübahisəli və ya
yeni sahələrdə tətbiqinin nəticələri (yaxud xüsusi olaraq,
rəsmi tövsiyələr və ya konsensus olmadıqda).



SövdələĢmələrin müddətinin onların uçota alındıqları dövrlə
bağlı nəticələri.

Uçot qiymətləndirmələri


Qiymətləndirmələrin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi maddələr üçün 540 saylı BAS-da31 müzakirə edilmiĢ məsələlərə

540 saylı ―Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin və əlaqəli
açıqlamaların auditi‖ BAS.
31
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dair misallar:
o

Uçot qiymətləndirmələrinin maliyyə hesabatlarında
tanınmasına və ya açıqlanmasına səbəb olan sövdələĢmələr,
hadisələr və Ģəraitlərin rəhbərlik tərəfindən necə müəyyən
olunması.

o

ġəraitlərdə yeni uçot qiymətləndirmələrinin yerinə yetirilməsinə
və ya mövcud olanları təhlil etməyə səbəb olan dəyiĢikliklər.

o

Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarında uçot qiymətləndirmələrini
tanıyıb-tanımamağa dair qərarının maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinə uyğun olub-olmaması.

o

Uçot qiymətləndirmələrinin yerinə yetirilməsi metodlarında
əvvəlki dövrdən dəyiĢikliyin olub-olmaması və ya zəruriliyin
olub-olmaması və bu cür dəyiĢiklik olduğu halda onun səbəbi,
habelə əvvəlki dövrlərdəki uçot qiymətləndirmələrin nəticəsi.

o

Uçot qiymətləndirmələrini yerinə yetirmək üçün rəhbərliyin istifadə etdiyi proses (məsələn, rəhbərlik modeldən
istifadə etdikdə), o cümlədən uçot qiymətləndirməsi üçün seçilmiĢ ölçmə üçün əsasların maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə uyğun olub-olmaması.

o

Uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanmasında rəhbərlik tərəfindən
istifadə edilən əhəmiyyətli fərziyyələrin əsaslı olub-olmaması.

o

Rəhbərlik tərəfindən istifadə edilmiĢ əhəmiyyətli fərziyyələrin
əsaslandırılması və ya maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinin müvafiq qaydada tətbiq edilməsi üçün münasib
olduğu hallarda rəhbərliyin xüsusi taktikanı həyata keçirmək
niyyəti və onun bunu etmək imkanı.

o

Əhəmiyyətli təhriflər riski.

o

Rəhbərliyin mümkün qərəzliliyini göstərən faktlar.

o

Alternativ fərziyyələrin və ya nəticələrin rəhbərlik tərəfindən
necə nəzərə alınması yaxud uçot qiymətləndirməsini həyat
keçirərkən qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliyinin
rəhbərlik tərəfindən baĢqa cür necə əks etdirilməsi.

o

Maliyyə hesabatlarında qiymətləndirmələrin qeyrimüəyyənliyinin açıqlanmasının müvafiqliyi.

260 saylı BAS.
Əlavə 2
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Maliyyə hesabatlarında açıqlamalar


Maliyyə hesabatlarında nəzərdən keçirilən məsələlər və xüsusilə vacib informasiyaların açıqlanması zamanı
yürüdülmüĢ mühakimələr (məsələn, gəlirin tanınması,
kompensasiya, fəaliyyətin fasiləsizliyi, sonrakı hadisələr və
Ģərti öhdəliklər haqqında).



Maliyyə hesabatlarında açıqlamaların tam neytrallığı, ardıcıllığı
və aydınlığı.



Maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli risklərin və qeyri-müəyyənlik amillərinin, məsələn, maliyyə hesabatlarında açıqlanan
baĢa çatmamıĢ məhkəmə çəkiĢmələrinin potensial təsiri.



Maliyyə hesabatlarına müəssisənin adi fəaliyyətindən kənar və
ya baĢqa Ģəkildə qeyri-adi olan əhəmiyyətli müxabirləĢmələrin
təsirinin dərəcəsi. Bu cür əlaqə aĢağıdakıları vurğulaya bilər:
o Hesabat dövrü ərzində tanınmıĢ birdəfəlik məbləğlər.



o

Maliyyə hesabatlarında bu cür müxabirləĢmələrin ayrıca
açıqlanma dərəcəsi.

o

Bu cür müxabirləĢmələrin konkret uçot və ya vergitutma
qaydaları, yaxud konkret qayda ya da qanunların məqsədinə
nail olmaq üçün nəzərdə tutulub-tutulmadığının ehtimalı.

o

Bu cür sövdələĢmələrin formasının həddən artıq mürəkkəb
olub-olmaması və ya sövdələĢmənin təĢkilinə dair geniĢ
məsləhət alındığı hallar.

o

Rəhbərliyin sövdələĢmənin əsasını təĢkil edən iqtisadi təhlildən
daha çox uçot qaydasına olan ehtiyacın vurğulandığı hallar.

Aktiv və passivlərin balans dəyərinə, o cümlədən müəssisənin maddi və qeyri-maddi aktivlərə təyin olunmuĢ faydalı etibarlılıq müddətlərini müəyyən edən əsaslarına təsir
edən amillər. Xəbər verilən informasiya xalis kapitala təsir
edən amillərin necə seçilməsini və alternativ seçim proseslərinin maliyyə hesabatlarına necə təsir edə biləcəyini izah
edə bilər.
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Əlaqəli məsələlər
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Seçim yolu ilə təhriflərin, məsələn, elan edilmiĢ gəlirlərin
azalmasına deyil, artmasına gətirib çıxaran düzəliĢi.

260 saylı BAS.
Əlavə 2
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) maliyyə hesabatlarının auditi
zamanı auditorun daxili nəzarətdə müəyyən etdiyi çatıĢmazlıqlar
barədə idarəetməyə məsul Ģəxslərə və rəhbərliyə müvafiq Ģəkildə
xəbər verməsi1 ilə bağlı öhdəliklərindən bəhs edir. Bu BAS daxili nəzarəti öyrənmək və nəzarət testləri keçirməklə bağlı 315
saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS və 330 saylı BAS-ın2 tələblərindən
artıq auditorun üzərinə əlavə öhdəliklər qoymur. 260 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS3 auditlə bağlı auditorun idarəetməyə məsul Ģəxslərə
məlumat verməyə görə daĢıdığı məsuliyyət haqqında əlavə
tələbləri müəyyən edir və tövsiyələri əhatə edir.
2. Auditorun əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən edib qiymətləndirərkən auditə aid daxili nəzarət elementləri barədə anlayıĢa malik
olması tələb olunur.4 Belə risk qiymətləndirmələrini keçirərkən, auditor
daxili nəzarəti onun səmərəliliyi haqqında rəy bildirmək üçün
deyil, yaranmıĢ vəziyyətə uyğun audit prosedurlarının iĢlənibhazırlanması məqsədilə nəzərdən keçirir. Auditor daxili nəzarətdəki
çatıĢmazlıqları yalnız riski qiymətləndirmə prosesində deyil,
həmçinin, auditin istənilən digər mərhələsində müəyyən edə bilər.
Bu BAS idarəetməyə məsul Ģəxslərə və rəhbərliyə müəyyən edilmiĢ
hansı çatıĢmazlıqlar barədə xəbər verməsinin auditordan tələb
olunduğunu göstərir.
3. Bu BAS-da qeyd olunanların heç biri auditorun audit zamanı
müəyyən etdiyi digər daxili nəzarət məsələlərini idarəetmə
səlahiyyətlərinə malik Ģəxslərə və rəhbərliyə xəbər verməsinə
mane olmur.
Qüvvəyə minmə tarixi
4. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu ildən sonra baĢlanan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün qüvvədədir.*
1

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər
riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS, 4-cü və 12-ci paraqraflar.
2
330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
3
260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetmə səlahiyyətlərinə malik Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS.
4
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 12-ci paraqraf. A68-A73 paraqraflarda auditlə bağlı nəzarət tədbirləri barədə tövsiyələr verilir.

265 saylı BAS
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Məqsəd
5. Auditorun məqsədi onun audit zamanı daxili nəzarətdə müəyyən
etdiyi və auditorun peĢəkar mühakiməsinə görə, idarəetməyə məsul
Ģəxslərin və rəhbərliyin lazımi diqqətinə çatdırılmaq üçün kifayət
qədər əhəmiyyətli olan çatıĢmazlıqları onlara müvafiq qaydada
məlumat verməkdir.

AnlayıĢlar
6. BAS-da qoyulmuĢ məqsədlər üçün aĢağıdakı terminlər bu mənalara malikdir:

(i)

Nəzarət elə bir yolla hazırlanır, həyata keçirilir və ya
yerinə yetirilir ki, maliyyə hesabatındakı təhriflərin
qarĢısını vaxtında almaq, yaxud aĢkar edib düzəliĢ
vermək mümkün olmadıqda; yaxud

(ii)

Maliyyə hesabatındakı təhriflərin vaxtında qarĢısını
almaq, yaxud onları aĢkar edib düzəliĢ vermək üçün
zəruri nəzarət mövcud olmadıqda.

(b) Daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatıĢmazlıq (Significant deficiency in internal control) - Daxili nəzarət sistemində
çatıĢmazlıq və ya çatıĢmazlıqların məcmusu olub, auditorun
peĢəkar mühakiməsinə görə, idarəetməyə məsul Ģəxslərin
diqqətinə layiq olacaq qədər mühüm əhəmiyyətə malikdir.
(Ġst: Paraq. A5)

Tələblər
7. Auditor yerinə yetirilmiĢ audit əsasında daxili nəzarətdə bir və ya
daha çox çatıĢmazlığın aĢkar edildiyini müəyyən etməlidir. (Ġst:
Paraq. A1-A4)
8. Əgər auditor daxili nəzarətdə bir və ya daha çox çatıĢmazlıq aĢkar etmiĢdirsə, yerinə yetirilmiĢ auditə əsaslanaraq, onların istər
ayrı-ayrılıqda, istərsə də məcmu halında əhəmiyyətli çatıĢmazlıq
olub-olmadığını müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A5-A11)
9. Auditor audit zamanı daxili nəzarətdə müəyyən edilmiĢ
əhəmiyyətli çatıĢmazlıqları idarəetməyə məsul Ģəxslərə vaxtında
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(a) Daxili nəzarətdə çatıĢmazlıq (Deficiency in internal control) Bu, aĢağıdakı hallarda mövcud olur:
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və yazılı Ģəkildə xəbər verməlidir. (Ġst: Paraq. A12-A18, A27)
10. Auditor, həmçinin, müvafiq səviyyəli rəhbərliyə vaxtında aĢağıdakılar barədə xəbər verməlidir: (Ġst: Paraq. A19, A27)
(a) Yazılı Ģəkildə olmaqla, həmin Ģəraitlərdə birbaĢa rəhbərliyə
bildirilməsi müvafiqdirsə, auditorun idarəetməyə məsul
Ģəxslərə xəbər verdiyi və xəbər vermək niyyətində
olduğu daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatıĢmazlıqları;
habelə (Ġst: Paraq. A14, A20-A21)
(b) Audit zamanı daxili nəzarətdə aĢkar edilmiĢ və digər tərəflərin rəhbərliyə xəbər vermiĢ olmadığı və auditorun
peĢəkar mühakiməsinə görə, rəhbərliyin diqqətinə layiq
olacaq qədər əhəmiyyətli olan digər çatıĢmazlıqlar. (Ġst:
Paraq. A22-A26)
11. Auditor daxili nəzarətdəki əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar barədə yazılı
məlumata aĢağıdakıları daxil etməlidir:
(a) ÇatıĢmazlıqların təsviri və onların mümkün təsirinin izahı;
habelə (Ġst: Paraq. A28)
(b) Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin və rəhbərliyin məlumatın kontekstini anlamasına imkan vermək üçün yetərli məlumat.
Xüsusilə, auditor aĢağıdakıları izah etməlidir: (Ġst: Paraq.
A29-A30)

265 saylı BAS

(i)

Audit auditorun maliyyə hesabatına dair rəy ifadə etməsi məqsədilə keçirilmiĢdir;

(ii)

Audit daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair rəy ifadə
etmək məqsədilə deyil, yaranmıĢ Ģəraitə uyğun audit
prosedurlarını iĢləyib hazırlamaq məqsədilə maliyyə
hesabatının hazırlanması üçün mühüm olan daxili
nəzarətin nəzərə alınmasını əks etdirmiĢdir; habelə

(iii)

Barəsində məlumat verilən məsələlər auditorun audit
zamanı müəyyən etmiĢ olduğu və gəldiyi qənaətə
görə, idarəetməyə məsul Ģəxslərin diqqətinə layiq
olacaq qədər əhəmiyyətli olan çatıĢmazlıqlarla məhdudlaĢdırılır.
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***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların aĢkar olunması
faktının müəyyən edilməsi (Ġst: Paraq. 7)
A1. Daxili nəzarətdə bir və ya daha çox çatıĢmazlıq aĢkara çıxarmasını müəyyən edərkən, auditor öz nəticələrinə dair müvafiq fakt və
Ģəraitləri müvafiq səviyyəli rəhbərliklə müzakirə edə bilər. Bu
müzakirə auditor üçün rəhbərliyi əvvəllər xəbəri olmaya bildiyi
çatıĢmazlıqların mövcud olmasına qarĢı vaxtında xəbərdar etməsinə imkan yaradır. Nəticələri müzakirə etmək üçün müvafiq
hesab edilən rəhbərlik səviyyəsi sözügedən daxili nəzarət sahəsi
ilə tanıĢlığı olan və daxili nəzarətdə müəyyən edilmiĢ istənilən
çatıĢmazlıqlara dair düzəliĢ tədbiri görmək səlahiyyətinə malik
olan rəhbərlikdir. Bəzi hallarda auditorun əldə etdiyi nəticələr
rəhbərliyin dürüstlüyü və ya səriĢtəliliyini sual altına alarsa, auditorun nəticələri birbaĢa olaraq rəhbərliklə müzakirə etməsi
məqsədəuyğun olmaya bilər (bax: A20 paraqrafı).

•

ÇatıĢmazlıqların faktiki və ya ehtimal edilən səbəbləri barədə rəhbərliyin fikri.

•

ÇatıĢmazlıqlarla bağlı ortaya çıxan və rəhbərliyin qeyd etmiĢ ola bildiyi istisnalar, məsələn, müvafiq informasiya
texnologiyasının (ĠT) nəzarət elementləri tərəfindən qarĢısı
alınmayan təhriflər.

•

AĢkar edilmiĢ çatıĢmazlıqların aradan qaldırılması üzrə
mümkün tədbirlər barədə rəhbərlik tərəfindən verilən ilkin
cavab.

Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A3. Kiçik müəssisələrdəki nəzarət fəaliyyətinin əsasında dayanan anlayıĢlar iri müəssisələrdəkilər ilə eyni olduğu halda, onların formal tətbiqi fərqli olmalıdır. Bundan əlavə, kiçik müəssisələr
rəhbərliyin tətbiq etdiyi nəzarət elementləri səbəbindən nəzarət
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A2. Auditorun əldə etdiyi nəticələrlə bağlı fakt və Ģəraitlərin rəhbərliklə müzakirəsi zamanı auditor növbəti dəfə nəzərə alınası digər
müvafiq məlumatı əldə edə bilər, məsələn:
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fəaliyyətinin müəyyən növlərinin zəruri olmadığını hesab edə
bilərlər. Məsələn, rəhbərliyin istehlakçılara kredit verilməsi və
mühüm satınalmaların təsdiqlənməsi üçün yeganə səlahiyyəti
mühüm hesab qalıqları və əməliyyatlara səmərəli nəzarəti təmin
edə, bununla da daha ətraflı nəzarət fəaliyyətinə ehtiyacı azalda
və ya aradan qaldıra bilər.
A4. Həmçinin, kiçik müəssisələrdə çox vaxt iĢçilərin sayı nisbətən az
olur ki, bu da öhdəliklərin bölüĢdürülməsinin praktik olaraq
məqsədəuyğunluğunu məhdudlaĢdıra bilər. Bununla belə,
sahibkara məxsus kiçik müəssisədə sahibkar-menecer iri müəssisələrdə olduğuna nisbətən daha səmərəli nəzarət həyata keçirmək imkanına malik ola bilər. Rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilən daha yüksək səviyyəli nəzarət rəhbərliyin nəzarət elementlərini
aradan qaldırması üçün mövcud olan daha böyük potensialı arasında
tarazlaĢdırılmalıdır.
Daxili nəzarət sistemində əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar (Ġst: Paraq. 6(b), 8)
A5.

Daxili nəzarətdəki çatıĢmazlığın və ya çatıĢmazlıqlar məcmusunun əhəmiyyətliliyi yalnız təhrifin faktiki olaraq baĢ vermiĢ olubolmamasından deyil, həmçinin, baĢ verə bilməsi ehtimalından və
potensial əhəmiyyətindən asılıdır. Bu baxımdan, əhəmiyyətli
çatıĢmazlıqlar hətta auditor audit zamanı təhrifləri müəyyən etməsə də mövcud ola bilər.

A6. Daxili nəzarətdəki çatıĢmazlığın və ya çatıĢmazlıqlar məcmusunun əhəmiyyətli çatıĢmazlığa səbəb olmasını müəyyən edərkən
auditorun nəzərə ala biləcəyi məsələlərə dair nümunələrə aĢağıdakılar daxildir:
•

Gələcəkdə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərə
aparıb çıxaran çatıĢmazlıqlarla bağlı ehtimal.

•

Əlaqədar aktiv və ya passivlərin itki və ya dələduzluğa həssaslığı.

•

Təxmini məbləğlərin, məsələn, ədalətli dəyər üzrə uçot
qiymətləndirmələrinin müəyyən edilməsində subyektivlik
və mürəkkəblik.

•

ÇatıĢmazlıqlara məruz qalmıĢ maliyyə hesabatı məbləğləri.

•

ÇatıĢmazlıq və ya çatıĢmazlıqlara məruz qalmıĢ hesab
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qalıqlarında və ya əməliyyatlar kateqoriyasında baĢ vermiĢ və
ya baĢ verə bilən fəaliyyətin həcmi.

A7.

Nəzarət elementlərinin maliyyə hesabatının hazırlanması
prosesi üçün əhəmiyyəti; məsələn:
o

Ümumi monitorinq vasitələri (məsələn, rəhbərliyin
hərəkətlərinə nəzarət).

o

Dələduzluğun qarĢısının alınması və aĢkar edilməsinə nəzarət vasitələri.

o

Əhəmiyyətli uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiq olunmasına nəzarət vasitələri.

o

Əlaqəli tərəflərlə əhəmiyyətli əməliyyatlara nəzarət
vasitələri.

o

Müəssisənin normal biznes fəaliyyətinə xas olmayan
əhəmiyyətli əməliyyatlara nəzarət vasitələri.

o

Hesabat dövrünün sonuna maliyyə hesabatının hazırlanmasına nəzarət vasitələri (məsələn, təkrarlanmayan
hesab jurnalına daxiletmələrə nəzarət vasitələri).

•

Nəzarət vasitələrində çatıĢmazlıqların nəticəsi kimi aĢkar
edilmiĢ istisnaların səbəbi və baĢ vermə tezliyi.

•

ÇatıĢmazlığın daxili nəzarətdəki digər çatıĢmazlıqlarla qarĢılıqlı əlaqəsi.

Daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların əlamətlərinə aĢağıdakılar daxildir:
•

Ümumi nəzarət siyasətinin aĢağıdakı kimi səmərəsiz aspektlərinə dair sübut, məsələn:
o

Rəhbərliyin maliyyə baxımından maraqlı olduğu əhəmiyyətli əməliyyatların idarəetməyə məsul Ģəxslər
tərəfindən müvafiq Ģəkildə dərindən yoxlanılmamasını göstərən faktlar.

o

Rəhbərliyin istər əhəmiyyətli olan, istərsə də olmayan və müəssisənin daxili nəzarəti tərəfindən qarĢısı
alınmayan dələduzluq hərəkətlərinin müəyyən
edilməsi.
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o

A8.

5

Rəhbərliyin əvvəllər xəbər verilmiĢ əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlara qarĢı müvafiq düzəliĢ tədbirləri görməməsi.

•

Müəssisə daxilində ümumi qaydalarla tələb olunan
risklərin qiymətləndirilməsi prosesinin həyata keçirilməməsi.

•

Müəssisədə riskin səmərəsiz qiymətləndirilməsi prosesi
barədə sübutlar, məsələn, auditorun qənaətinə görə, müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesi əsasında müəyyən
edilməli əhəmiyyətli təhriflər riskinin rəhbərlik tərəfindən
aĢkarlanmaması.

•

AĢkarlanmıĢ əhəmiyyətli risklərin aradan qaldırılmasına dair səmərəsiz tədbirlərə sübut (məsələn, belə risklərə
nəzarət vasitələrinin olmaması).

•

Audit prosedurları əsasında aĢkar edilmiĢ və müəssisənin
daxili nəzarət sistemi tərəfindən qarĢısı alınmamıĢ, yaxud
aĢkar və düzəliĢ edilməmiĢ təhriflər.

•

Əvvəllər buraxılmıĢ maliyyə hesabatının səhv və ya dələduzluğa görə yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflərin düzəliĢ
edilməsini əks etdirən yeni versiyasının hazırlanması.

•

Maliyyə hesabatının hazırlanmasına rəhbərliyin nəzarət edə
bilməməsinə dair sübut.

Nəzarət vasitələri təhriflərin səmərəli Ģəkildə qarĢısını almaq,
yaxud aĢkar və düzəliĢ etmək üçün fərdi olaraq və ya bir-biri ilə
məcmu halında fəaliyyət göstərmək üçün hazırlana bilər.5
Məsələn, geri alınacaq debitor borclarına nəzarət vasitələri hesab
qalığında yol verilmiĢ təhriflərin qarĢısını almaq, yaxud aĢkar və
düzəliĢ etmək üçün birlikdə fəaliyyət göstərmək məqsədilə hazırlanmıĢ həm avtomatlaĢdırılmıĢ, həm də əl ilə idarə olunan nəzarət
vasitələrindən ibarət ola bilər. Daxili nəzarətdə özlüyündə
çatıĢmazlıq əhəmiyyətli çatıĢmazlıq olmaq üçün yetərincə
ciddi olmaya bilər. Bununla belə, eyni hesab qalığına və ya informasiyanın açıqlanmasına, müvafiq təsdiqləmə, yaxud daxili
nəzarətin komponentinə təsir edən çatıĢmazlıqların məcmusu
təhriflər riskini əhəmiyyətli bir çatıĢmazlığa çevrilmək dərə-

315 saylı BAS, A74 paraqrafı.
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cəsində artıra bilər.

A10. Yurisdiksiya daxili nəzarətdəki çatıĢmazlıqların xəbər veriləsi
növləri üçün xüsusi terminlər müəyyən etsə də, bu cür terminləri
təsbit etməmiĢ olduqda, qanun və ya qaydaların tələblərinə əlavə
olaraq, xəbər veriləsi məsələləri müəyyən etmək üçün
mühakimədən istifadə etməsi auditor üçün zəruri ola bilər. Bu
zaman auditor cari BAS-dakı tələb və tövsiyələri nəzərə almağı
zəruri hesab edə bilər. Məsələn, qanun və ya qayda tələbinin
məqsədi idarəetməyə məsul Ģəxslərin diqqətinə onların xəbərdar
olması lazım olan müəyyən daxili nəzarət məsələlərini çatdırmaqdırsa, bu BAS-da idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat
verilməsi tələb olunan əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlara ekvivalent
olan həmin məsələləri nəzərə almaq məqsədəuyğun ola bilər.
A11. Qanun və ya qaydalara uyğun olaraq, auditorun xüsusi termin və
ya anlayıĢlardan istifadə etməsi zəruri olsa da, bu BAS-ın
tələbləri öz qüvvəsini saxlayır.
Daxili nəzarət sistemindəki çatıĢmazlıqlar barədə məlumat verilməsi
Daxili nəzarət sistemindəki əhəmiyyətli çatışmazlıqların idarəetməyə
məsul şəxslərə bildirilməsi (Ġst: Paraq. 9)
A12. Əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların idarəetməyə məsul Ģəxslərə yazılı
Ģəkildə bildirilməsi bu məsələlərin əhəmiyyətindən xəbər verir
və idarəetməyə məsul Ģəxslərə nəzarət funksiyalarını yerinə yetirməkdə yardım edir. 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS idarəetməyə
məsul Ģəxslərin hamısının müəssisənin idarə edilməsinə cəlb
olunduğu hallar üçün onlarla əlaqənin xüsusiyyətlərini müəyyən
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A9. Bəzi yurisdiksiyalarda qanun və ya qaydalar audit zamanı auditorun daxili nəzarətdə müəyyən etdiyi çatıĢmazlığın bir və ya
daha çox konkret növlərini idarəetməyə məsul Ģəxslərə və ya
digər aidiyyatı tərəflərə (məsələn, tənzimləyici orqanlara) xəbər
verməsinə dair tələb müəyyən edə bilər (xüsusilə, listinq subyektlərinin auditi üçün). Qanun və ya qaydalar çatıĢmazlığın bu
növləri üçün xüsusi termin və anlayıĢlar müəyyən etmiĢdirsə və
auditorun bu termin və anlayıĢlardan əlaqə prosesində istifadə etməsini tələb edirsə, auditor qanun və ya qaydanın tələbinə müvafiq olaraq, məlumat verərkən bu termin və anlayıĢlardan
istifadə edir.
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edir.6
A13. Yazılı məlumatı necə hazırlamağı müəyyən edərkən, auditor bu
cür məlumatın idarəetməyə məsul Ģəxslərin öz nəzarət
funksiyalarını yerinə yetirməsinə kömək edən mühüm amil olubolmamasını nəzərə ala bilər. Bundan əlavə, müəyyən yurisdiksiyalarda listinq subyektlərinin idarəetməyə məsul Ģəxsləri üçün
daxili nəzarət sahəsində müəyyən öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini təsdiqləmək məqsədilə auditorun yazılı məlumatını
maliyyə hesabatının təsdiq edilməsi tarixindən əvvəl təhvil alması
zərurəti yarana bilər. Digər müəssisələrin idarəetməyə məsul
Ģəxsləri üçün yazılı xəbərdarlıq daha sonrakı tarixdə hazırlana
bilər. Buna baxmayaraq, ikinci halda, auditorun əhəmiyyətli
çatıĢmazlıqlara dair yazılı məlumatı yekun audit faylının bir
hissəsini təĢkil etdiyinə görə, yazılı məlumat auditorun yekun
audit faylının hazırlanmasını vaxtında tamamlaması ilə bağlı
tələbi7 ləğv etməlidir. 230 saylı BAS-a uyğun olaraq, yekun audit
faylının hazırlanmasını tamamlamaq üçün müvafiq zaman həddi
bir qayda olaraq, auditorun hesabat təqdim etməsi tarixindən
sonra 60 gündən çox olmamalıdır.8
A14. Əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlara dair yazılı məlumatın müddətindən
asılı olmayaraq, auditor bunları ilk məqamda rəhbərliyə və lazım
gələrsə, idarəetməyə məsul Ģəxslərə Ģifahi Ģəkildə xəbər verə və
əhəmiyyətli təhriflər riskini azaltmaq üçün vaxtında düzəliĢ
tədbirləri görməkdə onlara yardım edə bilər. Bununla belə, bu cür
etməsi auditoru BAS-da tələb edildiyi kimi, əhəmiyyətli
çatıĢmazlıqlar barədə yazılı məlumat vermək məsuliyyətindən
azad etmir.
A15. Əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar barədə təfərrüatların dərəcəsi auditorun yaranmıĢ Ģəraitdə yürüdəcəyi peĢəkar mühakimə ilə
müəyyənləĢdirilir. Məlumat
üçün təfərrüatların müvafiq
dərəcəsini müəyyən edərkən auditorun nəzərə ala biləcəyi amillərə aĢağıdakılar daxildir:

6

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 13-cü paraqraf.
230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 14-cü paraqraf.
8
230 saylı BAS, A21 paraqrafı.
7
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•

Müəssisənin xüsusiyyəti. Məsələn, ictimai marağa xidmət edən
müəssisə üçün lazım olan məlumat qeyri-ictimai marağa
xidmət edən müəssisə üçün lazım olandan fərqlənə bilər.

•

Müəssisənin ölçüsü və mürəkkəbliyi. Məsələn, mürəkkəb
müəssisə üçün lazım olan xəbərdarlıq sadə bizneslə məĢğul
olan müəssisə üçün lazım olandan fərqlənə bilər.

•

Auditorun müəyyən etmiĢ olduğu əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların xüsusiyyəti.

•

Müəssisənin idarəetmə tərkibi. Məsələn, əgər idarəetməyə
məsul Ģəxslərin tərkibində
müəssisənin fəaliyyətində və ya əlaqəli
sahələrdə yetərli təcrübəyə malik olmayan üzvləri olarsa,
daha ətraflı məlumatlara ehtiyac yarana bilər.

•

Daxili nəzarət sistemində çatıĢmazlığın xüsusi növlərinin
xəbər verilməsi ilə bağlı hüquqi və ya normativ tələblər.

A17. Auditorun əvvəlki auditdə idarəetməyə məsul Ģəxslərə və rəhbərliyə əhəmiyyətli bir çatıĢmazlıq barədə xəbər verməsi faktı hələ
düzəliĢ tədbiri görülmüĢ olmadığı zaman auditorun bu xəbəri
təkrar olaraq vermək zərurətini aradan qaldırmır. Əgər əvvəllər
xəbər verilmiĢ əhəmiyyətli çatıĢmazlıq olduğu kimi qalarsa,
əvvəlki xəbərdarlıqda təsvir olunanlar cari ilin xəbərdarlığında
təkrarlana və sadəcə olaraq, yeni xəbərdarlıqda əvvəlki xəbərdarlığa istinad edilə bilər. Auditor rəhbərlikdən və ya idarəetməyə
məsul Ģəxslərdən bu əhəmiyyətli çatımazlığın nə üçün hələ
aradan qaldırılmamasının səbəbini soruĢa bilər. Ağlabatan izahat
olmadan hərəkət etməməyin özü də əhəmiyyətli bir çatıĢmazlığı
əks etdirə bilər.
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A16. Rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslər auditorun audit zamanı
müəyyən etmiĢ olduğu əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlardan artıq xəbər
tutmuĢ ola və xərclər və ya digər mülahizələr səbəbilə onlara qarĢı
tədbir görməməyi seçə bilər. DüzəliĢ tədbiri həyata keçirməyin
gəlir-xərclərini qiymətləndirmək üçün məsuliyyət rəhbərliyin və
idarəetməyə məsul Ģəxslərin üzərinə düĢür. Müvafiq olaraq, 9-cu
paraqrafdakı tələb rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin bu
cür çatıĢmazlıqları aradan qaldırmaq barədə qərar verdikləri
zaman müvafiq hesab edə biləcəkləri xərcə və ya digər
mülahizələrə baxmayaraq tətbiq olunur.
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Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A18. Kiçik müəssisələrin auditi zamanı auditor idarəetməyə məsul
Ģəxslərə böyük müəssisələrdə olduğuna nisbətən daha az konstruktiv tərzdə xəbər verə bilər.
Daxili nəzarətdəki çatışmazlıqların rəhbərliyə xəbər verilməsi (Ġst:
Paraq. 10)
A19. Bir qayda olaraq, idarəetmənin müvafiq pilləsi odur ki, daxili
nəzarətdəki çatıĢmazlıqları qiymətləndirmək və lazımi düzəliĢ
tədbiri görmək üçün məsuliyyət və səlahiyyətə malik olsun.
Əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar üçün idarəetmənin müvafiq pilləsi böyük
ehtimalla, baĢ icraçı əməkdaĢ və ya baĢ maliyyə iĢçisi (yaxud ona
ekvivalent Ģəxs) olsa da, bu məsələləri, həmçinin, idarəetməyə
məsul Ģəxslərə bildirmək lazımdır. Daxili nəzarət sistemindəki digər
çatıĢmazlıqlara gəlincə isə müvafiq səviyyə təsir altındakı
nəzarət sahələrinə birbaĢa cəlb olunmuĢ və müvafiq düzəliĢ
tədbiri görmək üçün səlahiyyətə malik əməliyyat rəhbərliyi ola bilər.
Daxili nəzarətdəki əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların rəhbərliyə xəbər
verilməsi (Ġst: Paraq. 10(a))
A20. Daxili nəzarətdə aĢkar edilmiĢ müəyyən əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar rəhbərliyin dürüstlüyünü və səriĢtəsini sual altına ala bilər.
Məsələn, rəhbərlik tərəfindən yol verilmiĢ dələduzluq və ya
qanun və qaydalara bilərəkdən riayət etməmə faktı barədə sübut
mövcud ola bilər, yaxud rəhbərlik adekvat maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasına nəzarətdə bacarıqsızlıq nümayiĢ etdirə bilər ki,
bu da onun səriĢtəsinə qarĢı Ģübhə oyada bilər. Müvafiq olaraq,
bu cür çatıĢmazlıqları birbaĢa olaraq rəhbərliyə xəbər vermək
məqsədəuyğun olmaya bilər.
A21. 250 saylı BAS müəyyən edilmiĢ və ya Ģübhə edilən qanun və qaydalara riayət etməmə halının, o cümlədən idarəetməyə məsul
Ģəxslərin özlərinin bu cür riayət etməməyə cəlb olunduqları
zaman məruzə edilməsinə dair tələbləri əks etdirməklə yanaĢı,
buna dair təlimat təmin edir.9 240 saylı BAS rəhbərliyin cəlb
olunduğu dələduzluq və ya ehtimal edilən dələduzluq halını au9

250 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması‖ BAS, 2228-ci paraqraflar.
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ditorun müəyyən etmiĢ olduğu zaman bu barədə idarəetməyə
məsul Ģəxslərə xəbər verilməsi ilə bağlı tələbləri əks etdirməklə
yanaĢı, buna dair tövsiyələr təqdim edir.10
Daxili nəzarət sistemindəki digər çatıĢmazlıqların rəhbərliyə xəbər
verilməsi (Ġst: Paraq.10(b))
A22. Audit zamanı auditor daxili nəzarətdə mövcud olan və əhəmiyyətli sayılmasa da, rəhbərliyin diqqətinə layiq olacaq qədər
əhəmiyyət kəsb edə bilən digər çatıĢmazlıqları müəyyən edə bilər.
Daxili nəzarətdəki hansı digər çatıĢmazlıqların
rəhbərliyin
diqqətinə layiq olmasının müəyyən edilməsi Ģəraitlərə uyğun
peĢəkar mühakimədən asılı olub, maliyyə hesabatlarında həmin
çatıĢmazlıqlar üzündən təhriflərin baĢ verməsi ehtimalı və potensial gücünü nəzərə alır.

A24. Əgər auditor əvvəlki dövrdə daxili nəzarətdə mövcud olan və
əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlardan fərqli çatıĢmazlıqlar barədə rəhbərliyə xəbər vermiĢdirsə və rəhbərlik xərclərə və ya baĢqa
səbəblərə görə onları aradan qaldırmaq barədə qərar verməmiĢdirsə, cari dövrdə bu xəbərdarlığı təkrar etməsi auditor
üçün zəruri deyildir. Əgər əvvəllər baĢqa tərəflər, məsələn, daxili
audit funksiyası və ya tənzimləyici orqanlar bu cür çatıĢmazlıqlar
barədə rəhbərliyə xəbər vermiĢ olarsa, auditordan bu cür çatıĢmazlıqlara dair məlumatı da təkrarlaması tələb olunmur. Bununla
belə, əgər rəhbərlikdə dəyiĢiklik baĢ vermiĢ olarsa, yaxud auditorun diqqətini bu çatıĢmazlıqlarla bağlı onun və rəhbərliyin
əvvəlki anlayıĢını dəyiĢən yeni məlumat cəlb etmiĢ olarsa, bu
digər çatıĢmazlıqları təkrar xəbər vermək auditor üçün
məqsədəuyğun olardı. Buna baxmayaraq, daxili nəzarətdə
mövcud olan və əvvəllər xəbər verilmiĢ digər çatıĢmazlıqlara
10

240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti‖ BAS,
41-ci paraqraf.
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A23. Daxili nəzarətdə mövcud olan və rəhbərliyin diqqətinə layiq olan
digər çatıĢmazlıqlar barədə xəbərdarlığın yazılı Ģəkildə olması
zəruri olsa da, Ģifahi forması da məqbuldur. Auditor əldə etdiyi
nəticələrlə bağlı fakt və halları rəhbərliklə müzakirə etdiyi zaman
digər çatıĢmazlıqlar barədə rəhbərliyə edilmiĢ Ģifahi xəbərdarlığı
nəzərə ala bilər. Müvafiq olaraq, sonradan rəsmi xəbərdarlığın
edilməsi zəruri deyildir.
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qarĢı auditorun tədbir görməməsi özü elə əhəmiyyətli bir çatıĢmazlığa çevrilə və nəticədə idarəetməyə məsul Ģəxslərə xəbər
verilməsi zəruri ola bilər. Bu çatıĢmazlıqlar barədə xəbər vermək
zərurəti Ģəraitlərdən asılı olaraq, auditorun qəbul etdiyi qərara
bağlıdır.
A25. Bəzi Ģəraitlərdə, idarəetməyə məsul Ģəxslər auditorun rəhbərliyə
xəbər vermiĢ olduğu daxili nəzarətdəki digər çatıĢmazlıqların
təfərrüatları barədə xəbər tutmağı və ya digər çatıĢmazlıqların
xüsusiyyəti barədə qısa Ģəkildə məlumatlandırılmağı arzu edə bilərlər. Alternativ olaraq, auditor idarəetməyə məsul Ģəxsləri digər
çatıĢmazlıqlara dair rəhbərliyə verilmiĢ xəbərdarlıq barədə
məlumatlandırmağı məqsədəuyğun hesab edə bilər. Ġstənilən
halda auditor idarəetməyə məsul Ģəxsləri vəziyyətdən asılı olaraq,
Ģifahi və ya yazılı Ģəkildə məlumatlandıra bilər.
A26. 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da idarəetməyə məsul Ģəxslərin
müəssisənin idarə edilməsində iĢtirakı halında, onlara edilən
xəbərdarlıqla bağlı tövsiyələr verilir.11
İctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər (Ġst: Paraq. 9-10)
A27. Ġctimai sektorun auditorları auditorun audit zamanı müəyyən
etmiĢ olduğu daxili nəzarət sistemindəki çatıĢmazlıqları təfsilatlı
səviyyədə və bu BAS-da nəzərdə tutulmayan tərəflərə xəbər verməklə bağlı əlavə məsuliyyətə malik ola bilərlər. Məsələn,
əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar qanunverici və ya digər idarəetmə
orqanına xəbər verilməli ola bilər. Qanun, qayda və ya digər
səlahiyyət ictimai sektor auditorlarının daxili nəzarətdəki çatıĢmazlıqları, həmin çatıĢmazlıqların potensial təsirlərinin
əhəmiyyətindən asılı olmayaraq, xəbər verməsinə icazə verə bilər.
Bundan əlavə, qanunvericilik ictimai sektor auditorlarının daxili
nəzarətdə mövcud olan və xəbər verilməsi bu BAS-da tələb olunan çatıĢmazlıqlara nisbətən daha geniĢ məsələləri, məsələn, qanunverici orqanlar, normativ sənədlər və ya müqavilə və qrant
razılaĢmalarının müddəalarına riayət edilməsi ilə bağlı nəzarət
elementləri barədə xəbər verməsini tələb edə bilər.

11

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 13-cü paraqraf.
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Daxili nəzarətdəki əhəmiyyətli çatışmazlıqlar barədə yazılı
xəbərdarlığın məzmunu (Ġst: Paraq. 11)
A28. Əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların mümkün nəticələrini izah edərkən,
auditor onların kəmiyyətcə əhəmiyyətini müəyyən etməməlidir.
Əgər məqsədəuyğun sayılarsa, əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar hesabat
verilməsi məqsədləri üçün qruplaĢdırıla bilər. Auditor yazılı
xəbərdarlıq məktubuna, həmçinin, çatıĢmazlara dair düzəliĢ
tədbirlərilə bağlı təklifləri, rəhbərliyin faktiki və ya təklif edilən
cavab tədbirlərini, habelə rəhbərliyin cavab tədbirlərini həyata
keçirməsini yoxlamaq üçün auditorun hər hansı addımları atmasına dair bəyanatı daxil edə bilər.

•

Əgər auditor daxili nəzarətə dair geniĢ prosedurlar həyata
keçirmiĢ olsaydı, xəbər veriləsi daha çox çatıĢmazlıqları
müəyyən edə və xəbər verə bilərdi, yaxud əslində bəzi
çatıĢmazlıqların xəbərdarlıq məktubuna daxil edilməsinin
lazım olmadığı barədə qənaətə gələ bilərdi;

•

Bu cür xəbərdarlığın istisnasız olaraq, idarəetməyə məsul
Ģəxslərin məqsədləri üçün təqdim edildiyi və digər
məqsədlər üçün istifadə oluna bilməməsi barədə bəyanat.

A30. Qanun və ya qaydalar auditor və ya rəhbərlikdən auditorun
əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlara dair yazılı xəbərdarlığının müvafiq
tənzimləyici orqanlara surətini təqdim etmələrini tələb edə bilər.
Bu halda auditorun yazılı xəbərdarlığında belə tənzimləyici
orqanlar göstərilə bilər.
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A29. Auditor aĢağıdakı əlavə informasiyanı xəbərdarlıq məktubuna
daxil etməyi məqsədəuyğun saya bilər:

300 saylı BEYNƏLXALQ AUDĠT STANDARTI
MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠTĠNĠN
PLANLAġDIRILMASI
(15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır)

MÜNDƏRĠCAT
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) maliyyə hesabatlarının auditinin planlaĢdırılmasına görə auditorun məsuliyyətindən bəhs
edir. Bu BAS dövri olaraq təkrarlanan auditlər kontekstində
yazılmıĢdır. Ġlk audit tapĢırığındakı əlavə mülahizələr ayrıca
müəyyən edilir.

1.

PlanlaĢdırmanın rolu və müddəti



Auditin mühüm sahələrinə lazımi diqqət ayırmaqda auditora
kömək göstərilməsi.



Mümkün problemləri vaxtında müəyyən edib yoluna qoymaqda auditora kömək göstərilməsi.



Audit tapĢırığının düzgün təĢkili və idarə edilməsində, onun
səmərəli Ģəkildə yerinə yetirilməsində auditora kömək
göstərilməsi.



TapĢırıq qrupunun elan edilmiĢ risklərə cavab vermək üçün
müvafiq səviyyədə bacarıq və səriĢtəyə malik üzvlərinin
seçilməsində və onlar arasında düzgün iĢ bölgüsü aparılmasında yardım göstərilməsi.



TapĢırıq qrupu üzvlərinin istiqamətləndirilməsi və idarə edilməsinin, onların iĢinin təhlilinin asanlaĢdırılması.



Müvafiq olarsa, bölmə auditorlarının və ekspertlərin iĢinin
koordinasiyasında yardım göstərilməsi.

Qüvvəyə minmə tarixi
3.

15 dekabr 2009-cu il tarixindən sonra baĢlanan dövrlər üzrə maliyyə
hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.
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2. Auditin planlaĢdırılması tapĢırıq üzrə ümumi audit strategiyasının
müəyyən edilməsindən və audit planının hazırlanmasından
ibarətdir. Adekvat planlaĢdırma maliyyə hesabatlarının auditinə
müxtəlif, o cümlədən aĢağıdakı yollarla fayda gətirir: (Ġst: Paraq.
A1-A3)
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Məqsəd
4.

Auditorun məqsədi auditi planlaĢdırmaq və bununla da onu səmərəli Ģəkildə yerinə yetirməkdir.

Tələblər
TapĢırıq qrupunun əsas üzvlərinin cəlb olunması
5.

TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ və tapĢırıq qrupunun digər əsas üzvləri auditin planlaĢdırılmasına, o cümlədən tapĢırıq qrupunun üzvləri
arasında müzakirənin planlaĢdırılmasına və bu müzakirədə iĢtirak etməyə cəlb olunmalıdır. (Ġst: Paraq. A4)

TapĢırıq üzrə ilkin fəaliyyətlər
6.

Auditor cari audit tapĢırığının baĢlanğıcında aĢağıdakı fəaliyyətləri yerinə yetirməlidir:
(a) 220 saylı BAS-ın müĢtərilərlə qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və saxlanılması, konkret tapĢırıqların qəbul
edilməsi ilə bağlı tələb etdiyi prosedurların yerinə yetirilməsi;1
(b) Müvafiq etik normalara, o cümlədən müstəqilliyə dair
tələblərə 220 saylı BAS-a müvafiq olaraq riayət
edilməsinin qiymətləndirilməsi;2 habelə
(c) TapĢırıq Ģərtləri barədə anlayıĢın 210 saylı BAS-ın tələblərinə uyğun təsbit edilməsi.3 (Ġst: Paraq. A5-A7)

Fəaliyyətlərin planlaĢdırılması
7. Auditor auditin həcmi, müddəti və istiqamətini müəyyən edən və audit
planının hazırlanmasına yönəlmiĢ ümumi audit strategiyasını
müəyyən etməlidir.
8. Ümumi audit strategiyasını müəyyən edərkən, auditor:
(a) TapĢırığın əhatə dairəsini göstərən xüsusiyyətlərini müəyyən etməlidir;
1

220 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ BAS, 12-13-cü paraqraflar.
220 saylı BAS, 9-11-ci paraqraflar.
3
210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS, 9-13-cü paraqraflar.
2
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(b) Auditin müddətini və tələb olunan məlumatların xarakterini planlaĢdırmaq üçün tapĢırığın məqsədlərini müəyyən
etməlidir;
(c) Auditorun peĢəkar mühakiməsinə görə, tapĢırıq qrupunun
cəhdlərinin istiqamətləndirilməsində əhəmiyyətli olan amilləri nəzərə almalıdır;
(d) TapĢırıq üzrə ilkin fəaliyyətlərin nəticələrini və lazım gələrsə, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın müəssisə üçün yerinə yetirdiyi
digər tapĢırıqlara dair biliklərin müvafiq olub-olmadığını
nəzərdən keçirməlidir; habelə
(e) TapĢırığı yerinə yetirmək üçün zəruri olan resursların xarakteri, müddəti və həcmini araĢdırmalıdır. (Ġst: Paraq. A8A11)
9. Auditor aĢağıdakıların təsvirini əks etdirən audit planını hazırlamalıdır:
(a) 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS4 çərçivəsində müəyyən
olunmuĢ planlaĢdırılmıĢ riski qiymətləndirmə prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi.

(c) TapĢırığın BAS-lara uyğun olması üçün yerinə yetirilməsi
tələb olunan digər planlaĢdırılmıĢ audit prosedurları. (Ġst:
Paraq. A12-A14)
10.

Auditor audit zamanı ümumi audit strategiyasını və audit planını zərurətə uyğun olaraq yeniləməli və dəyiĢməlidir. (Ġst: Paraq.
A15)

11. Auditor tapĢırıq qrupu üzvlərinin istiqamətləndirilməsi və idarə
edilməsinin və onların iĢinin təhlilinin xüsusiyyəti, müddəti və
həcmi planlaĢdırmalıdır. (Ġst: Paraq. A16-A17)

4

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında
əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS.
5
330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
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(b) 330 saylı BAS çərçivəsində müəyyən edilmiĢ təsdiqləmələr
səviyyəsində növbəti audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi.5
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SənədləĢdirmə
12. Auditor audit sənədlərinə aĢağıdakıları daxil etməlidir:6
(a) ümumi audit strategiyası;
(b) audit planı; habelə
(c) audit tapĢırığı zamanı ümumi audit strategiyasına və ya
audit planına edilmiĢ istənilən dəyiĢikliklər və bu cür dəyiĢikliklərin səbəbləri. (Ġst: Paraq. A18-A21)
Ġlkin audit tapĢırıqlarına dair əlavə mülahizələr
13. Auditor ilkin auditə baĢlamazdan əvvəl aĢağıdakıları qarĢısına
məqsəd qoymalıdır:
(a) 220 saylı BAS-ın tələb etdiyi, müĢtərilərlə münasibətlərin
münasibliyi və xüsusi audit tapĢırığının qəbul edilməsi ilə
bağlı prosedurların yerinə yetirilməsi;7 habelə
(b) Auditorlar dəyiĢdirildiyi zaman əvvəlki auditora müvafiq
etik normalara uyğun olaraq, xəbərdarlıq edilməsi. (Ġst:
Paraq. A22)
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
PlanlaĢdırmanın rolu və müddəti (Ġst: Paraq. 2)
A1. Fəaliyyətlərin planlaĢdırılmasının xüsusiyyəti və həcmi müəssisənin
ölçüsü və mürəkkəbliyinə, tapĢırıq qrupunun əsas üzvlərinin
müəssisədə qazandıqları əvvəlki iĢ təcrübəsinə və audit tapĢırığı
Ģəraitlərində baĢ verən dəyiĢikliklərə görə dəyiĢməlidir.
A2.PlanlaĢdırma auditin ayrıca bir mərhələsi deyildir, əksinə, bu,
daha çox davamlı və təkrarlanan proses olub, çox vaxt əvvəlki
auditin baĢa çatmasından dərhal sonra (və ya onunla əlaqədar
olaraq) baĢlayıb, cari audit tapĢırığı baĢa çatana qədər davam edir.
Məsələn, planlaĢdırmaya, əhəmiyyətli təhriflər riskinin auditor
tərəfindən müəyyən edilərək qiymətləndirilməsinə qədər, aĢağıdakı məsələlərin nəzərdən keçirilməsi zərurəti daxildir:

6
7

230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8-11-ci və A6 paraqrafları.
220 saylı BAS, 12-13-cü paraqraflar.
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Analitik prosedurların riski qiymətləndirmə prosedurları
kimi tətbiq olunması.



Müəssisəyə tətbiq olunan hüquqi-normativ prinsiplərə və
bu müəssisənin həmin prinsiplərə necə riayət etməsinə dair
ümumi təsəvvürün əldə edilməsi.



Əhəmiyyətli məbləğin müəyyən edilməsi.



Ekspertlərin cəlb olunması.



Digər riski qiymətləndirmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi.

A3. Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsini sürətləndirmək və idarə
olunmasını asanlaĢdırmaq (məsələn, planlaĢdırılmıĢ bəzi audit
prosedurlarını müəssisənin iĢçi heyətinin iĢi ilə əlaqələndirmək)
məqsədilə auditor planlaĢdırmanın elementlərini müəssisənin
rəhbərliyi ilə müzakirə etmək qərarına gələ bilər. Bu müzakirələrin tez-tez baĢ verməsinə baxmayaraq, ümumi audit strategiyası və audit planı auditorun məsuliyyəti olaraq qalır. Ümumi
audit strategiyası və ya audit planına daxil edilmiĢ məsələləri
müzakirə edərkən, auditin səmərəliliyinə xələl gətirməmək üçün
ehtiyatlı davranmaq tələb olunur. Məsələn, təfsilatlı audit prosedurlarının xüsusiyyəti və müddətinin rəhbərliklə müzakirə edilməsi
audit prosedurlarını daha çox proqnozlaĢdırıla bilən etməklə auditin
səmərəliliyinə xələl gətirə bilər.
A4.

TapĢırıq üzrə tərəfdaĢın və tapĢırıq qrupunun əsas üzvlərinin auditin planlaĢdırılmasına cəlb olunması onların təcrübə və dərketmə qabiliyyətini artırır və bununla da planlaĢdırma prosesinin
səmərəliliyini artırır.8

TapĢırıq üzrə ilkin fəaliyyətlər ( Ġst: Paraq. 6)
A5. Cari audit tapĢırığının baĢlanğıcında, 6-cı paraqrafda göstərilmiĢ
tapĢırıq üzrə ilkin fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi auditorun audit
8

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 10-cu paraqrafı müəssisənin maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflərə yol verməyə meyilliliyinin tapĢırıq qrupu tərəfindən müzakirə olunmasına dair tələbləri müəyyən etməklə yanaĢı, bu müzakirə ilə bağlı təlimatı təmin edir.
240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti‖
BAS-ın 15-ci paraqrafında bu müzakirə zamanı müəssisənin maliyyə hesabatlarının
dələduzluğa görə əhəmiyyətli təhrif olunmasına meyilliliyinin vurğulanmasına dair təlimat verilir.
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TapĢırıq qrupunun əsas üzvlərinin cəlb olunması (Ġst: Paraq. 5)
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tapĢırığını planlaĢdırmaq və yerinə yetirmək qabiliyyətinə əks
təsir edə bilən hadisə və Ģəraitlərin müəyyən edilərək
qiymətləndirilməsində auditora yardım edir.
A6. TapĢırıq üzrə bu ilk fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsi auditora
aĢağıdakıları nəzərə alan audit tapĢırıqlarının planlaĢdırılmasına imkan
verir:


Auditor tapĢırığı yerinə yetirmək üçün zəruri olan müstəqilliyini və bacarığını qoruyub saxlayır.



Rəhbərliyin dürüstlüyü ilə bağlı olaraq, auditorun bu tapĢırığı davam etdirmək istəyinə təsir edə bilən heç bir məsələ
mövcud deyildir.



MüĢtəri ilə tapĢırığın Ģərtlərinə dair heç bir anlaĢılmazlıq
yoxdur.

A7. Audit tapĢırığı ərzində Ģəraitlərə uyğun Ģərtlər və dəyiĢikliklər baĢ
verdikcə, auditor tərəfindən müĢtəri ilə münasibətlərin davam etdirilməsi və müvafiq etik normalara, o cümlədən müstəqilliklə
bağlı tələblərə riayət olunması nəzərdən keçirilir. Cari audit
tapĢırığından əvvəl həm müĢtəri ilə münasibətlərin davam etdirilməsi, həm də müvafiq etik normaların, o cümlədən müstəqilliklə bağlı tələblərin dəyərləndirilməsi üzrə ilkin prosedurların
yerinə yetirilməsi o deməkdir ki, onlar cari audit tapĢırığı üçün
digər əhəmiyyətli fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsinə qədər baĢa
çatdırılır. Audit tapĢırıqlarının davam etdirilməsi məqsədilə bu
cür ilkin prosedurlar çox vaxt əvvəlki auditin baĢa çatmasından
dərhal sonra (və ya bu tamamlanma ilə əlaqədar olaraq) baĢ verir.
Fəaliyyətlərin planlaĢdırılması
Ümumi audit strategiyası (Ġst: Paraq. 7–8)
A8. Ümumi audit strategiyasının qurulması prosesi, auditorun riski
qiymətləndirmə prosedurlarının tamamlanması Ģərtilə, aĢağıdakı
məsələlərin müəyyən edilməsinə yardım edir:




Xüsusi audit sahələri üzrə tətbiq ediləsi resurslar, məsələn,
yüksək riskli sahələr üçün müvafiq təcrübəli qrup
üzvlərindən istifadə edilməsi və ya mürəkkəb məsələlərin
həllindən ötrü ekspertlərin cəlb olunması;
Xüsusi audit sahələri üzrə ayrılmıĢ resursların miqdarı,
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məsələn, əhəmiyyətli ərazi bölmələrində ehtiyatların inventarizasiyasında müĢahidəsinə cəlb olunmuĢ qrup
üzvlərinin sayı, qrup auditləri halında digər auditorların
iĢinin təhlil edilməsi dərəcəsi, yaxud yüksək riskli sahələrə
ayrılası saathesabı audit büdcəsi;
Bu resursların istifadə edilməsi üçün zaman seçimi, məsələn,
aralıq audit mərhələsində, yoxsa, hesabat dövrünün sonuna
yaxın tarixlərdə; habelə



Bu resursların necə idarə edilməsi və nəzarətdə saxlanması,
məsələn, tapĢırıq qrupu üzvlərinin təlimatlandırılmasının
və hesabatlarının dinlənilməsinin nə zaman keçirilməsi,
bilavasitə rəhbər tərəfindən audit tapĢırığı üzrə tərəfdaĢların
təhlillərinin necə təĢkil edilməsi (sahədə və ya sahədən kənarda), audit tapĢırığının keyfiyyətinə nəzarəti
tamamlamaq zərurətinin olub-olmaması.

Ümumi audit strategiyasının müəyyənləĢdirilməsi zamanı nəzərə
alınmalı mülahizələrə dair nümunələrin siyahısı Əlavədə verilmiĢdir.

A10. Ümumi audit strategiyası müəyyənləĢdirildikdən sonra ümumi
audit strategiyasında müəyyən edilmiĢ müxtəlif məsələləri
araĢdırmaq üçün audit planı hazırlana bilər və bu zaman auditorun resurslarından səmərəli istifadə yolu ilə auditin
məqsədlərinə nail olunmasının vacibliyini nəzərə almaq lazımdır.
Ümumi audit strategiyasının və ətraflı audit planının qurulması,
zəruri olaraq ayrıca və ya ardıcıl proseslər olmasa da, birində baĢ
verən dəyiĢikliklərin digərində də əhəmiyyətli dəyiĢikliklərə səbəb
ola biləcəyinə görə bir-biri ilə sıx qarĢılıqlı əlaqədədir.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A11. Kiçik müəssisələrin auditi çox kiçik tapĢırıq qrupu tərəfindən
aparıla bilər. Əksər halda kiçik müəssisələrin auditi tapĢırıq
qrupunun bir üzvü ilə (və ya tapĢırıq qrupu üzvləri olmadan)
iĢləyən tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ (təkbaĢına iĢləyən mütəxəssis ola
bilər) tərəfindən aparılır. Daha kiçik qrupda qrup üzvlərinin iĢinin
əlaqələndirilməsi və onların arasında informasiya mübadiləsi
daha asan olur. Kiçik müəssisənin auditi üçün ümumi audit strategiyasının qurulması mürəkkəb və ya vaxt aparan bir iĢ olmamalıdır; bu, müəssisənin ölçüsünə, auditin mürəkkəbliyinə və
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tapĢırıq qrupunun ölçüsünə görə dəyiĢir. Məsələn, əvvəlki audit
baĢa çatarkən hazırlanmıĢ, iĢçi sənədlərin təhlilinə əsaslanan və
yenicə baĢa çatmıĢ auditdə müəyyən olunmuĢ problemləri iĢıqlandıran, nəhayət, cari dövrdə sahibkar-menecerlə müzakirələr
əsasında yeniləĢdirilmiĢ qısa memorandum 8-ci paraqrafda qeyd
olunmuĢ məsələləri əhatə edərsə, cari audit tapĢırığı üzrə
sənədləĢdirilmiĢ audit strategiyası kimi istifadə oluna bilər.
Audit planı (Ġst: Paraq. 9)
A12. Audit planı ümumi audit strategiyasına nisbətən daha ətraflı olub,
tapĢırıq qrupu üzvlərinin yerinə yetirməli olduqları audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmini ehtiva edir. Bu audit
prosedurları üzrə planlaĢdırma audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi planı iĢlənib hazırlandıqca həyata keçirilir. Məsələn, auditorun riski qiymətləndirmə prosedurlarının planlaĢdırılması
audit prosesinin əvvəlində baĢ verir. Bununla belə, xüsusi əlavə
audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcminin planlaĢdırılması həmin riski qiymətləndirmə prosedurlarının nəticəsindən
asılıdır. Bundan əlavə, auditor bütün qalan əlavə audit prosedurlarını planlaĢdırmazdan əvvəl əməliyyatların bəzi kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalar üçün əlavə audit
prosedurlarının icrasına baĢlaya bilər.
A13. PlanlaĢdırılmıĢ riski qiymətləndirmə prosedurlarının xüsusiyyəti,
müddəti və həcminin, habelə əlavə audit prosedurlarının
açıqlamalarla bağlı müəyyən edilməsi məlumatların müxtəlif olması
və onların bu cür açıqlamalarda nə dərəcədə təfərrüatlı əhatə edilə
biləcəyi baxımından vacibdir. Bundan əlavə, müəyyən açıqlamalarda
baĢ kitabdan və köməkçi mühasibat jurnallarından kənar əldə
edilən və qiymətləndirilmiĢ risklər ilə onları təhlil etmək üçün
əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcminə təsir
edə bilən məlumatlar ola bilər.
A14. Auditin əvvəlində açıqlamaların müzakirə edilməsi açıqlamaları
sövdələĢmələrin kateqoriyaları, hadisələr və hesab qalıqları ilə eyni
qaydada əks etdirilməsinə müvafiq diqqətin yetirilməsində və
münasib müddətin planlaĢdırılmasında auditora kömək edir.
Əvvəldən müzakirə edilmə auditora auditin aĢağıdakılara təsirinin
müəyyən edilməsinə də kömək edə bilər:


Müəssisənin mühitində, maliyyə vəziyyətinə və ya fəaliyyətində
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edilən dəyiĢikliklərin (məsələn, Ģirkətlərin mühüm
birləĢmələrindən irəli gələn seqmentlərin müəyyən edilməsi
zəruriyyətində və seqment barədə məlumat vermədə dəyiĢiklik)
nəticəsində tələb edilən əhəmiyyətli yeni və ya düzəliĢ edilmiĢ
açıqlamalar;


Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində edilən
dəyiĢikliklərdən irəli gələn əhəmiyyətli yeni və ya düzəliĢ edilmiĢ
açıqlamalar;



Auditorun ekspertinin konkret açıqlamalara (məsələn, təqaüd və
ya istefa ilə bağlı təqaüd planı üzrə digər öhdəçiliklərlə əlaqəli
açıqlamalar) aid olan audit prosedurlarına kömək etməyə cəlb
olunması zərurəti; habelə



Auditorun idarəetməyə məsul Ģəxslərlə müzakirə etmək arzusunda
ola biləcəyi açıqlamalara aid olan məsələlər.9

A15. Gözlənilməz hadisələr, Ģərtlərin dəyiĢməsi, yaxud audit prosedurlarının nəticələrindən əldə edilmiĢ audit sübutları nəticəsində
auditor ümumi audit strategiyasını və audit planını, habelə bunun
nəticəsi olaraq əlavə audit porsedurlarının planlaĢdırılmıĢ xarakteri, müddəti və həcmini qiymətləndirilmiĢ risklərin düzəliĢ
edilmiĢ təhlilinə əsaslanaraq dəyiĢdirmək zərurəti ilə üzləĢə bilər.
Bu o halda baĢ verə bilər ki, auditorun diqqətini audit prosedurlarını planlaĢdırarkən mövcud olan məlumatdan əhəmiyyətli
Ģəkildə fərqlənən bir məlumat cəlb etsin. Məsələn, mahiyyəti
üzrə prosedurların yerinə yetirilməsi yolu ilə əldə edilmiĢ audit
sübutları nəzarət testləri yolu ilə əldə edilmiĢ audit sübutları ilə
ziddiyyət təĢkil edə bilər.
İstiqamətləndirmə, nəzarət və təhlil (Ġst: Paraq. 11)
A16. TapĢırıq qrupu üzvlərinin istiqamətləndirilməsi, onlara nəzarət
edilməsi və iĢinin təhlilinin xüsusiyyəti, müddəti və həcmi bir çox
amillərdən, o cümlədən aĢağıdakılardan asılı olaraq dəyiĢir:

9



Müəssisənin ölçüsü və mürəkkəbliyi.



Auditin sahəsi.

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, A13 paraqrafı.
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QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski (məsələn, verilmiĢ bir audit sahəsi üzrə qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskinin artması bir qayda olaraq, tapĢırıq qrupu
üzvlərinin istiqamətləndirilməsi, onlara nəzarət edilməsi və
iĢinin daha ətraflı təhlilinin xüsusiyyəti, müddəti və həcminin
də uyğun olaraq artmasını tələb edir).



Audit iĢini yerinə yetirən ayrı-ayrı qrup üzvlərinin bacarıqları və səriĢtəsi.

220 saylı BAS audit iĢinin istiqaməti, nəzarət olunması və təhlilinə dair əlavə tövsiyələri əhatə edir.10
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A17. Əgər audit bütünlüklə tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ tərəfindən icra olunarsa, tapĢırıq qrupu üzvlərinin istiqamətləndirilməsi, onlara
nəzarət edilməsi və iĢinin təhlili ilə bağlı suallar yaranmaz. Belə
hallarda iĢin bütün aspektlərini Ģəxsən yerinə yetirmiĢ tapĢırıq
üzrə tərəfdaĢ bütün əhəmiyyətli problemlərdən xəbərdar olacaqdır
.
Eyni bir Ģəxs bütün auditi icra etdikdə, audit zamanı yürüdülmüĢ
mühakimələrin uyğunluğuna dair obyektiv bir görüĢün
formalaĢdırılması praktiki problemlər yarada bilər. Əgər
xüsusilə mürəkkəb və ya qeyri-adi problemlər yaranarsa və audit
təkbaĢına bir mütəxəssis tərəfindən yerinə yetirilərsə, digər müvafiq təcrübəli auditorlarla və ya peĢəkar auditor orqanı ilə məsləhətləĢmək məqsədəuyğun ola bilər.
SənədləĢdirmə (Ġst: Paraq. 12)
A18. Ümumi audit strategiyasının sənədləĢdirilməsi auditi düzgün planlaĢdırmaq və əhəmiyyətli məsələləri tapĢırıq qrupuna xəbər vermək üçün zəruri hesab edilən əsas qərarların qeyd olunmasıdır.
Məsələn, auditor ümumi audit strategiyasını auditin ümumi əhatə
dairəsi, müddəti və icrası ilə bağlı əsas qərarları əks etdirən memorandum formasında ümumiləĢdirə bilər.
A19. Audit planının sənədləĢdirilməsi qiymətləndirilmiĢ risklərə cavab
olaraq aparılan riski qiymətləndirmə prosedurlarının və təsdiqləmələr səviyyəsində əlavə audit prosedurlarının planlaĢdırılmıĢ xüsusiyyəti, müddəti və həcminin qeyd olunmasıdır. Bu,
10

220 saylı BAS, 15-17-ci paraqraflar.
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həmçinin, yerinə yetirilməzdən əvvəl təhlil və təsdiq edilə bilən
audit prosedurlarının düzgün planlaĢdırılmasına dair bir qeyd rolunu oynayır. Auditor xüsusi tapĢırıq Ģəraitlərini əks etdirmək
üçün təyinatı üzrə hazırlanmıĢ standart audit proqramlarından və
ya auditin tamamlanmasına dair yoxlama vərəqələrindən istifadə
edə bilər.
A20. Ümumi audit strategiyasına və audit planına əhəmiyyətli dəyiĢikliklərin və nəticədə audit prosedurlarının planlaĢdırılmıĢ xarakteri, müddəti və həcminə edilmiĢ dəyiĢikliklərin qeydiyyatı
əhəmiyyətli dəyiĢikliklərin və nəhayət, audit üçün ümumi audit
strategiyası və audit planının qəbul edilməsinin səbəbini izah edir.
Bu, həmçinin, audit zamanı baĢ verən əhəmiyyətli dəyiĢikliklərə verilən müvafiq cavabı əks etdirir.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A21. A11 paraqrafında müzakirə edildiyi kimi, münasib, qısa bir memorandum daha kiçik müəssisənin auditi üçün sənədləĢdirilmiĢ
strategiya rolunu oynaya bilər. Audit planı üçün az sayda müvafiq
nəzarət fəaliyyətlərinə dair fərziyyə əsasında tərtib olunmuĢ, daha
kiçik müəssisə ilə bağlı halda olduğu kimi, standart audit proqramları və ya yoxlama vərəqləri (bax: A19 paraqrafı) istifadə
edilə bilər, bir Ģərtlə ki, onlar tapĢırıq Ģəraitlərinə, o cümlədən
auditorun riski qiymətləndirmə prosedurlarına uyğun hazırlanmıĢ
olsun.
A22. Auditin planlaĢdırılmasının məqsəd və vəzifəsi, auditin ilk, yoxsa,
təkrarlanan bir tapĢırıq olmasından asılı olmayaraq eynidir.
Bununla belə, ilk audit halında, planlaĢdırma fəaliyyətlərini
geniĢləndirmək auditor üçün zəruri ola bilər, çünki auditor bir
qayda olaraq, müəssisə ilə əvvəlki iĢ təcrübəsinə malik deyildir
ki, bu da təkrarlanan tapĢırıqların planlaĢdırılması zamanı nəzərə
alınır. Ġlkin audit tapĢırığına gəlincə, ümumi audit strategiyasını
və audit planını müəyyənləĢdirərkən auditorun nəzərə ala biləcəyi
əlavə məsələlərə aĢağıdakılar daxildir:


Qanun və ya qaydalarla qadağan olunmazsa, əvvəlki auditorla, məsələn, əvvəlki auditorun iĢçi sənədləri ilə tanıĢlıq
üçün razılaĢdırılmıĢ tədbirlər.



Auditorun təyinatı zamanı rəhbərliklə müzakirə edilmiĢ
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istənilən vacib məsələlər (o cümlədən mühasibat uçotu
prinsiplərinin və ya audit və maliyyə hesabatı standartlarının tətbiq olunması); bu məsələlərin idarəetməyə məsul
Ģəxslərə bildirilməsi; bu məsələlərin ümumi audit strategiyasına və audit planına təsiri.

11



Ġlkin qalıqlarla bağlı yetərli münasib audit sübutları əldə
etmək üçün zəruri audit prosedurları.11



ġirkətin keyfiyyətə nəzarət sisteminin ilk audit tapĢırıqları
üçün tələb etdiyi digər prosedurlar (məsələn, Ģirkətin keyfiyyətə nəzarəti əhəmiyyətli audit prosedurlarına baĢlamazdan əvvəl ümumi audit strategiyasını təhlil etməyə və ya
hesabatları təqdim etməzdən əvvəl onları təhlil etməyə
digər tərəfdaĢın və ya daha yüksək vəzifəli Ģəxsin cəlb olunmasını nəzərdə tuta bilər).

510 saylı ―Ġlk audit tapĢırıqları - ilkin qalıqlar‖ BAS.
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ƏLAVƏ
(Ġst: Paraq. 7–8, A8–A11)

Ümumi audit strategiyasının müəyyən edilməsinə dair
mülahizələr
Bu Əlavə auditorun ümumi audit strategiyası müəyyənləĢdirərkən
nəzərə ala biləcəyi məsələlərə dair nümunələri əks etdirir. Bu
məsələlərin çoxu, həmçinin, ətraflı audit planına da təsir edir. Təqdim
edilən nümunələr əksər tapĢırıqlara tətbiq oluna bilən problemlərin geniĢ
spektrini əhatə edir. AĢağıda istinad edilmiĢ məsələlərin bəziləri digər
BAS-larda nəzərdən keçirilə bildiyi halda, məsələlərin hamısı bütün
audit tapĢırıqları üçün aktual deyildir, bu siyahını da tamamlanmıĢ hesab
etmək düzgün deyildir.



Audit olunası maliyyə məlumatının hazırlanması üçün əsas
götürülmüĢ maliyyə hesabatı çərçivələri, o cümlədən onların digər əsas maliyyə hesabatı çərçivələri ilə müqayisə
edilməsi zərurətinin olması.



Hesabatlılığa dair sahəvi tələblər, məsələn, sahə tənzimləyici
orqanlarının göstəriĢinə əsaslanan hesabatlar.



Auditin gözlənilən əhatə dairəsi, o cümlədən əhatə ediləsi bölmələrin sayı və olduğu yer.



Ana müəssisə və onun bölmələri arasında mövcud olan və
qrupun birləĢməsi qaydasını müəyyən edən nəzarət münasibətlərinin xüsusiyyəti.



Bölmələrin digər auditorlar tərəfindən audit edilməsinin
həcmi.



Audit ediləsi biznes seqmentlərinin xüsusiyyəti, o cümlədən
xüsusi biliklərə tələbat.



Hesabatlılıqda istifadə olunmalı valyuta, o cümlədən audit
edilmiĢ maliyyə məlumatının bir valyutadan digərinə
çevrilməsi.



Konsolidə olunmuĢ hesabatların auditinə əlavə olaraq, ayrıca
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maliyyə hesabatlarının məcburi auditinə olan ehtiyac.


Müəssisənin daxili audit xidmətinə malik olub-olmaması və malik
olduğu halda, xidmətin iĢindən hansı sahələrdə və hansı
dərəcədə edilə bilməsi və ya audit məqsədləri ilə birbaĢa yardım
etmək üçün daxili auditorlardan istifadə edilə bilməsi.



Müəssisənin xidmət təĢkilatlarının xidmətindən istifadə etməsi və yerinə yetirdikləri nəzarət layihəsi və ya əməliyyatı
ilə bağlı audit sübutlarının auditor tərəfindən toplanması
yolları.



Əvvəlki auditlərdə əldə edilmiĢ audit sübutlarının, məsələn,
riski qiymətləndirmə prosedurları və nəzarət elementlərinin
testləri ilə bağlı audit sübutlarının gözlənilən istifadəsi.



Ġnformasiya texnologiyalarının audit prosedurlarına təsiri,
o cümlədən verilənlərin əlçatanlığı və kompyuterləĢdirilmiĢ
audit metodlarından gözlənilən istifadə.



Audit iĢinin gözlənilən əhatə dairəsinin və müddətinin maliyyə məlumatının istənilən aralıq təhlilləri ilə koordinasiyası, habelə bu cür təhlillər zamanı əldə edilmiĢ
informasiyanın auditə təsiri.



ĠĢçi heyətinin və müĢtəri məlumatlarının əlçatanlığı.

Hesabatlılığın məqsədləri, auditin müddəti və əlaqənin xüsusiyyəti


Müəssisənin, məsələn, aralıq və yekun mərhələlər üzrə hesabatının təqdim edilməsi müddəti.



Audit iĢinin xüsusiyyəti, müddəti və həcmini müzakirə etmək
üçün rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslərlə görüĢlərin
təĢkili.



Rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslərlə hazırlanmalı hesabatların və digər məlumatların (həm yazılı, həm Ģifahi
Ģəkildə) nəzərdə tutulan növü və təqdim edilmə müddəti, o
cümlədən, auditorun hesabatı, rəhbərliyin idarəetməyə
məsul Ģəxslərə məktubları ilə bağlı müzakirələrin aparılması.



Rəhbərliklə, tapĢırıq ərzində audit iĢinin gediĢinə dair nəzərdə
tutulan əlaqə ilə bağlı müzakirələrin aparılması.

300 saylı BAS. Əlavə
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Bölmələrin auditorları ilə nəzərdə tutulan hesabatlar, onların və bölmələrin auditi ilə əlaqədar digər informasiyanın
hazırlanması müddətlərinin razılaĢdırılması.



TapĢırıq qrupunun üzvləri arasında nəzərdə tutulan əlaqənin
xüsusiyyəti və müddəti, o cümlədən qrup üzvləri arasında
görüĢlərin xüsusiyyəti və müddəti, habelə yerinə yetirilmiĢ
iĢin təhlilinin müddəti.



Üçüncü tərəflərlə nəzərdə tutulan əlaqə, o cümlədən auditin
nəticələri üzrə hesabatın təqdim edilməsinə dair qanunla və
ya müqavilə ilə müəyyən edilən zərurət.

Əhəmiyyətli amillər, tapĢırıq üzrə ilkin fəaliyyətlər və digər
TapĢırıqlardan əldə edilmiĢ biliklər
Əhəmiyyətliliyin 320 saylı BAS-a1 müvafiq olaraq müəyyən edilməsi və zəruri hallarda:
o

Bölmələr üçün əhəmiyyətliliyin və bunun bölmənin
auditorlarına xəbər verilməsinin 600 saylı BAS-a2
müvafiq olaraq müəyyən edilməsi.

o

Əhəmiyyətli bölmələrin və əməliyyatların əhəmiyyətli kateqoriyalarının, hesab qalıqlarının və açıqlamaların ilkin müəyyən edilməsi.



Daha yüksək əhəmiyyətli təhriflər riskinin mövcud ola biləcəyi sahələrin ilkin müəyyən edilməsi.



Ümumi maliyyə hesabatı səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskinin istiqamətləndirmə, nəzarət və
təhlilə təsiri.



Auditorun tapĢırıq qrupu üzvlərinə, audit sübutunu toplayıb
qiymətləndirərkən Ģübhə ilə düĢünməni qoruyub saxlamaq
və peĢəkar inamsızlıq göstərmək zərurətini vurğulama tərzi.



Daxili nəzarətin operativ səmərəliliyinin, o cümlədən müəyyən edilmiĢ çatıĢmazlıqların və onları araĢdırmaq üçün

320 saylı ―Auditin planlaĢdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik‖ BAS.
əhəmiyyətlilik‖ BAS.
2
600 saylı ―Xüsusi mülahizələr - qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə
auditorlarının iĢi)‖ BAS, 21-23-cü və 40(c) paraqrafları.
1
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görülmüĢ tədbirlərin xüsusiyyətinin qiymətləndirilməsindən
ibarət əvvəlki auditlərin nəticələri.


Auditə təsir edə biləcək məsələlərin müəssisə üçün digər
xidmətlərin yerinə yetirilməsinə görə cavabdeh olan Ģirkət
iĢçiləri ilə müzakirə edilməsi.



Dolğun daxili nəzarətin layihələndirilməsi, həyata keçirilməsi və qorunub saxlanması ilə bağlı rəhbərliyin öhdəliyi
barədə, o cümlədən bu cür daxili nəzarətin müvafiq Ģəkildə
sənədləĢdirilməsi barədə sübut.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində edilən,
əhəmiyyətli yeni və ya düzəliĢ edilmiĢ açıqlamaları əhatə edən
dəyiĢikliklər, məsələn, mühasibat uçotu üzrə standartlarda
dəyiĢikliklər.



Daxili nəzarətə arxalanmağın auditor üçün daha səmərəli
olmasını müəyyən edə bilən əməliyyatların həcmi.



Müəssisədə mövcud daxili nəzarətə biznesin uğurlu aparılması baxımından verilmiĢ əhəmiyyət.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə əsasən tələb
edilən açıqlamaların, o cümlədən baĢ kitabdan və köməkçi
mühasibat jurnallarından kənar əldə edilən məlumatları əhatə
edən açıqlamaların müəyyən edilməsi və hazırlanması üçün
rəhbərliyin istifadə etdiyi proses(lər).



Müəssisəyə təsir edən əhəmiyyətli biznes hadisələri, o cümlədən informasiya texnologiyalarında və biznes proseslərində dəyiĢikliklər, əsas rəhbərlikdə dəyiĢikliklər, satın alma,
birləĢmə və ləğvetmələr.



Sənaye sahəsində əhəmiyyətli yeniliklər, məsələn, sahəyə
aid qaydalarda edilən dəyiĢikliklər və hesabatlılığa dair
yeni tələblər.



Müəssisəyə təsiri olan digər münasib əhəmiyyətli yeniliklər,
məsələn, normativ-hüquqi mühitdə dəyiĢikliklər.

Resursların xüsusiyyəti, müddəti və həcmi


TapĢırıq qrupunun (o cümlədən, lazım gələrsə, audit tapĢırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə mütəxəssisin) seçilməsi və
tapĢırıq üzvlərinə audit iĢinin həvalə edilməsi, o cümlədən
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müvafiq təcrübəli qrup üzvlərinin daha yüksək əhəmiyyətli
təhriflər riskinin mövcud ola biləcəyi sahələrə təyin
edilməsi.
TapĢırıq üzrə büdcə ayrılması, o cümlədən daha yüksək
əhəmiyyətli təhriflər riskinin mövcud ola biləcəyi sahələr
üçün ayrılacaq müvafiq vaxt müddətinin
nəzərdən keçirilməsi.

BAS
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Əlavə 1: Daxili nəzarətin elementləri
Əlavə 2: Əhəmiyyətli təhriflər riskinə dəlalət edə bilən Ģərt və hadisələr
_________________________________________________________

BAS

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi
əsasında əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və
qiymətləndirilməsi‖ beynəlxalq audit standartı (BAS) 200 saylı
―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit
standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə birlikdə oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) müəssisə və onun mühitinin,
o cümlədən daxili nəzarətinin öyrənilməsi yolu ilə maliyyə
hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən etmək və
qiymətləndirməklə bağlı auditorun məsuliyyətindən bəhs edir.

Qüvvəyə minmə tarixi
2.

15 dekabr 2013-cü il tarixindən tez olmayaraq baĢa çatan dövrlər
üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsəd
3.

Auditorun məqsədi maliyyə hesabatı və təsdiqləmə səviyyələrində
dələduzluq və ya səhv üzündən baĢ vermiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskini müəssisə və onun mühitini, o cümlədən daxili nəzarətini
öyrənmək yolu ilə müəyyən etmək və qiymətləndirmək, bununla
da qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı cavab tədbirlərinin iĢlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün zəmin
hazırlamaqdır.

AnlayıĢlar
4. BAS-da qoyulmuĢ məqsədlər üçün aĢağıdakı terminlər bu mənaları kəsb edir:
(a) Təsdiqləmələr (Assertions) — Rəhbərlik tərəfindən maliyyə
hesabatlarında aydın Ģəkildə göstərilən və ya digər formada
iddia edilən, baĢ verə bilən müxtəlif kateqoriyalı potensial
təhrifləri təhlil etmək üçün auditorun istifadə etdiyi ifadələr.
(b) Biznes riski (Business risk) - Əhəmiyyətli Ģərtlərin,
hadisələrin, Ģəraitlərin, fəaliyyət və ya fəaliyyətsizliklərin nəticəsi olaraq yaranan və müəssisənin öz məqsədlərinə çatmaq və strategiyalarını yerinə yetirmək bacarığına
mənfi təsir göstərə bilən, yaxud qeyrimüvafiq məqsəd və strategiyaların müəyyən edilməsi nəticəsində
yaranan risk.
(c) Daxili nəzarət (Internal control) - Maliyyə hesabatlarının
etibarlılığı, əməliyyatların səmərəliliyi və məhsuldarlığı,
315 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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habelə qanun və qaydalara uyğunluğu üzrə müəssisənin
qarĢısına qoyduğu məqsədlərə çatmasına dair ağlabatan
əminliyi təmin etmək üçün müəssisənin idarəetməyə məsul
Ģəxsləri, rəhbərliyi və digər heyəti tərəfindən iĢlənib hazırlanan, həyata keçirilən və dəstəklənən proses. ―Nəzarət‖
termini daxili nəzarətin bir və ya bir neçə elementinin
istənilən aspektlərinə Ģamil olunur.
(d) Risklərin qiymətləndirilməsi prosedurları (Risk assessment
procedures) – Müəssisəni və onu əhatə edən mühiti, o
cümlədən həyata keçirilən daxili nəzarəti öyrənmək,
maliyyə hesabatları və təsdiqləmələr səviyyəsində
dələduzluq və ya səhv üzündən baĢ vermiĢ əhəmiyyətli
təhriflər risklərini qiymətləndirmək üçün yerinə yetirilən
audit prosedurları.
(e) Əhəmiyyətli risk (Significant risk) - Müəyyən edilmiĢ və
qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski olub, auditorun
mülahizəsinə görə xüsusi təhlil tələb edir.

Tələblər
5.

Auditor maliyyə hesabatı və təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi
üçün zəmin hazırlamaq məqsədilə riskin qiymətləndirilməsi
prosedurlarını yerinə yetirir. Bununla belə, riskin qiymətləndirilməsi prosedurları özlüyündə auditor rəyini əsaslandırmaq
üçün yetərli münasib audit sübutları təqdim etmir. (Ġst: Paraq.
A1-A5)

6.

Riskin qiymətləndirilməsi prosedurları aĢağıdakıları əhatə etməlidir:
(a) Rəhbərliyə, daxili audit funksiyası (əgər bu funksiya mövcud olarsa) çərçivəsində fəaliyyət göstərən müvafiq fərdlərə
və müəssisə daxilində olan, auditorun mühakiməsinə görə,
dələduzluq və ya səhv üzündən baĢ vermiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyən edilməsində kömək edə biləcək
hər hansı bir məlumata malik ola bilən digər fərdlərə sorğu-
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ların göndərilməsi. (Ġst: Paraq. A6-A13)
(b) Analitik prosedurlar. (Ġst: Paraq. A14-A17)
(c) MüĢahidə və yoxlama. (Ġst: Paraq. A18)
7.

Auditor müĢtəri ilə münasibətlərin qurulması və ya davam etdirilməsi prosesində əldə edilmiĢ məlumatın əhəmiyyətli təhriflər
riskini müəyyən etmək üçün mavafiqliyini nəzərdən keçirməlidir.

8.

Əgər tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ müəssisə üçün baĢqa tapĢırıqları da
yerinə yetirmiĢdirsə, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ əldə edilmiĢ
məlumatın əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən etmək üçün
mavafiqliyini qiymətləndirməlidir.

9.

Auditor müəssisədə qazandığı əvvəlki təcrübədən və əvvəlki auditlərdə yerinə yetirilmiĢ audit prosedurlarından əldə edilmiĢ
məlumatdan istifadə etmək niyyətində olarsa, əvvəlki auditdən
sonra onun cari auditlə uyğunluğuna təsir edə bilən dəyiĢikliklərin
baĢ vermiĢ olmasını müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A19-A20)

10.

TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ və tapĢırıq qrupunun digər əsas üzvləri
müəssisənin maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflərə meyilliliyini və tətbiq olunan əsas maliyyə hesabatı çərçivələrinin
müəssisənin fakt və Ģəraitlərinə tətbiqini müzakirə etməlidir.
TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ tapĢırıq qrupunun müzakirəyə cəlb olunmamıĢ üzvlərinə hansı məsələlərin xəbər verilməli olduğunu
müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A21-A24)

Müəssisə və onun mühitinin, o cümlədən daxili nəzarətinin zəruri
olaraq öyrənilməsi
Müəssisə və onun mühiti
11.

Auditor aĢağıdakı məsələlər barədə təsəvvür əldə etməlidir:
(a) Müvafiq sahə, tənzimləyici və digər kənar amillər, o cümlədən tətbiq edilən maliyyə hesabatı çərçivələri. (Ġst: Paraq.
A25-A30)
(b) Müəssisənin fəaliyyətinin, o cümlədən aĢağıdakıların xarakteri:
(i)

əməliyyatlarının;
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(ii)

sahibkarlıq və idarəetmə strukturlarının;

(iii)

müəssisənin yatırdığı və yatırmağı planlaĢdırdığı
investisiyaların növləri və o cümlədən, xüsusi təyinatlı
müəssisələrdə olan investisiyalar; və

(iv)

müəssisənin strukturlaĢma və maliyyələĢmə yolları.

Məqsəd maliyyə hesabatlarında əks etdirilən əməliyyatların kateqoriyalarını, hesab qalıqlarını və açıqlamaları auditorun dərk etməsinə
imkan yaratmaqdır. (Ġst: Paraq. A31-A35)
(c) Müəssisənin uçot siyasətini, o cümlədən onda edilən istənilən dəyiĢikliklərin səbəblərini seçməsi və tətbiqi.
Auditor müəssisənin uçot siyasətinin onun biznesi üçün
müvafiq və tətbiq olunan əsas maliyyə hesabatı prinsiplərinə və müvafiq sahədə istifadə edilən uçot siyasətinə
uyğun olmasını dəyərləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A36)
(d) Müəssisənin məqsəd və strategiyaları, habelə əhəmiyyətli
təhriflər riski ilə nəticələnə biləcək əlaqəli biznes riskləri.
(Ġst: Paraq. A37-A43)
(e) Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və
təhlili. (Ġst: Para. A44-A49)

12.

Auditor audit üçün əhəmiyyətli məsələlər nöqteyi-nəzərindən daxili nəzarət sistemini öyrənməlidir. Audit üçün mühüm olan
əksər nəzarət elementlərinin maliyyə hesabatı ilə bağlı olmasına
baxmayaraq, maliyyə hesabatı ilə bağlı olan nəzarət elementlərinin hamısı audit üçün əhəmiyyətli deyildir. Nəzarətin
istər ayrıca olaraq, istərsə də digərləri ilə uzlaĢmada götürülmüĢ
bu və ya digər elementinin auditin məqsədləri üçün yararlılığı
məsələsi auditorun peĢəkar mühakiməsi əsasında həll edilir.
(Ġst. Paraq. A50-A73)

Müvafiq nəzarət elementlərinin öyrənilməsinin xüsusiyyəti və həcmi
13.

Audit üçün mühüm olan nəzarət elementlərinin öyrənilməsi
gediĢində auditor həmin nəzarət elementlərinin strukturunu
dəyərləndirir və müəssisənin iĢçilərinə sorğu göndərilməsi ilə
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yanaĢı, əlavə prosedurların köməyi ilə həmin elementlərin tətbiq
edilməsini müəyyən edir. (Ġst: Paraq. A74-A76)
Daxili nəzarətin elementləri
Nəzarət mühiti
14.

Auditor müəssisənin nəzarət mühiti barədə anlayıĢ əldə etməlidir.
Bunun üçün, digərləri ilə bərabər, auditor aĢağıdakıları müəyyən
etməlidir:
(a)

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzarəti altında olmaqla, rəhbərliyin dürüstlük və etik davranıĢ mədəniyyəti yaratması
və qoruyub saxlaması; habelə

(b) Nəzarət elementlərində güclü tərəflərin məcmu Ģəkildə daxili
nəzarətin digər elementləri üçün müvafiq zəmin təĢkil etməsi
və nəzarət mühitindəki çatıĢmazlıqların təsiri üzündən həmin
digər elementlərin səmərəsinin azalmaması. (Ġst: Paraq.
A77-A87)
Müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesi
15.

16.

Auditor müəssisədə aĢağıdakı prosedurların tətbiq edilibedilmədiyini aydınlaĢdırmalıdır:
(a)

Maliyyə hesabatının məqsədləri üçün mühüm olan biznes
risklərinin müəyyən edilməsi;

(b)

Həmin risklərin mühümlüyünün dəyərləndirilməsi;

(c)

Onların baĢ vermə ehtimalının qiymətləndirilməsi; habelə

(d)

Həmin risklərə qarĢı mübarizə aparılması üzrə tədbirlər
barədə qərarın qəbul edilməsi. (Ġst: Paraq. A88)

Əgər müəssisə belə bir proses qurmuĢdursa (bundan sonra ―müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesi‖ adlandırılacaq), auditor bu
barədə və onun nəticələri ilə bağlı təsəvvür əldə etməlidir. Əgər
auditor rəhbərliyin müəyyən etmədiyi əhəmiyyətli təhriflər riskini
müəyyən edərsə, onda riski qiymətləndirmə prosesi əsasında
müəyyən edilmiĢ olacağını gözlədiyi hansısa bir bazis riskinin
mövcud olmasını müəyyən etməlidir. Əgər belə bir risk olarsa,
auditor həmin prosesin bunu müəyyən etməməsinin səbəbinə dair
təsəvvür əldə etməli və həmin prosesin onun Ģəraitlərinə uyğun-
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luğunu dəyərləndirməli və ya daxili nəzarət sistemində müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesi ilə bağlı əhəmiyyətli
çatıĢmazlığın mövcud olmasını müəyyən etməlidir.
17.

Əgər müəssisə belə bir proses qurmamıĢdırsa, yaxud xüsusi bir
proses vardırsa, auditor maliyyə hesabatının məqsədləri ilə bağlı
biznes risklərinin müəyyən edilməsini və onların necə aradan
qaldırılmalı olmasını rəhbərliklə müzakirə etməlidir. Auditor
sənədləĢdirilmiĢ riski qiymətləndirmə prosesinin yoxluğunun
mövcud Ģəraitə uyğun olmasını dəyərləndirməli və ya onun daxili nəzarətdə əhəmiyyətli bir çatıĢmazlığa səbəb olmasını
müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A89)

Maliyyə hesabatı ilə bağlı informasiya sistemi, o cümlədən müvafiq
biznes prosesləri və əlaqə
Auditor maliyyə hesabatı ilə bağlı informasiya sistemi və müvafiq
biznes prosesləri, o cümlədən aĢağıdakı məsələlər barədə
təsəvvür əldə etməlidir. (Ġst: Paraq. A90-A92 və A95-A96)
(a) Müəssisənin əməliyyatlarında maliyyə hesabatları üçün
əhəmiyyətli olan əməliyyatların kateqoriyaları;
(b) Həm informasiya texnologiyaları (ĠT), həm də əl ilə idarə
edilən sistemlərdə əməliyyatların baĢlandığı, qeyd olunduğu, iĢləndiyi, lazım gələrsə, düzəliĢ edildiyi, ümumi baĢ
kitaba iĢlənildiyi və maliyyə hesabatlarında əks etdirildiyi
prosedurlar;
(c) Maliyyə hesabatlarında informasiyaları və konkret hesabları
təsdiqləyən, əməliyyatları baĢlamaq, qeydə almaq, iĢləmək
və hesabatda əks etdirmək üçün istifadə edilən uçot
yazılıĢları; bu, düzgün olmayan informasiyalara düzəliĢlər
edilməsi və informasiyanın baĢ kitaba köçürülməsini əhatə
edir. YazılıĢlar ya əl ilə iĢlənmiĢ Ģəkildə, ya da elektron formada ola bilər.
(d) Məlumat sisteminə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli
olan və əməliyyatlardan fərqli hadisə və Ģərtlərin qeyd
edilməsi;
(e) Müəssisənin maliyyə hesabatlarının, o cümlədən əhəmiyyətli uçot qiymətləndirmələri və açıqlamaların hazırlanması
prosesi; habelə
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(f) Mühasibat yazılıĢlarına, o cümlədən dövri olaraq təkrarlanmayan, qeyri-adi əməliyyatların, yaxud düzəliĢlərin uçotu
üçün qeyri-standart mühasibat yazılıĢlarına nəzarət elementləri.
(Ġst: Paraq. A93-A94)
Maliyyə hesabatlılığı ilə bağlı informasiya sistemi barədə bu cür
təsəvvür baĢ kitabdan və köməkçi mühasibat jurnallarından kənar
əldə edilmiĢ, maliyyə hesabatlarında açıqlanan məlumatlara aid belə
sistemin müvafiq aspektlərini əks etdirməlidir.
19. Auditor maliyyə hesabatının hazırlanması zamanı öhdəlik və
funksiyaları barədə informasiyanın, habelə maliyyə hesabatı ilə
bağlı əhəmiyyətli məsələlərin, o cümlədən aĢağıdakıların müəssisə tərəfindən iĢçilərə necə çatdırılmasına dair təsəvvür əldə etməlidir: (Ġst: Paraq. A97-A98)
(a) Rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslər arasında əlaqə; habelə
(b) Kənar əlaqə, məsələn, tənzimləyici orqanlarla.

Auditə dair nəzarət fəaliyyətləri
20.

Auditor auditə dair, təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskini qiymətləndirmək üçün öyrənilməsini zəruri hesab
etdiyi nəzarət fəaliyyətləri barədə təsəvvür əldə etməli və
qiymətləndirilmiĢ risklərə cavab verən əlavə audit prosedurlarını
hazırlamalıdır. Auditin keçirilməsi əməliyyatların hər bir
əhəmiyyətli kateqoriyası, maliyyə hesabatlarındakı hesab
qalıqları və açıqlamalar və ya onlara aid hər bir təsdiqləmə ilə
bağlı bütün nəzarət fəaliyyətlərinin öyrənilməsini tələb etmir. (Ġst:
Paraq. A99-A106)

21.

Müəssisənin nəzarət fəaliyyətlərini öyrənərkən, auditor ĠT-dən
istifadə edilməsi ilə əlaqədar ortaya çıxan risklərə müəssisənin
necə cavab verməsi barədə təsəvvür əldə etməlidir. (Ġst:
Paraq. A107-A109)

Nəzarət elementlərinin monitorinqi
22.

Auditor müəssisənin maliyyə hesabatının hazırlanmasına dair
daxili nəzarətin monitorinqi üçün istifadə etdiyi əsas fəaliyyətlər,
o cümlədən auditə dair nəzarət fəaliyyətləri ilə bağlı olanlar və
müəssisənin öz nəzarət elementlərindəki çatıĢmazlıqların aradan
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qaldırılması üzrə tədbirlərə necə baĢlaması barədə təsəvvür əldə
etməlidir. (Ġst: Paraq. A110-A112)
23. Əgər müəssisədə daxili audit xidməti mövcuddursa,1 auditor daxili
audit xidmətinin məsuliyyətinin xüsusiyyəti, müəssisənin strukturunda
yeri, yerinə yetirdiyi və ya yerinə yetirməli olduğu fəaliyyəti
barədə təsəvvür əldə etməlidir. (Ġst: Paraq. A113-A120)
24. Auditor müəssisənin nəzarət fəaliyyətində istifadə olunan məlumat mənbələri və həmin məlumatın məqsədə tam yararlı olmasını
hesab etmək üçün rəhbərliyin əsaslandığı zəmin barədə təsəvvür
əldə etməlidir. (Ġst: Paraq. A121)
Əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi
25.

Auditor aĢağıda təsvir olunmuĢ əhəmiyyətli təhriflər riskini
müəyyən edərək qiymətləndirməlidir:
(a) maliyyə hesabatı səviyyəsində; habelə (Ġst: Paraq. A122A125)
(b) əməliyyatların kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalar
üçün təsdiqləmələr səviyyəsində. (Ġst: Paraq. A126-A131)

Həmçinin, auditor əlavə audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetirmək
üçün zəmin hazırlamalıdır.
Bu məqsədlə auditor:
(a) Müəssisə və onun mühitini öyrənməklə və maliyyə
hesabatlarındakı əməliyyatların kateqoriyaları,
hesab qalıqları və açıqlamaları (o cümlədən bu cür
açıqlamaların kəmiyyət və ya keyfiyyət aspektlərini)
nəzərdən keçirməklə riskləri, o cümlədən həmin risklərlə
bağlı müvafiq nəzarət elementlərini müəyyən etməlidir;
(Ġst: Paraq. A132–A136)
(b) Müəyyən edilmiĢ riskləri qiymətləndirməli və onların
maliyyə hesabatları ilə bir tam kimi daha dərindən bağlı olmasını və potensial olaraq bir çox təsdiqləmələrə təsir etməsini dəyərləndirməlidir;
(c) Müəyyən edilmiĢ riskləri təsdiqləmə səviyyəsində nəyin
1

610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ edilmiĢ) ―Daxili auditorların iĢindən istifadə edilməsi‖ BAS-ın 14A
paraqrafı BAS-ların məqsədləri üçün ―daxili audit funksiyası‖ terminini müəyyən edir.
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yanlıĢ baĢ verə bilməsi ilə əlaqələndirməli və bu zaman auditorun testləĢdirmək niyyətində olduğu müvafiq nəzarət
elementlərini nəzərə almalıdır; habelə (Ġst: Paraq. A137–
A139)
(d) Təhrif ehtimalını, o cümlədən çoxsaylı təhriflərin mümkünlüyünü və potensial təhrifin əhəmiyyətli bir təhriflə
nəticələnə biləcəyini nəzərdən keçirməlidir. (Ġst: Paraq.
A140)
Xüsusi audit təhlilləri tələb edən risklər
27. 25-ci paraqrafda təsvir olunduğu qaydada riski qiymətləndirmə
prosesinin bir hissəsi olaraq, auditor aĢkar edilmiĢ risklərin hər
hansı birinin, auditorun mühakiməsinə görə, əhəmiyyətli olmasını müəyyən etməlidir. Bu mühakiməni yürüdərkən auditor
risklə bağlı müəyyən edilmiĢ nəzarət elementlərinin təsirini istisna etməlidir.
28.

Hansı risklərin əhəmiyyətli olmasına dair mühakimə yürüdərkən
auditor ən azı aĢağıdakıları nəzərə almalıdır:
(a) Riskin dələduzluq riski olub-olmaması;
(b) Riskin iqtisadiyyatda, mühasibat uçotunda və ya digər
sahələrdə baĢ vermiĢ əhəmiyyətli yeni hadisələrlə bağlı
olub-olmaması və bu baxımdan, xüsusi diqqət tələb edibetməməsi;
(c) Əməliyyatların mürəkkəbliyi;
(d) Əlaqəli tərəflərlə əhəmiyyətli əməliyyatların risklə əlaqəli
olub-olmaması;
(e) Risklə bağlı olan maliyyə göstəricilərinin qiymətləndirilməsində, xüsusən də həddən artıq qeyri-müəyyənliyin
hökm sürdüyü qiymətləndirmələr zamanı subyektivliyin
dərəcəsi.
(f) Müəssisənin normal fəaliyyəti xaricində yerinə yetirilən
və ya baĢqa Ģəkildə, qeyri-adi olması aĢkara çıxan
əhəmiyyətli əməliyyatların bu risklə əlaqəli olub-olmaması. (Ġst: Paraq. A141-A145)

29.

Əgər auditor əhəmiyyətli bir riskin mövcud olmasını müəyyən
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etmiĢdirsə, auditor müəssisənin nəzarət elementləri, o cümlədən
risklə bağlı nəzarət fəaliyyətləri barədə təsəvvür əldə etməlidir.
(Ġst: Paraq. A146-A148)
Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının özlüyündə yetərli münasib
audit sübutları təmin etmədiyi risklər
30.

Bəzi risklər baxımından, auditor yalnız mahiyyəti üzrə yoxlama
prosedurlarından yetərli münasib audit sübutlarının əldə
edilməsinin mümkün olmaması və ya praktik cəhətdən
məqsədəuyğun olmaması barədə mühakimə yürüdə bilər. Bu cür
risklər, xüsusiyyətləri çox vaxt cüzi və ya heç əl müdaxiləsi olmadan yüksək avtomatlaĢdırılmıĢ iĢlənməyə icazə verən əməliyyatların adi və əhəmiyyətli kateqoriyalarının və ya hesab
qalıqlarının qeyri-dürüst və ya natamam uçotu ilə bağlı ola bilər.
Bu cür hallarda müəssisənin belə risklərə nəzarət elementləri
audit üçün əhəmiyyətlidir və auditor onlar barədə təsəvvür əldə
etməlidir. (Ġst: Paraq. A149-A151)

31.

Audit zamanı əlavə audit sübutları əldə edilən kimi təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin auditor
tərəfindən qiymətləndirilməsi dəyiĢə bilər. Əlavə audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi nəticəsində auditorun audit sübutu
əldə etdiyi Ģəraitlərdə, yaxud yeni məlumat əldə edilərsə və bu,
auditorun öz qiymətləndirməsini əsaslandırdığı audit sübutu ilə
uyğun olmazsa, auditor qiymətləndirməni yenidən yoxlamalı və
müvafiq olaraq, planlaĢdırılmıĢ audit prosedurlarına düzəliĢlər
etməlidir. (Ġst: Paraq. A152)

SənədləĢdirmə
32.

Auditor audit sənədlərinə aĢağıdakıları daxil etməlidir:2
(a) 10-cu paraqrafda tələb olunduğu kimi, tapĢırıq qrupunun
üzvləri arasında müzakirənin materialları və verilmiĢ
əhəmiyyətli qərarlar;
(b) Müəssisə və onun mühitinin 11-ci paraqrafda göstərilmiĢ
hər bir aspektinin öyrənilməsi ilə bağlı əsas qənaətlər və

2

230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8-11-ci və A6 paraqrafları.

379

315 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS

BAS

Riski qiymətləndirmənin yenidən yoxlanılması

MÜƏSSĠSƏ VƏ ONUN MÜHĠTĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ ƏSASINDA
ƏHƏMĠYYƏTLĠ TƏHRĠFLƏR RĠSKĠNĠN MÜƏYYƏNLƏġDĠRILMƏSĠ
VƏ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ

14-24-cü paraqraflarda göstərilmiĢ daxili nəzarətin hər bir
baĢlıca elementi; öyrənmə zamanı
istifadə edilmiĢ
məlumat mənbələri; yerinə yetirilmiĢ riski qiymətləndirmə
prosedurları;
(c) Maliyyə hesabatı səviyyəsində və 25-ci paraqrafda tələb
olunduğu kimi, təsdiqləmələr səviyyəsində müəyyən
edilmiĢ və qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski; habelə
(d) 27-30-cu paraqraflarda qoyulmuĢ tələblərə uyğun olaraq,
müəyyən edilmiĢ risklər və auditorun öyrəndiyi əlaqəli
nəzarət elementləri. (Ġst: Paraq. A153-A156)
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Riski qiymətləndirmə prosedurları və əlaqəli fəaliyyətlər (Ġst: Paraq. 5)
A1.

3

Müəssisə və onun mühitinin, o cümlədən daxili nəzarətinin
öyrənilməsi (bundan sonra ―müəssisənin öyrənilməsi‖ kimi istinad edilir) davam edən, audit zamanı məlumatların toplanması,
yeniləndirilməsi və təhlili ilə bağlı dinamik bir prosesdir. Belə
öyrənmə auditorun auditi planlaĢdırdığı və audit ərzində, əsasən də
aĢağıdakı hallarda, peĢəkar mühakimə yürütdüyü bir istinad
çərçivəsi yaradır:


Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər riskinin
qiymətləndirilməsi;



Əhəmiyyətliliyin 320 saylı BAS-a müvafiq Ģəkildə müəyyənləĢdirilməsi;3



Uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiq olunmasının adekvatlığının və maliyyə hesabatında informasiyanın açıqlanmasının yetərliliyinin nəzərdən keçirilməsi;



Xüsusi audit mülahizəsinin zəruri ola biləcəyi, maliyyə
hesabatlarındakı məbləğlərə və ya açıqlamalara aid olan
sahələrin müəyyənləĢdirilməsi, məsələn, əlaqəli tərəflə
əməliyyatlar və ya müəssisənin fəaliyyətinin davamlılıq

320 saylı ―Auditin planlaĢdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik‖ BAS.
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fərziyyəsinin rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirilməsi;
yaxud əməliyyatların kommersiya məqsədlərini nəzərdən
keçirən zaman;


Analitik prosedurları yerinə yetirərkən istifadə etmək üçün
fərziyyələrin iĢlənib hazırlanması;



QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı cavab
tədbirlərinin görülməsi, o cümlədən yetərli münasib audit
sübutları əldə etmək üçün əlavə audit prosedurlarının
iĢlənib hazırlanması və yerinə yetirilməsi; habelə



Əldə edilmiĢ audit sübutlarının yetərliliyi və münasibliyinin,
məsələn, fərziyyələrin və rəhbərliyin Ģifahi və yazılı təqdimatlarının uyğunluğunun dəyərləndirilməsi.

A3.

Auditor tələb olunan öyrənmənin dərəcəsini müəyyən etməkdən
ötrü peĢəkar mühakimədən istifadə edir. Auditorun əsas mülahizəsi əldə edilmiĢ təsəvvürün bu BAS-da bəyan edilmiĢ məqsədə
çatmaq üçün yetərli olmasını müəyyən etməkdir. Auditorun malik
olduğu ümumi təsəvvürün dərinliyi müəssisənin idarə edilməsi zamanı
rəhbərliyin malik olduğuna nisbətən azdır.

A4.

Qiymətləndiriləsi risklərə həm səhv üzündən, həm də dələduzluqla bağlı yol verilmiĢ və hər ikisi bu BAS-da əhatə edilən
risklər daxildir. Bununla belə, dələduzluğun əhəmiyyətliliyi
o dərəcədədir ki, 240 saylı BAS-a, dələduzluğa görə yol verilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən etməkdən ötrü istifadə
olunmuĢ məlumatı əldə etmək üçün yönəlmiĢ riski qiy381
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A2. Riski qiymətləndirmə prosedurlarını və əlaqəli fəaliyyətləri yerinə yetirmək yolu ilə əldə edilmiĢ məlumat auditor tərəfindən
əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsi proseslərini
dəstəkləyən audit sübutları qismində istifadə oluna bilər. Bundan
əlavə, auditor əməliyyatların kateqoriyaları, hesab qalıqları,
yaxud açıqlamalar və əlaqəli təsdiqləmələr barədə, habelə
nəzarət elementlərinin səmərəli fəaliyyəti barədə, hətta bu cür
prosedurlar mahiyyəti üzrə yoxlama proseduru və ya nəzarət elementlərinin test yoxlamaları kimi xüsusi olaraq planlaĢdırılmıĢ
olmasa da, audit sübutları əldə edə bilər. Auditor mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurları və ya nəzarət elementlərinin test yoxlamalarını riski qiymətləndirmə prosedurları ilə eyni vaxtda yerinə
yetirməyi qət edə bilər, çünki belə etmək daha səmərəli ola bilər.
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mətləndirmə prosedurları və əlaqəli fəaliyyətlərlə bağlı əlavə
tələblər və təlimat daxil edilir.4
A5.

Auditordan müəssisənin fəaliyyətinin öyrənilməsi gediĢində 6cı paraqrafda təsvir olunmuĢ bütün riski qiymətləndirmə prosedurlarını yerinə yetirməsi tələb olunmasına baxmayaraq (bax:
11-24-cü paraqraflar), o, müəssisənin fəaliyyətinin hər bir aspekti
üzrə belə prosedurların hamısını yerinə yetirməyə borclu deyildir.
Ġnformasiyanın əldə edilməsini təmin edən digər prosedurlar da
vardır ki, əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən olunmasında
faydalı ola bilər. Bu cür prosedurlara aĢağıdakılar daxildir:


Kənar mənbələrdən (məsələn, sahə və iqtisadiyyat jurnalları; analitik hesabatlar, bankların və ya reytinq agentliklərinin araĢdırmaları; tənzimləyici orqanların və ya maliyyə
nəĢrləri) əldə edilmiĢ məlumatların təhlili.



Kənar hüquq məsləhətçisinə və ya xidmətlərindən müəssisənin istifadə etdiyi qiymətləndiriciyə sorğularla müraciət
edilməsi.

Rəhbərlik, daxili audit xidməti və müəssisə daxilində digər təmsilçilərə
sorğu göndərilməsi (Ġst: Paraq. 6(a))
A6.

A7.

Auditor sorğular əsasında əldə etdiyi məlumatların çoxunu rəhbərlikdən və maliyyə hesabatının hazırlanmasına məsul olan
Ģəxslərdən alır. Bundan əlavə, auditor tərəfindən məlumatlar daxili audit xidmətindən, əgər müəssisədə bu cür xidmət varsa, habelə müəssisə daxilində digər Ģəxslərlə sorğu-sual əsasında əldə
edilə bilər.
Auditor həmçinin, məlumatı, yaxud əhəmiyyətli təhriflər riskinin
müəyyən edilməsinə dair fərqli nöqteyi-nəzəri müəssisə daxilindəki Ģəxslərlə və müxtəlif səlahiyyətli digər iĢçilərlə sorğular
nəticəsində əldə edə bilər. Məsələn:


Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərə yönləndirilmiĢ sorğular maliyyə hesabatlarının hazırlanması Ģərtlərini dərk etməkdə auditora kömək edə bilər. 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS5

4

240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti‖
BAS, 12–24-cü paraqraflar.
5
260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, 4(b) paraqrafı.
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A8.



Mürəkkəb və ya qeyri-adi əməliyyatların baĢlanmasına,
iĢlənməsinə və ya uçota alınmasına cəlb edilmiĢ əməkdaĢlarla sorğu keçirilməsi uçot siyasətinin müəyyən aspektlərinin seçilməsi və tətbiq olunmasının uyğunluğunu
dəyərləndirməkdə auditora kömək edə bilər.



ġtatlı hüquq məsləhətçisinə yönləndirilmiĢ sorğular məhkəmə çəkiĢmələri, qanun və qaydalara riayət edilməsi, müəssisənin fəaliyyətinə təsir edən faktiki və ya ehtimal edilən
dələduzluq barədə məlumat, zəmanətlər, satıĢ sonrası öhdəliklər, biznes tərəfdaĢları ilə əməliyyatlar (məsələn,
müĢtərək müəssisələr) və müqavilə Ģərtlərinin mənası kimi
məsələlər barədə məlumat təmin edə bilər.



Marketinq və ya satıĢ Ģöbəsinin əməkdaĢlarına yönləndirilmiĢ sorğular müəssisənin marketinq strategiyaları, satıĢ təmayülləri və ya öz müĢtəriləri ilə müqavilə münasibətlərində
edilmiĢ dəyiĢikliklər barədə məlumatı təmin edə bilər.



Riskin idarə edilməsi funksiyasına (yaxud bu cür rolu yerinə yetirənlərə) yönləndirilmiĢ sorğular maliyyə
hesabatının hazırlanmasına təsir göstərə bilən əməliyyatla
bağlı və tənzimləyici risklər barədə məlumat əldə edə bilər



Məlumat sistemlərinin əməkdaĢlarına yönləndirilmiĢ sorğular sistem dəyiĢiklikləri, sistem və ya nəzarətdə nasazlıqlar,
yaxud digər məlumat sistemi ilə bağlı risklər barədə
məlumatı təmin edə bilər.

Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi davam edən, dinamik
bir proses olduğuna görə, auditor öz sorğularını audit tapĢırığı əsnasında verə bilər.

Daxili audit funksiyasına sorğuların verilməsi
A9. Əgər müəssisənin daxili audit funksiyası mövcud olarsa, funksiya
daxilindəki müvafiq Ģəxslərlə sorğu keçirilməsi maliyyə hesabatı
və təsdiqləmə səviyyələrində əhəmiyyətli təhriflər riskinin
müəyyən edilərək qiymətləndirilməsində auditor üçün faydalı
olan məlumatı təmin edə bilər. Öz iĢini yerinə yetirərkən, daxili
383

315 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS

BAS

idarəetməyə məsul Ģəxslərdən bununla bağlı məlumat
əldə etməkdə auditora yardım göstərilməsi üçün səmərəli
əlaqənin əhəmiyyətini müəyyən edir.
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audit funksiyası çox güman ki, müəssisənin əməliyyatları və
biznes riskləri ilə tanıĢ olmuĢdur və öz iĢi əsasında nəticələr əldə
etmiĢ ola bilər, məsələn, nəzarətdə müəyyən edilmiĢ və auditorun
müəssisəni öyrənməsi, riski qiymətləndirmə prosesləri və ya auditin digər aspektləri üçün dəyərli məlumatla (məsələn, daxili
nəzarət sisteminin çatıĢmazlıq və riskləri barədə) təmin edə bilər.
Bu baxımdan, auditor, yerinə yetiriləsi audit prosedurlarının
xüsusiyyəti və ya müddətini dəyiĢmək və həcmini azaltmaq üçün
daxili audit funksiyasının iĢindən istifadə etmək niyyətində olubolmamasından asılı olmayaraq, sorğular keçirir.6 Xüsusi
əhəmiyyət kəsb edən sorğular daxili audit funksiyasının idarəetməyə məsul Ģəxslərlə müzakirə etdiyi məsələlər və funksiyanın
öz riski qiymətləndirmə prosesinin nəticələri barədə ola bilər.
A10. Əgər auditorun sorğularına verilən cavablara əsasən, müəssisənin
maliyyə hesabatına və auditinə yaraya bilən nəticələrin mövcud
olması məlum olarsa, auditor daxili audit funksiyası ilə əlaqədar
hesabatlarla tanıĢ olmağı məqsədəuyğun hesab edə bilər. Daxili
audit funksiyasının audit üçün əhəmiyyətli ola bilən hesabatlarına, digərləri ilə yanaĢı, funksiyanın strategiyası və iĢ planı,
habelə rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslər üçün hazırlanmıĢ
və daxili audit funksiyasının yoxlamalarının nəticələrini təsvir
edən hesabatları daxildir.
A11. Bundan əlavə, 240 saylı BAS-a7 müvafiq olaraq, əgər daxili audit
funksiyası auditoru hər hansı faktiki və ya ehtimal edilən dələduzluqla bağlı məlumatla təmin edərsə, auditor dələduzluğa görə
yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsi zamanı bu məlumatı nəzərə alır.
A12. Sorğuları daxili audit funksiyası daxilində fəaliyyət göstərən və
auditorun mühakiməsinə görə, müvafiq bilik, təcrübə və
səlahiyyətə malik olan Ģəxslərə, məsələn, daxili auditin rəhbərinə
və ya Ģəraitlərdən asılı olaraq, bu funksiya daxilində digər iĢçilərə
göndərmək lazımdır. Auditor, həmçinin, bu Ģəxslərlə mütəmadi
görüĢlərin keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edə bilər.

6

Müvafiq tələblər 610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da əks olunub.

7

240 saylı BAS, 19-cu paraqraf.
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Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər (Ġst: Paraq. 6(a))
A13. Ġctimai sektorun müəssisələri çox vaxt daxili nəzarətlə və qanun
və ya qaydalara riayət edilməsi ilə bağlı əlavə öhdəliklərə malik
olur. Daxili audit funksiyasının müvafiq Ģəxslərə göndərilən
sorğuları mövcud qanun və qaydalara əhəmiyyətli dərəcədə riayət
etməmə riskinin və maliyyə hesabatının verilməsinə daxili
nəzarətdə çatıĢmazlıqlar riskinin müəyyən edilməsində auditora
yardım edə bilər.
Analitik prosedurlar (Ġst: Paraq. 6(b))

A15. Analitik prosedurlar auditin nəticələrinə təsir göstərə bilən qeyriadi əməliyyat və ya hadisələrin, habelə məbləğlərin, nisbətlərin
və təmayüllərin mövcudluğunu müəyyən etməkdə faydalı ola
bilər. Müəyyən edilən qeyri-adi və ya gözlənilməz nisbətlər
əhəmiyyətli təhriflər riskinin, xüsusən də dələduzluğa görə yol
verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsində auditora yardım göstərə bilər.
A16. Lakin əgər bu cür analitik prosedurların yerinə yetirilməsi zamanı
yüksək səviyyədə toplanmıĢ məlumatlardan istifadə edilirsə,
bu, analitik prosedurlar riski qiymətləndirmə prosedurları kimi
yerinə yetirildiyi vaxt baĢ verir, belə analitik prosedurların
nəticələri əhəmiyyətli təhrifin mümkün mövcudluğuna dair ilkin
ümumi təsəvvürü təmin edə bilər. Müvafiq olaraq, bu cür hallarda belə analitik prosedurların nəticələri ilə yanaĢı, əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyən edilməsi zamanı toplanmıĢ digər
məlumatların təhlili analitik prosedurların nəticələrini öyrən385
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A14. Riski qiymətləndirmə prosedurları qismində yerinə yetirilən analitik prosedurlar müəssisənin auditora məlum olmayan aspektlərini
müəyyən edə və qiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı cavab tədbirlərinin hazırlanması və praktik olaraq həyata keçirilməsi üçün
zəmin yaratmaq məqsədilə əhəmiyyətli təhriflər riskinin
qiymətləndirilməsində yardım göstərə bilər. Riski qiymətləndirmə prosedurları kimi yerinə yetirilən analitik prosedurlara
həm maliyyə, həm də qeyri-maliyyə məlumatları daxil ola bilər,
məsələn, satıĢla ticarət meydançasının sahəsi və ya satılmıĢ məhsulun həcmi arasındakı nisbət.
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məkdə və dəyərləndirməkdə faydalı ola bilər.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A17. Bəzi kiçik müəssisələr analitik prosedurların yerinə yetirilməsi
ilə bağlı məqsədlərlə istifadə edilə bilən aralıq və ya aylıq
maliyyə məlumatlarına malik olmaya bilərlər. Bu Ģəraitlərdə auditor auditin planlaĢdırılması məqsədləri üçün məhdud analitik
prosedurları yerinə yetirə və ya sorğu vasitəsilə bəzi məlumatları
əldə edə bilsə də, müəssisənin maliyyə hesabatlarının ilkin versiyası əlçatan olduğu zaman əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən
etmək və qiymətləndirmək üçün analitik prosedurları yerinə yetirmək auditor üçün zəruri ola bilər.
Müşahidə və təftiş (Ġst: Paraq. 6(c))
A18. MüĢahidə və təftiĢ rəhbərlik və digərləri ilə sorğuların keçirilməsini dəstəkləyə, müəssisə və onun mühiti haqqında məlumatı
təmin edə bilər. Bu cür audit prosedurlarına dair nümunələrə
aĢağıdakıların müĢahidə və təhlili daxildir:


Müəssisənin əməliyyatları.



Daxili nəzarətə dair sənədlər (məsələn, biznes planları və
strategiyaları), qeydlər və təlimatlar.



Rəhbərlik (məsələn, rəhbərliyin rüblük hesabatları və aralıq
maliyyə hesabatları) və idarəetməyə məsul Ģəxslər
tərəfindən hazırlanmıĢ hesabatlar (məsələn, direktorlar
Ģurasının iclaslarının protokolları).



Müəssisənin xidməti binaları və istehsal müəssisələri.

Əvvəlki dövrlərdə əldə edilmiş məlumatlar (Ġst: Paraq. 9)
A19. Auditorun müəssisə ilə əvvəlki iĢ təcrübəsi və əvvəlki auditlər zamanı yerinə yetirilmiĢ audit prosedurları auditoru aĢağıdakı
kimi məsələlər barədə informasiya ilə təmin edə bilər:


Əvvəllər yol verilmiĢ təhriflər və onların vaxtında aradan
qaldırılması.



Müəssisə və onun mühitinin xüsusiyyəti; müəssisənin daxili
nəzarət sistemi (o cümlədən daxili nəzarətdəki çatıĢmazlıqlar).
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Müəssisə və ya onun əməliyyatlarının əvvəlki maliyyə
dövründən etibarən uğraya biləcəyi və əhəmiyyətli təhriflər
riskini müəyyən etmək və qiymətləndirmək üçün müəssisə
barədə əhəmiyyətli təsəvvür əldə etməkdə auditora yardım
göstərə bilən əhəmiyyətli dəyiĢikliklər.



Auditorun, məsələn, mürəkkəbliyinə görə zəruri audit
prosedrularını yerinə yetirməkdə əziyyət çəkdiyi
əməliyyatların və digər hadisələrin və ya hesab qalıqlarının
(və əlaqəli açıqlamaların) konkret növləri.

A20. Əgər auditor əvvəlki dövrlərdə əldə edilmiĢ məlumatdan cari audit
məqsədilə istifadə etmək niyyətində olarsa, ondan bu məlumatın
öz əhəmiyyətini saxladığını müəyyən etməsi tələb olunur. Bunun
səbəbi odur ki, nəzarət mühitindəki dəyiĢikliklər, məsələn,
əvvəlki ildə əldə edilmiĢ məlumatın əhəmiyyətinə təsir edə bilər.
Bu cür məlumatın əhəmiyyətinə təsir edə bilən dəyiĢikliklərin
baĢ verməsini müəyyən etmək üçün auditor sorğular keçirə və
digər müvafiq audit prosedurlarını yerinə yetirə, məsələn, müvafiq sistemləri istismara buraxmazdan əvvəl yoxlaya bilər.
Tapşırıq qrupunun üzvləri arasında müzakirə (Ġst: Paraq. 10)



TapĢırıq qrupunun daha təcrübəli üzvləri, o cümlədən tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ üçün onların müəssisə barədəki biliklərinə əsaslanaraq öz fikirlərini paylaĢmalarına imkan
yaradır.



TapĢırıq qrupunun üzvlərinə müəssisənin məruz qaldığı biznes riskləri barədə və maliyyə hesabatlarının necə və harada
dələduzluq və ya yalan nəticəsində əhəmiyyətli təhrifə
meyilli olması barədə məlumat mübadiləsi etmələrinə
imkan verir.



TapĢırıq qrupu üzvlərinin onlara həvalə edilmiĢ aspektlərdə
maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin potensial
mümkünlüyü barədə daha tam təsəvvür əldə etmələrinə, habelə onların yerinə yetirdikləri audit prosedurlarının
nəticələrinin auditin digər aspektlərinə, o cümlədən sonrakı
audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi barədə
387
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A21. TapĢırıq qrupunun üzvləri arasında müəssisənin maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhrifə meyilliliyi barədə müzakirə:
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qərarlarına necə təsir edə biləcəyini dərk etmələrinə yardım
edir.


TapĢırıq qrupu üzvlərinin audit ərzində əldə edilmiĢ və əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsinə və ya bu
riskləri araĢdırmaq üçün yerinə yetirilmiĢ audit prosedurlarına təsir edə bilən yeni məlumatı bildirmək və paylaĢmaq üçün əsaslandıqları bazanı təmin edir.

240 saylı BAS tapĢırıq qrupunun üzvləri arasında dələduzluq
riskləri barədə müzakirə aparılması ilə bağlı əlavə tələbləri və
tövsiyələri təmin edir.8
A22. 10-cu paraqraf üzrə tapĢırıq qrupunun üzvləri arasında müzakirənin
tərkibində maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində
məlumatların açıqlanmasına dair tələblərin nəzərdən keçirilməsi
açıqlamalarla bağlı əhəmiyyətli təhriflər risklərinin harada ola
biləcəyini auditin əvvəlində müəyyən etməyə kömək edir. TapĢırıq
qrupunun müzakirə edə biləcəyi məsələlərin nümunələri aĢağıda
təqdim edilir:


Maliyyə hesabatlılığına dair tələblərdə edilən dəyiĢikliklərdən irəli
gələn əhəmiyyətli yeni və ya düzəliĢ edilmiĢ açıqlamalar;



Müəssisənin mühitində, maliyyə vəziyyətində və ya fəaliyyətində
edilən dəyiĢikliklərdən irəli gələ bilən əhəmiyyətli yeni və ya düzəliĢ edilmiĢ açıqlamalar, məsələn, auditi aparılan müddətdə böyük
Ģirkət birləĢmələri;



Yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsi keçmiĢdə çətin ola bilən açıqlamalar;



Mürəkkəb, o cümlədən hansı məlumatın açıqlanmalı olduğuna dair rəhbərliyin mühakiməsindən istifadə olunduğu məsələlər barədə açıqlamalar.

A23. TapĢırıq qrupunun bütün üzvlərinin ayrıca bir müzakirədə iĢtirakı
heç də həmiĢə zəruri və ya praktik cəhətdən məqsədəuyğun deyildir (məsələn, çoxlu bölmələri olan müəssisənin auditi zamanı
olduğu kimi), üstəlik də tapĢırıq qrupunun bütün üzvlərinin bu
müzakirədə qəbul edilmiĢ qərarların hamısı barədə məlumat8

240 saylı BAS , 15-ci paraqraf.
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landırılması zəruri deyildir. TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ, tapĢırıq
qrupunda zəruri hesab edilmiĢ xəbərdarlığın dərəcəsini nəzərə
alaraq, müzakirəni baĢqalarına həvalə etdikləri halda, tapĢırıq
qrupunun əsas üzvləri, o cümlədən əgər müvafiq olarsa, xüsusi
bilik və bacarığı olanlar və bölmələrin auditinə görə cavabdeh
olanlarla məsələləri müzakirə edə bilər. TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ
tərəfindən razılaĢdırılmıĢ əlaqə planı faydalı ola bilər.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A24. Bir çox kiçik müəssisələrin auditi bütünlüklə tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ
(təkbaĢına fəaliyyət göstərən mütəxəssis ola bilən Ģəxs)
tərəfindən yerinə yetirilir. Belə vəziyyətlərdə auditin planlaĢdırılmasını Ģəxsən yerinə yetirmiĢ tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ müəssisənin
maliyyə hesabatlarının dələduzluq və ya səhv üzündən
əhəmiyyətli təhrifə meyilliliyini öyrənməyə görə məsuliyyət
daĢıyır.
Müəssisə və onun mühitinin, o cümlədən daxili nəzarətinin zəruri
olaraq öyrənilməsi
Müəssisə və onun mühiti
Sahə, tənzimləyici və digər kənar amillər (Ġst: Paraq. 11(a))
A25. Mühüm sahə amillərinə təĢəkkül tapmıĢ sahə Ģərtləri, məsələn,
rəqabət mühiti, malgöndərən və sifariĢçilərlə münasibətlər,
texnoloji araĢdırmalar daxildir. Auditorun nəzərdən keçirə
biləcəyi məsələlərə dair nümunələrə aĢağıdakılar daxildir:


Bazar və rəqabət, o cümlədən tələbat, bazarın tutumu və
qiymət rəqabəti.



Tsiklik və ya mövsümi fəallıq.



Müəssisənin məhsulları ilə bağlı istehsal texnologiyaları.



Enerji təminatı və onun dəyəri.

A26. Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sahə biznesin xüsusiyyəti və ya
normativ tənzimləmə səviyyəsindən irəli gələn əhəmiyyətli
təhriflə bağlı xüsusi risklərə səbəb ola bilər. Məsələn, uzunmüddətli müqavilələr əhəmiyyətli təhriflər riskinə səbəb olan
əhəmiyyətli gəlir və xərc smetalarını nəzərdə tuta bilər. Bu cür
389
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Sahə amilləri
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hallarda tapĢırıq qrupuna müvafiq sahədə yetərli bilik və
təcrübəyə malik üzvlərin daxil edilməsi çox vacibdir.9
Tənzimləyici amillər
A27. Müvafiq sahə amillərinə tənzimləyici-hüquqi mühit daxildir.
Tənzimləyici-hüquqi mühit, digər məsələlər arasında, tətbiq olunan əsas maliyyə hesabatı prinsiplərini və hüquqi-siyasi mühiti
əhatə edir. Auditorun nəzərdən keçirə biləcəyi məsələlərə dair nümunələrə aĢağıdakılar daxildir:

A28.



Mühasibat uçotunun prinsipləri və sahə praktikası.



Tənzimlənən sahə üçün normativ tələb, o cümlədən açıqlamalara
dair tələblər.



Müəssisənin fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən qanun və qaydalar, o cümlədən bilavasitə tənzimləyici orqanların nəzarəti.



Vergitutmalar (korporativ və digər vergilər).



Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin idarə edilməsinə təsir
edən dövlət siyasəti, məsələn, pul-kredit siyasəti, o cümlədən valyuta nəzarəti, vergi və maliyyə stimullaĢdırılması,
(məsələn, dövlət yardımı proqramları), habelə tarif və
ticarət məhdudiyyətləri siyasəti.



Sahəyə və müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinə təsir edən
təbiəti mühafizə tələbləri.

250 saylı BAS-a10 müəssisənin, sahə və sektorun fəaliyyət
göstərdiyi hüquqi-normativ mühitlə bağlı bəzi xüsusi tələblər
daxildir.

Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A29. Ġctimai sektorun müəssisələrinin auditi zamanı qanun, qayda və
digər normativ sənədlərin müəssisənin fəaliyyətinə təsirini nəzərə
almaq lazımdır. Müəssisə və onun mühitini öyrənərkən bu elementlərin nəzərə alınması vacibdir.
9
10

220 saylı ―Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ BAS, 14-cü paraqraf.
250 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması‖
BAS, 12-ci paraqraf.
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Digər kənar amillər
A30. Müəssisənin fəaliyyətinə təsir edən və auditorun nəzərə ala
biləcəyi digər kənar amillərə dair nümunələrə ümumi iqtisadi
Ģəraitlər, faiz dərəcələri, maliyyələĢmənin əlçatanlığı, valyutanın
inflyasiyası və revalvasiyası daxildir.
Müəssisənin fəaliyyətinin xüsusiyyəti (Ġst: Paraq. 11(b))



Müəssisənin mürəkkəb struktura, məsələn, müxtəlif yerlərdə olan törəmə Ģirkətlərə və ya digər bölmələrə malik olması. Mürəkkəb struktur çox vaxt əhəmiyyətli təhriflər
riskinə səbəb ola bilən problemlərin mövcudluğunu nəzərdə
tutur. Bu cür problemlərə qeyri-maddi aktivlərin, müĢtərək
müəssisələrin, investisiyaların və ya xüsusi təyinatlı müəssisələrin mühasibat uçotunun düzgün aparılıb-aparılmaması
və bu cür problemlərin maliyyə hesabatlarında müvafiq qaydada
açıqlanıb-açıqlanmaması daxil ola bilər.



Sahibkarlıq strukturu və sahibkarlarla digər insanlar və ya
müəssisələr arasında münasibətlər. Bu məsələlərin
anlaĢılması əlaqəli tərəflər arasında əməliyyatların lazımi
Ģəkildə aĢkara çıxarılmasını və uçota alınmasını və maliyyə
hesabatlarında müvafiq qaydada açıqlanmasını müəyyənləĢdirməkdə yardım edir. 550 saylı BAS-da11 əlaqəli
tərəflərlə bağlı məsələlərin araĢdırılmasına dair tələblər və
tövsiyələr verilmiĢdir.

A32. Müəssisənin xüsusiyyətinin öyrənilməsi zamanı auditorun nəzərə
ala biləcəyi məsələlərin dairəsi aĢağıdakılardan ibarətdir:


AĢağıdakılara uyğun biznes əməliyyatları:
o

11

Elektron ticarətin, məsələn, Ġnternet satıĢlarının və
marketinq fəaliyyətinin idarə edilməsi də daxil olmaqla, gəlir mənbələrinin, məhsulların və ya xidmətlərin, habelə bazarların xüsusiyyəti;

550 saylı ―Əlaqəli tərəflər‖ BAS.
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barədə təsəvvür əldə etməsinə imkan verir:
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o

Əməliyyatların idarə olunması (məsələn, istehsal
mərhələləri və metodları; ekoloji risklərə məruz
qalan fəaliyyət növləri);

o

Birliklər, birgə müəssisələr və kənardan resursların
cəlb edilməsi (autsorsinq);

o

Coğrafi bölgü və sahə seqmentasiyası;

o

Ġstehsal qurğularının, anbar və ofislərin olduğu yer,
ehtiyatların saxlandığı yer və miqdarı.

o

Malların və xidmətlərin əsas sifariĢçiləri və mühüm
təchizatçıları, əmək münasibətləri (o cümlədən
kollektiv müqavilələrin, pensiya və əmək
fəaliyyəti baĢa çatandan sonra verilən digər mükafatlar, səhm opsionları və ya həvəsləndirici mükafatlar
barədə saziĢlər, habelə əmək münasibətlərinin
dövlət tənzimləmələri);

o

Elmi tədqiqat və araĢdırmalarla bağlı fəaliyyət və
xərclər;

o

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar.

AĢağıdakıların timsalında investisiyalar və investisiya
fəaliyyəti:
o

PlanlaĢdırılmıĢ və ya son zamanlar əldə edilmiĢ və
ya müsadirə olunmuĢ kapital qoyuluĢları;

o

Ġnvestisiyalar və qiymətli kağızların və istiqrazların
özgəninkiləĢdirilməsi;

o

Əsas kapitala investisiyalar;

o

BirləĢdirilməmiĢ müəssisələrə, o cümlədən ortaqlıqlara, birgə müəssisələrə və xüsusi təyinatlı müəssisələrə yatırılan investisiyalar.

MaliyyələĢmə və maliyyə fəaliyyəti, o cümlədən:
o

Əsas törəmə müəssisələr və assosiasiya edilmiĢ müəssisələr, o cümlədən birləĢdirilmiĢ və birləĢdirilməmiĢ
strukturlar;

315 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS

392

MÜƏSSĠSƏ VƏ ONUN MÜHĠTĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ ƏSASINDA
ƏHƏMĠYYƏTLĠ TƏHRĠFLƏR RĠSKĠNĠN MÜƏYYƏNLƏġDĠRILMƏSĠ
VƏ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ



Borcluluq strukturu və Ģərtləri, o cümlədən balansdankənar maliyyələĢdirmə və lizinq sxemləri;

o

Fayda götürən sahibkarlar (yerli, xarici, onların iĢgüzarlıq reputasiyası və təcrübəsi) və əlaqəli tərəflər;

o

Törəmə maliyyə alətlərindən istifadə.

Hesabat verilmənin aĢağıdakı kimi prosedurları:
o

Mühasibat uçotunun prinsipləri və sahə praktikası, o
cümlədən müəyyən sahəyə aid əhəmiyyətli
əməliyyatların kateqoriyalarının, hesab qalıqlarının və
maliyyə hesabatlarında əlaqəli açıqlamalar (məsələn,
bank sahəsində borc və investisiyalar və ya əczaçılıq
sahəsində elmi-tədqiqat araĢdırmaları);

○

Gəlirlərin tanınması;

○

Ədalətli dəyər üzrə uçot;

○
○

Valyuta aktivləri, öhdəliklər və əməliyyatlar;
Qeyri-adi və ya mürəkkəb, o cümlədən mübahisəli
və ya yeni sahələrdə əməliyyatlar (məsələn,
qiymətli kağızlar əsaslı kompensasiyaların uçotu).

Müəssisədə əvvəlki dövrlərlə müqayisədə baĢ vermiĢ əhəmiyyətli
dəyiĢikliklər əhəmiyyətli təhriflər riskinin yaranmasına və ya
dəyiĢməsinə gətirib çıxara bilər.

Xüsusi təyinatlı Ģirkətlərin xüsusiyyəti
A34. Xüsusi təyinatlı Ģirkət (bəzən xüsusi təyinatlı müəssisə kimi istinad
edilir), baĢlıca olaraq dar çərçivəli və düzgün müəyyən edilmiĢ
vəzifələrin həlli, məsələn, lizinq saziĢlərinin həyata keçirilməsi,
maliyyə aktivlərinin sekyuritizasiyası və ya elmi-tədqiqat və
təcrübə-konstruktor iĢlərinin keçirilməsi üçün təsis edilmiĢ
hüquqi Ģəxsdir. Bu, korporasiya, trest, ortaqlıq və ya hüquqi Ģəxs
yaratmamıĢ müəssisə formasında ola bilər. Adından xüsusi təyinatlı Ģirkət yaradılmıĢ olduğu müəssisə çox vaxt aktivləri xüsusi
təyinatlı müəssisəyə ötürə (məsələn, maliyyə aktivlərinin tanınmasının dayandırılması çərçivəsində), xüsusi təyinatlı müəssisənin aktivlərindən istifadə etmək üçün hüquq əldə edə, yaxud
xüsusi təyinatlı müəssisəyə xidmətlər göstərə bilər, bu zaman
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A33.

o
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digər tərəflər isə xüsusi təyinatlı müəssisə üçün maliyyələĢmə
təqdim edə bilər. 550 saylı BAS-da göstərildiyi kimi, müəyyən
Ģəraitlərdə xüsusi təyinatlı müəssisə auditi aparılan müəssisənin
əlaqəli tərəfi ola bilər.12
A35. Maliyyə hesabatı çərçivələrində çox vaxt nəzarət strukturunu tənzimləyən ətraflı Ģərtlər və ya xüsusi təyinatlı müəssisəyə birləĢmə
məqsədləri üçün baxılmalı olduğu Ģəraitlər göstərir. Bu cür
çərçivələrin tələblərinin Ģərhi çox vaxt xüsusi təyinatlı Ģirkətin
cəlb olunduğu müvafiq saziĢlərə dair ətraflı bilgilər tələb edir.
Müəssisənin uçot siyasətini seçməsi və tətbiq etməsi (Ġst: Paraq. 11(c))
A36. Müəssisənin uçot siyasətini seçməsi və tətbiq etməsi prinsiplərinin
dərk edilməsi aĢağıdakı məsələlərin öyrənilməsini nəzərdə tutur:


Müəssisənin əhəmiyyətli və qeyri-adi əməliyyatların uçotu
üçün istifadə etdiyi metodlar.



Uçot siyasətinin əhəmiyyətli məsələlərinin konsensusun və
ya nüfuzlu zəmanətlərin olmadığı yeni və mübahisəli uçot
aspektlərinə təsiri.



Müəssisənin uçot siyasətində dəyiĢikliklər.
Müəssisə üçün yeni olan maliyyə hesabatı standartları, qanun və qaydalar, müəssisənin bu cür tələbləri tətbiq edəcəyi
müddət və qaydalar.



Məqsəd və strategiyalar, müvafiq biznes riskləri (Ġst: Paraq. 11(d))
A37. Müəssisə kommersiya fəaliyyətini sahə, tənzimləyici və digər
daxili və kənar amillər Ģəraitində aparır. Bu amillər nəzərə alınmaqla müəssisənin rəhbərliyi və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər
müəssisənin ümumi planını təĢkil edən məqsədləri müəyyən
edirlər. Strategiyalar rəhbərliyin bu məqsədlərə nail olmaq üçün
yanaĢmalarıdır. Müəssisənin məqsəd və strategiyaları vaxt
keçdikcə dəyiĢə bilər.
A38. Kommersiya riski maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflər riskini
özündə ehtiva etməsinə baxmayaraq, ona nisbətən daha geniĢdir.
Kommersiya riski təsərrüfat fəaliyyətində dəyiĢiklik və ya mürəkkəblik
nəticəsində əmələ gələ bilər. DəyiĢmə zərurətinin nəzərə alın12

550 saylı BAS, A7 paraqrafı.
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maması da kommersiya riskinin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər.
Kommeresiya riski, məsələn, aĢağıdakı səbəblərdən baĢ verə bilər:


Uğursuzluğa uğraya bilən yeni məhsul və ya xidmətlərin iĢlənib hazırlanması;



Hətta hadisələrin uğurlu inkiĢafı təqdirində, bazarın məhsul
və ya xidməti dəstəkləyə bilməməsi; yaxud



Öhdəliklərin və reputasiya riskinin meydana gəlməsi ilə nəticələnə bilən məhsul və ya xidmətlərin çatıĢmaması.

A39. Müəssisənin qarĢılaĢdığı biznes risklərinin öyrənilməsi əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsinin mümkünlüyünü
artırır, çünki son nəticədə əksər biznes risklərinin maliyyə
nəticələri və bu baxımdan, maliyyə hesabatlarına təsiri olacaqdır.
Lakin auditor bütün biznes risklərini müəyyən etmək və ya
qiymətləndirmək üçün məsuliyyət daĢımır, çünki bütün biznes
riskləri əhəmiyyətli təhriflər riski yaratmır.



Sahədə baĢ verən hadisələr (məsələn, müəssisənin sahədəki
dəyiĢiklikləri araĢdırmaq üçün iĢçi heyət və ya səriĢtəsinin
olmaması barədə potensial kommersiya riski mövcud ola bilər).



Yeni məhsul və xidmətlər (məsələn, potensial kommersiya riski
istehsalçının öhdəliyinin artmasında mövcud ola bilər).



Biznesin geniĢlənməsi (məsələn, potensial kommersiya riski tələbin düzgün qiymətləndirilməməsində mövcud ola bilər).



Mühasibat uçotuna yeni tələblər (məsələn, potensial biznes
riski onların natamam və ya qeyri-düzgün həyata keçirilməsində və ya xərclərin artmasında mövcud ola bilər).



Tənzimləyici tələblər (məsələn, potensial kommersiya riski hüquqi xidmətə məsrəflərin artmasında mövcud ola bilər).



Cari və ehtimal edilən maliyyə tələbatları (məsələn, potensial kommersiya riski müəssisənin tələblərə cavab verə bilməməsi
nəticəsində maliyyələĢdirmə itkilərində mövcud ola bilər).
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A40. Müəssisənin məqsədləri, strategiyaları və maliyyə hesabatlarının
əhəmiyyətli təhriflər riski ilə nəticələnə bilən müvafiq biznes
risklərini öyrənərkən auditorun nəzərə ala biləcəyi məsələlərə
aĢağıdakılar daxildir:
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ĠT-dən istifadə olunması (məsələn, potensial kommersiya riski
sistem və proseslərin uyğunlaĢa bilməməsində mövcud ola
bilər).



Hansısa bir strategiyanın, xüsusilə, mühasibat uçotunda yeni tələblərə aparıb çıxaran strategiyanın həyata keçirilməsinin nəticələri (potensial kommersiya riski, məsələn,
natamam və ya qeyri-düzgün həyata keçirmədə mövcud ola
bilər).

A41. Biznes riski təsdiqləmə səviyyəsində və ya maliyyə hesabatı
səviyyəsində əməliyyatların kateqoriyaları, hesab qalıqları
və açıqlamalar üzrə əhəmiyyətli təhriflər riski ilə nəticələnə bilər.
Məsələn, müĢtəri kontingentinin azalması nəticəsində meydana
gələn kommersiya riski debitor borclarının qiymətləndirilməsi
ilə əlaqədar əhəmiyyətli təhriflər riskini artıra bilər. Lakin eyni risk,
xüsusən də iqtisadiyyatın tənəzzülü ilə uzlaĢmada, müəssisənin
fəaliyyətinin davamlılığı fərziyyəsinin adekvatlığını qiymətləndirən zaman auditorun nəzərə aldığı daha uzunmüddətli
nəticələr verə bilər. Kommersiya riskinin əhəmiyyətli təhriflər riski
ilə nəticələnməsi ehtimalı müəssisənin fəaliyyətinin Ģəraitləri
baxımından nəzərdən keçirilir. Əhəmiyyətli təhriflər riskinə
dəlalət edə bilən Ģərt və hadisələrə dair nümunələr Əlavə 2-də
göstərilir.
A42. Bir qayda olaraq, rəhbərlik biznes risklərini müəyyən edir və onlara qarĢı mübarizə aparmaq üçün tədbirlər iĢləyib hazırlayır. Bu
cür riski qiymətləndirmə prosesi daxili nəzarətin bir hissəsi olub,
15-ci paraqrafda və A88-A89 paraqraflarında müzakirə edilir.
Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A43. Ġctimai sektorun müəssisələrinin auditi zamanı ―rəhbərliyin
məqsədləri‖ ictimai hesabatlılıqla bağlı məsələlərdən asılı ola,
qanunverici, tənzimləyici və digər orqanların aktlarına əsaslanan
məqsədləri əks etdirə bilər.
Müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin qiymətləndirilməsi və
təhlili (Ġst: Paraq. 11(e))
A44. Rəhbərlik və digər Ģəxslər mühüm hesab etdikləri məsələləri
qiymətləndirib təhlil etməlidirlər. Fəaliyyətin istər xarici, istərsə də
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daxili nəticələrinin qiymətləndirilməsi müəssisəyə təzyiqlər yaradır. Bu
təzyiqlər isə öz növbəsində, rəhbərliyi biznes fəaliyyətini
yaxĢılaĢdırmaq üçün tədbirlər görməyə, yaxud əksinə, maliyyə
hesabatlarında təhriflərə yol verməyə sövq edə bilər. Müvafiq
olaraq, müəssisənin fəaliyyət ölçülərinin dərk edilməsi fəaliyyət
hədəflərinə çatmaq üçün göstərilən təzyiqlərin rəhbərliyin, dələduzluqla
bağlı olanlar da daxil olmaqla, əhəmiyyətli təhriflər riskini
artıran hərəkətləri ilə nəticələnə biləcəyinin nəzərdən keçirilməsində
auditora yardım edir. 240 saylı BAS-da dələduzluq riskləri ilə bağlı
tələb və tövsiyələr əks olunub.
A45. Maliyyə fəaliyyətinin ölçülməsi və təhlili (A110-A121 paraqraflarında daxili nəzarətin elementi kimi müzakirə edilmiĢ)
nəzarət elementlərinin monitorinqi ilə üst-üstə düĢməsinə baxmayaraq, eyni Ģey deyildir:


Fəaliyyətin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və təhlili belə
nəticələrin rəhbərliyin (və ya üçüncü Ģəxslərin) qoyduğu
məqsədlərə uyğunluğunu müəyyənləĢdirmək məqsədi
güdür.



Nəzarət vasitələrinin monitorinqinin əsas vəzifəsi daxili nəzarətin səmərəliliyni müəyyən etməkdir.

A46. Rəhbərliyin maliyyə nəticələrinin ölçülməsi və təhlili üçün istifadə etdiyi və auditorun nəzərə ala biləcəyi daxil məlumata dair
nümunələrə aĢağıdakılar aiddir:


Əsas göstəricilər (maliyyə və qeyri-maliyyə), əmsallar, təmayüllər və əməliyyat statistikası.



Müvafiq əvvəlki dövrlə müqayisə edilə bilən maliyyə
nəticələri.



Büdcələr, proqnozlar, kənarlaĢmaların təhlili, seqmentlərə
dair məlumat, bölmə, departament və ya digər səviyyəli
hesabatlar.



ƏməkdaĢların iĢinin səmərəlilik göstəriciləri, habelə maddi
həvəsləndirmə sahəsində siyasət.
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Lakin bəzi hallarda fəaliyyət göstəriciləri həm də daxili nəzarətdəki çatıĢmazlıqların rəhbərlik tərəfindən müəyyən olunmasına
imkan yaradan məlumatı təqdim edir.
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Müəssisənin fəaliyyətinin nəticələrinin rəqiblərin fəaliyyət
göstəriciləri ilə müqayisəsi.

A47. Kənar tərəflər də müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin nəticələrini ölçüb
təhlil edə bilər. Məsələn, analitiklərin hesabatları və kreditreytinq agentliklərinin tədqiqatları kimi zahiri mənbələrdən əldə
edilən informasiyalar auditor üçün faydalı ola bilər. Bu cür
hesabatları çox vaxt audit edilən müəssisədən əldə etmək olar.
A48. Daxili ölçmələr rəhbərlikdən onların səbəbini müəyyən etməsini
və düzəliĢ tədbirləri görməsini (o cümlədən bəzi hallarda
təhriflərin vaxtında aĢkar edilərək düzəliĢ edilməsini) tələb edən
gözlənilməz nəticələr və ya təmayüllər verə bilər. Fəaliyyətin
nəticələrinin qiymətləndirilməsi, həmçinin, maliyyə hesabatında
müvafiq məlumatın təhrif risklərinin mövcud olması barədə auditora iĢarə ola bilər. Məsələn, belə göstəricilər müəssisənin eyni
sahədə fəaliyyət göstərən digər müəssisələrə nisbətən qeyri-adi
sürətlə artımına və ya rentabelliyə malik olmasına dəlalət edə
bilər. Bu cür məlumat, xüsusilə, əgər digər amillərlə, məsələn,
fəaliyyətin nəticələri üzrə mükafatlar və ya həvəsləndirici
mükafatlarla məcmu halında olarsa, maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərliyin qərəzliliyi ilə bağlı potensial riskə
dəlalət edə bilər.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A49.

Kiçik müəssisələrdə çox vaxt maliyyə nəticələrini ölçüb təhlil
etmək üçün prosedurlar mövcud olmur. Rəhbərliyə sorğu müəssisənin maliyyə vəziyyətini dəyərləndirmək və müvafiq tədbir
görmək üçün rəhbərliyin müəyyən baĢlıca göstəricilərə etibar etdiyini aĢkara çıxara bilər. Əgər bu cür sorğu fəaliyyətin ölçülməsi
və ya təhlili prosesinin mövcud olmadığını göstərərsə, təhriflərin
aĢkar edilməməsi və düzəliĢ olunmaması riski arta bilər.

Müəssisənin daxili nəzarət sistemi (Ġst: Paraq.12)
A50. Daxili nəzarətin öyrənilməsi potensial təhriflərin növlərini və
əhəmiyyətli təhriflər risklərinə təsir edən amilləri müəyyən etməkdə, habelə sonrakı audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti
və həcmini müəyyənləĢdirməkdə auditora yardım edir.
A51. Daxili nəzarətə dair aĢağıda verilmiĢ praktik tətbiq üzrə materiallar dörd seksiyada təqdim olunur:
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Daxili nəzarətin ümumi təsviri və parametrləri.



Audit üçün əhəmiyyətli olan nəzarət elementləri.



Müvafiq nəzarət elementlərinin öyrənilməsinin xüsusiyyəti
və həcmi.



Daxili nəzarətin elementləri.

Daxili nəzarətin ümumi təsviri və parametrləri
Daxili nəzarətin təyinatı
A52. Daxili nəzarətin hazırlanması, həyata keçirilməsi və qorunub
saxlanmasından məqsəd müəssisənin aĢağıdakılarla bağlı
istənilən nailiyyətinin məruz qaldığı müəyyən edilmiĢ biznes
risklərini araĢdırmaqdır:


Müəssisənin maliyyə hesabatının etibarlılığı;



Fəaliyyətinin səmərəliliyi və məhsuldarlığı; habelə



Tətbiq olunan qanun və qaydalara riayət edilməsi.



Daxili nəzarətin hazırlanması, həyata keçirilməsi və qorunub
saxlanması yolları müəssisənin ölçüsündən və fəaliyyətinin mürəkkəbliyindən asılıdır.

Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər

BAS

A53. Kiçik müəssisələr öz məqsədlərinə nail olmaq üçün daha az strukturlaĢdırılmıĢ vasitələrdən və daha sadə proses və prosedurlardan
istifadə edə bilər.
Daxili nəzarətin məhdudiyyətləri
A54. Nə dərəcədə səmərəli olmasına baxmayaraq, daxili nəzarət müəssisəni yalnız onun maliyyə hesabatı məqsədlərinə nail olması
barədə informasiyanın düzgünlüyünə dair ağlabatan əminliklə
təmin edə bilər. Onlara nail olmaqla bağlı yəqinlik daxili
nəzarətin tərkib məhdudiyyətlərindən asılıdır. Bu isə o deməkdir
ki, qərar qəbuletmədə insan mühakiməsinin düzgün olmaya
bilməsi və daxili nəzarət sistemində nasazlıqlar məhz insanın
səhvləri üzündən baĢ verə bilməsi faktı ilə bağlıdır. Məsələn,
səhvə nəzarətin hazırlanması və ya ona dəyiĢiklik edilməsi
mərhələsində yol verilə bilər. Eyni zamanda, hansısa bir nəzarət
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elementi səmərəli olmaya bilər, məsələn, daxili nəzarət
məqsədləri üçün əldə edilmiĢ informasiya (məsələn, xüsusi rəy)
bu məlumatın təhlilinə görə cavabdeh olan Ģəxsin onun məqsədini dərk etməməsi və ya müvafiq tədbir görmək iqtidarında olmaması üzündən səmərəli istifadə olunmur.
A55. Bundan əlavə, nəzarət elementləri iki və ya daha çox Ģəxsin gizli
sövdələĢməsi və ya rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl qoymaması
yolu ilə pozula bilər. Məsələn, rəhbərlik müĢtərilərlə müəssisənin birtipli satıĢ müqavilələrinin Ģərtlərini dəyiĢən əlavə saziĢlər bağlaya bilər ki, bu da gəlirlərin düzgün tanınmaması ilə
nəticələnə bilər. Həmçinin, müəyyən edilmiĢ kredit limitlərini
üstələyən əməliyyatların identifikasiyası və onlar üzrə hesabatlar hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuĢ proqram təminatının
yoxlama redaktəsi nəzarətdən kənar saxlana və ya yararsız hala
salına bilər.
A56. Bundan baĢqa, nəzarət elementlərinin layihələndirilməsi və həyata keçirilməsi zamanı rəhbərlik tətbiq etmək üçün seçdiyi nəzarət
elementlərinin xüsusiyyəti və həcmi, habelə üzərinə götürmək üçün
seçdiyi risklərin xüsusiyyət və həcmi barədə qərar qəbul edə bilər.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A57. Kiçik müəssisələrdə çox vaxt az sayda iĢçilər olur ki, bu da
məqsədəuyğunluq mülahizələri baxımından vəzifə bölgüsünü
məhdudlaĢdıra bilər. Bununla belə, sahibkar tərəfindən idarə olunan kiçik müəssisədə sahibkar-menecer böyük müəssisəyə nisbətən daha səmərəli nəzarət həyat keçirə bilər. Bir qayda olaraq,
bu cür nəzarət vəzifə bölgüsünün yetərli olmaması nəticəsində
meydana çıxan daha məhdud imkanların əvəzini verə bilər.
A58. Digər tərəfdən, daxili nəzarət daha az strukturlaĢdırıldığı üçün
sahibkar-menecer nəzarət elementlərinə məhəl qoymamaqla bağlı
daha çox imkana malik ola bilər. Dələduzluq nəticəsində
əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən edərkən auditor bunu
nəzərə almalıdır.
Daxili nəzarətin elementlərə bölünməsi
A59. Daxili nəzarətin, BAS-ın məqsədləri ilə bağlı olaraq aĢağıdakı
beĢ elementə bölünməsi müəssisənin daxili nəzarətinin müxtəlif
aspektlərinin auditə necə təsir göstərə bilməsini nəzərdən
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keçirdiyi zaman auditorlara əlveriĢli bir struktur təqdim edir:
(a) Nəzarət mühiti;
(b) Müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesi;
(c) Maliyyə hesabatı ilə, o cümlədən müvafiq biznes prosesləri
ilə bağlı olan məlumat sistemi və əlaqə;
(d) Nəzarət fəaliyyətləri; habelə
(e) Nəzarət elementlərinin monitorinqi.
Bu bölgü müəssisənin daxili nəzarəti necə hazırlaması, həyata keçirməsi və qoruyub saxlaması qaydasını, yaxud onun istənilən ayrıca
elementini necə təsnif edə biləcəyini zəruri olaraq əks etdirmir.
Auditorlar daxili nəzarətin müxtəlif aspektlərini və onların auditə
bu BAS-da istifadə edilən aspektlərdən fərqli təsirini təsvir etmək
üçün müxtəlif terminologiya və ya prinsiplərdən istifadə edə
bilərlər, bir Ģərtlə ki, bu BAS-da təsvir olunmuĢ bütün elementlərə
toxunulsun.
A60. Daxili nəzarətin maliyyə hesabatına aid beĢ elementi ilə bağlı
praktik tövsiyələr növbəti A77-A121 paraqraflarında ifadə olunur.
Əlavə 1-də daxili nəzarətin elementlərinin əlavə təsviri təqdim
edilir.

A61. Müəssisənin daxili nəzarət sistemi əsasən əl ilə idarə edilən elementlərdən ibarətdir, lakin bir qayda olaraq, bura avtomatlaĢdırılmıĢ elementlər də daxildir. Əl ilə idarə edilən və ya
avtomatlaĢdırılmıĢ elementlərin xüsusiyyətləri auditorun riski
qiymətləndirmə və onlara əsaslanan sonrakı audit prosedurları ilə
əlaqəlidir.
A62. Daxili nəzarətdə əl ilə idarə edilən və ya avtomatlaĢdırılmıĢ elementlərdən istifadə edilməsi, həmçinin, əməliyyatların baĢlanması, uçotu, iĢlənməsi qaydasına və onlar barədə hesabatın
hazırlanmasına təsir edir:


Əl ilə idarə edilən sistemdə nəzarət elementləri əməliyyatların təsdiqlənməsi və təhlili, üzləĢdirilməsi və aĢkara
çıxarılmıĢ ziddiyyətlərin sonrakı yoxlanması kimi prosedurları əhatə edə bilər. Bundan əlavə, müəssisə söv401
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Daxili nəzarətin auditor tərəfindən riski qiymətləndirməsinə aid əl ilə
idarə edilən və avtomatlaĢdırılmıĢ elementlərinin xüsusiyyətləri
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dələĢmələrin baĢlanması, uçotu, iĢlənməsi və onlar barədə
hesabatın hazırlanması üçün avtomatlaĢdırılmıĢ prosedurlardan istifadə edə bilər; bu halda çap edilmiĢ sənədlərin
əvəzinə onların elektron formatından istifadə olunur.


ĠT sistemlərindəki nəzarət elementləri avtomatlaĢdırılmıĢ
nəzarət elementlərinin (məsələn, kompyuter proqramlarına
daxil edilmiĢ nəzarət elementləri) və əl ilə idarə edilən
nəzarət elementlərinin kombinasiyasından ibarətdir. Bundan əlavə, əl idarə edilən nəzarət elementləri ĠT-dən asılı
olmaya və ĠT tərəfindən hazırlanmıĢ məlumatı istifadə edə
və ya ĠT-nin və avtomatlaĢdırılmıĢ nəzarət elementlərinin
səmərəli funksiyasının monitorinqi və istisnaların araĢdırılması ilə məhdudlaĢdırıla bilər. Əməliyyatları baĢlamaq,
uçota almaq, iĢləmək və ya onlar barədə hesabat hazırlamaq
üçün ĠT, yaxud maliyyə hesabatlarına daxil etmək üçün
digər maliyyə məlumatlarından istifadə edilərsə, sistem və
proqramlar, əhəmiyyətli hesablar üçün müvafiq təsdiqləmələrlə bağlı nəzarət elementlərini əks etdirə, yaxud
ĠT-dən asılı olan əl ilə idarə edilən nəzarət elementlərinin
səmərəli funksiyası üçün həlledici ola bilər.

Müəssisənin daxili nəzarətdə əl ilə idarə edilən və avtomatlaĢdırılmıĢ
nəzarət elementlərinin dəstindən istifadə etməsi onun ĠT sisteminin
xüsusiyyəti və mürəkkəbliyindən asılıdır.
A63. Ümumiyyətlə, ĠT vasitələri müəssisə üçün aĢağıdakı imkanları
yaratmaqla, onun daxili nəzarətinə kömək edir:


Çoxlu sayda əməliyyatların və ya iri həcmdə məlumatların iĢlənməsi zamanı verilmiĢ biznes qaydalarını tətbiq
etmək və mürəkkəb hesablamaları yerinə yetirmək;



Məlumatın vaxtlında çatdırılmasını, əlçatanlılığını və düzgünlüyünü artırmaq;



Məlumatın əlavə təhlilini asanlaĢdırmaq;
Müəssisənin əməliyyatlarının, onun qayda və prosedurlarının yerinə yetirilməsinin monitorinqi imkanını gücləndirmək;
Nəzarət elementlərinin pozulma riskini azaltmaq; habelə
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Əlavə tətbiqi proqramlarda, məlumat bazalarında və əməliyyat sistemlərində təhlükəsizlik üzrə nəzarət tədbirlərini
həyata keçirməklə səmərəli vəzifə bölgüsünə nail olmaq
imkanını gücləndirmək.





Məlumatları qeyri-dəqiq iĢləyən, səhv iĢləyən və ya hər
ikisini edən sistem və ya proqramlardan asılılıq.



Məlumatlara, onların məhv edilməsi və ya lazımsız dəyiĢikliklərin edilməsi ilə nəticələnə bilən icazəsiz giriĢ, o
cümlədən icazəsiz və ya mövcud olmayan əməliyyatların
uçotu, yaxud əməliyyatların qeyri-dürüst uçotu. Çoxsaylı
istifadəçilər ümumi bir məlumat bazasına daxil olduqları
zaman xüsusi risklər yarana bilər.



ĠT xidməti iĢçi heyətinin onlara həvalə edilmiĢ vəzifələri
yerinə yetirmələri üçün vəzifə bölgüsünün pozulmasına
aparıb çıxaran imtiyazlı giriĢ əldə etmənin mümkünlüyü.



Əsas fayllardakı məlumatlarda icazəsiz dəyiĢikliklər.



Sistem və ya proqramlarda icazəsiz dəyiĢikliklər.



Sistem və ya proqramlarda zəruri dəyiĢikliklərin edilməsini
bacarmamaq.



Əl ilə yolverilməz müdaxilə.



Məlumatların mümkün itkisi və ya məlumatlara zəruri giriĢ
əldə etməni bacarmamaq.

A65. AĢağıdakı Ģəraitlərdə peĢəkar mühakimə və ya öz qənaətinə görə
qərar qəbul etmək zəruri olduqda, əl ilə idarə edilən daxili nəzarət
elementləri daha münasib ola bilər:


Ġri, qeyri-adi və ya birdəfəlik əməliyyatlarda.



Səhvlərin təyin olunması, qarĢısının alınması və ya gözlənilməsi çətin olan Ģəraitlərdə.



Mövcud olan avtomatlaĢdırılmıĢ nəzarət elementlərinin
fəaliyyəti dairəsindən kənara çıxan nəzarət cavab tədbirləri
403
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A64. ĠT müəssisənin daxili nəzarəti üçün, həmçinin, müəyyən risklər,
o cümlədən aĢağıdakı kimi risklər yaradır:
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tələb edən Ģəraitlərin dəyiĢilməsi zamanı.


AvtomatlaĢdırılmıĢ nəzarət elementlərinin səmərəliliyinin
monitorinqi zamanı.

A66. Daxili nəzarətdə əl ilə idarə edilən elementlər avtomatlaĢdırılmıĢ
elementlərə nisbətən daha az etibarlı ola bilər, çünki onlara laqeyd
qalmaq, məhəl qoymamaq və ya rədd etmək daha asanlıqla
mümkündür. Həmçinin, onlar səhv və ya yanlıĢlıqlara daha çox
meyilli olur. Bu baxımdan, əl ilə edilən daxili nəzarət elementlərinin ardıcıllıqla tətbiqinin fərz edilməsi düzgün ola
bilməz. Əl ilə idarə edilən nəzarət elementləri aĢağıdakı
Ģəraitlərdə daha az münasib ola bilər:


Böyük həcmli və ya dövri təkrarlanan əməliyyatlar; qabaqcadan elan edilə və ya söylənilə bilən səhvlərin avtomatlaĢdırılmıĢ nəzarət elementləri vasitəsilə qarĢısının
alına, aĢkar edilə və ya düzəliĢ edilə bildiyi vəziyyətlərdə.



Lazımi qaydada hazırlana və ya avtomatlaĢdırıla bilən nəzarət fəaliyyətləri.

A67. Daxili nəzarətin məruz qaldığı risklərin dərəcə və xüsusiyyəti müəssisənin məlumat sisteminin xarakter və xüsusiyyətlərindən asılı
olaraq dəyiĢir. Müəssisə daxili nəzarətdə ĠT-dən istifadə və ya əl
ilə idarə edilən elementlərdən istifadə nəticəsində ortaya çıxan
risklərə müəssisənin məlumat sisteminin xüsusiyyətlərini nəzərə
alaraq səmərəli nəzarət elementləri qurmaqla cavab verir.
Audit üçün mühüm olan nəzarət elementləri
A68. Müəssisənin məqsədləri və onlara nail olmaqla bağlı ağlabatan
əminliyi təmin etmək üçün onun həyata keçirdiyi nəzarət prosedurları arasında birbaĢa əlaqə mövcuddur. Müəssisənin
məqsədlərinin, deməli, həm də nəzarət elementlərinin onun
maliyyə hesabatı, fəaliyyəti və tətbiq olunan qanun və qaydalara
aidiyyəti vardır; bununla belə, bu məqsədlərin və nəzarət elementlərinin heç də hamısı auditorun riski qiymətləndirməsi üçün
əhəmiyyətli deyildir.
A69. Konkret nəzarət elementinin ayrıca olaraq və ya digərləri ilə birlikdə audit üçün mühüm olması barədə auditorun mühakiməsi,
məsələn, aĢağıdakı amillərə əsaslana bilər:
315 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS

404



Əhəmiyyətlilik.



Müvafiq riskin əhəmiyyətliliyi.



Müəssisənin ölçüsü.



Müəssisənin fəaliyyətinin, o cümlədən struktur və mülkiyyətinin xüsusiyyətləri.



Müəssisənin əməliyyatlarının rəngarəngliyi və mürəkkəbliyi.



Müəssisəyə tətbiq edilən qanun və qaydaların tələbləri.



Daxili nəzarətlə bağlı Ģəraitlər və onun tətbiq oluna bilən elementləri.



Müəssisənin, o cümlədən cəlb olunmuĢ xidmət təĢkilatlarının daxili nəzarət sisteminə daxil olan sistemlərin xarakteri və mürəkkəbliyi.



Hansı nəzarət elementinin, ayrıca olaraq və ya digərləri ilə
birlikdə, əhəmiyyətli təhrifin qarĢısının alınmasını, aĢkar
edilməsini və ya aradan qaldırılmasını necə təmin edib-etməməsi (təmin edirmi).

A70. Əgər auditor müəssisənin hazırladığı məlumatdan sonrakı prosedurların hazırlanması və yerinə yetirilməsində istifadə etmək
niyyətində olarsa, bu məlumatın tamlığı və dürüstlüyünə nəzarət
elementləri audit üçün yararlı ola bilər. Əməliyyatlar və riayət
etmə məqsədləri ilə bağlı nəzarət elementləri də həmçinin, əgər
onlar auditorun dəyərləndirdiyi və ya audit prosedurlarının tətbiqi
zaman istifadə etdiyi məlumatlarla bağlı olarsa, audit üçün yararlı
ola bilər.
A71. Aktivlərin qanunsuz əldə edilməsinə, istifadəsinə və ya
özgəninkiləĢdirilməsinə qarĢı təhlükəsizlik tədbirlərinə daxili
nəzarət həm maliyyə hesabatı, həm də fəaliyyət məqsədləri ilə
bağlı nəzarət elementlərini əks etdirə bilər. Auditorun nəzərə
aldığı bu cür nəzarət elementləri, əsasən, maliyyə hesabatının
dürüstlüyünü təmin edənlərlə məhdudlaĢdırılır.
A72. Müəssisə, adətən, auditə aidiyyatı olmayan məqsədlərlə bağlı
olan və bu səbəbdən də nəzərə alınması zəruri olmayan nəzarət
elementlərinə malikdir. Məsələn, müəssisə özünün fəaliyyətinin
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səmərəliliyini (məsələn, uçuĢ cədvəllərinə riayət etmək üçün aviasiya Ģirkətlərinin avtomatlaĢdırılmıĢ nəzarət elementləri sistemi)
təmin etmək üçün mükəmməl iĢlənmiĢ avtomatlaĢdırılmıĢ nəzarət
elementləri sisteminə etibar edə bilər, lakin bu nəzarət elementləri, adətən, audit üçün yararlı olmayacaq. Bundan baĢqa,
daxili nəzarətin bütünlüklə müəssisəyə və ya onun iĢçi qurğularından hər hansı birinə, yaxud biznes proseslərinə tətbiq
edilməsinə baxmayaraq, müəssisənin iĢçi qurğularının və ya
biznes proseslərinin hər biri ilə bağlı daxili nəzarətin
öyrənilməsinin audit üçün əhəmiyyəti olmaya bilər.
Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A73. Ġctimai sektorun auditorları çox vaxt daxili nəzarətlə bağlı əlavə
öhdəliklərə malik olurlar, məsələn, müəssisənin müəyyən edilmiĢ
norma və qaydalara riayət etməsi barədə hesabatın tərtib edilməsi
öhdəliyi. Ġctimai sektorun auditorları, həmçinin, qanun, qayda
və digər aktlara riayət edilməsi barədə hesabat hazırlamalıdırlar.
Nəticə etibarilə, onların daxili nəzarəti təhlil etməsi daha geniĢ
və ətraflı bir xarakter daĢıya bilər.
Müvafiq nəzarət elementlərinin öyrənilməsinin xüsusiyyəti və həcmi (Ġst:
Paraq. 13)
A74. Nəzarət sisteminin strukturunun dəyərləndirilməsi belə sistemin
ayrıca olaraq və ya digərləri ilə birlikdə əhəmiyyətli təhriflərin
qarĢısını səmərəli Ģəkildə almağa və ya aĢkara çıxarıb aradan
qaldırmağa qadir olub-olmamasını təhlil etməkdən ibarətdir.
Nəzarətin müəyyən elementlərindən istifadə edilməsi nəzarətin
mövcud olması və müəssisənin ondan istifadə etməsi deməkdir.
Səmərəsi olmayan nəzarətdən istifadə edilməsinin qiymətləndirilməsi çətin ki, məqsədəuyğun olsun; ona görə, ilk növbədə
nəzarət sistemi elementlərinin təhlilini aparmaq lazımdır.
Düzgün hazırlanmamıĢ nəzarət elementləri daxili nəzarətdə
əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlara səbəb ola bilər.
A75. Müvafiq nəzarət elementlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsinin səmərəliliyi barədə audit sübutları əldə etmək üçün
riski qiymətləndirmə prosedurlarına aĢağıdakılar daxil ola bilər:


Müəssisənin iĢçilərinə sorğuların göndərilməsi.



Xüsusi nəzarət elementlərinin tətbiqinin müĢahidə edilməsi.

315 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS

406

MÜƏSSĠSƏ VƏ ONUN MÜHĠTĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ ƏSASINDA
ƏHƏMĠYYƏTLĠ TƏHRĠFLƏR RĠSKĠNĠN MÜƏYYƏNLƏġDĠRILMƏSĠ
VƏ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ


Sənəd və hesabatların öyrənilməsi.



Maliyyə hesabatı ilə bağlı olan məlumat sistemi vasitəsilə
əməliyyatların izlənməsi.

Bu zaman yalnız sorğu göndərilməsi ilə kifayətlənmək olmaz,
çünki bu, göstərilən məqsədlər üçün yetərli deyildir.
A76. Nəzarət elementlərinin ardıcıl fəaliyyətini təmin edən bir neçə
avtomatlaĢdırılmıĢ qurğu olmazsa, müəssisənin nəzarət elementlərinin öyrənilməsi onların fəaliyyətinin səmərəliliyinin
yoxlanılması üçün yetərli deyildir. Məsələn, əl ilə idarə edilən
nəzarət elementlərinin hansısa bir vaxtda həyata keçirilməsi
barədə audit sübutlarının əldə edilməsi audit dövrü ərzində
nəzarətin səmərəli fəaliyyətinə dair audit sübutlarını təmin etmir.
Bununla belə, ĠT vasitələrinə xas olan məlumatın iĢlənməsinin
ardıcıllığı səbəbindən (bax: A63 paraqrafı), avtomatlaĢdırılmıĢ
nəzarətin həyata keçirilmiĢ olmasını müəyyən etmək üçün audit
prosedurlarının yerinə yetirilməsi, auditorun proqram dəyiĢikliklərinə nəzarət prosedurlarını qiymətləndirməsi və testləĢdirilməsindən asılı olaraq, həmin nəzarətin səmərəliliyinin testi
kimi xidmət edə bilər. Nəzarət elementlərinin səmərəliliyinə dair
testlər 330 saylı BAS-da13 ətraflı təsvir olunmuĢdur.
A77. Nəzarət mühitinə idarəetmə və rəhbərlik funksiyaları və münasibətləri, idarəetməyə görə məsul Ģəxslərin və rəhbərliyin müəssisənin daxili nəzarəti və onun müəssisədə əhəmiyyəti ilə bağlı
məlumatlılığı və tədbirləri daxildir. Nəzarət mühiti müəssisədə
nəzarət sisteminə hörmət atmosferi, adamlarda ümumi əhvalruhiyyə yaradır.
A78. Nəzarət mühitinin öyrənilməsi zamanı aĢağıdakı elementlər
mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər:
(a) İnformasiya mübadiləsi və dürüstlüyün və etik dəyərlərin
tərbiyə edilməsi – bunlar nəzarət elementlərinin hazırlanması, idarə edilməsi və monitorinqinin səmərəliliyinə təsir
edən mühüm elementlərdir.
13

330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
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(b) Səriştəliliyə cəhd – bu, konkret iĢlərə görə səriĢtə
səviyyəsinin və bu səviyyənin bacarıq və bilikləri necə
təmin etməsinin rəhbərlik tərəfindən müəyyən edilməsi
kimi məsələlərdir.
(c) İdarəetməyə məsul şəxslərin iştirakı – məsələn, onların
aĢağıdakı atributları:


rəhbərlikdən asılı olmamaq.



təcrübə və nüfuz.



müəssisənin həyatında iĢtirakı, aldıqları informasiya,
fəaliyyətlərin diqqətlə təhlil edilməsi.



hərəkətlərinin adekvatlığı, o cümlədən çətin məsələlərin qaldırılması və rəhbərliklə birgə həll edilməsi;
daxili və kənar auditorlarla qarĢılıqlı əlaqə.

(d) rəhbərliyin işinin əsas prinsipləri və üslubu – rəhbərliyin
aĢağıda təsvir edilmiĢ xüsusiyyətləri:


biznes risklərinin qəbul edilməsinə və idarə edilməsinə münasibət.



maliyyə hesabatına və onunla bağlı hərəkətlərə yanaĢma.



məlumatın hazırlanmasına, mühasibat uçotunun
funksiyalarına və mühasibatlıq iĢçilərinə münasibət.

(e) təşkilati struktur – müəssisənin öz məqsədlərinə çatmaqdan
ötrü göstərdiyi fəaliyyətlərin planlaĢdırıldığı, icra edildiyi,
nəzarət və təhlil olunduğu çərçivə.
(f) səlahiyyət və öhdəliklərin bölgüsü – müəssisənin fəaliyyətinin idarə edilməsinə görə səlahiyyət və öhdəliklərin bölgüsü, hesabatlılıq və tabelik qaydası kimi məsələlər.
(g) insan resursları siyasəti və praktikası – məsələn, iĢəgötürmə, peĢə oriyentasiyası, təlim, dəyərləndirmə, məsləhətvermə, vəzifədə irəliləyiĢ, əməkhaqqı və iĢçilərin
nöqsanlarının aradan qaldırılması məsələlərini tənzimləyən
prinsip və qaydalar.
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Nəzarət mühitinin elementləri üçün audit sübutları
A79. Müvafiq audit sübutu sənədlərin müĢahidə və ya yoxlanması yolu
ilə sorğuların təsdiq edilməsindən ibarət sorğuların keçirilməsi
və digər riski qiymətləndirmə prosedurlarının kombinasiyasını
həyata keçirməklə əldə edilə bilər. Məsələn, rəhbərlik və əməkdaĢlarla sorğular keçirməklə, auditor biznesin aparılması və etik
davranıĢla bağlı rəhbərliyin öz görüĢlərini əməkdaĢlara necə çatdırmasını öyrənə bilər. Auditor daha sonra, məsələn, rəhbərliyin
yazılı davranıĢ məcəlləsinin mövcud olmasını və onun bu məcəlləni dəstəkləyən bir tərzdə hərəkət etməsini nəzərdən keçirməklə
müvafiq nəzarət elementlərinin həyata keçirilib-keçirilməməsini
müəyyən edə bilər.
A80. Auditor, həmçinin, rəhbərliyin daxili nəzarətdə auditə aid
müəyyən edilmiĢ çatıĢmazlıqlarla bağlı daxili auditin nəticə və
tövsiyələrinə necə cavab verməsini, o cümlədən bu cür cavabların
həyata keçirilməsini və bunun necə baĢ verməsini, nəticədə onların daxili audit funksiyası tərəfindən yoxlanmasını nəzərdən
keçirə bilər.

A81. Müəssisənin nəzarət mühitinin bəzi elementləri əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsinə hərtərəfli təsirə malikdir.
Məsələn, müəssisənin nəzarət sisteminə hörmət atmosferi
əhəmiyyətli dərəcədə idarəetməyə məsul Ģəxslərin təsirinə məruz
qalır, çünki onların rollarından biri bazar tələbləri və ya kompensasiya Ģərtlərindən irəli gələ bilən, maliyyə hesabatının hazırlanması ilə bağlı rəhbərliyə göstərilən təzyiqləri tarazlamaqdır.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin iĢtirakı baxımından nəzarət mühitinin
hazırlanmasının səmərəliliyi nəticə etibarilə aĢağıdakı kimi
amillərin təsirinə məruz qalır:


Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin rəhbərlikdən asılı olmaması
və rəhbərliyin hərəkətlərini dəyərləndirmək bacarığı.



Onların müəssisənin biznes fəaliyyətini dərk etməsi səviyyəsi.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan maliyyə hesabatları çərçivələrinə uyğun hazırlanmasının, o cümlədən maliyyə
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hesabatlarına müvafiq açıqlamaların daxil edilməsinin onlar
tərəfindən dəyərləndirilməsinin həcmi.
A82. Fəal və müstəqil direktorlar Ģurası ali rəhbərliyin iĢinin əsas prinsiplərinə və üslubuna təsir edə bilər. Lakin digər elementlərin
təsiri daha məhdud ola bilər. Məsələn, səriĢtəli maliyyə, mühasibat uçotu və ĠT xidməti iĢçilərinin cəlb olunmasına yönəldilmiĢ
insan resursları siyasəti maliyyə məlumatının iĢlənməsi zamanı
səhvlərin yol verilməsi riskini azalda bilməsinə baxmayaraq,
onlar ali rəhbərliyin gəlirləri ĢiĢirtməyə güclü meyilliyini aradan
qaldıra bilməz.
A83. QənaətbəxĢ nəzarət mühitinin mövcudluğu əhəmiyyətli təhriflər
riskinin auditor tərəfindən dəyərləndirildiyi zaman müsbət bir
amil ola bilər. Lakin bu, dələduzluq riskini azaltmağa kömək etsə
də, qənaətbəxĢ nəzarət mühiti dələduzluğun qarĢısını almaq üçün
mütləq bir maneə deyildir. Əksinə, nəzarət mühitindəki çatıĢmazlıqlar nəzarət elementlərinin, xüsusilə, dələduzluqla bağlı
səmərəliliyini azalda bilər. Məsələn, rəhbərliyin ĠT təhlükəsizlik
risklərini aradan qaldırmaq üçün yetərli vəsait ayırmaması daxili
nəzarətə əks təsir göstərə və bununla da kompyuter proqramlarına və ya məlumatlara qeyri-düzgün dəyiĢikliklərin edilməsinə
və ya icazə verilməmiĢ əməliyyatların iĢlənməsinə imkan verə bilər.
330 saylı BAS-da izah olunduğu kimi, nəzarət mühiti, həmçinin,
sonrakı audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcminə də təsir
edir.14
A84. Nəzarət mühiti özlüyündə əhəmiyyətli təhriflərin qarĢısını almır,
yaxud onu aĢkar və ya düzəliĢ etmir. Bununla belə, bu amil digər
nəzarət elementlərinin səmərəliliyinin auditor tərəfindən dəyərləndirilməsinə (məsələn, nəzarət elementlərinin və xüsusi nəzarət
fəaliyyətlərinin göstərilməsinin monitorinqi) və bununla da
əhəmiyyətli təhriflər riskinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsinə təsir edə bilər.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A85. Kiçik müəssisələrin nəzarət mühiti nisbətən böyük müəssisələrdə
olduğundan fərqli ola bilər. Məsələn, kiçik müəssisələrdəki
idarəetməyə məsul Ģəxslərin tərkibinə müstəqil və ya kənar üzv
14

330 saylı BAS, A2-A3 paraqrafları.
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daxil ola bilməz; bu halda digər sahibkarlar olmadığı zaman korporativ idarəetmə funksiyası birbaĢa sahibkar-menecer tərəfindən həyata keçirilə bilər. Nəzarət mühitinin xüsusiyyəti,
həmçinin, digər nəzarət elementlərinin əhəmiyyətinə və ya onların çatıĢmamasına təsir edə bilər. Məsələn, sahibkar-menecerin
fəal Ģəkildə cəlb olunması kiçik müəssisədə vəzifə bölgüsünün
yetərli olmamasından irəli gələn risklərin müəyyən qismini
aradan qaldıra bilər; bununla belə, bu, digər riskləri, məsələn,
nəzarət elementlərinin nəzərə alınmaması riskini artıra bilər.
A86. Bundan əlavə, kiçik müəssisələrdə nəzarət elementləri üzrə audit
sübutu sənəd formasında mövcud olmaya bilər, xüsusən də, rəhbərliklə digər iĢçi heyət arasında qarĢılıqlı münasibətlər qeyrirəsmi, lakin səmərəli olduğu zaman. Məsələn, kiçik
müəssisələrdə yazılı davranıĢ məcəlləsi olmaya bilər, lakin bunun
əvəzinə vicdanlılıq və etik davranıĢın əhəmiyyətini Ģifahi xəbərdarlıq yolu ilə və rəhbərliyin nümunəsi vasitəsilə vurğulayan bir
mədəniyyəti formalaĢdıra bilər.
A87. Nəticədə, rəhbərliyin və ya sahibkar-rəhbərin nəzarət mühitinə
münasibəti, onun yaradılmasına istiqamətlənməsi və müvafiq tədbirlər görməsi auditor tərəfindən kiçik müəssisənin nəzarət mühitini öyrənmək üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

A88. Müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesi rəhbərliyin idarə
edilməli riskləri necə müəyyən etməsi üçün bir zəmin formalaĢdırır. Əgər həmin proses müəssisənin Ģəraitlərinə, o cümlədən xüsusiyyəti, ölçüsü və mürəkkəbliyinə uyğundursa, bu,
auditorun əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən etməsinə yardım
edir. Müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesinin yaranmıĢ
Ģəraitlərə uyğunluğu peĢəkar mühakimə əsasında müəyyən edilir.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər (Ist: Paraq. 17)
A89. Kiçik müəssisədə təĢəkkül tapmıĢ riski qiymətləndirmə prosesinin
mövcud olması az ehtimal edilir. Bu cür hallarda rəhbərliyin
riskləri biznesə birbaĢa iĢçi heyətini cəlb etməklə müəyyən etməsi
də az ehtimal olunur. Bununla belə, Ģəraitlərdən asılı olmayaraq,
müəyyən edilmiĢ risklər və onların rəhbərlik tərəfindən necə
411
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aradan qaldırılması barədə sorğuların keçirilməsi əvvəlki kimi
zəruridir.
Daxili nəzarətin elementləri: maliyyə sistemi ilə əlaqəli olan məlumat
sistemi, o cümlədən müvafiq biznes prosesləri və əlaqə
Məlumat sistemi, o cümlədən maliyyə hesabatı ilə əlaqəli biznes
prosesləri (Ġst: Paraq. 18)
A90. Maliyyə hesabatı ilə əlaqəli olan və mühasibat uçotu sistemini
ehtiva edən məlumat sistemi aĢağıdakıları yerinə yetirməkdən
ötrü hazırlanaraq, müəyyən olunmuĢ prosedur və qeydlərdən
ibarətdir:


Müəssisənin əməliyyatlarının (habelə hadisə və Ģərtlərinin) baĢlanması, uçota alınması, iĢlənməsi, habelə onlar
barədə hesabatın tərtib edilməsi, əlaqədar aktivlər, öhdəliklər və xüsusi kapital barədə hesabatlılığın təmin edilməsi;



Əməliyyatların uçota alınmasında səhvlərin düzəldilməsi,
məsələn, izləyici faylların və aralıq hesablarının vaxtıvaxtında silinməsi üçün yerinə yetirilmiĢ prosedurların avtomatlaĢdırılmıĢ iĢlənməsi;



Sistemin əl ilə idarə olunması və ya nəzarət elementlərini
nəzərə almaması faktları üzrə məlumatların iĢlənməsi və
hesabatların hazırlanması;



Əməliyyatların iĢlənməsi sistemlərindən informasiyanın
baĢ kitaba köçürülməsi;



Əməliyyatlardan fərqli hadisə və Ģərtlərə görə maliyyə
hesabatına aid məlumatı, məsələn, aktivlərin qiymətdən
salınması və amortizasiyası və debitor borcu sənədlərinin
bərpa olunması xüsusiyyətlərindəki dəyiĢikliklərin uçota
alınması; habelə



Tətbiq olunan maliyyə hesabatı çərçivələrində açıqlanması
tələb olunan məlumatın toplanmasını, uçota alınmasını,
iĢlənməsini, ümumiləĢdirilməsini və maliyyə hesabatlarında lazımi Ģəkildə açıqlanmasının təmin edilməsi.

A91. Maliyyə hesabatlarında baĢ kitabdan və köməkçi mühasibat
jurnallarından kənar əldə edilmiĢ informasiya ola bilər. Bu cür
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A92.

15



Maliyyə hesabatlarında açıqlanan, icarə müqavilələrindən əldə
edilən informasiya, məsələn, müddətin uzadılma imkanları və ya
gələcək üçün icarə haqları.



Maliyyə hesabatlarında açıqlanan, müəssisənin riski idarəetmə
sistemi tərəfindən yaradılan informasiya.



Maliyyə hesabatlarında açıqlanan, rəhbərliyin ekspertləri
tərəfindən yaradılan ədalətli dəyər haqqında informasiya.



Maliyyə hesabatlarında açıqlanan, modellərdən və ya maliyyə
hesabatlarında tanınan və ya açıqlanan dəyərləndirmələri
hazırlamaq üçün istifadə edilən digər hesablamalardan əldə
edilmiĢ informasiya, o cümlədən belə modellərdə istifadə edilən
əsaslandırıcı məlumat və fərziyyələrə aid informasiya, məsələn:
o

Aktivlərin etibarlılıq müddətinə təsir edən, müəssisə
daxilində irəli sürülmüĢ fərziyyələr.

o

Müəssisənin nəzarətindən kənar amillərin təsir etdiyi
məlumatlar, məsələn, faiz dərəcələri.



Rəhbərlik tərəfindən alternativ fərziyyələrin nəzərə alınmasını
əks etdirən, maliyyə modellərindən əldə edilmiĢ həssaslığın
təhlili barədə maliyyə hesabatlarında açıqlanan informasiya.



Müəssisənin vergi hesabatlarından və sənədlərindən əldə edilmiĢ,
maliyyə hesabatlarında tanınan və ya açıqlanan informasiya.



Rəhbərlik tərəfindən müəssisənin fəaliyyətinin davamlılıq
ehtimalının qiymətləndirilməsini dəstəkləmək üçün hazırlanan
təhlillərdən əldə edilmiĢ, maliyyə hesabatlarında açıqlanan
informasiya, məsələn, əgər mövcuddursa, müəssisənin
fəaliyyətinin davamlılıq ehtimalını əhəmiyyətli dərəcədə Ģübhə
altına qoya bilməsi müəyyən edilmiĢ hadisələr və ya Ģəraitlər ilə
bağlı açıqlamalar.15

Hazırki BAS-ın 18-ci paraqrafın tələbinə əsasən maliyyə hesabatlılığının təqdim edilməsinə aid informasiya sistemi barədə anlayıĢın olması (o cümlədən baĢ kitabdan və ya köməkçi mühasibat

Bax: 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS, 19-20-ci
paraqraflar.
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jurnallarından və ya onlardan kənar əldə edilən, maliyyə hesabatlarında açıqlanan informasiyaya aid həmin sistemin müvafiq
aspektləri barədə anlayıĢın olması) auditorun peĢəkar mühakiməsindən asılıdır. Məsələn, müəssisənin maliyyə hesabatlarında müəyyən
məbləğlər və ya açıqlamalar (məsələn, kredit riski, likvidlik riski,
bazar riski) müəssisənin riski idarəetmə sistemindən əldə edilmiĢ
informasiyaya əsaslana bilər.
Lakin auditordan riski idarəetmə sisteminin bütün aspektlərini baĢa
düĢmək tələb olunmur və o, zəruri anlayıĢı müəyyən etmək üçün
peĢəkar mühakimə yürüdür.
Mühasibat yazılıĢları (Ġst: Paraq. 18(f))
A93. Müəssisənin məlumat sisteminə, bir qayda olaraq, əməliyyatları
qeydə almaq üçün müntəzəm əsasda tələb olunan standart hesab
jurnalına yazılıĢlardan istifadə olunması daxildir. Bunlara dair
nümunə kimi, satıĢ, alıĢ və nağd ödəmələri baĢ kitabda qeyd
etmək və ya rəhbərliyin müntəzəm olaraq keçirdiyi uçot
qiymətləndirmələrini, məsələn, ümidsiz debitor borcu qiymətləndirmələrindəki dəyiĢiklikləri göstərmək olar.
A94. Müəssisənin maliyyə hesabatının hazırlanması prosesinə,
həmçinin, birdəfəlik, qeyri-adi əməliyyatların uçotu və ya
düzəliĢləri qeydə almaq üçün istifadə olunan qeyri-standart jurnal yazılıĢları daxildir. Bu cür yazılıĢlara dair nümunələrə isə
Ģirkətlərin birləĢməsi və ya ayrılmasının uçotu, yaxud birdəfəlik
qiymətləndirmələr üzrə birləĢdirici düzəliĢləri və yazılıĢları,
məsələn, hər hansı bir aktivin dəyərdən düĢməsi aiddir. Qeyrielektron formatlı baĢ kitab sistemlərində hesab jurnalına qeyristandart yazılıĢlar uçot kitablarının, qeydiyyat jurnallarının və
əlavə sənədlərin yoxlanılması yolu ilə müəyyən edilə bilər. BaĢ
kitabı qoruyub saxlamaq və maliyyə hesabatlarını hazırlamaq
üçün avtomatlaĢdırılmıĢ prosedurlardan istifadə edildiyi zaman
hesab jurnalına bu cür yazılıĢlar yalnız elektron formada mövcud
ola və bu baxımdan, kompyuterləĢdirilmiĢ audit texnikasından
istifadə yolu ilə daha asanlıqla müəyyən edilə bilər.
Müvafiq biznes prosesləri (Ġst: Paraq. 18)
A95. Müəssisənin biznes prosesləri aĢağıdakıları yerinə yetirmək üçün
hazırlanmıĢ fəaliyyətlərdir:
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Müəssisənin məhsul və xidmətlərini təkmilləĢdirmək, almaq, istehsal etmək, satmaq və yaymaq;



Qanun və qaydalara riayət olunmasını təmin etmək; habelə



Məlumatı, o cümlədən mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı
məlumatlarını uçota almaq.

Biznes proseslərinin nəticəsi məlumat sistemi tərəfindən qeydə
alınan, iĢlənilən və hesabata daxil edilən əməliyyatlar. Müəssisənin biznes proseslərinin, o cümlədən əməliyyatların baĢlanması qaydasının öyrənilməsi müəssisənin məlumat sistemi
barədə, müəssisənin Ģəraitlərinə müvafiq tərzdə təsəvvür əldə etməkdə auditora kömək edir.

A96. Kiçik müəssisələrdə maliyyə hesabatı ilə bağlı məlumat sistemi
və əlaqədar biznes prosesləri, o cümlədən baĢ kitabdan və köməkçi
mühasibat jurnallarından və ya onlardan kənar əldə edilmiĢ, maliyyə
hesabatlarında açıqlanan informasiyaya aid həmin sistemin münasib
aspektlərinin mürəkkəbliyi böyük müəssisələrdə olduğuna
nisbətən daha az ola bilər, lakin onun rolu mühüm olaraq qalır.
Müəssisənin fəaliyyətində rəhbərliyin fəal Ģəkildə iĢtirak etdiyi
kiçik müəssisələrə mühasibat uçotu prosedurlarının geniĢ təsviri,
mürəkkəb mühasibat uçotu məlumatları, yaxud rəsmi yazılı qaydalar
lazım olmaya bilər. Buna görə də kiçik müəssisənin auditi zamanı
müəssisənin sistem və proseslərinin dərk edilməsi daha asandır, bu
zaman sənədlərin təhlilinə nisbətən sorğu keçirilməsi daha
məhsuldar ola bilər. Buna baxmayaraq, belə sistem və proseslərin
öyrənilməsi mühüm olaraq qalır.
Əlaqə (Ġst: Paraq. 19)
A97. Müəssisənin iĢçilərinə maliyyə hesabatının hazırlanması üzrə
funksiya və məsuliyyəti, habelə maliyyə hesabatının əhəmiyyətli
məsələləri barədə məlumat verilməsi maliyyə hesabatının hazırlanması ilə bağlı daxili nəzarətə münasibətdə ayrı-ayrı əməkdaĢların funksiya və məsuliyyətinin izah edilməsini nəzərdə
tutur. Belə ki, əməkdaĢlar bilməlidirlər ki, onların maliyyə
hesabatının hazırlanması üzrə məlumat sistemindəki fəaliyyəti
digərlərinin iĢi ilə necə əlaqəlidir və müəssisə daxilində kənarlaĢmalar barədə müvafiq səviyyəli rəhbərliyə necə məlumat ve415
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rilməlidir. Açıq əlaqə kanalları kənarlaĢmaların müvafiq səviyyəli
Ģəxslərin diqqətinə çatdırılmasını təmin etməyə kömək göstərir.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A98. Kiçik müəssisələrdə əlaqə daha az strukturlaĢdırılmıĢ ola bilər və
rəhbərliyin daha çox əlçatanlığı sayəsində iri müəssisəyə nisbətən
onu qurmaq daha asandır.
Daxili nəzarətin elementləri: auditə aid nəzarət fəaliyyətləri (Ġst: Paraq. 20)
A99. Nəzarət fəaliyyətləri rəhbərliyin göstəriĢlərinin icra olunmasını
təmin etməyə kömək göstərən qayda və prosedurlardır. Nəzarət
fəaliyyətləri, istər ĠT, istərsə də əl ilə idarə edilən sistemlər daxilində, bir neçə məqsədə xidmət edir və müxtəlif təĢkilati və
funksional səviyyədə tətbiq olunur. Xüsusi nəzarət fəaliyyətlərinə
dair nümunələrə aĢağıdakılarla bağlı olanlar daxildir:


Səlahiyyətlərin verilməsi.
Fəaliyyətin təhlili.



Məlumatın iĢlənməsi.



Fiziki nəzarət elementləri.



Vəzifə bölgüsü.



A100. Auditə aid nəzarət fəaliyyətləri aĢağıdakılardır:


Əhəmiyyətli risklərlə bağlılığı olan nəzarət elementləri kimi baxılması tələb olunan və mahiyyəti üzrə yoxlama
prosedurlarının, 29 və 30-cu paraqraflarda tələb edildiyi
kimi, müvafiq olaraq, təklikdə yetərli münasib audit sübutu
təmin etmədiyi risklərlə bağlı olan fəaliyyətlər; yaxud



Auditorun peĢəkar mühakiməsinə görə audit üçün müvafiq
hesab edilən fəaliyyətlər.

A101. Auditorun nəzarət fəaliyyətinin auditə uyğunluğu barədə
mühakiməsi müəyyən etdiyi və əhəmiyyətli təhrifə səbəb ola
bilən riskdən, habelə mahiyyəti üzrə yoxlamanın həcmini
müəyyən edərkən nəzarətin səmərəliliyini testləĢdirməyin
məqsədəuyğunluğu barədə rəyindən asılıdır.
A102. Auditorun diqqəti, onun fikrincə, əhəmiyyətli təhriflər riskinin
daha yüksək olduğu sahələrdə nəzarət fəaliyyətlərinin müəyyən
315 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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edilməsi və öyrənilməsi üzərində cəmləĢə bilər. Çoxsaylı nəzarət
fəaliyyətlərindən hər biri eyni məqsədə nail olduğu zaman bu cür
məqsədlə bağlılığı olan nəzarət fəaliyyətlərinin hər birinin
öyrənilməsi zəruri deyildir.
A103. Auditə aid nəzarət tədbirləri hesab qalıqları və əməliyyatlarla
bağlı riskləri əks etdirən nəzarət elementlərindən əlavə,
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun hazırlanmayan açıqlamalarla bağlı əhəmiyyətli təhriflər risklərini əks etdirən, rəhbərlik tərəfindən təyin edilən nəzarət elementlərini əhatə edə
bilər. Bu cür nəzarət tədbirləri baĢ kitabdan və köməkçi mühasibat
jurnallarından kənar əldə edilən, maliyyə hesabatlarına daxil edilən
informasiyaya aid ola bilər.
A104. Auditorun, nəzarət fəaliyyətlərinin mövcud və ya qeyri-mövcud
olması barədə, daxili nəzarətin digər elementlərinin öyrənilməsindən əldə edilmiĢ bilgisi nəzarət fəaliyyətlərinin öyrənilməsinə əlavə diqqət yetirməyin zəruri olmasını müəyyən etdiyi
zaman auditora yardım edir.
A105. Kiçik müəssisələrdə nəzarət elementlərinin əsasını təĢkil edən
prinsiplər çox güman ki, böyük müəssisələrdəki prinsiplərlə eyni
ola bilər, lakin onların formal tətbiqi fərqlənə bilər. Bundan
əlavə, kiçik müəssisələr hesab edə bilər ki, onların nəzarət elementlərinin müəyyən növlərinə ehtiyac yoxdur, çünki müvafiq
nəzarət elementləri rəhbərlik tərəfindən tətbiq edilir. Məsələn,
müĢtərilərə kredit verilməsi və əhəmiyyətli satınalmaların təsdiqlənməsi ilə bağlı rəhbərliyin müstəsna hüququ mühüm
hesab qalıqları və əhəmiyyətli əməliyyatlara sərt nəzarəti təmin
edə və bununla da daha ətraflı nəzarət elementlərinə ehtiyacı
azalda və ya aradan qaldıra bilər.
A106. Kiçik müəssisənin auditi üçün mühüm olan nəzarət fəaliyyətləri
bir qayda olaraq, əsas əməliyyat tsiklləri, məsələn, gəlirlər, satınalmalar
və əməkhaqqı xərclərinin ödənilməsi ilə bağlıdır.
ĠT üzündən yaranan risklər (Ġst: Paraq. 21)
A107. ĠT-dən istifadə edilməsi nəzarət fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsinə təsir edir. Auditorun nöqteyi-nəzərincə, ĠT sistemlərinə
nəzarət elementləri yalnız informasiyanın bütövlüyünü və
417
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iĢlənilən məlumatların təhlükəsizliyini təmin etdiyi, səmərəli
ümumi və tətbiqi informasiya nəzarət elementlərini əhatə etdiyi
zaman səmərə verir.
A108. Ümumi ĠT nəzarət elementləri bir çox tətbiqi proqramlarla bağlı
olan və tətbiqi proqramların səmərəli fəaliyyətini dəstəkləyən
qayda və prosedurlardır. Onlar mərkəzi serverə, iĢçi stansiyalara
və son istifadəçilərin kompyuterlərinə tətbiq edilir. Ġnformasiyanın bütövlüyünü və məlumatların təhlükəsizliyini qoruyub
saxlayan ümumi ĠT nəzarət elementlərinə aĢağıdakı nəzarət elementləri daxildir:


Məlumatların mərkəzi və Ģəbəkə əməliyyatları.



Sistemin proqram təminatının əldə edilməsi, dəyiĢdirilməsi
və təmiri.



Proqram dəyiĢikliyi.



GiriĢ təhlükəsizliyi.



Tətbiqi proqramın əldə edilməsi, inkiĢaf etdirilməsi və qorunub saxlanması.

Onlar əsasən, yuxarıdakı A64 paraqrafında istinad edilmiĢ riskləri
araĢdırmaq üçün həyata keçirilir.
A109. Tətbiqi nəzarət elementləri əl ilə idarə edilən və ya avtomatlaĢdırılmıĢ prosedurlar olub, adətən, biznes prosesləri səviyyəsində fəaliyyət göstərir və əməliyyatların tətbiqi proqramlar
vasitəsilə iĢlənməsi zamanı tətbiq edilir. Tətbiqi nəzarət elementləri xüsusiyyətinə görə profilaktik və ya aĢkaredici ola bilər və
mühasibat uçotu sənədlərinin bütövlüyünü təmin etməkdən ötrü
hazırlanır. Müvafiq olaraq, tətbiqi nəzarət elementləri əməliyyatların və digər maliyyə məlumatlarının baĢlamaq, uçota almaq,
iĢləmək və onlara dair hesabat hazırlamaq üçün istifadə olunan
prosedurlara tətbiq edilir. Bu nəzarət elementləri əməliyyatların
faktik olaraq baĢ tutmasına, onlara icazə verilməsinə, tam və
dürüst Ģəkildə uçota alınmasına və iĢlənməsinə əmin olmağa
kömək edir. Nümunə qismində giriĢ məlumatlarının yoxlama
redaktəsini və kənarlaĢmalar barədə hesabatların sıra nömrələrinin əl ilə sonrakı nəzarətini və ya məlumatların daxilolma
məqamında düzəliĢ edilməsini göstərmək olar.
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Daxili nəzarətin elementləri: nəzarət vasitələrinin monitorinqi (Ġst:
Paraq. 22)
A110. Nəzarət vasitələrinin monitorinqi müəyyən zaman ərzində daxili
nəzarət fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi prosesidir. Bu, nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinin vaxtında qiymətləndirilməsindən və zəruri düzəliĢ tədbirlərinin
görülməsindən ibarətdir. Rəhbərlik nəzarət vasitələrinin monitorinqini daimi fəaliyyətlər, ayrıca dəyərləndirmələr və ya iki
yanaĢmanın kombinasiyası yolu ilə həyata keçirir. Daimi monitorinq çox vaxt müəssisənin adi gündəlik fəaliyyətinin ayrılmaz
tərkib hissəsi olub, sistematik idarəetməni və nəzarət hərəkətlərini
ehtiva edir.
A111. Rəhbərliyin həyata keçirdiyi monitorinqə üçüncü tərəflərdən alınan məlumatlardan, məsələn, problemləri və ya yaxĢılaĢdırılması
tələb edilən fəaliyyət aspektlərini göstərə bilən tənzimləyici
orqanların rəylərindən və müĢtəri tələblərindən götürülmüĢ
məlumatlardan istifadə olunması daxil ola bilər.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər

Daxili audit funksiyası (Ġst: Paraq. 23)
A113. Əgər müəssisənin daxili audit funksiyası mövcud olarsa, həmin
funksiyanın öyrənilməsi müəssisə və onun mühitinin, o cümlədən
daxili nəzarətin, xüsusən də müəssisənin maliyyə hesabatının
hazırlanmasına daxili nəzarət monitorinqində həmin funksiyanın
rolunun auditor tərəfindən dərk olunmasına yardım edir. Bu,
BAS-ın 6(a) paraqrafında göstərilmiĢ sorğulardan əldə edilmiĢ
məlumatla birlikdə, həmçinin, auditorun əhəmiyyətli təhriflər
riskini müəyyən edərək qiymətləndirməsinə birbaĢa aidiyyatı
olan məlumatı təmin edə bilər.
A114. Daxili audit funksiyasının məqsədləri və əhatə dairəsi, deməli,
419
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A112. Nəzarət vasitələrinin monitorinqi çox vaxt rəhbərliyin və ya
sahibkar-menecerin müəssisənin fəaliyyətində yaxından iĢtirakı
əsasında həyata keçirilir. Bu iĢtirak çox vaxt gözlənilən
nəticələrdən əhəmiyyətli fərqlənmələri və maliyyə rəqəmlərindəki qeyri-dəqiqlikləri müəyyən edir ki, bunlar da müvafiq
nəzarət elementlərinin düzəliĢ edilməsinə aparıb çıxarır.

MÜƏSSĠSƏ VƏ ONUN MÜHĠTĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ ƏSASINDA
ƏHƏMĠYYƏTLĠ TƏHRĠFLƏR RĠSKĠNĠN MÜƏYYƏNLƏġDĠRILMƏSĠ
VƏ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ

öhdəliklərinin xüsusiyyəti və müəssisə daxilindəki statusu müxtəlif
ola bilər və müəssisənin ölçüsündən və strukturundan, habelə
rəhbərliyin və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərin
tələblərindən asılıdır. Bu məsələlər daxili nəzarətin xüsusiyyətində
və ya texniki Ģərtlərində irəli sürülə bilər.
A115. Daxili audit funksiyasının öhdəliklərinə riskin idarə edilməsinin,
daxili nəzarətin və idarəetmə proseslərinin planlaĢdırılması və
səmərəliliyi ilə bağlı rəhbərliyi və idarəetməyə məsul Ģəxsləri
əminliklə təmin etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsi və
nəticələrin dəyərləndirilməsi daxil ola bilər. Belə olarsa, daxili
audit funksiyası müəssisənin maliyyə hesabatının hazırlanmasına
daxili nəzarətin monitorinqində əhəmiyyətli rolunu oynaya bilər.
Bununla belə, daxili audit funksiyasının öhdəliklərinin hədəfi
iqtisadiyyatın, əməliyyatların səmərəliliyi və məhsuldarlığının
dəyərləndirilməsi ola bilər və belə olarsa, funksiyanın iĢi müəssisənin maliyyə hesabatının hazırlanması ilə bağlı ola bilməz.
A116. Auditorun müvafiq fərdlərlə daxili audit funksiyası çərçivəsində
bu BAS-ın 6(a) paraqrafına müvafiq Ģəkildə sorğu keçirməsi daxili audit funksiyasının məsuliyyətinin xüsusiyyəti barədə təsəvvür
əldə etməkdə auditora kömək edir. Əgər auditor funksiyanın məsuliyyətinin müəssisənin maliyyə hesabatı hazırlaması ilə
bağlılığını müəyyən edərsə, auditor daxili audit funksiyasının
dövr üçün audit planını təhlil etməklə və həmin planı funksiya
çərçivəsindəki müvafiq Ģəxslərlə müzakirə etməklə, daxili audit
funksiyası tərəfindən yerinə yetirilmiĢ və ya yerinə yetiriləsi
əlavə fəaliyyət barədə təsəvvür əldə edə bilər.
A117. Əgər daxili audit funksiyasının məsuliyyətinin və əminlik
fəaliyyətinin xüsusiyyəti müəssisənin maliyyə hesabatı hazırlaması
ilə bağlı olarsa, auditor həmçinin, audit sübutunun əldə edilməsi
zamanı birbaĢa yerinə yetirməli olduğu audit prosedurlarının
xüsusiyyəti və ya müddətini dəyiĢdirmək və ya həcmini azaltmaq
üçün daxili audit funksiyasının iĢindən istifadə edə bilər.
Məsələn, əvvəlki auditlərdə və ya auditorun riski qiymətləndirmə
prosedurlarında qazanılmıĢ təcrübə əsasında, müəssisənin
ölçüsünə və onun əməliyyatlarının xüsusiyyətinə görə adekvat və
müvafiq Ģəkildə resurslaĢdırılmıĢ daxili audit funksiyasının
mövcud olması və idarəetməyə məsul Ģəxslərlə birbaĢa
hesabatlılıq münasibətinə malik olması aĢkara çıxdığı zaman au315 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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ditorlar daxili audit funksiyasının iĢindən istifadə edə bilərlər.
A118. Əgər daxili audit funksiyası barədə ilkin təsəvvürü əsasında, auditor yerinə yetiriləsi audit prosedurlarının xüsusiyyəti və ya müddətini müəyyən etmək və ya həcmini azaltmaq üçün daxili audit
funksiyasının iĢindən istifadə etməyi qət edirsə, 610 saylı (2013-cü
ildə düzəliĢ edilmiĢ) BAS tətbiq olunur.

A120. Müəssisənin daxili audit funksiyası çərçivəsində tapĢırığın
əvvəlində müvafiq Ģəxslərlə əlaqələrin qurulması və bu cür
əlaqələrin bütün tapĢırıq ərzində saxlanması məlumatın səmərəli
Ģəkildə paylanmasını asanlaĢdıra bilər. Bu, auditorun, onun iĢinə
təsir edə bildiyi zaman daxili audit funksiyasının qarĢısına çıxan
əhəmiyyətli məsələlər barədə məlumatlandırıla biləcəyi bir
mühiti yaradır. 200 saylı BAS auditorun audit iĢini peĢəkar inamsızlıqla planlaĢdırması və yerinə yetirməsinin, o cümlədən
sənədlərin etibarlılığını sual altına alan və audit sübutu kimi istifadə ediləsi sorğulara cavab verən məlumata qarĢı sayıq olmasının əhəmiyyətindən bəhs edir. Müvafiq olaraq, tapĢırıq ərzində
daxili audit funksiyası ilə əlaqə daxili auditorların bu cür
məlumatları auditorun diqqətinə çatdırması üçün imkanlar yarada
bilər. O zaman auditor əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən edib
qiymətləndirərkən, bu cür məlumatı nəzərə ala bilər.
Məlumat mənbələri (Ġst: Paraq. 24)
A121. Monitorinqdə istifadə olunmuĢ məlumatın çox hissəsi müəssisənin məlumat sistemi tərəfindən hazırlana bilər. Əgər rəhbərlik
monitorinqdə istifadə edilmiĢ rəqəmlərin dürüst olması barədə
heç bir əsası olmadan fərziyyə irəli sürərsə, məlumatda mümkün
səhvlər rəhbərliyi monitorinqin yekunları üzrə yanlıĢ nəticələr
çıxarmasına aparıb çıxara bilər. Müvafiq olaraq, aĢağıdakılar
barədə anlayıĢ:


müəssisənin monitorinq fəaliyyəti ilə bağlı məlumat mən421
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A119. 610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da sonradan müzakirə
edildiyi kimi, daxili audit fəaliyyəti maliyyə hesabatının
hazırlanması ilə bağlı digər nəzarət vasitələrindən, məsələn,
rəhbərliyin mühasibat uçotu məlumatlarının təhlili ilə bağlı
müəssisənin təhriflərin qarĢısını necə alması və ya onları necə
aĢkar etməsinə yardım etmək üçün hazırlanmıĢ sənədlərdən fərqlidir.
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bələri; habelə


məlumatın monitorinqin məqsədləri üçün yetərincə etibarlı
olmasını hesab etmək üçün rəhbərliyin götürdüyü əsas
müəssisənin keçirdiyi monitorinqin auditor tərəfindən
daxili nəzarətin elementi kimi qəbul edilməsi üçün lazımdır.

Əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi
Maliyyə hesabatı səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin
qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq. 25(a))
A122. Maliyyə hesabatı səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riski birbaĢa
olaraq bütünlüklə maliyyə hesabatları ilə bağlı olan və bir çox
təsdiqləmələrə potensial təsir edən risklərə aiddir. Bu cür risklər
hökmən əməliyyatların kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya
açıqlamalar səviyyəsində xüsusi təsdiqləmələrlə müəyyən edilə
bilən risklərə aid deyildir. Əksinə, onlar təsdiqləmə səviyyəsində,
məsələn, rəhbərliyin daxili nəzarətə məhəl qoymaması yolu ilə
əhəmiyyətli təhriflər riskini artıra bilən Ģəraitləri əks etdirir.
Maliyyə hesabatı səviyyəsində olan risklər auditorun dələduzluq
nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin təhlili üçün
xüsusi əhəmiyyət kəsb edə bilər.
A123. Maliyə hesabatı səviyyəsində risklər xüsusən nəzarət mühitində
çatıĢmazlıqlar olduqda əmələ gələ bilər (hərçənd bu risklər digər
amillərlə, məsələn, iqtisadi vəziyyətin pisləĢməsi ilə bağlı ola
bilər). Məsələn, rəhbərliyin səriĢtəsizliyi və ya maliyyə hesabatlarının nəzarətsiz hazırlanması kimi müəyyən çatıĢmazlıqlar maliyyə
hesabatlarına nüfuzedici təsir göstərə və auditordan
kompleks tədbirlər görməyi tələb edə bilər.
A124.

Auditorun daxili nəzarəti öyrənməsi müəssisənin maliyyə
hesabatlarının auditinin keçirilməsi imkanları barədə Ģübhələr
yarada bilər. Məsələn:


Müəssisə rəhbərliyinin səmimiyyəti barədə Ģübhələr o qədər ciddi ola bilər ki, auditor rəhbərliyin maliyyə hesabatlarında təhriflərə yol verməsi riskinin son dərəcə yüksək
olması üzündən auditin aparıla bilməyəcəyi barədə nəticə
çıxara bilər.



Müəssisənin sənədlərinin vəziyyəti və etibarlılığı barədə
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Ģübhələr auditorun maliyyə hesabatlarına dair dəyiĢdirilməmiĢ rəy bildirməsi üçün çətin ki, yetərli münasib
audit sübutunun mövcud olacağı barədə nəticə çıxarmasına
səbəb ola bilər.
A125. 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS16 auditorun Ģərti müsbət rəy ifadə
etməsinin və ya rəy ifadə etməkdən imtina etməsinin, yaxud
da bəzi hallarda tələb oluna bildiyi kimi, tətbiq olunan qanun
və ya qaydalarla mümkün olarsa, tapĢırıqdan imtinanın zəruri
olmasını araĢdırmaqla bağlı tələbləri müəyyən etməklə
yanaĢı, buna dair tövsiyələr verir.
Təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin
qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq. 25(b))
A126. Əməliyyatların kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalar üzrə təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskini ona görə
təhlil etmək lazımdır ki, bu cür təhlil birbaĢa olaraq, yetərli münasib audit sübutu əldə etmək üçün təsdiqləmələr səviyyəsində
keçirilməsi zəruri olan əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcminin müəyyən edilməsində yararlı ola bilər. Təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən
edilərək qiymətləndirilməsi zamanı auditor bu risklərin bütövlükdə maliyyə hesabatlarına daha çox bağlı olması və bir çox təsdiqləmələrə potensial təsir etməsi barədə nəticə çıxara bilər.
A127. Maliyyə hesabatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə müvafiq olmasını bəyan edərkən, rəhbərlik
bilavasitə və ya dolayı Ģəkildə əməliyyatlar və hadisələrin
kateqoriyalarının, hesab qalıqlarının və açıqlamaların
tanınması, ölçülməsi və təqdimatı ilə bağlı təsdiqləmələr irəli sürür.
A128. Auditor təsdiqləmələri aĢağıda A129(a)-(b) paraqraflarında təsvir
edildiyi kimi istifadə edə bilər və ya aĢağıda təsvir edilən bütün
aspektlərin əhatə olunmağı Ģərtilə onları baĢqa Ģəkildə ifadə edə bilər.
Məsələn, auditor əməliyyatların kateqoriyaları ilə hadisələr barədə
təsdiqləmələri və əlaqəli açıqlamaları hesab qalıqları barədə
təsdiqləmələr və əlaqəli açıqlamalar ilə birlikdə istifadə etməyi seçə
16

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
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bilər.
Əməliyyatların kateqoriyaları, hesab qalıqları barədə təsdiqləmələr
və əlaqəli açıqlamalar
A129. Auditorun təhrif ehtimallarının müxtəlif növlərinin təhlili üçün
istifadə etdiyi təsdiqləmələr aĢağıdakı üç kateqoriyaya bölünür
və aĢağıdakı formaları ala bilər:
(a) Audit dövrü üçün əməliyyatlar və hadisələrin
kateqoriyaları barədə təsdiqləmələr və əlaqəli açıqlamalar:
(i)

BaĢ vermə - uçota alınmıĢ və ya açıqlanmıĢ
əməliyyatlar və hadisələr faktiki olaraq baĢ
vermiĢdir və bu cür əməliyyatlar və hadisələr
müəssisəyə aiddir.

(ii)

Tamlıq - uçota alınmalı bütün əməliyyatlar və hadisələr
faktiki olaraq uçota alınmıĢdır və maliyyə hesabatlarına
daxil edilməli bütün əlaqəli açıqlamalar daxil edilmiĢdir.

(iii)

Dürüstlük— uçota alınmalı əməliyyat və hadisələrə
aidiyyatı olan məbləğlər və digər məlumatlar lazımi
Ģəkildə uçota alınmıĢdır, əlaqəli açıqlamalar isə lazımi
Ģəkildə ölçülmüĢdür və təsvir olunmuĢdur.

(iv)

Dövrün bitməsi - əməliyyat və hadisələr müvafiq
hesabat dövründə uçota alınmıĢdır.

(v)

Təsnifat - əməliyyat və hadisələr lazımi hesablarda
uçota alınmıĢdır.

(vi)

Təqdimat – əməliyyatlar və hadisələr müvafiq qaydada
birləĢdirilmiĢdir və ya ayrılmıĢdır və aydın Ģəkildə təsvir
olunmuĢdur, əlaqəli açıqlamalar isə maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələrinin tələbləri baxımından münasib
və baĢa düĢüləndir.

(b) Dövrün sonuna hesab qalıqları barədə təsdiqləmələr və əlaqəli
açıqlamalar:
(i)

Mövcudluq – aktivlər, öhdəliklər və paylar faktiki
olaraq mövcuddur.

(ii)

Hüquq və öhdəliklər – müəssisə aktivlərə görə
hüquqlara malikdir və ya bu hüquqlara nəzarət edir,
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öhdəliklər isə müəssisənin qanuni öhdəlikləridir.
(iii)

Tamlıq - uçota alınmalı bütün aktivlər, öhdəliklər və
paylar faktiki olaraq uçota alınmıĢdır və maliyyə
hesabatlarına daxil edilməli bütün əlaqəli açıqlamalar
daxil edilmiĢdir.

(iv)

Dürüstlük, dəyərləndirmə və bölüĢdürmə aktivlər, öhdəliklər və paylar maliyyə hesabatlarına
müvafiq məbləğlərdə əks etdirilmiĢdir və
dəyərləndirmə və ya bölüĢdürmə üzrə bütün düzəliĢlər
müvafiq qaydada uçota alınmıĢdır, əlaqəli açıqlamalar isə
müvafiq qaydada ölçülmüĢdür və təsvir olunmuĢdur.

(v)

Təsnifat – aktivlər, öhdəliklər və paylar müvafiq
hesablarda uçota alınmıĢdır.

(vi)

Təqdimat – aktivlər, öhdəliklər və paylar müvafiq qaydada
birləĢdirilmiĢdir və ya ayrılmıĢdır və aydın Ģəkildə təsvir
olunmuĢdur, əlaqəli açıqlamalar isə maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələrinin tələbləri baxımından münasib
və baĢa düĢüləndir.

A130. Auditor uçota alınmıĢ əməliyyatların kateqoriyalarına, hadisələrə
və ya hesab qalıqlarına birbaĢa aid olmayan açıqlamalarda baĢ verə
bilən təhrif ehtimallarının müxtəlif növlərini təhlil etdikdə, yuxarıda
129(a)-(b) paraqraflarda təsvir edilən, münasib olduğu qəbul edilmiĢ
təsdiqləmələrdən də istifadə edə bilər. Bu cür açıqlamanın nümunəsi
olaraq, müəssisədən maliyyə alətlərindən irəli gələn risklərə məruz
qalmasını, o cümlədən risklərin necə yaranmasını; risklərin idarə
edilməsi üçün prosedurları və prosesləri; habelə riskləri ölçmək üçün
istifadə edilən üsulları təsvir etmək tələb oluna bilər.
Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A131. Ġctimai sektorun müəssisələrinin maliyyə hesabatları barədə təsdiqləmələr irəli sürərkən, A129 (a)-(b) paraqrafında irəli sürülmüĢ
təsdiqləmələrə əlavə olaraq, rəhbərlik çox vaxt əməliyyat və
hadisələrin qanun, qayda və ya digər aktlara uyğun icra edilmiĢ
olmasını təsdiqləyə bilər. Bu cür təsdiqləmələr maliyyə hesabatı
auditinin əhatə dairəsinə daxil ola bilər.
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Əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsi prosesi (Ġst: Paraq.
26(a))
A132. Riski qiymətləndirmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi yolu ilə
toplanmıĢ məlumat, o cümlədən nəzarət elementlərinin hazırlanmasını dəyərləndirərkən və onların həyata keçirilmiĢ olmasını
müəyyən edərkən əldə edilmiĢ audit sübutları riski
qiymətləndirmə prosesini dəyərləndirmək üçün audit sübutu qismində istifadə edilir. Riski qiymətləndirmə prosesi yerinə yetiriləsi əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmini
müəyyən edir. Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər risklərini
müəyyən edərkən, auditor 200 saylı BAS-a17 uyğun olaraq peĢəkar
inamsızlıq tətbiq edir.
A133. Əlavə 2 əhəmiyyətli təhriflər riskinin, o cümlədən açıqlamalarla bağlı
əhəmiyyətli təhriflər riskinin mövcud olmasına dəlalət
edən Ģərait və hadisələrə dair nümunələri təqdim edir.
A134. 320 saylı BAS-da18 izah olunduğu kimi, əməliyyatların
kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalarda əhəmiyyətli təhriflər
riskləri müəyyən edilən və qiymətləndirilən zaman əhəmiyyətlilik və
audit riski nəzərə alınır. Auditor əhəmiyyətliliyi peĢəkar
mühakiməsinə görə təyin edir və buna maliyyə hesabatları
istifadəçilərinin maliyyə hesabatlılığına olan ehtiyaclarının
auditor tərəfindən dərk edilməsi təsir edir.19
A135. Riskləri müəyyən edərkən auditorun maliyyə hesabatlarında
nəzərə aldığı açıqlamalar əhəmiyyətli dərəcədə təhrif oluna bilən
(yəni, ümumilikdə, istifadəçilərin bir tam kimi maliyyə hesabatlarının
əsasında qəbul edilmiĢ iqtisadi qərarlara təsir etməsi əsaslandırılmıĢ
Ģəkildə ehtimal edildikdə təhriflər əhəmiyyətli hesab olunur) kəmiyyət
və keyfiyyət açıqlamalarını əhatə edir. Müəssisənin Ģəraitlərindən və
audit tapĢırığından asılı olaraq, keyfiyyət aspektlərinə malik
olacaq və əhəmiyyətli təhriflər risklərinin qiymətləndirilməsində
münasib ola bilən açıqlamaların nümunələrinə aĢağıdakılar barədə
açıqlamalar daxildir:

17

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS, 15-ci paraqraf.
18
320 saylı BAS, A1 paraqrafı.
19
320 saylı BAS, 4-cü paraqraf.
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Maliyyə çətinlikləri ilə üzləĢən müəssisənin likvidliyi
və təyin olunmuĢ maliyyə göstəricilərinə riayət olunması üzrə öhdəliklər.



DəyərsizləĢmə zərərinin tanınması ilə nəticələnən hadisələr və ya Ģəraitlər.



Dəyərləndirmədə qeyri-müəyyənliyin əsas mənbələri, o cümlədən
gələcək barədə fərziyyələr.



Məsələn, maliyyə hesabatlılığına dair yeni tələblərin müəssisənin
maliyyə vəziyyətinə və maliyyə göstəricilərinə əhəmiyyətli dərəcədə
təsir edəcəyi ehtimal olunduğu hallarda uçot siyasətindəki
dəyiĢikliyin və maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə
əsasən tələb edilən digər münasib açıqlamaların xüsusiyyəti.



Səhm əsaslı ödəmə Ģərtləri və qaydaları, o cümlədən tənınmıĢ
məbləğlərin necə müəyyən olunduğu barədə informasiya və digər
münasib açıqlamalar.



Əlaqəli tərəflər və əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar.



Həssaslığın təhlili, o cümlədən istifadəçilərə uçota alınmıĢ və ya
açıqlanmıĢ məbləğin ölçülməsinin əsas qeyri-müəyyənliyini baĢa
düĢməyə imkan vermək üçün nəzərdə tutulmuĢ müəssisənin
dəyərləndirmə üsullarında istifadə edilən fərziyyələrdə edilən
dəyiĢikliklərin təsiri.

A136. Kiçik müəssisələrin maliyyə hesabatlarındakı açıqlamaların təfərrüatları və ya mürəkkəbliliyi daha az ola bilər (məsələn, bəzi maliyyə
hesabatları çərçivələrinə əsasən kiçik müəssisələrə maliyyə hesabatlarında məlumatların daha az açıqlanmasına icazə verilir). Lakin
bu, auditoru açıqlamalarla bağlı müəssisə və onun mühiti, o cümlədən
daxili nəzarəti barədə anlayıĢ əldə etmək məsuliyyətindən azad etmir.
Nəzarət elementlərinin təsdiqləmələrlə əlaqələndirilməsi (Ġst: Paraq.
26(c))
A137. Riskləri qiymətləndirərkən, auditor xüsusi təsdiqləmələrdəki
əhəmiyyətli təhriflərin qarĢısını almaq, yaxud aĢkar edib düzəltmək üçün yararlı nəzarət elementlərini müəyyən edə bilər. Ümumiyyətlə, nəzarət elementləri barədə anlayıĢ əldə etmək və onları
daxil olduqları proses və sistemlər kontekstində təsdiqləmələrlə
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əlaqələndirmək faydalıdır, çünki fərdi nəzarət fəaliyyətləri çox
vaxt riski müstəqil Ģəkildə aradan qaldırmır. Çox vaxt yalnız bir
neçə nəzarət fəaliyyətləri daxili nəzarətin digər elementləri ilə
birlikdə riski aradan qaldırmaq üçün yetərli olacaqdır.
A138. Əksinə, bəzi nəzarət fəaliyyətləri əməliyyatların xüsusi kateqoriyasında və ya hesab qalığında təmsil olunmuĢ fərdi təsdiqləməyə xüsusi təsir edə bilər. Məsələn, müəssisənin iĢçi
heyətinin illik fiziki inventarizasiyanı düzgün hesablaması və
uçotunu təmin etməsi məqsədilə qurduğu nəzarət fəaliyyətləri
birbaĢa olaraq mal-material ehtiyatlarının uçotu üzrə mövcudluq
və tamlıq təsdiqləmələri ilə bağlıdır.
A139. Nəzarət elementləri həm birbaĢa, həm də dolayı yolla təsdiqləmələrlə əlaqələndirilə bilər. Əlaqə nə qədər dolayı olarsa,
həmin təsdiqləmədəki təhriflərin qarĢısının alınması və ya onların
aĢkar edilərək düzəldilməsində nəzarətin səmərəsi daha az olar.
Məsələn, satıĢ menecerinin regionlardakı xüsusi dükanlar üzrə
satıĢ fəaliyyətini təhlil etməsi bir qayda olaraq, satıĢ gəliri üzrə
tamlıq təsdiqləməsi ilə yalnız dolayı yolla bağlıdır. Müvafiq
olaraq, həmin təsdiqləməyə daha çox birbaĢa bağlılığı olan
nəzarət elementlərinə nisbətən bu, riskin azaldılmasında həmin
təsdiqləməyə daha az təsir göstərə bilər, məsələn, yükləmə
sənədlərinin ödəmə sənədləri ilə tutuĢdurulması.
Əhəmiyyətli təhriflər
A139. Ayrı-ayrı hesabatlarda və açıqlamalardakı təhriflər ehtimalı ölçüsünə,
xüsusiyyətinə və ya Ģəraitlərinə görə əhəmiyyətli hesab edilə bilər.
(Ġst: Paraq. 26(d))
Əhəmiyyətli risklər
Əhəmiyyətli risklərin müəyyən edilməsi (Ġst: Paraq. 28)
A140. Əhəmiyyətli təhriflər çox vaxt əhəmiyyətli qeyri-adi əməliyyatlar
və ya mühakimə əsasında həll edilən məsələlərlə bağlı olur.
Qeyri-adi əməliyyatlar istər ölçüsünə, istərsə də xüsusiyyətinə görə
qeyri-adi olub, bu səbəbdən də tez-tez baĢ vermir. Mühakimə
əsasında həll edilən məsələlərə əhəmiyyətli ölçmə xətasının
mövcud olduğu uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanması daxil
edilə bilər. Sistematik iĢlənməsi lazım olan adi, mürəkkəb olmayan əməliyyatların əhəmiyyətli risklər yaratması az ehtimal
315 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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edilir.
A141. Əhəmiyyətli təhriflər riski əhəmiyyətli qeyri-adi əməliyyatlar
üçün daha böyük ola və aĢağıdakı məsələlərdən irəli gələrək baĢ
verə bilər:


Rəhbərliyin mühasibat uçotu qaydalarını müəyyən etmək
üçün daha çox müdaxiləsi.



Əl ilə idarə edilən böyük həcmdə məlumatların toplanması
və iĢlənməsi.



Mürəkkəb hesablamalar və ya mühasibat uçotunun prinsipləri.



Risklərə səmərəli nəzarət elementlərindən istifadəni çətinləĢdirən qeyri-adi əməliyyatların xüsusiyyəti.



Uçot qiymətləndirmələri və ya gəlirlərin tanınması üzrə mühasibat uçotu prinsipləri müxtəlif cür Ģərh oluna bilər.



Tələb olunan mühakimə subyektiv, mürəkkəb ola və ya gələcək hadisələrin təsirləri barədə fərziyyələrə, məsələn,
ədalətli dəyər haqqında mühakiməyə əsaslana bilər.

A143. 330 saylı BAS hər hansı bir riskin ―əhəmiyyətli‖ deyə müəyyən
etməyin əlavə audit prosedurları üçün nəticələrini təsvir edir.20
Dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski ilə bağlı
əhəmiyyətli risklər
A144. 240 saylı BAS dələduzluq nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyən edilərək qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar
əlavə tələbləri müəyyən edir və buna dair tövsiyələri təmin edir.21
Əhəmiyyətli risklərlə əlaqəli nəzarət elementlərinin dərk edilməsi (Ġst:
Paraq. 29)

20
21

330 saylı BAS, 15-ci və 21-ci paraqraflar.
240 saylı BAS, 25-27-ci paraqraflar.
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A142. Mühakimə əsasında həll edilən mühüm məsələlərlə bağlı olan
və uçot qiymətləndirmələrinin formalaĢdırılmasını tələb edən
əhəmiyyətli təhriflər riski aĢağıdakı Ģəraitlər olduğu zaman daha
böyük ola bilər:
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A145. Əhəmiyyətli qeyri-adi və ya mühakimə əsasında həll edilən
məsələlərlə bağlı risklərin adi nəzarət prosedurlarına çox vaxt az
ehtimalla məruz qalmasına baxmayaraq, rəhbərlik bu cür risklərin
öhdəsindən gəlmək üçün nəzərdə tutulmuĢ digər cavab tədbirlərinə malik ola bilər. Müvafiq olaraq, müəssisənin qeyri-adi və
ya mühakimə əsasında həll edilən məsələlərdən irəli gələrək baĢ
verən əhəmiyyətli risklər üçün nəzarət elementlərini hazırlayıb
həyata keçirmiĢ olmasının auditor tərəfindən dərk edilməsinə rəhbərliyin bu risklərə cavab verməsi və necə cavab verməsi də daxildir. Bu cür cavab tədbirlərinə aĢağıdakılar daxil ola bilər:


nəzarət tədbirləri, məsələn, ali rəhbərlik və ya ekspertlər
tərəfindən ehtimalların təhlili;



sənədləĢdirilmiĢ dəyərləndirmə prosesləri;



idarəetməyə məsul Ģəxslərin təsdiqləməsi.

A146. Məsələn, əhəmiyyətli məhkəmə iddiası barədə bildiriĢin alınması
kimi birdəfəlik hadisələr zamanı müəssisənin cavab tədbirləri
aĢağıdakı məsələləri əhatə edə bilər: bu iddia müvafiq mütəxəssislərə (məsələn, Ģtatlı və ya kənar hüquq məsləhətçisinə) verilibmi; mümkün nəticələr barədə qiymətləndirmə aparılıbmı; bu
hallar maliyyə hesabatlarında necə açıqlanacaqdır.
A147. Bəzi hallarda rəhbərlik əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı lazımi
cavab tədbirləri görməyə bilər və bu risklərə nəzarət elementləri
tətbiq etməyə bilər. Bu cür nəzarət elementlərinin rəhbərlik
tərəfindən tətbiq edilməməsi daxili nəzarətdə mühüm çatıĢmazlıqların olmasına dəlalət edir. 22
Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının özlüyündə yetərli münasib
audit sübutları təmin etmədiyi risklər (Ġst: Paraq. 30)
A148. Əhəmiyyətli təhriflər riski adi əməliyyatların kateqoriyalarının
və ya hesab qalıqlarının uçota alınması və dürüst maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə bilavasitə bağlı ola bilər. Bu cür risklərə
adi və əhəmiyyətli əməliyyatların kateqoriyaları, məsələn, müəssisənin gəlirləri, alıĢları, pul gəlirləri və xərcləri üzrə məlumatların qeyri-dəqiq və natamam iĢlənməsi riskləri aid edilə bilər.
22

265 saylı ―Daxili nəzarətlə bağlı çatıĢmazlıqların idarəetməyə məsul Ģəxslərə və rəhbərliyə bildirilməsi‖ BAS, A7 paraqrafı.
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A149. Bu cür adi əməliyyatların iĢlənməsi tamamilə avtomatlaĢdırılmıĢdırsa və insanın müdaxiləsi cüzidirsə və ya tamamilə yoxdursa, belə risklə bağlı yalnız mahiyyəti üzrə yoxlama
prosedurlarının yerinə yetirilməsi qeyri-mümkün ola bilər.
Məsələn, belə bir vəziyyət məlumatın xeyli hissəsinin baĢlandığı,
uçota alındığı, iĢləndiyi və hesabata yalnız elektron formada,
məsələn, inteqrasiya edilmiĢ sistemdə daxil edildiyi Ģəraitlərdə
baĢ verə bilər. Bu hallarda:


Audit sübutları yalnız elektron formada mövcud ola bilər
və onların yetərliliyi və münasibliyi, adətən, onların
dürüstlüyü və tamlığına nəzarət elementlərinin səmərəliliyindən asılıdır.



Əgər nəzarət elementləri səmərəli iĢləməzsə, məlumatın
qeyri-düzgün baĢlanması və ya dəyiĢməsi və belə hərəkətlərin aĢkar edilməməsi ehtimalı daha böyük ola bilər.

A150. Bu cür riskləri müəyyən etməyin əlavə audit prosedurları üçün
nəticələri 330 saylı BAS-da təsvir olunmuĢdur.23
A151. Audit zamanı auditorun qarĢısına riski qiymətləndirmə prosesinin
əsaslandığı məlumatdan əhəmiyyətli Ģəkildə fərqlənən məlumatlar çıxa bilər. Məsələn, riski qiymətləndirmə prosesi müəyyən
nəzarət elementlərinin tətbiqinin səmərəliliyi barədə gözləntilərə
əsaslana bilər. Həmin nəzarət elementlərinin testlərinin keçirilməsi zamanı auditor auditin gediĢində müəyyən vaxtlarda onların səmərəli iĢləməməsi barədə audit sübutu əldə edə bilər.
Yaxud mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarını yerinə yetirərkən,
auditor məbləğlərdə və ya tezlikdə auditorun riski qiymətləndirmə prosesləri ilə uyğun olanlara nisbətən daha böyük təhrifləri aĢkar edə bilər. Bu cür Ģəraitlərdə riski qiymətləndirmə
müəssisənin gerçək Ģəraitlərini müvafiq Ģəkildə əks etdirməyə və
əlavə planlaĢdırılmıĢ audit prosedurları əhəmiyyətli təhriflərin
aĢkar edilməsində səmərəli olmaya bilər. Əlavə təlimat üçün bax:
330 saylı BAS.

23

330 saylı BAS, 8-ci paraqraf.
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SənədləĢdirmə (Ġst: Paraq. 32)
A152. 32-ci paraqrafın sənədləĢdirilmə qaydalarına dair tələbləri
peĢəkar mühakimə yolu ilə auditor müəyyən edir. Məsələn, kiçik
müəssisələrin auditində sənədləĢdirmə ümumi strategiya və audit
planı üzrə audit sənədləĢdirməsində əksini tapa bilər.24 Eyni zamanda, məsələn, riski qiymətləndirmə prosesinin nəticələri ayrıayrılıqda sənədləĢdirilə və ya əlavə prosedurlar üzrə audit
sənədləĢdirməsinə daxil edilə bilər.25 SənədləĢdirmənin forması
və həcmi müəssisə və onun daxili nəzarətinin xüsusiyyəti, ölçüsü
və mürəkkəbliyi, müəssisənin təqdim etdiyi məlumatın əlçatanlığı,
habelə istifadə olunmuĢ audit metodologiyası və texnologiyasından asılı olur.
A153. Sadə kommersiya fəaliyyəti aparan və maliyyə hesabatının verilməsi ilə bağlı sadə proseslərdən istifadə edən müəssisələrin
auditi zamanı sənədləĢdirmə formaca sadə və nisbətən müxtəsər ola
bilər. Auditorun müəssisə və onunla bağlı məsələləri öyrənməsinin bütün nəticələrini tamlığı ilə sənədləĢdirməsi zəruri
deyil. Auditor tərəfindən sənədləĢdirilənlərin öyrənilməsinin
baĢlıca elementlərinə auditorun əhəmiyyətli təhriflər riskini
qiymətləndirərkən əsaslandığı elementlər daxildir.
A154. SənədləĢdirmənin həcmi, həmçinin, tapĢırıq qrupu üzvlərinin
təcrübə və bacarıqlarını əks etdirə bilər. 230 saylı BAS-ın
tələblərinin hökmən yerinə yetirilməsi Ģərtilə, daha az təcrübəli
Ģəxslərdən ibarət tapĢırıq qrupu tərəfindən həyata keçirilmiĢ audit
müəssisə barədə müvafiq təsəvvür əldə edilməsində onlara
yardım etmək üçün təcrübəli Ģəxslərdən ibarət olan audit tapĢırığı
qrupuna nisbətən daha ətraflı sənədləĢdirmə tələb edə bilər.
A155. Dövri olaraq təkrarlanan auditlər zamanı müəyyən sənədləĢdirmə
müəssisənin biznes və proseslərindəki dəyiĢiklikləri əks etdirmək
üçün zəruri olaraq yeniləĢdirilərək sonradan da həyata keçirilə
bilər.

24
25

300 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaĢdırılması‖ BAS, 7-ci və 9-cu paraqraflar.
330 saylı BAS, 28-ci paraqraf.
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Əlavə 1
(Ġst: Paraq. 4(c), 14-24, A77-A121)

Daxili nəzarətin elementləri
1.

Bu Əlavə daxili nəzarətin 4(c), 14-24 və A77-A121 paraqraflarında müəyyən edilmiĢ və maliyyə hesabatının auditi ilə bağlı
elementlərinin bəzi aspektlərini izah edir.

Nəzarət mühiti
Nəzarət mühiti aĢağıdakı elementləri əhatə edir:
(a) Dürüstlük və etik dəyərlərlə bağlı
informasiya mübadiləsi və onların həyata keçirilməsi.
Nəzarət elementlərinin səmərəliliyi onları yaradan,
tətbiq edən və yoxlayan adamların dürüstlüyü və
etik dəyərlərinin səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Dürüstlük
və etik davranıĢ müəssisənin müəyyən etdiyi etika və
davranıĢ standartlarının, onların bütün iĢçilərə çatdırılması
və praktik olaraq həyata keçirilməsinin səmərəliliyinin
məhsuludur. Dürüstlük və etik dəyərlərə riayət olunmasının
təmin edilməsinə, məsələn, iĢçi heyəti dələduzluqda, qanunsuz və ya qeyri-etik hərəkətlərdə iĢtiraka cəlb edə bilən
Ģirnikləndirmə və ya azdırma hallarının aradan qaldırılması
istiqamətində rəhbərliyin tədbirləri daxildir. Müəssisənin
dürüstlük və etik dəyərlərə dair siyasət və qaydalarının iĢçi
heyətin diqqətinə çatdırılması rəhbərliyin proqram bəyanatları, davranıĢ məcəlləsi, habelə Ģəxsi nümunə vasitəsilə ola
bilər.
(b) Səriştəlilik üzrə öhdəlik. SəriĢtəlilik konkret Ģəxsin öhdəlikləri
dairəsinə daxil olan vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün
zəruri olan bilik və bacarıqlardır.
(c) İdarəetməyə məsul şəxslərin iştirakı. Müəssisədə nəzarət
sisteminə hörmət atmosferinin yaradılması əhəmiyyətli
dərəcədə idarəetməyə məsul Ģəxslərdən asılıdır. Onların bu
prosesdə iĢtirakının vacibliyi idarəetməyə məsul Ģəxslər
üçün iĢlənib hazırlanmıĢ qaydalar külliyyatında, qanun və
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qaydalarda və tövsiyələrdə tanınmıĢdır. Ġdarəetməyə məsul
Ģəxslərin öhdəliklərinə, həmçinin, korporativ məlumatlandırma prosedurlarının iĢlənib hazırlanması və səmərəli
tətbiqinə nəzarət və müəssisənin daxili nəzarətinin
səmərəliliyinin təhlili daxildir.
(d) Rəhbərliyin əsas iş prinsipləri və üslubu. Rəhbərliyin əsas
iĢ prinsipləri və üslubu geniĢ sayda əlamətləri ehtiva edir.
Məsələn, rəhbərliyin maliyyə hesabatının hazırlanmasına
yanaĢması və bununla bağlı tədbirləri bütün mövcud olanlardan mühafizəkar və ya aqressiv uçot siyasətinin
seçilməsində və ya uçot qiymətləndirmələri hazırlanarkən
düzgünlük və mühafizəkarlıq yolu ilə özünü büruzə verə
bilər.
(e) Təşkilati struktur. Münasib təĢkilati strukturun qurulması
həlledici səlahiyyət sahələrinin və məsuliyyətin və müvafiq
tabelik qaydalarının nəzərə alınmasını ehtiva edir. Müəssisənin təĢkilati strukturunun müvafiqliyi qismən onun
ölçüsündən və fəaliyyətlərinin xüsusiyyətindən asılıdır.
(f) Səlahiyyət və məsuliyyətin bölüşdürülməsi. Səlahiyyət və
məsuliyyətin bölüĢdürülməsi təsərrüfat praktikasının,
aparıcı mütəxəssislərin bilik və təcrübəsinin, habelə müvafiq vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün ayrılan resursların
nəzərə alınması yolu ilə baĢ verə bilər. Bundan əlavə, bu,
aĢağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsinə yardım edəcək
qayda və sənədlərin yaradılmasını nəzərdə tuta bilər: bütün
əməkdaĢlar müəssisənin məqsədlərini dərk edirlər; bilirlər
ki, onların fəaliyyəti bu məqsədlərlə necə qarĢılıqlı əlaqədədir və həmin məqsədlərə nail olunmasına necə töhfə
verirlər; necə və nəyə görə məsuliyyətə cəlb olunacaqlarını
baĢa düĢürlər.
(g) İnsan resursları siyasəti və praktikası. İnsan ehtiyatları
siyasətinin prinsip və qaydaları çox vaxt müəssisədə
nəzarət sisteminə hörmət atmosferinin mühüm aspektlərini
əks etdirir. Məsələn, təhsili, iĢ təcrübəsi, nailiyyətləri,
dürüstlüyü və etik davranıĢı haqqında məlumatların iĢə
götürülmək üçün daha ixtisaslı mütəxəssislərin müəssisənin
səriĢtəli və etibarlı adamlara marağını nümayiĢ etdirir.
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Mütəxəssislərə gələcək funksiya və öhdəliklərin öyrədilməsini, o cümlədən praktik məĢğələləri (məsələn, istehsalat praktikası və seminarlar) nəzərdə tutan hazırlıq
proqramı onların iĢinin səmərəliliyinin və davranıĢının gözlənilən səviyyəsini göstərir. ĠĢ nəticələrinin dövri
qiymətləndirilməsi yolu ilə iĢdə irəli çəkilmə müəssisənin
səriĢtəli iĢçiləri daha yüksək vəzifələrə irəli çəkməyə meyilli olduğunu göstərir.
Müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesi

4. Etibarlı maliyyə hesabatları ilə bağlı risklərə baĢ verə bilən və
müəssisənin maliyyə hesabatlarında rəhbərliyin təsdiqləmələrinə
uyğun maliyyə məlumatlarını baĢlamaq, uçota almaq, iĢləmək və
hesabatda əks etdirmək bacarığına əks təsir edən zahiri və daxili
hadisələr, əməliyyatlar və ya Ģəraitlər daxildir. Rəhbərlik xüsusi
riskləri aradan qaldırmaq üçün plan, proqram və ya tədbirlər
hazırlaya və ya xərc və ya digər mülahizələr səbəbilə riski qəbul
etmək qərarına gələ bilər. Risklər aĢağıdakı Ģəraitlərə görə baĢ
verə və ya dəyiĢə bilər:


Fəaliyyət şərtlərində dəyişikliklər. Tənzimləyici və ya
fəaliyyət Ģərtlərində dəyiĢikliklər rəqabət təzyiqinin dəyiĢilməsi və əhəmiyyətinə görə fərqli risklərlə nəticələnə
bilər.



Yeni personal. Yeni işçilər fərqli aksentlər qoya və daxili
nəzarətə dair fərqli anlayıĢa malik ola bilərlər.



Yeni və ya yeniləşdirilmiş məlumat sistemləri. Məlumat sis435
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3. Maliyyə hesabatının məqsədləri üçün riski qiymətləndirmə prosesinə rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan maliyyə
hesabatı prinsiplərinə müvafiq Ģəkildə hazırlanması ilə bağlı
biznes risklərini necə müəyyən etməsi, onların əhəmiyyətini necə
dəyərləndirməsi və baĢ vermə ehtimalını necə qiymətləndirməsi,
onlara və onların nəticələrinə cavab vermək və onları idarə etmək
üçün tədbirlər barədə necə qərar verməsi daxildir. Məsələn, müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesi müəssisənin uçota alınmamıĢ əməliyyatların mümkünlüyünü necə nəzərdən keçirməsini
və maliyyə hesabatlarında təmsil olunmuĢ əhəmiyyətli qiymətləndirmələri necə müəyyən edərək təhlil etməsini araĢdıra
bilər.
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temlərində əhəmiyyətli və sürətli dəyiĢikliklər daxili
nəzarətlə bağlı riski dəyiĢə bilər.


Sürətli artım. Fəaliyyətin miqyaslarının əhəmiyyətli şəkildə
və sürətlə geniĢlənməsi nəzarət elementlərini gərginləĢdirə
və nəzarət elementlərində pozulma riskini artıra bilər.



Yeni texnologiya. Yeni texnologiyaların istehsal proseslərinə və ya məlumat sistemlərinə tətbiq edilməsi daxili
nəzarətlə bağlı riski dəyiĢə bilər.



Yeni biznes modelləri, məhsullar və ya fəaliyyət növləri. İqtisadi sistemin az təcrübəyə malik olduğu biznes sahələrinə
və ya əməliyyatlara daxil olma daxili nəzarətlə əlaqədar
yeni riskləri ortaya çıxara bilər.



Korporativ restrukturizasiya. Yenidənqurma işləri işçi heyətin azaldılması və vəzifələrin idarə olunması və
bölüĢdürülməsində dəyiĢikliklərlə müĢayiət oluna bilər ki,
bu da daxili nəzarətlə bağlı riski dəyiĢə bilər.



Xarici iqtisadi fəaliyyətin genişləndirilməsi. Xarici iqtisadi
fəaliyyətin geniĢləndirilməsi və ya xarici Ģirkətlərin mənimsənilməsi daxili nəzarətə mənfi təsir edə bilən yeni və
çox vaxt unikal riskləri, məsələn, xarici valyuta
ilə aparılan əməliyyatlardan irəli gələrək əlavə və ya
dəyiĢmiĢ riskləri daĢıya bilər.



Yeni mühasibat uçotu prinsipləri. Mühasibat uçotunun yeni
prinsiplərinin qəbul edilməsi və ya dəyiĢdirilməsi maliyyə
hesabatlarının hazırlanması zamanı risklərə mənfi təsir edə
bilər.

Maliyyə hesabatı ilə bağlı məlumat sistemi, o cümlədən müvafiq
biznes prosesləri
5. Bütün məlumat sistemi infrastrukturdan (fiziki və kompyuter
avadanlığı elementləri), proqram təminatı, insanlar, prosedurlar
və məlumatlardan ibarətdir. Əksər məlumat sistemləri informasiya texnologiyasından (ĠT) geniĢ istifadə edir.
6. Maliyyə hesabatının verilməsi məqsədləri ilə bağlı olan və maliyyə hesabatının verilməsi sisteminin də daxil olduğu məlumat sistemi elə metod və qeydləri əhatə edir ki:
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Bütün həqiqi əməliyyatları müəyyən edərək qeyd edir.



Əməliyyatların maliyyə hesabatının verilməsi üzrə düzgün təsnifatına imkan vermək üçün əməliyyatları vaxtlıvaxtında yetərincə ətraflı təsvir edir.



Əməliyyatların dəyərini onların pul dəyərini maliyyə hesabatlarında düzgün Ģəkildə əks etdirməyə imkan verəcək
tərzdə ölçür.



Əməliyyatların müvafiq hesabat dövründə uçota alınmasına imkan vermək üçün əməliyyatların baĢ verdiyi
zaman kəsiyini müəyyən edir.



Əməliyyatları və əlaqədar açıqlamaları maliyyə hesabatlarında düzgün təqdim edir.

7.

Sistemin yaratdığı məlumatın keyfiyyəti müəssisənin fəaliyyətinin idarə olunması və ona nəzarət edilməsində rəhbərliyin müvafiq qərarlar vermək və etibarlı maliyyə hesabatları hazırlamaq
bacarığına təsir edir.

8.

Maliyyə hesabatının verilməsinə daxili nəzarətlə bağlı fərdi
funksiya və öhdəliklərin izah edilməsini özündə ehtiva edən əlaqə
təlimatlar, mühasibat uçotu və maliyyə hesabatının verilməsinə
dair təlimatlar və memorandumlar kimi formalar ala bilər. Əlaqə,
həmçinin, elektron və ya Ģifahi formada və rəhbərliyin fəaliyyətinin nümunələri vasitəsilə həyata keçirilə bilər.

9.

Ümumiyyətlə, auditə aidiyyatı olan nəzarət fəaliyyətlərini aĢağıdakı məsələləri tənzimləyən qayda və prosedurlar kimi təsnifləĢdirilə bilər:


Fəaliyyətin nəticələrinin təhlili. Bu nəzarət fəaliyyətlərinə
faktiki fəaliyyətin büdcələr, proqnozlar və əvvəlki dövrün
fəaliyyəti ilə müqayisəli Ģəkildə yoxlanılması və təhlili daxildir; əməliyyatların müxtəlif qruplarının (istər əməliyyat
və istərsə də maliyyə yönümlü məlumatların) müqayisəsi
və onlar arasında nisbətlərin təhlili; daxili məlumatların
kənar məlumat mənbələri ilə müqayisəsi; funksional və istehsal səmərəliliyinin təhlili.



Məlumatın işlənməsi. Məlumat sistemlərinə nəzarət fəaliy437
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Nəzarət fəaliyyətləri
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yətinin iki geniĢ qrupu mövcuddur: tətbiqi nəzarət elementləri fərdi tətbiqi proqramların iĢlənməsi zamanı və
ümumi ĠT nəzarət elementlərinə tətbiq edilir və əksər tətbiqi
proqramlarla bağlılığı olan qayda və prosedurlar kimi,
məlumat sistemlərinin davamlı olaraq düzgün istismarını
təmin etməyə kömək edən tətbiqi nəzarət elementlərinin
səmərəli fəaliyyətini dəstəkləyir. Tətbiqi nəzarət elementlərinə uçot yazılıĢlarının riyazi dəqiqliyinin yoxlanılması, hesabların və sınaq balanslarının aparılması və təhlili,
avtomatlaĢdırılmıĢ nəzarət elementləri, məsələn, daxil olan
məlumatların nəzarət redaktələri, sıra nömrələri ardıcıllığının yoxlanması, kənarlaĢmalar barədə hesabatların əl ilə
idarə edilməsinə nəzarət kimi nümunələr daxildir. Ümumi
ĠT nəzarət elementlərinə dair nümunələrə proqram dəyiĢikliyinə nəzarət elementləri, proqram və ya məlumatlara giriĢi
məhdudlaĢdıran nəzarət elementləri, paket halına salınmıĢ
tətbiqi proqram təminatlarının yeni buraxılıĢlarının həyata
keçirilməsinə nəzarət elementləri və audit izi qoymadan
maliyyə məlumatlarını və ya sənədləri dəyiĢə bilən sistem
avadanlıqlarından istifadəyə giriĢi məhdudlaĢdıran və ya
nəzarət edən sistem proqram təminatına nəzarət elementləri
daxildir.


Fiziki nəzarət elementləri aĢağıdakıları əhatə edir:
o Aktivlərin fiziki təhlükəsizliyi, o cümlədən adekvat
təhlükəsizlik tədbirləri, məsələn, aktivlərə və sənədlərə giriĢlə bağlı təhlükəsizlik vasitələri.
o

Kompyuter proqramlarına və məlumatların əks olunduğu fayllara giriĢ üçün icazə.

o

Yoxlama qeydlərində göstərilmiĢ məbləğlərin dövri
hesablanması və onlarla müqayisə (məsələn, nağd
pul vəsaitlərinin, qiymətli kağızların və mal-material
ehtiyatlarının inventarizasiyasının nəticələrinin
mühasibat uçotunun məlumatları ilə müqayisəsi).

Aktivlərin oğurlanmasının qarĢısını almaq üçün nəzərdə
tutulmuĢ fiziki nəzarət elementlərinin maliyyə hesabatının
hazırlanması və bu baxımdan auditinin etibarlılığı üçün nə
dərəcədə mühüm olması aktivlərin qeyri-qanuni mənimsənilməsi ehtimalının yüksək olduğu Ģəraitlərdən asılıdır.
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10.

Vəzifələrin bölüşdürülməsi. Müxtəlif Ģəxslərə əməliyyatların aparılmasına icazə verilməsi, əməliyyatların uçotu
və aktivlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı
öhdəliklərin həvalə olunması. Vəzifələrin bölüĢdürülməsinin məqsədi istənilən Ģəxsin öz vəzifə funksiyalarını
yerinə yetirdiyi zaman səhv və ya dələduzluq törətməsinə
və bunu gizlətməsinə yol verən imkanların azaldılması
üçün nəzərdə tutulub.
Konkret nəzarət fəaliyyətləri rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul
Ģəxslərin müəyyən etdiyi daha yüksək səviyyəli müvafiq qaydaların mövcudluğundan asılı ola bilər. Məsələn, əməliyyatların
aparılmasına icazə verilməsi rəsmi sənəd əsasında, məsələn,
idarəetməyə məsul Ģəxslərin müəyyən etdiyi investisiya meyarları
çərçivəsində daha aĢağı səviyyələrə ötürülə bilər; digər tərəfdən,
qeyri-adi əməliyyatlar, məsələn, iri satınalmalar və ya investisiyaların mənimsənilməsi yüksək səviyyədə razılıq, o cümlədən bəzi hallarda səhmdarların razılığının əldə edilməsini tələb
edə bilər.

11.

Rəhbərliyin mühüm məsuliyyətinə davamlı fəaliyyət göstərən
daxili nəzarəti qurmaq və qoruyub saxlamaq daxildir. Rəhbərlik
tərəfindən nəzarət elementlərinin monitorinqi onların nəzərdə tutulduğu kimi iĢlədiyini və Ģəraitlərdəki dəyiĢikliklərə uyğun
olaraq onlarda zəruri dəyiĢikliklərin edilməsini nəzərdən keçirmək daxildir. Nəzarət elementlərinin monitorinqinə rəhbərliyin
bank tutuĢdurmalarının vaxtlı-vaxtında hazırlanmasını yoxlaması, daxili auditorun, satıĢ personalının müəssisənin satıĢ
müqavilələrinin Ģərtlərinə dair qaydalarına riayət etməsini dəyərləndirməsi və müəssisənin etika və ya biznes təcrübəsi qaydalarına riayət edilməsinə hüquq departamenti tərəfindən edilən
nəzarət daxil ola bilər. Monitorinq, həmçinin, nəzarət elementlərinin zaman keçdikcə səmərəli iĢləməyə davam etməsini
təmin etmək üçün yerinə yetirilir. Məsələn, əgər bank tutuĢdurmalarının vaxtlı-vaxtında və dürüst həyata keçirilməsinin monitorinqi aparılmırsa, iĢçi heyət onların hazırlanmasını mütləq
dayandıracaqdır.
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Nəzarət elementlərinin monitorinqi
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12.

Daxili auditorlar və ya eyni funksiyaları yerinə yetirən iĢçi heyət
müstəqil dəyərləndirmə aparmaq yolu ilə müəssisənin nəzarət
elementlərinin monitorinqinə töhfə verə bilər. Bir qayda olaraq,
onlar müntəzəm olaraq, daxili nəzarətin səmərəliliyinin dəyərləndirilməsinə xeyli diqqət yönəldərək, daxili nəzarətin iĢləməsi
barədə məlumat, onun güclü və çatıĢmayan tərəfləri və təkmilləĢdirməsi ilə bağlı tövsiyələr barədə xəbər verirlər.

13.

Monitorinqin gediĢində üçüncü tərəflərdən alınmıĢ, problemləri
göstərə və ya təkmilləĢdirilməsi lazım olan sahələri iĢıqlandıra
bilən məlumatdan istifadə olunması daxil ola bilər. MüĢtərilər öz
invoyslarını ödəməklə və ya öz xərcləri barədə Ģikayət etməklə
faktura məlumatlarını birbaĢa təsdiqləyir. Bundan əlavə, tənzimləyici orqanlar daxili nəzarətin iĢləməsinə təsir göstərən aidiyyatı
məsələləri müəssisəyə xəbər verə bilərlər, məsələn, bank
fəaliyyətinin tənzimləyici idarələrin yoxlamalarının nəticələri
barədə məlumatlar. Həmçinin, rəhbərlik monitorinq fəaliyyətini
yerinə yetirərkən kənar auditorların daxili nəzarətlə bağlı
məlumatlarını nəzərə ala bilər.
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Əlavə 2
(Ġst: Paraq. A41, A133)

Əhəmiyyətli təhriflər riskinə dəlalət edə bilən Ģərt və
hadisələr



Ġqtisadi baxımdan qeyri-sabit regionlarda, məsələn, əhəmiyyətli valyuta devalvasiyası hökm sürən və ya yüksək inflyasiyalı iqtisadiyyatı olan ölkələrdə keçirilən əməliyyatlar.



Qeyri-sabit bazarlara, məsələn, fyuçers ticarətinə məruz qalmıĢ əməliyyatlar.



Yüksək dərəcədə mürəkkəb tənzimləmədən keçməsi labüd
olan əməliyyatlar.



Fəaliyyətin davamlılığı və satılma problemləri, o cümlədən
əhəmiyyətli müĢtərilərin itirilməsi.



Kapital və kreditin əlçatan olmasına qoyulmuĢ məhdudiyyətlər.



Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sahə təsərrüfatında dəyiĢiklik.






Təchizat zəncirində dəyiĢiklik.
Yeni məhsul və ya xidmətlərin hazırlanması və ya təklif
olunması, yaxud yeni biznes xətlərinə daxil olma.
Yeni məkanlar daxilində geniĢləndirmə.



Müəssisədə dəyiĢikliklər, məsələn, mənimsəmə və ya yenidən təĢkilatlanma və ya digər qeyri-adi hadisələr.



Satılma ehtimalı olan müəssisə və ya biznes seqmentləri.



Mürəkkəb ittifaqların və müĢtərək müəssisələrin mövcud441
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AĢağıdakılar maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər riskinin
mövcudluğuna dəlalət edə bilən Ģərt və hadisələrə dair nümunələrdir.
Təqdim edilmiĢ nümunələr geniĢ sayda Ģərt və hadisələri əhatə edir; bununla
belə, heç də bütün Ģərt və hadisələr hər audit tapĢırığına uyğun deyildir və
nümunələrin siyahısı tam deyildir.

MÜƏSSĠSƏ VƏ ONUN MÜHĠTĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ ƏSASINDA
ƏHƏMĠYYƏTLĠ TƏHRĠFLƏR RĠSKĠNĠN MÜƏYYƏNLƏġDĠRILMƏSĠ
VƏ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ

luğu.




Balansdankənar maliyyə əməliyyatı, xüsusi məqsədli müəssisələr və digər mürəkkəb maliyyə sözləĢmələrindən istifadə olunması.
Əlaqəli tərəflərlə əhəmiyyətli əməliyyatlar.



Müvafiq mühasibat uçotu və maliyyə hesabatı bacarıqlarına
malik personal qıtlığı.



Əsas iĢçi heyətdə dəyiĢikliklər, o cümlədən əsas rəhbərlərin
iĢdən çıxması.



Daxili nəzarətdə çatıĢmazlıqlar, xüsusilə, rəhbərlik tərəfindən aradan qaldırılmayan çatıĢmazlıqlar.







Rəhbərlik və iĢçiləri maliyyə hesabatlılığının saxtakarlığı ilə məĢğul
olmağa sövq edən səbəblər.
Ġqtisadi subyektin ĠT strategiyası və onun biznes strategiyaları arasında uyğunsuzluqlar.
ĠT mühitində dəyiĢikliklər.



Maliyyə hesabatlarının verilməsi ilə bağlı mühüm yeni ĠT
sistemlərinin quraĢdırılması.



Tənzimləyici və ya hökumət orqanları tərəfindən müəssisənin əməliyyatları və ya maliyyə nəticələri ilə bağlı sorğuların keçirilməsi.



KeçmiĢ təhriflər, səhvlərin tarixi və ya dövrün sonunda xeyli
sayda tənzimləmələr.



Dövrün sonunda xeyli sayda qeyri-adi və ya qeyri-sistematik əməliyyatlar, o cümlədən Ģirkətlərarası sövdələĢmələr və iri gəlirli əməliyyatlar.



Rəhbərliyin niyyətindən asılı olaraq qeyd olunmuĢ sövdələĢmələr, məsələn, borcun təkrar maliyyələĢməsi, sayılası
aktivlər və bazara çıxarıla bilən qiymətli kağızların təsnifatı.



Mühasibat uçotu sahəsində yeniliklərin tətbiqi.



Mürəkkəb metodikaların tətbiqi ilə mühasibat uçotu qiy-

315 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2
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mətləndirmələri.


Əhəmiyyətli ölçmə xətasından, o cümlədən uçot qiymətləndirmələrindən ibarət hadisə və ya əməliyyatlar və əlaqəli açıqlamalar.



Açıqlamalarda əhəmiyyətli məlumatların buraxılması və ya aydın
olmaması.
BaĢa çatmamıĢ məhkəmə iddiaları və Ģərti öhdəliklər, məsələn, satıĢ zəmanətləri, maliyyə zəmanətləri, ətraf mühitin
reabilitasiyası üzrə iĢlər.

BAS
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315 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
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AUDĠTĠN PLANLAġDIRILMASINDA VƏ HƏYATA
KEÇĠRĠLMƏSĠNDƏ ƏHƏMĠYYƏTLĠLĠK
(15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır)
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) maliyyə hesabatlarının auditinin planlaĢdırılması və yerinə yetirilməsində əhəmiyyətlilik
konsepsiyasını tətbiq etməklə bağlı auditorun məsuliyyətindən
bəhs edir. 450 saylı BAS1 müəyyən edilmiĢ təhriflərin auditə və
əgər olarsa, düzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin maliyyə hesabatlarına
təsirinin qiymətləndirilməsinə əhəmiyyətliliyin necə tətbiq olunmasını izah edir.

1.

Audit kontekstində əhəmiyyətlilik

1
2



Təhriflər, o cümlədən nəzərdən qaçmalar bir Ģərtlə əhəmiyyətli
hesab olunur ki, onların istər ayrılıqda, istərsə də digər
təhriflərlə birlikdə məcmu halında istifadəçilərin maliyyə
hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlara təsir etməsi
əsaslı olaraq ehtimal edilsin.



Əhəmiyyətlilik barədə Ģəraitlərin məlumatları nəzərə alınmaqla mühakimə yürüdülür və təhrifin ölçüsü və (və ya)
xüsusiyyəti ilə müəyyən edilir; habelə



Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün əhəmiyyətli olan
məsələlər barədə mühakimələr istifadəçilərin bir qrup kimi
ümumi maliyyə məlumatı ehtiyaclarının nəzərə alınmasına
əsaslanır.2 Təhriflərin tələbatları fərqlənə bilən ayrı-ayrı istifadəçilərə mümkün təsiri nəzərə alınmır.

450 saylı ―Audit zamanı müəyyən edilmiĢ təhriflərin dəyərləndirilməsi‖ BAS.
Məsələn, Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları ġurasının 2001-ci ilin aprel ayında
qəbul etdiyi ―Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim olunması çərçivələri‖ndə
göstərilir ki, kommersiya təĢkilatlarında risk kapitalı investorlar tərəfindən təqdim
olunduğuna görə, belə investorların tələbatlarını ödəyən maliyyə hesabatları bu maliyyə
hesabatlarının digər istifadəçilərinin də əksər tələbatlarını təmin edir.
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BAS

2. Maliyyə hesabatı çərçivələrində çox vaxt əhəmiyyətlilik konsepsiyası maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim olunması
kontekstində təsvir edilir. Bütün maliyyə hesabatı çərçivələri, bir
qayda olaraq, əhəmiyyətliliyi müxtəlif terminlərlə ifadə
edilməsinə baxmayaraq, onlar əsasən aĢağıdakıları izah edir:

AUDĠTĠN PLANLAġDIRILMASINDA VƏ HƏYATA
KEÇĠRĠLMƏSĠNDƏ ƏHƏMĠYYƏTLĠLĠK

3. Bu cür izahat, əgər tətbiq olunan maliyyə hesabatı çərçivələrində
mövcud olarsa, audit üçün əhəmiyyətliliyin müəyyən
edilməsində istinad çərçivəsi ilə auditoru təmin edir. Əgər tətbiq olunan
maliyyə hesabatı çərçivələri əhəmiyyətlilik konsepsiyasının izahını əks etdirmirsə, 2-ci paraqrafda verilmiĢ tövsiyələr auditor
üçün bu cür istinad çərçivəsidir.
4. Auditorun əhəmiyyətliliyi müəyyən etməsi peĢəkar mühakimə
məsələsidir və buna maliyyə hesabatları istifadəçilərinin maliyyə
məlumatına tələbatlarını auditorun necə baĢa düĢməsi təsir
edir. Bu kontekstdə, auditor məqsədəuyğun olaraq fərz edir ki,
istifadəçilər:
(a) Müəssisənin kommersiya, iqtisadi fəaliyyəti və mühasibat
uçotu prinsipləri barədə ağlabatan məlumata malikdirlər
və maliyyə hesabatlarında təqdim edilən məlumatı ağlabatan dəqiqliklə öyrənmək niyyətindədirlər;
(b) Dərk edirlər ki, maliyyə hesabatları əhəmiyyətlilik
səviyyəsində hazırlanır, təqdim olunur və auditor yoxlamasından keçirilir;
(c) Gələcək hadisələr barədə qiymətləndirmələrin,
mühakimələrin və təhlillərin əsasında kəmiyyətlərin
ölçülməsi zamanı tərkib qeyri-müəyyənliyinin mövcud
olduğunu etiraf edirlər; habelə
(d) Maliyyə hesabatındakı məlumatlar üzrə əsaslandırılmıĢ iqtisadi qərarlar qəbul edirlər.
5. Əhəmiyyətlilik konsepsiyası auditor tərəfindən təkcə auditin planlaĢdırılması və yerinə yetirilməsi zamanı deyil, həm də müəyyən
edilmiĢ təhriflərin auditə və mövcud olarsa, düzəliĢ edilməmiĢ
təhriflərin maliyyə hesabatlarına təsirini dəyərləndirdiyi və auditor hesabatında rəy formalaĢdırdığı zaman tətbiq olunur. (Ġst:
Paraq. A1)
6. Auditin planlaĢdırılması zamanı auditor əhəmiyyətli hesab olunacaq təhriflər barədə mühakimələr yürüdür. Bu
mühakimələr aĢağıdakı məqsədlər üçün zəmin yaradır:

320 saylı BAS
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(a) Riski qiymətləndirmə prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti
və həcminin müəyyən edilməsi;
(b) Əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilərək
qiymətləndirilməsi; habelə
(c) Sonrakı audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcminin müəyyən edilməsi.
Auditi planlaĢdırarkən nəzərdə tutulan əhəmiyyətliliyin göstəricisi olan məbləğin düzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin, istər fərdi, istərsə
də məcmu halında, daim qeyri-əhəmiyyətli kimi dəyərləndiriləcəyi həddən yuxarı olması zəruri deyil. Bəzi təhriflərlə
bağlı Ģəraitlər auditorun onları hətta əhəmiyyətlilikdən aĢağı olsa
belə, əhəmiyyətli kimi dəyərləndirməsinə səbəb ola bilər. Yalnız
xüsusiyyətinə görə əhəmiyyətli ola bilən bütün təhrifləri aĢkar etmək
üçün audit prosedurlarını hazırlamaq mümkün deyil. Lakin,
açıqlamalardakı təhrif ehtimallarının xüsusiyyətinin nəzərdən
keçirilməsi əhəmiyyətli təhrif risklərini əks etdirən audit
prosedurlarının planlaĢdırılmasına aiddir.3 Bundan əlavə,
auditor düzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin maliyyə hesabatlarına
təsirini dəyərləndirərkən nəinki onların ölçüsünü, həm də
xüsusiyyətini və baĢ verdiyi konkret Ģəraitləri nəzərə alır.4
(Ġst: Paraq. A2)
Qüvvəyə minmə tarixi

BAS

7. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu ildən sonra baĢlanan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün qüvvədədir.

Məqsəd
8. Auditorun məqsədi əhəmiyyətlilik konsepsiyasını auditin
planlaĢdırılması və yerinə yetirilməsi zamanı lazımi Ģəkildə tətbiq
etməkdən ibarətdir.

AnlayıĢ
9. Bu BAS-ın məqsədləri üçün ―fəaliyyətin əhəmiyyətliliyi‖ dedikdə, toplu Ģəkildə olan düzəliĢ olunmamıĢ və aĢkar edilməmiĢ
3

Bax: 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS, A134-A135 paraqrafları.
4
450 saylı BAS, A21 paraqrafı.
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təhriflərin maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətliliyi aĢıb keçməsi
ehtimalını uyğun olaraq aĢağı səviyyəyə azaltmaq məqsədilə auditorun ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilikdən
aĢağı təyin etdiyi məbləğ və ya məbləğlər nəzərdə tutulur. Tətbiq
etmək olarsa, fəaliyyətin əhəmiyyətliliyi, həmçinin, auditorun
əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya
açıqlamalar üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya səviyyələrindən
az təyin etdiyi məbləğ və ya məbləğlərə də aiddir.

Tələblər
Auditi planlaĢdırarkən əhəmiyyətlilik səviyyəsinin və fəaliyyətin
əhəmiyyətliliyinin müəyyən edilməsi
10. Ümumi audit strategiyasını hazırlayarkən auditor ümumilikdə
maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətliliyi də müəyyən etməlidir.
Əgər müəssisənin konkret Ģəraitlərində bir və ya daha çox
əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya açıqlamalar mövcud olarsa və bunlar üçün ümumilikdə maliyyə
hesabatları üçün əhəmiyyətliliyə nisbətən daha kiçik məbləğlərin
təhriflərinin kafi olaraq, istifadəçilərin maliyyə hesabatlarına əsasən
verilmiĢ iqtisadi qərarlarına təsir etməsi gözlənilə bilərsə, auditor
həmçinin, əməliyyatların, ilkin qalıq və açıqlamaların həmin
xüsusi kateqoriyalarına tətbiq olunmalı əhəmiyyətlilik səviyyəsi
və ya səviyyələrini müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A3-A12)
11. Auditor əhəmiyyətli təhriflər riskini qiymətləndirmək və əlavə
audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmini müəyyən
etmək məqsədilə fəaliyyətin əhəmiyyətliliyini müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A13)
Audit ərzində yoxlama
12. Auditor audit zamanı, onun ilkin olaraq fərqli bir məbləğ və ya
məbləğləri müəyyən etmiĢ olmasına səbəb ola biləcək məlumatdan xəbər tutduğu halda ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün
onun əhəmiyyətliliyini (və tətbiq oluna bilərsə, əməliyyatların
xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamalar üçün
əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya səviyyələrini) yoxlamalıdır. (Ġst:
Paraq. A14)
13. Əgər auditor ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün ilkin olaraq
320 saylı BAS

448

AUDĠTĠN PLANLAġDIRILMASINDA VƏ HƏYATA
KEÇĠRĠLMƏSĠNDƏ ƏHƏMĠYYƏTLĠLĠK

müəyyən edildiyinə nisbətən daha az əhəmiyyətliliyin (və məqbul
olarsa, əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları
və açıqlamalar üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya səviyyələrinin)
müvafiq olması barədə nəticə çıxararsa, auditor fəaliyyətin
əhəmiyyətliliyini yoxlamağın zəruri olmasını və əlavə audit
prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcminin müvafiq qalmasını müəyyən etməlidir.
SənədləĢdirmə
14. Auditor audit sənədlərinə aĢağıdakı məbləğləri və onların müəyyən edilməsi zamanı nəzərə alınmıĢ amilləri daxil etməlidir:5
(a) Ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik (bax:
10-cu paraqraf);
(b) Məqbul olarsa, əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab
qalıqlarının və ya açıqlamalar üçün əhəmiyyətlilik
səviyyəsi və ya səviyyələri (bax: 10-cu paraqraf);
(c) Fəaliyyətin əhəmiyyətliliyi (bax: 11-ci paraqraf); habelə
(d) Audit davam etdiyi müddətdə (a)-(c) bəndləri üzrə istənilən
yoxlama (bax: 12-13-cü paraqraflar).
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
A1.Maliyyə hesabatlarının auditini yerinə yetirən zaman auditorun
mumi məqsədləri maliyyə hesabatlarının ümumilikdə istər dələduzluq, istərsə də səhv üzündən yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflərdən
azad olması barədə ağlabatan əminlik əldə etməkdən və bununla
da auditora maliyyə hesabatlarının bütün maddi aspektlər baxımından tətbiq olunan maliyyə hesabatı prinsiplərinə uyğun hazırlanmasına dair rəy ifadə etmək imkanı yaratmaqdan və maliyyə
hesabatları barədə məlumatı çatdırmaqdan və BAS-ların tələbinə
əsasən, auditorun çıxardığı nəticələrə görə xəbərdarlıq etməkdən
ibarətdir.6 Auditor audit riskini məqbul dərəcədə aĢağı
5

230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8-11-ci paraqraflar və A6 paraqrafı.
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Əhəmiyyətlilik və audit riski (Ġst: Paraq. 5)
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səviyyəyədək azaltmaq üçün yetərli münasib audit sübutları əldə
etməklə ağlabatan əminlik əldə edir.7 Maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli təhrifə yol verilən zaman auditorun qeyri-müvafiq
auditor rəyi ifadə etməsi audit riskidir. Audit riski əhəmiyyətli
təhriflər riskinin və aĢkar etməmə riskinin funksiyasıdır.8
Əhəmiyyətlilik və audit riski audit ərzində və xüsusən də aĢağıdakı
hallarda nəzərdən keçirilir:
(a) Əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən edərək qiymətləndirən zaman;9
(b) Əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmini
müəyyən edərkən;10 habelə
(c) Əgər mövcud olarsa, düzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin maliyyə
hesabatlarına11 və auditorun hesabatında rəy formalaĢdırılmasına təsirinin qiymətləndirilməsi.12
Audit kontekstində əhəmiyyətlilik (Ġst: Paraq. 6)
A2. Əhəmiyyətli təhriflər risklərinin müəyyən edilməsi və
qiymətləndirilməsində13 əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilə bilən
əməliyyatların kateqoriyaları, hesab qalıqları və açıqlamaları, o
cümlədən kəmiyyət açıqlamalarını (məs., ümumiyyətlə, bir tam olaraq
maliyyə hesabatlarına əsasən istifadəçilərin qəbul etdikləri iqtisadi
qərarlara təsir edə biləcəyi məntiqə uyğun nəzərdə tutulduğu halda,
təhriflər əhəmiyyətli hesab olunur) müəyyən etmək üçün peĢəkar
mühakimə yürüdülür. Kəmiyyət açıqlamalarındakı təhriflərin
əhəmiyyətli ola biləcəyini nəzərdən keçirən zaman auditor aĢağıdakı
kimi münasib amilləri müəyyən edə bilər:

6

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS, 11-ci paraqraf.
7
200 saylı BAS, 17-ci paraqraf.
8
200 saylı BAS, 13(c) paraqrafı.
9
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
10
330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
11
450 saylı BAS.
12
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması
və hesabat verilməsi‖ BAS.
13
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 25-ci paraqrafına əsasən auditordan maliyyə hesabatlarında və
təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən etmək və qiymətləndirmək tələb
olunur.
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Həmin dövr üzrə müəssisədəki Ģəraitlər (məsələn, müəssisə həmin
dövrdə böyük Ģirkət birləĢməsində iĢtirak edib).



Tətbiq olunan maliyyə hesabatlarının çərçivələri, o cümlədən
onlarda edilən dəyiĢikliklər (məsələn, maliyyə hesabatlılığı üzrə
yeni standarta əsasən müəssisə üçün əhəmiyyətli olan yeni
kəmiyyət açıqlamaları tələb oluna bilər).



Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün müəssisənin xüsusiyyətinə
görə vacib olan kəmiyyət açıqlamaları (məsələn, likvidlik riskinə
dair açıqlamalar maliyyə qurumunun maliyyə hesabatlarının
istifadəçiləri üçün vacib ola bilər).

Auditi planlaĢdırarkən əhəmiyyətlilik səviyyəsinin və fəaliyyətin
əhəmiyyətliliyinin müəyyən edilməsi
İctimai sektor müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər (Ġst: Paraq. 10)

Bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsinin müəyyən
edilməsində əsas meyarlardan istifadə olunması (Ġst: Paraq. 10)
A4.

Əhəmiyyətlilik səviyyəsinin müəyyən edilməsi peĢəkar mühakimə yürüdülməsini nəzərdə tutur. Bütövlükdə maliyyə hesabatları
üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsinin müəyyən edilməsində baĢlanğıc
nöqtə kimi seçilmiĢ əsas meyara çox vaxt faiz norması tətbiq
olunur. Uyğun əsas meyarın müəyyən edilməsinə təsir edə bilən
amillərə aĢağıdakılar daxildir:



Maliyyə hesabatlarının elementləri (məsələn, aktivlər, passivlər, kapital, gəlirlər, xərclər);



Müəssisənin maliyyə hesabatları istifadəçilərinin diqqətini
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A3. Qanunverici və tənzimləyici orqanlar çox vaxt ictimai sektorun
müəssisəsinin maliyyə hesabatlarının əsas istifadəçiləri olurlar.
Bundan əlavə, maliyyə hesabatları iqtisadi qərarlardan fərqli
qərarlar verməkdən ötrü istifadə oluna bilər. Ġctimai sektorun
müəssisəsinin maliyyə hesabatlarının auditində ümumilikdə,
maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətliliyin (və müvafiq olarsa,
əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya
açıqlamalar üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya səviyyələri)
müəyyən edilməsi bu baxımdan, qanunverici, tənzimləyici və ya
digər orqanların, habelə qanunvericilərin və ictimaiyyətin dövlət
proqramları ilə bağlı maliyyə məlumatı tələbatlarının təsirinə
məruz qalır.
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xüsusi cəlb edən maddələrin olub-olmaması (məsələn,
maliyyə nəticələrini qiymətləndirmək məqsədilə istifadəçilər bir qayda olaraq, mənfəət, gəlirlər və ya xalis aktivlərə diqqət yetirirlər);


Müəssisənin fəaliyyətinin xüsusiyyətləri, onun həyat tsiklinin malik olduğu dövr, fəaliyyət göstərdiyi sahə və iqtisadi Ģərait;



Müəssisənin mülkiyyət strukturu və onun maliyyələĢmə
qaydası (məsələn, əgər müəssisə kapital hesabına
deyil, yalnız borclara görə maliyyələĢirsə, istifadəçilər
müəssisənin gəlirlərinə deyil, aktivlərinə və onlara iddia
hüquqlarına daha çox diqqət yetirə bilərlər); habelə



Əsas meyarın nisbi dəyiĢkənliyi.

A5. Müəssisənin konkret Ģəraitindən asılı olaraq uyğun ola bilən əsas
meyarlarda əks etdirilmiĢ gəlir göstəriciləri, məsələn, vergitutmaya qədərki mənfəət, məcmu gəlir, ümumi mənfəət və məcmu
xərclər, Ģəxsi kapital və xalis aktivlərin dəyəri daxildir. Kommersiya müəssisələrində cari əməliyyatlardan qazanılmıĢ vergitutmaya qədərki mənfəət çox vaxt üçün bu meyarlar qismində
istifadə olunur. Əməliyyat fəaliyyətindən qazanılmıĢ vergiyə
qədərki mənfəət qeyri-sabit olduqda, digər əsas meyarlar,
məsələn, ümumi mənfəət və ya məcmu gəlirlər daha məqsədəuyğun ola bilər.
A6. SeçilmiĢ əsas meyara uyğun maliyyə məlumatlarına, adətən,
müəssisənin Ģəraitlərində mühüm dəyiĢikliklərə (məsələn, biznesin əhəmiyyətli Ģəkildə geniĢləndirilməsi) və müəssisənin
fəaliyyət göstərdiyi sahə təsərrüfatı və ya iqtisadi mühitdəki müvafiq dəyiĢikliklərə uyğunlaĢdırılmıĢ əvvəlki dövrlərin maliyyə
nəticələri və maliyyə mövqeləri, həmin dövrdən bu günə qədərki
maliyyə nəticələri və maliyyə mövqeləri və cari dövr üçün büdcə
və ya proqnozlar daxildir. Məsələn, baĢlanğıc bir mövqe kimi,
bir tam olaraq maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi
davam edən əməliyyatlardan qazanılmıĢ vergitutmaya qədərki
mənfəətin faiz göstəricisi əsasında müəyyən edildiyi zaman bu
cür mənfəətin müstəsna Ģəkildə azalması və ya artmasına təkan
verən Ģəraitlər auditorun aĢağıdakı nəticəni çıxarmasına səbəb
ola bilər: bir tam Ģəklində olan maliyyə hesabatları üçün
əhəmiyyətlilik daha uyğun müəyyən edilir və bu zaman keçmiĢ
320 saylı BAS
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nəticələrə əsaslanan və davam edən əməliyyatlardan qazanılmıĢ
vergiyə qədərki standartlaĢdırılmıĢ mənfəət göstəricisindən istifadə olunur.
A7.

Əhəmiyyətlilik səviyyəsi auditorun hesabat tərtib etdiyi maliyyə
hesabatları ilə bağlıdır. Maliyyə hesabatları on iki aydan az və ya
çox olan müddəti əhatə edən dövr üzrə hazırlandıqda, məsələn,
müəssisə yenicə yaradılmıĢ olduqda və ya maliyyə hesabatının
təqdimolunma dövründə dəyiĢiklik olduqda, əhəmiyyətlilik
səviyyəsi maliyyə hesabatının təqdimolunma dövrü üzrə hazırlanmıĢ maliyyə hesabatları ilə bağlı olur.

A8.

SeçilmiĢ əsas meyara tətbiq olunmalı faiz norması auditorun
peĢəkar mühakiməsi əsasında müəyyən edilir. Faiz norması ilə
seçilmiĢ əsas meyar arasında əlaqə vardır, məsələn, cari əməliyyatlardan qazanılmıĢ vergitutmaya qədərki mənfəətə tətbiq olunmuĢ faiz norması, adətən, ümumi gəlirə tətbiq olunmuĢ faiz
normasına nisbətən daha yüksək olmalıdır. Məsələn, auditor cari
əməliyyatlardan qazanılmıĢ vergitutmaya qədərki mənfəətin beĢ
faizini emal sənayesində fəaliyyət göstərən kommersiya müəssisəsi üçün müvafiq olduğunu, ümumi gəlirin və ya məcmu xərclərin bir faizini isə qeyri-kommersiya müəssisəsi üçün uyğun hesab
edə bilər. Bununla belə, daha yüksək və ya daha az faiz normaları
yaranmıĢ Ģəraitlərdən asılı olaraq, müvafiq hesab edilə bilər.

A9.

Müəssisənin cari əməliyyatlardan götürdüyü vergitutmaya qədərki mənfəəti müntəzəm olaraq nominal həcmdə olduqda, məsələn,
vergitutmaya qədərki mənfəətin çox hissəsi sahibkarın özünə
məxsus olan və onun özü tərəfindən idarə edilən müəssisədə
mükafat qismində götürülürsə, bu halda vergitutmaya qədərki
mənfəət əsas meyar qismində daha müvafiq ola bilər.

Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A10. Ġctimai sektorun müəssisələrinin auditi zamanı ümumi xərc və
ya xalis xərc (xərcləri daha az olan gəlirlər və ya xərcləri az olan
daxilolmalar) proqram fəaliyyətləri üçün uyğun əsas meyar ola
bilər. Ġctimai sektorun müəssisəsinə dövlət aktivləri verildikdə,
belə aktivlər uyğun əsas meyar ola bilər.
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Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
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Əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya açıqlamalar üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya səviyyələri (Ġst: Paraq. 10)
A11. Əməliyyatların bir və ya bir neçə kateqoriyasının, hesab
qalıqlarının və ya açıqlamaların bütövlükdə maliyyə hesabatları
üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsinə nisbətən daha az məbləğlərin
təhriflərinin istifadəçilərin maliyyə hesabatları əsasında verdikləri
iqtisadi qərarlara təsir edə bilən amillərin mövcudluğuna dəlalət
edən amillərə aĢağıdakılar daxildir:


Qanun və qaydaların və ya tətbiq olunan maliyyə hesabatı
çərçivələrinin müəyyən maddələrin qiymətləndirilməsi və
ya açıqlanması ilə bağlı istifadəçilərin gözləntilərinə təsiri
(məsələn, əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların aparılması,
rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin mükafatlandırılması və qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənliyi yüksək
olan ədalətli dəyərin uçot qiymətləndirmələri üçün həssaslığın
təhlili).



Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sahə ilə bağlı vacib əhəmiyyətli informasiyanın (məsələn, əczaçılıq Ģirkəti üçün
elmi-tədqiqat və inkiĢaf xərcləri) açıqlanması.



Müəssisənin fəaliyyətinin maliyyə hesabatlarında ayrıca
açıqlanan müəyyən aspektinə diqqət yetirilməsi (məsələn,
fəaliyyət sahələri və ya böyük Ģirkət birləĢmələri barədə
açıqlamalar).

A12. Müəssisədə xüsusi hallarda bu cür əməliyyatların kateqoriyalarının, hesab qalıqlarının və ya açıqlamaların mövcud
olub-olmamasını nəzərdən keçirərkən, auditor rəhbərliyin və
idarəetməyə məsul Ģəxslərin rəyləri və gözləntiləri barədə anlayıĢ
əldə olunmasını faydalı hesab edə bilər.
Fəaliyyətin əhəmiyyətliliyi (Ġst: Paraq. 11)
A13. Auditin yalnız əhəmiyyətli təhrifləri fərdi Ģəkildə aĢkar etməkdən
ötrü planlaĢdırılması ayrı-ayrılıqda əhəmiyyətsiz təhriflərin
məcmu halının maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli Ģəkildə təhrif
olunmasına səbəb ola bilməsi ilə bağlı faktı nəzərə almır və
mümkün aĢkar edilməmiĢ təhriflər üçün heç bir sərhəd qoymur.
Fəaliyyətin (təyin olunduğu kimi, bir və ya daha çox məbləği
ifadə edən) əhəmiyyətliliyi ümumilikdə maliyyə hesabatları üçün
əhəmiyyətliliyin maliyyə hesabatlarındakı düzəliĢ olunmamıĢ və
aĢkar edilməmiĢ təhriflərin çoxluğu tərəfindən üstələnməsi ehti320 saylı BAS
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malını münasib dərəcədə aĢağı səviyyəyə azaltmaq üçün
müəyyən edilir. Eyni zamanda, əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya açıqlamalar üçün müəyyən edilmiĢ
əhəmiyyətlilik səviyyəsi ilə bağlı fəaliyyətin əhəmiyyətliliyi
əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya açıqlamaların düzəliĢ olunmamıĢ və aĢkar edilməmiĢ təhriflərin çoxluğunun əməliyyatların həmin xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları
və ya açıqlamalar üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsini keçməsi ehtimalını müvafiq dərəcədə aĢağı səviyyəyə azaltmaqdan ötrü
müəyyən olunur. Fəaliyyətin əhəmiyyətliliyinin müəyyən olunması sadə mexaniki hesablama olmayıb peĢəkar mühakimə
yürüdülməsini də ehtiva edir. Auditorun riski qiymətləndirmə
prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı yenilənmiĢ müəssisə
barədə anlayıĢı; əvvəlki auditlərdə müəyyən olunmuĢ təhriflərin
xüsusiyyəti və həcmi və deməli, auditorun cari dövrdəki təhriflərlə
bağlı gözləntiləri buna öz təsirini göstərir.
A14. Bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətliliyin (və müvafiq olarsa, əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab
qalıqları və ya açıqlamalar üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya
səviyyələri) audit zamanı baĢ vermiĢ Ģərait dəyiĢikliyi, yeni
məlumat və ya auditorun müəssisə və onun əməliyyatları barədə
təsəvvüründə sonrakı audit prosedurları ilə bağlı baĢ vermiĢ dəyiĢiklik nəticəsində yoxlanması zəruri ola bilər. Məsələn, əgər
audit zamanı faktiki maliyyə nəticələrinin guya ilkin olaraq,
bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətliliyi müəyyən
etməkdən ötrü istifadə olunmuĢ qabaqcadan elan edilmiĢ dövrün
sonuna maliyyə hesabatlarından əsaslı Ģəkildə fərqlənməsi aĢkara
çıxarsa, auditor belə əhəmiyyətlilik səviyyəsini yoxlamalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) auditor tərəfindən 315 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a1 uyğun Ģəkildə maliyyə hesabatlarının
auditində müəyyən edilərək qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhrif
risklərinə qarĢı cavab tədbirlərini hazırlamaq və həyata keçirməklə bağlı auditorun məsuliyyətindən bəhs edir.

Qüvvəyə minmə tarixi
2.

Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən sonra baĢlanan dövrlər
üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsəd
3.

Auditorun məqsədi qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski
barədə, həmin risklərə qarĢı müvafiq cavab tədbirləri hazırlayıb
həyata keçirmək yolu ilə yetərli münasib audit sübutları əldə etməkdir.

AnlayıĢlar
4.

BAS-ın məqsədlərindən üçün aĢağıdakı terminlər bu
mənaları verir:

(i)

Təfərrüatlı testlər (əməliyyatların kateqoriyalarının, hesab qalıqlarının və açıqlanmalı məlumatların); habelə

(ii)

Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar.

(b) Nəzarət testləri (Tests of controls) – Təsdiqləmələr
səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflərin qarĢısının alınmasında,
aĢkar edilməsində və düzəldilməsində nəzarət vasitələrinin
səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün hazırlanmıĢ audit
proseduru.
1

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS.
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(a) Mahiyyəti üzrə yoxlama proseduru (Substantive procedure)
- Təsdiqləmələr səviyyəsində mövcud olan əhəmiyyətli
təhrifləri aĢkar etmək üçün yerinə yetirilən audit prosedurudur. Onlara aĢağıdakılar aiddir:
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Tələblər
Ümumi cavab tədbirləri
5.

Auditor əhəmiyyətli təhriflər riskini maliyyə hesabatı səviyyəsində aradan qaldırmaq üçün ümumi cavab tədbirlərini hazırlayıb
həyata keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A1-A3)

Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskinə qarĢı yerinə yetirilən audit prosedurları
6.

Auditor xüsusiyyəti, müddəti və həcmi təsdiqləmələr səviyyəsində
əhəmiyyətli təhriflər riski əsasında müəyyən edilən və onlara
cavab verən əlavə audit prosedurlarını hazırlayıb həyata keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A4-A8)

7.

Əlavə audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetirərkən auditor:
(a) Əməliyyatların hər bir kateqoriyası, hesab qalıqları və ya
açıqlamalar üçün təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli
təhriflər riskinə görə qiymətləndirmənin səbəblərini, o cümlədən aĢağıdakıları nəzərdən keçirməlidir:
(i)

Əməliyyatların kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya
açıqlamaların konkret xüsusiyyətlərinə görə
əhəmiyyətli təhriflər ehtimalını (yəni məxsusi riski);
habelə

(ii)

Riski qiymətləndirmə prosesində mühüm nəzarət elementlərinin (yəni nəzarət riskinin) uçotunu; bu, auditordan nəzarət elementlərinin səmərəli iĢləməsini
müəyyən etmək üçün audit sübutlarının əldə
edilməsini tələb edir (yəni mahiyyəti üzrə yoxlama
prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmini
müəyyən edərkən nəzarət elementlərinin səmərəli
fəaliyyətinə güvənməyi nəzərdə tutur) və (Ġst: Paraq.
A9-A18)

(b)

Risk qiymətləndirməsi nə qədər yüksək olarsa, o qədər
inandırıcı olan audit sübutları əldə etməlidir. (Ġst: Paraq.
A19)

Nəzarət testləri
8.

AĢağıdakı Ģərtlərlə auditor müvafiq nəzarət elementlərinin səmərəli fəaliyyətinə dair yetərli münasib audit sübutları əldə
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etmək məqsədilə nəzarət testlərini hazırlayıb həyata keçirməlidir:
(a) Əgər auditorun təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli
təhriflər riskini qiymətləndirməsi zamanı nəzarət elementlərinin səmərəli iĢləməsi barədə nəticə çıxarması
gözlənilirsə (yəni mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının
xüsusiyyəti, müddəti və həcmini müəyyən edərkən auditor
nəzarət elementlərinin səmərəli fəaliyyətinə etibar etməyi
nəzərdə tutur); yaxud
(b) Əgər mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları özlüyündə təsdiqləmələr səviyyəsində yetərli münasib audit sübutlarını
təmin edə bilmirsə. (Ġst: Paraq. A20-A24)
9.

Nəzarət testlərini hazırlayıb həyata keçirərkən
auditor nəzarətin səmərəliliyinə etibar etdiyi qədər inandırıcı audit
sübutları əldə etməlidir. (Ġst: Paraq. A25)

Nəzarət testlərinin xüsusiyyəti və həcmi
10. Nəzarət testlərini hazırlayıb həyata keçirərkən auditor:

(i)

Nəzarət vasitələrinin audit aparıldığı dövrün müvafiq
vaxtlarında tətbiq olunması qaydası;

(ii)

Onların tətbiq olunmasının ardıcıllığı; habelə

(iii)

Onların kim tərəfindən və necə tətbiq olunması. (Ġst:
Paraq. A26-A29)

(b) Testdən keçirilməli nəzarət vasitələrinin digər nəzarət vasitələrindən (dolayı nəzarət vasitələrindən) asılı olmasını
və asılı olduqda, belə dolayı nəzarət vasitələrinin səmərəli
fəaliyyətini dəstəkləyən audit sübutları əldə edilməsinin
zərurətini müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A30-A31)
Nəzarət testlərinin müddəti
11.

Auditor müəyyən nəzarət vasitələrinə güvənməyə imkan verən
lazımi əsas əldə etmək üçün nəzarət vasitələrini xüsusi vaxtda
və ya aĢağıdakı 12-ci və 15-ci paraqraflara əsasən, həmin nəzarət
vasitələrinə güvənməyi nəzərdə tutduğu dövr ərzində testdən
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(a) Nəzarət vasitələrinin səmərəli fəaliyyətinə, o cümlədən
aĢağıdakılara dair audit sübutları əldə etmək üçün sorğu
apararaq digər audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir:
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keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A32)
Aralıq dövrü ərzində əldə edilmiĢ audit sübutlarından istifadə olunması
12.

Əgər auditor aralıq dövrü ərzində nəzarət vasitələrinin səmərəli
fəaliyyətinə dair audit sübutları əldə edərsə, onda:
(a) Aralıq dövrdən sonra həmin nəzarət vasitələrində əhəmiyyətli dəyiĢikliklər barədə audit sübutları əldə etməli; habelə
(b) Yerdə qalan dövr üçün əldə ediləsi əlavə audit sübutlarını
müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A33-A34)

Əvvəlki auditlərdə əldə edilmiĢ audit sübutlarından istifadə edilməsi
13.

Əvvəlki auditlərdə nəzarət vasitələrinin səmərəli fəaliyyəti barədə
əldə edilmiĢ audit sübutlarından istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğunu və belə olarsa, nəzarəti təkrar testdən keçirməzdən əvvəl üst-üstə düĢə bilən zaman müddətinin uzunluğunu
müəyyən edərkən, auditor aĢağıdakıları nəzərə almalıdır:
(a) Daxili nəzarətin digər vasitələrinin, o cümlədən nəzarət
mühitinin, nəzarət vasitələrinin müəssisə tərəfindən monitorinqinin və müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesinin səmərəliliyi;
(b) Nəzarətin xüsusiyyətlərindən, o cümlədən onun əl ilə idarə
edilən və ya avtomatlaĢdırılmıĢ sistemdən istifadə olunmasından irəli gələrək ortaya çıxan risklər;
(c) Ümumi ĠT nəzarət elementlərinin səmərəliliyi;
(d) Nəzarətin və onun müəssisə tərəfindən tətbiqinin səmərəliliyi, o cümlədən nəzarətin tətbiqi zamanı baĢ verən kənarlaĢmaların əvvəlki auditlərdə qeyd olunmuĢ xüsusiyyət,
həcmi və iĢçi heyət arasında nəzarətin tətbiqinə əhəmiyyətli
Ģəkildə təsir edən dəyiĢikliklərin baĢ verməsi;
(e) Müəyyən nəzarət vasitələrində dəyiĢikliyin olmamasının
dəyiĢən Ģəraitlərə görə risk yaratması; habelə
(f) Əhəmiyyətli təhriflər riski və müəyyən nəzarət vasitələrindən asılılığın dərəcəsi. (Ġst: Paraq. A35)

14.

Əgər auditor əvvəlki auditdən konkret nəzarət vasitələrinin
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səmərəli fəaliyyəti barədə əldə edilmiĢ audit sübutlarından istifadə etməyi planlaĢdırırsa, auditor həmin sübutların davam edən
əhəmiyyətliliyini müəyyən etməkdən ötrü həmin nəzarət vasitələrində əhəmiyyətli dəyiĢikliklərin əvvəlki auditin ardınca baĢ
vermiĢ olub-olmaması barədə audit sübutları əldə etməlidir. Auditor həmin konkret nəzarət vasitələrinin dərk olunmasını təsdiq
etmək üçün bu audit sübutlarını müĢahidə və ya təftiĢ əsasında
sorğu keçirməklə əldə etməlidir. Bundan əlavə:
(a)

Əgər əvvəlki auditdən əldə edilmiĢ audit sübutlarının cari
əhəmiyyətliliyinə təsir edən dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdirsə,
auditor nəzarət vasitələrini cari audit zamanı testdən
keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A36)

(b)

Əgər bu cür dəyiĢikliklər baĢ verməmiĢdirsə, nəzarət vasitələrini hər üçüncü auditdə ən azı bir dəfə testdən
keçirmək lazımdır. Bəzi nəzarət vasitələri hər
audit dövründə testdən keçirilməlidir ki, auditorun ayrıca
götürülmüĢ audit dövründə etibar etməyi nəzərdə
tutduğu bütün nəzarət testlərini keçirmək zərurəti yaranmasın.
Bu zaman sonrakı iki audit dövründə nəzarət testləri keçirilməyə bilər. (Ġst: Paraq. A37-A39)

Əhəmiyyətli risklərə nəzarət elementləri
15.

Əgər auditor əhəmiyyətli risk olmasını müəyyən etmiĢ olduğu
bir riskə nəzarət vasitələrinə etibar etməyi planlaĢdırarsa, o
cari dövrdə həmin nəzarət testlərini keçirməlidir.

16.

Nəzarət elementlərinin səmərəli fəaliyyətini qiymətləndirən zaman
auditor mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları əsasında aĢkar
edilmiĢ təhriflərin nəzarət vasitələrinin səmərəli iĢləməməsinə
dəlalət edib-etməməsini qiymətləndirməlidir. Lakin mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurları əsasında aĢkar edilmiĢ təhriflərin olmaması
testdən keçirilməkdə olan təsdiqləmə ilə bağlı nəzarətin səmərəli
olmasına dair audit sübutlarını təqdim etmir. (Ġst: Paraq. A40)

17.

Əgər auditorun etibar etmək niyyətində olduğu nəzarət vasitələrindən kənarlaĢmalar aĢkar edilərsə, auditor bu məsələləri
və onların potensial nəticələrini dərk etmək üçün xüsusi sorğular
keçirməli, habelə aĢağıdakıları müəyyən etməlidir: (Ġst: Paraq.
A41)
461
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Nəzarət elementlərinin tətbiqinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
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(a) Yerinə yetirilmiĢ nəzarət testləri nəzarət vasitələrinə
etibar etmək üçün müvafiq zəmin yaradırmı;
(b) Əlavə nəzarət testləri keçirmək zərurəti varmı; yaxud
(c) Potensial təhrif risklərini aradan qaldırmaq üçün mahiyyəti
üzrə yoxlama prosedurlarından istifadə olunmasına lüzum
varmı.
Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları
18.

QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhrif risklərindən asılı olmayaraq,
auditor hər bir əhəmiyyətli əməliyyat kateqoriyası, hesab
qalıqları və açıqlama üçün mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları
hazırlayıb yerinə yetirməlidir. (Ġst: Paraq. A42-A47)

19.

Auditor kənar təsdiqləmə prosedurlarının mahiyyəti üzrə yoxlama
prosedurları kimi yerinə yetirilməli olduğunu nəzərdən keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A48-A51)

Maliyyə hesabatının bağlanması prosesi ilə bağlı mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurları
20.

Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarına maliyyə hesabatlarının
bağlanması prosesi ilə bağlı aĢağıdakı audit prosedurları daxildir:
(a) Maliyyə hesabatlarındakı məlumatların ilkin mühasibat uçotu
materialları ilə uyğunlaĢdırılması və ya üzləĢdirilməsi, o cümlədən bu cür məlumatların baĢ kitabdan və köməkçi mühasibat
jurnallarından və ya onlardan kənar əldə edilməsindən asılı
olmayaraq, açıqlamalardakı məlumatların uyğunlaĢdırılması və
ya üzləĢdirilməsi; habelə
(b) Maliyyə hesabatları hazırlanan zaman yerinə yetirilmiĢ
əhəmiyyətli mühasibat yazılıĢlarının və digər düzəliĢlərin
yoxlanılması. (Ġst: Paraq. A52)

Əhəmiyyətli risklərə qarĢı həyata keçirilən mahiyyəti üzrə yoxlama
prosedurları
21.

Əgər auditor təsdiqləmə səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin əhəmiyyətli risk olmasını müəyyən etmiĢdirsə, auditor xüsusi olaraq həmin riskə qarĢı həyata keçirilən
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarını yerinə yetirməlidir. Əgər
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əhəmiyyətli riskə yanaĢma yalnız mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarından ibarət olarsa, həmin prosedurlara təfərrüatlı testlərin keçirilməsi daxil olmalıdır. (Ġst: Paraq. A53)
Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının müddəti
Əgər mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları aralıq tarixdə yerinə
yetirilmiĢdirsə, auditor yerdə qalan dövrü aĢağıdakıları yerinə yetirməklə əhatə etməlidir:

22.

(a) yeni dövr üzrə nəzarət testləri ilə kombinə olunmuĢ
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları; yaxud
(b) əgər auditor bunun əhəmiyyətli olmasını müəyyən edərsə,
yalnız növbəti mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları,
yəni auditin nəticələrini aralıq tarixdən dövrün sonuna qədər
geniĢləndirmək üçün məntiqi bir əsas təmin edən prosedurlar.
(Ġst: Paraq. A54-A57)
23. Əgər auditorun aralıq tarixdə əhəmiyyətli təhrif risklərini
qiymətləndirərkən gözləmədiyi təhriflər aĢkar edilərsə, auditor
yerdə qalan dövrü əhatə edən əlaqədar riski qiymətləndirmə prosesinin və mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının planlaĢdırılmıĢ xüsusiyyəti, müddəti və həcminin dəyiĢdirilməsi
zərurətinin olub-olmamasını qiymətləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A58)
Auditor maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan əsas çərçivələrinə uyğunluğunu
qiymətləndirmək üçün audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir.
Bu qiymətləndirməni yerinə yetirərkən auditor maliyyə hesabatlarının aĢağıdakıları əks etdirən tərzdə təqdim olunub-olunmadığını
nəzərə almalıdır:

24.



Maliyyə məlumatlarının və əsas əməliyyatların, hadisələrin və
Ģəraitlərin təsnifatı və təsviri; habelə



Maliyyə hesabatlarının təqdimatı, quruluĢu və məzmunu.
(Ġst: Paraq. A59)

Audit sübutlarının yetərliliyi və münasibliyinin qiymətləndirilməsi
25.

Auditor auditi bitirməzdən əvvəl, yerinə yetirilmiĢ audit prosedurları və əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında, təsdiqləmələr
səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsinin
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müvafiq xüsusiyyətinin qorunub saxlanmasını dəyərləndirməlidir.
(Ġst: Paraq. A60-A61).
26.

Auditor yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilib-edilməməsi
barədə nəticə çıxarmalıdır. Rəy formalaĢdırarkən auditor bütün
mühüm audit sübutlarını, maliyyə hesabatlarındakı təsdiqləmələri
təsdiqləməsi və ya onlara zidd olmasının aĢkara çıxmasından
asılı olmayaraq, nəzərə almalıdır. (Ġst: Paraq. A62)

27.

Əgər auditor maliyyə hesabatındakı hər hansı bir əhəmiyyətli təsdiqləmələrə dair yetərli münasib audit sübutu əldə etməmiĢdirsə,
onda əlavə audit sübutları əldə etməyə cəhd göstərməlidir. Əgər
auditor yetərli münasib audit sübutu əldə edə bilmirsə, onda
maliyyə hesabatlarına dair Ģərti müsbət rəy bildirməli və ya
maliyyə hesabatlarına dair rəy verməkdən imtina etməlidir.

SənədləĢdirmə
28.

Auditor audit sənədlərinə aĢağıdakıları daxil etməlidir:2
(a) Maliyyə hesabatı səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskini aradan qaldırmaq üçün ümumi cavab
tədbirləri və yerinə yetirilmiĢ əlavə audit prosedurlarının
xüsusiyyəti, müddəti və həcmi;
(b) Həmin prosedurların təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ risklərlə əlaqəsi; habelə
(c) Audit prosedurlarının nəticələri, o cümlədən prosedur nəticələri
aydın olmazsa, onlar barədə mülahizələr. (Ġst: Paraq. A63)

2

29.

Əgər auditor nəzarət elementlərinin səmərəli fəaliyyətinə dair
əvvəlki auditlərdə əldə edilmiĢ audit sübutlarından istifadə etməyi
planlaĢdırırsa, auditor əvvəlki auditdə testdən keçirilmiĢ
bu cür nəzarət elementlərinə etibar edilməsi barədə
çıxarılmıĢ nəticələri audit sənədlərinə daxil etməlidir.

30.

Audit sənədləri maliyyə hesabatlarındakı məlumatların ilkin mühasibat uçotu materialları ilə uyğun gəlməsini və ya üzləĢdirilməsini,
o cümlədən bu cür məlumatların baĢ kitabdan və köməkçi mühasibat jurnallarından və ya onlardan kənar əldə edilməsindən asılı
olmayaraq, açıqlamaların uyğunlaĢdırılmasını və ya üzləĢdirilməsini
nümayiĢ etdirməlidir.

230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8-11-ci paraqraflar və A6 paraqrafı.
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***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Ümumi cavab tədbirləri (Ġst: Paraq. 5)



Maliyyə hesabatı səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskini aradan qaldırmaq üçün görülməli ümumi cavab
tədbirlərinə aĢağıdakılar daxil ola bilər:
TapĢırıq qrupu üzvlərinə peĢəkar inamsızlığı qoruyub saxlamaq
zərurətinin vurğulanması.


Daha təcrübəli iĢçi heyətin və ya xüsusi bilik və bacarıqları
olan iĢçilərin və ya ekspertlərin cəlb olunması.



Daha ciddi nəzarətin təmin olunması.



Sonrakı audit prosedurlarının seçilməsində əlavə gözlənilməyən elementlərin nəzərə alınması.



Audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və ya həcminə
ümumi dəyiĢikliklərin edilməsi, məsələn, aralıq tarixdə
deyil, dövrün sonunda əsaslı prosedurların yerinə yetirilməsi və ya daha inandırıcı audit sübutları əldə etmək
məqsədilə audit prosedurlarının xüsusiyyətinin dəyiĢdirilməsi.

A2. Auditorun nəzarət mühitini dərk etməsi maliyyə hesabatı
səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin və bununla da auditorun ümumi tədbirlərinin qiymətləndirilməsinə öz təsirini
göstərir. Səmərəli bir nəzarət mühiti auditorun daxili nəzarətdə
daha çox əminliyə və müəssisənin daxilində yaranmıĢ audit
sübutlarının etibarlılığına malik olmasına imkan verə və beləliklə də,
məsələn, auditorun bəzi audit prosedurlarını dövrün sonunda
deyil, aralıq tarixdə yerinə yetirməsinə imkan verə bilər. Bununla
belə, nəzarət mühitindəki çatıĢmazlıqlar əks təsirə malikdir;
məsələn, auditor qeyri-səmərəli nəzarət mühitinə aĢağıdakıları
etməklə cavab verə bilər:


Daha çox audit prosedurlarının aralıq tarixdə deyil, dövrün
sonunda yerinə yetirilməsi.



Əsaslı prosedurlardan daha geniĢ audit sübutlarının əldə
edilməsi.
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Auditin əhatə dairəsinə daxil edilməli bölmələrin sayının
artırılması.

A3. Bu cür mülahizələr, bu səbəbdən, auditorun ümumi yanaĢması ilə
əhəmiyyətli bir əlaqəyə malikdir, məsələn, mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurlarına xüsusi diqqət yetirilməsi (əsaslı
yanaĢma), yaxud nəzarət testlərindən, habelə mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurlarından istifadə edən yanaĢma (kombinə
edilmiĢ yanaĢma).
Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskinə qarĢı yerinə yetirilən audit prosedurları
Əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi (Ġst: Paraq. 6)
A4. Auditorun təsdiqləmələr səviyyəsində müəyyən edilmiĢ riskləri
qiymətləndirməsi sonrakı audit prosedurlarının hazırlanması və
yerinə yetirilməsi üzrə müvafiq audit yanaĢmasının nəzərdən
keçirilməsinə bir zəmin yaradır. Məsələn, auditor müəyyən edə
bilər ki:
(a) Yalnız nəzarət testlərini yerinə yetirməklə, auditor xüsusi
təsdiqləmələr üzrə qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskinə səmərəli cavab verə bilər;
(b) Yalnız mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının yerinə yetirilməsi xüsusi təsdiqləmələrə uyğundur və buna görə də
auditor nəzarət elementlərinin səmərəsini müvafiq riski
qiymətləndirmə prosesindən istisna edir. Bu ona görə ola
bilər ki, auditorun riski qiymətləndirmə prosedurları təsdiqləmələrə uyğun hər hansı səmərəli nəzarət elementlərini
müəyyən etməmiĢdir, ona görə ki, nəzarət testlərinin
keçirilməsi qeyri-səmərəli ola bilər və bu səbəbdən də
auditor mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının xüsusiyyəti,
müddəti və həcmini müəyyən edərkən, nəzarət elementlərinin
səmərəli fəaliyyətinə etibar etmək niyyətində deyildir; yaxud
(c)

Həm nəzarət testlərindən, həm də mahiyyəti
üzrə yoxlama prosedurlarından istifadə edən
kombinə edilmiĢ yanaĢma səmərəli bir yanaĢmadır.

Bununla belə, 18-ci paraqrafın tələb etdiyi kimi, seçilmiĢ yanaĢmadan asılı olmayaraq, auditor hər bir əhəmiyyətli əməliyyat
kateqoriyası, hesab qalıqları və açıqlamalar üçün mahiyyəti üzrə
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yoxlama prosedurları hazırlayıb yerinə yetirir.
A5. Audit prosedurunun xüsusiyyəti onun məqsədinə (yəni nəzarət
testləri və ya mahiyyəti üzrə yoxlama proseduru) və növünə (yəni
təftiĢ, müĢahidə, sorğu, təsdiqləmə, təkrar hesablama, təkrar
yerinə yetirmə, yaxud analitik prosedur) aiddir. Audit
prosedurlarının xüsusiyyəti qiymətləndirilmiĢ risklərə
qarĢı cavab tədbirləri görülməsində çox böyük əhəmiyyət kəsb
edir.
A6.

Audit prosedurunun müddəti onun nə zaman yerinə yetirilməsinə,
yaxud audit sübutunun Ģamil olunduğu dövr və ya tarixə aiddir.

A7. Audit prosedurunun dərəcəsi yerinə yetirilməli olan kəmiyyəti,
məsələn, seçmənin ölçüsü və ya nəzarət fəaliyyətinin çərçivəsində aparılmıĢ müĢahidələrin sayını göstərir.
A8. Xüsusiyyəti, müddəti və dərəcəsi təsdiqləmələr səviyyəsində
qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə əsaslanan və cavab
kimi həyata keçirilən sonrakı audit prosedurlarının planlaĢdırılması və yerinə yetirilməsi auditorun əlavə audit prosedurları ilə
riski qiymətləndirməsi arasında aydın bir əlaqəni təmin edir.
Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı cavab
tədbirləri (Ġst: Paraq. 7(a))
A9.

Auditorun qiymətləndirdiyi risklər həm yerinə yetirilməli audit
prosedurlarının, həm də onların kombinasiyasının hər iki növünə
təsir edə bilər. Məsələn, qiymətləndirilmiĢ risk yüksək olduqda,
auditor kontragentlə müqavilənin Ģərtlərinin tamlığını bu sənədin
təftiĢ edilməsinə əlavə olaraq təsdiqləyə bilər. Bundan əlavə,
müəyyən audit prosedurları bəzi təsdiqləmələr üçün baĢqalarına
nisbətən daha müvafiq ola bilər. Məsələn, gəlirlə əlaqədar olaraq,
nəzarət testləri tamlıq təsbitinin təhrifi ilə bağlı qiymətləndirilmiĢ
riskə ən çox cavab verən amil ola bildiyi halda, mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurları baĢvermə təsbitinin təhrifi ilə bağlı qiymətləndirilmiĢ riskə ən çox cavab verən amil ola bilər.

A10. Riskin qiymətləndirilməsi səbəbləri audit prosedurlarınıın xarakterinin qiymətləndirilməsinə uyğundur. Məsələn, əgər qiymətləndirilmiĢ risk, əlaqədar nəzarət elementlərini nəzərə alınmamaq
Ģərtilə, əməliyyat kateqoriyasının səciyyəvi xüsusiyyətlərinə
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görə nisbətən aĢağı olarsa, onda auditor yalnız mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurlarının yetərli münasib audit sübutu təmin etdiyini müəyyən edə bilər. Digər tərəfdən, əgər qiymətləndirilmiĢ
risk daxili nəzarət elementləri üzündən aĢağı olarsa və auditor
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarını həmin aĢağı qiymətləndirməyə əsaslandırmağı nəzərdə tutursa, onda həmin
nəzarət testlərini 8(a) paraqrafında tələb olunduğu kimi yerinə
yetirir. Bu cür hala misal olaraq, kifayət qədər oxĢar
əməliyyatların kateqoriyaları üçün, müəssisənin məlumat
sistemi tərəfindən müntəzəm olaraq iĢlənən və nəzarət
edilən mürəkkəb olmayan xüsusiyyətləri göstərmək olar.
Müddət
A11. Auditor nəzarət elementlərinin və ya mahiyyəti üzrə yoxlama
prosedularının testlərini aralıq tarixdə və ya dövrün sonunda yerinə
yetirə bilər. Əhəmiyyətli təhriflər riski nə qədər yüksək olarsa, auditorun
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarını daha erkən deyil, dövrün
sonuna yaxın və ya dövrün sonunda yerinə yetirməyin, yaxud
audit prosedurlarını elan edilməmiĢ və ya qabaqcadan elan
olunmamıĢ vaxtlarda (məsələn, ayrı-ayrı bölmələrdə
qabaqcadan elan etmədən) yerinə yetirməyin daha səmərəli
olması barədə qərar verə bilməsi ehtimalı daha çox olar.
Dələduzluqla bağlı risklərə cavab tədbirini nəzərdən keçirərkən,
bu, xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, auditor belə qənaətə
gələ bilər ki, qəsdən yol verilmiĢ təhrif və ya saxtakarlıq riskləri
müəyyən edilmiĢ olduğu zaman auditor rəyi ilə əhatə edilmiĢ
dövrü aralıq tarixdən dövrün sonuna qədər uzatmaq üçün audit
prosedurları səmərəli olmaya bilər.
A12. Digər tərəfdən, audit prosedurlarını dövrün sonundan əvvəl yerinə yetirmək əhəmiyyətli məsələləri auditin erkən mərhələsində
müəyyən etməkdə və nəticədə, rəhbərliyin köməyi ilə onların həll
olunmasında və ya bu cür məsələləri yoluna qoymaq üçün
səmərəli audit yanaĢması hazırlamaqda auditora yardım edə bilər.
A13. Bundan əlavə, müəyyən audit prosedurları yalnız dövrün sonuna
və ya dövrün sonundan sonra yerinə yetirilə bilər, məsələn:


Maliyyə hesabatlarındakı məlumatların ilkin mühasibat uçotu
materialları ilə uyğunlaĢdırılması və ya üzləĢdirilməsi, o cümlədən bu cür məlumatların baĢ kitabdan və köməkçi mühasibat
jurnallarından və ya onlardan kənar əldə edilməsindən asılı
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olmayaraq, açıqlamaların uyğunlaĢdırılması və ya üzləĢdirilməsi;


Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı həyata keçirilmiĢ düzəliĢlərin nəzərdən keçirilməsi; habelə



Dövrün sonunda, müəssisənin düzgün olmayan satıĢ müqavilələri bağlaması və ya əməliyyatların yekunlaĢdırılmaması
ilə bağlı riskinə cavab vermək üçün prosedurlar.



Nəzarət mühiti.



Müvafiq məlumat mövcud olduqda (məsələn, elektron fayllar ardıcıl olaraq təkrar yazılmıĢ ola və ya riayət ediləsi
prosedurlar yalnız müəyyən vaxtlarda baĢ verə bilər).



Riskin xüsusiyyəti (məsələn, əgər qazancla bağlı gözləntiləri
saxta satıĢ razılaĢmalarının ardıcıl yaradılması yolu ilə
qarĢılamaq üçün gəlirlərin ĢiĢirdilməsi ilə bağlı risk olarsa,
auditor dövrün sonuna düĢən tarixdə mövcud olan müqavilələri yoxlamağı arzu edə bilər).



Audit sübutunun aid olduğu dövr və ya tarix.



Maliyyə hesabatlarının, xüsusilə maliyyə vəziyyəti haqqında
hesabat, məcmu gəlirlər haqqında hesabat,
kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat və ya pul vəsaitlərinin
hərəkəti haqqında hesabatda uçota alınmıĢ məbləğlər barədə
əlavə izahat verilən açıqlamalar üçün hazırlanma müddəti.

Həcmi
A15. Audit prosedurunun zəruri həcmi əhəmiyyətliliyin, risklərin aĢkar edilməsi və auditorun əldə etməyi planlaĢdırdığı əminliyin
dərəcəsinin təhlilindən sonra müəyyən olunur. Prosedurlar kombinasiyası yolu ilə tək bir məqsədə nail olunduğu zaman hər bir
prosedurun həcmi ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirilir. Ümumiyyətlə,
əhəmiyyətli təhriflər riski yüksəldikcə, audit prosedurlarının
həcmi də artır. Məsələn, dələduzluğa görə əhəmiyyətli təhriflər
riskinə cavab olaraq, nümunələrin ölçüsünü daha təfsilatlı bir
səviyyədə artırmaq və ya mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarını
yerinə yetirmək daha məqsədəuyğun ola bilər. Bununla belə, yalnız audit prosedurunun özü xüsusi riskə uyğun olduğu zaman
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audit prosedurunun həcminin artırılması fayda verə bilər.
A16. KompyuterləĢdirilmiĢ audit metodlarından (CAAT) istifadə
edilməsi elektron əməliyyatların və hesab fayllarının daha
dərindən testdən keçirilməsinə imkan yarada bilər ki, bu da,
məsələn, dələduzluğa görə əhəmiyyətli təhriflər riskinə
cavab tədbirləri həyata keçirərkən auditorun test keçirmə
dərəcəsini dəyiĢmək barədə qərar verməsi zamanı faydalı ola
bilər. Bu cür texnikalar baĢlıca elektron fayllarından sadə
əməliyyatları seçmək, səciyyəvi xüsusiyyətlərə malik
əməliyyatları çeĢidləmək və ya seçmə əvəzinə bütün əsas məcmunu
testdən keçirmək üçün istifadə oluna bilər.
Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A17. Ġctimai sektorun müəssisələrinin auditi zamanı əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi auditora həvalə edilmiĢ
vəzifələrdən və digər xüsusi audit tələblərindən asılı ola bilər.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A18. Çox kiçik müəssisələrdə auditor tərəfindən müəyyən edilə bilən
çoxlu sayda nəzarət fəaliyyətləri olmaya bilər və ya onların
mövcudluğu və onlarla bağlı əməliyyatların aparılmasının
sənədləĢdirilməsinin həcmi məhdud ola bilər. Bu cür hallarda,
əsas etibarilə, mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları olan əlavə
audit prosedurlarını yerinə yetirmək auditor üçün daha səmərəli
ola bilər. Bununla belə, bəzən çox nadir hallarda, nəzarət
fəaliyyətlərinin və ya digər nəzarət elementlərinin mövcud olmaması yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsinə mane
ola bilər.
Riskin daha yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq 7(b))
A19. Riskin daha yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsi səbəbilə daha
inandırıcı audit sübutları əldə etdiyi zaman auditor, məsələn,
üçüncü tərəfdən sübut əldə edilməsinə daha çox diqqət yönəltməklə və ya bir sıra müstəqil mənbələrdən təsdiqləyici sübut əldə
etməklə, sübutların sayını artıra və ya daha əhəmiyyətli və ya
etibarlı sübutlar əldə edə bilər.
Nəzarət testləri
A20. Nəzarət testləri yalnız auditorun mülahizəsinə görə,
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təsdiqləmələrdəki əhəmiyyətli təhriflərin qarĢısını almaq, yaxud
aĢkar edərək düzəliĢ verməyə yarayan nəzarət elementlərinə əsasən
yerinə yetirilir. Əgər audit dövrü ərzində müxtəlif vaxtlarda
mahiyyətcə müxtəlif nəzarət elementlərindən istifadə
olunmuĢdursa, onların hər biri ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirilir.
A21. Nəzarət elementlərinin səmərəliliynin testi onların
strukturunun və tətbiqinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsindən
fərqlidir. Bununla belə, bütün hallarda eyni tipli audit prosedurlarından istifadə edilir. Buna görə də auditor nəzarət elementlərinin səmərəliliyinin testinin onların strukturunun və
tətbiq edilməsi faktının müəyyən edilməsinin qiymətləndirilməsi
ilə eyni vaxtda keçirilməsinin məqsədəuyğun olması barədə qərar
verə bilər.



Büdcədən istifadə edilməsi barədə rəhbərliyə sorğu verilməsi.



Rəhbərliyin aylıq büdcə xərclərini və faktiki xərcləri müqayisə etməsinin müĢahidə olunması.



Proqnoz məbləğləri və faktiki məbləğlər arasında dəyiĢikliklərin araĢdırılmasına dair hesabatların yoxlanması.

Bu audit prosedurları müəssisədə büdcənin formalaĢması və
hazırlanması qaydaları barədə informasiya verir, lakin onlar həm
də büdcənin hazırlanması qaydalarının xərclərin təsnifatında
əhəmiyyətli təhriflərin qarĢısının alınması və ya aĢkar edilməsi
zamanı büdcənin hazırlanması qaydalarının səmərəliliyi barədə
audit sübutu təqdim edə bilər.
A23. Bundan əlavə, auditor eyni əməliyyata dair təfərrüatlı test ilə
eyni vaxtda yerinə yetirilməli nəzarət testini planlaĢdıra bilər.
Nəzarət testlərinin məqsədinin təfərrüatlı testin məqsədindən
fərqli olmasına baxmayaraq, hər ikisi nəzarət testlərini və eyni
əməliyyata dair təfərrüatlı testi yerinə yetirmək yolu ilə, yəni
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A22. Bundan əlavə, bəzi riski qiymətləndirmə prosedurları nəzarət
testləri kimi xüsusilə planlaĢdırılmasa da, onlar nəzarət
elementlərinin səmərəliliyinə dair audit sübutları təqdim
edə və nəticədə nəzarət testləri kimi fayda verə bilər.
Məsələn, auditorun riski qiymətləndirmə prosedurları
aĢağıdakıları əhatə edə bilər:
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iki təyinatlı test kimi məlum olan metodla eyni vaxtda həyata
keçirilə bilər. Məsələn, auditor invoysun təsdiq edilmiĢ olmasını
müəyyən etmək və əməliyyat barədə əsaslı audit sübutları
əldə etmək məqsədilə onu yoxlamaq üçün test hazırlaya və
nəticələrini qiymətləndirə bilər. Ġki təyinatlı test testin hər bir
məqsədini ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirmək yolu ilə hazırlanaraq
qiymətləndirilir.
A24. Bəzi hallarda auditor özlüyündə təsdiqləmə səviyyəsində yetərli
münasib audit sübutu təqdim edən mahiyyəti üzrə səmərəli
yoxlama prosedurları hazırlamağı qeyri-mümkün hesab edə
bilər.3 Bu o zaman baĢ verə bilər ki, müəssisə öz biznesini ĠT-dən
istifadə etməklə aparsın və həm də ĠT sistemi vasitəsilə olanlardan baĢqa, əməliyyat ilə bağlı digər sənədləĢdirmə hazırlanıb
saxlanmasın. Bu cür hallarda, 8(b) paraqrafında nəzərdə tutulduğu kimi, auditor müvafiq nəzarət testlərini yerinə yetirməlidir.
Audit sübutu və nəzərdə tutulan etibarlılıq səviyyəsi (Ġst: Paraq. 9)
A25. Qəbul edilmiĢ yanaĢma əsas etibarilə nəzarət testlərindən
ibarət olduqda, xüsusilə də təkcə mahiyyəti üzrə yoxlama
prosedurlarından yetərli münasib audit sübutu əldə
etmək mümkün olmadıqda, nəzarət elementlərinin səmərəliliyi
barədə əminliyin daha yüksək səviyyəsinə ehtiyac yarana bilər.
Nəzarət testlərinin xüsusiyyəti və həcmi
Sorğu ilə uzlaĢmada həyata keçirilən digər audit prosedurları (Ġst: Paraq.
10(a))
A26. Sorğu özlüyündə nəzarət elementlərinin səmərəliliyinin
testləĢdirilməsi üçün yetərli deyildir. Müvafiq olaraq, digər audit
prosedurları sorğu ilə uzlaĢmada yerinə yetirilir. Bu baxımdan,
prosedurun təftiĢi və ya təkrar yerinə yetirilməsi ilə kombinasiya
halında keçirilən sorğu təftiĢ və müĢahidə ilə uzlaĢmaya nisbətən
daha etibarlı təsdiqləmə təqdim edə bilər, çünki müĢahidə yalnız
aparıldığı məqamda yararlı olur.
A27. Nəzarətin tipi hər hansı nəzarətin səmərəli olması barədə audit
sübutları əldə etmək üçün lazım olan prosedurun xüsusiyyətindən
asılıdır. Məsələn, əgər nəzarət elementlərinin tətbiqinin
səmərəliliyi sənədlərlə təsdiqlənirsə, auditor müvafiq audit sübutu
3

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 30-cu paraqraf.
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əldə etmək üçün həmin sənədləri yoxlamaq barədə qərar verə
bilər. Bununla belə, sənədləĢdirmə digər nəzarət elementləri üçün
əlveriĢli və ya müvafiq olmaya bilər. Məsələn, əməliyyatlara dair
sənədləĢdirmə nəzarət mühitindəki bəzi aspektlər, məsələn,
səlahiyyət və məsuliyyətin həvalə olunması kimi aspektlər üçün,
yaxud nəzarət fəaliyyətinin bəzi növləri üçün, məsələn, kompyuterdə yerinə yetirilmiĢ nəzarət fəaliyyəti üçün mövcud olmaya
bilər. Bu cür Ģəraitlərdə, nəzarət elementlərinin tətbiqinin
səmərəliliyinə dair audit sübutu müĢahidə və ya kompyuterlə yerinə yetirilmiĢ audit texnikasından (CAAT) istifadə kimi digər
audit prosedurları ilə uzlaĢmada keçirilən sorğu yolu ilə əldə edilə
bilər.
Nəzarət testlərinin həcmi



Dövr ərzində müəssisə tərəfindən nəzarətin yerinə yetirilmə tezliyi.



Audit dövrü ərzində, nəzarətin səmərəli iĢləməsinə auditorun etibar etdiyi zaman kəsiyi.



Nəzarətdən yayınmanın gözlənilən səviyyəsi.



Təsdiqləmə səviyyəsində səmərəli fəaliyyətə dair əldə edilməli audit sübutunun münasibliyi və etibarlılığı.



Təsdiqləmə ilə bağlı digər nəzarət elementlərinin testlərdən
əldə edilmiĢ audit sübutlarının həcmi.

530 saylı BAS4 testlərin həcminə dair əlavə tövsiyələr
verir.
A29. ĠT vasitələrinə xas olan məlumatların iĢlənməsinin ardıcıllığı, avtomatlaĢdırılmıĢ nəzarət elementlərinin testləĢdirilməsinin
həcmini artırmaq zərurəti yaranmaya bilər. Proqram (o cümlədən
proqramın istifadə etdiyi cədvəllər, fayllar və ya digər daimi
4

530 saylı ―Audit seçməsi‖ BAS.

473

330 saylı BAS

BAS

A28. Nəzarət elementlərinin səmərəliliyinə dair daha inandırıcı audit
sübutlarına ehtiyac olduğu zaman belə elementlərin testdən
keçirilməsinin həcmini artırmaq daha məqsədəuyğun
ola bilər. Nəzarət elementlərinə etibarın dərəcəsi ilə yanaĢı,
nəzarət testlərinin həcmini müəyyən edərkən auditorun nəzərə
ala biləcəyi digər məsələlərə aĢağıdakılar daxildir:
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məlumatlar) dəyiĢmədiyi təqdirdə, avtomatlaĢdırılmıĢ nəzarət
elementlərinin iĢə düĢməsi gözlənilə bilər. Auditor avtomatlaĢdırılmıĢ nəzarət elementlərinin nəzərdə tutulmuĢ qaydada
iĢləməsini müəyyən etdikdən sonra (nəzarətin ilkin olaraq həyata
keçirildiyi vaxtda, yaxud istənilən digər tarixdə), auditor
nəzarətin səmərəli iĢləməyə davam etməsini müəyyən etmək
üçün testlərin keçirilməsini nəzərdən keçirə bilər. Bu cür testlərə
aĢağıdakıların müəyyən edilməsi daxil ola bilər:


Proqram dəyiĢiklikləri proqram dəyiĢikliyinə müvafiq nəzarət elementlərinə əsaslanmadan yerinə yetirilmir;



Əməliyyatların iĢlənməsi üçün proqramın icazə verilmiĢ
versiyasından istifadə edilir; habelə



Digər müvafiq ümumi nəzarət elementləri də səmərəli iĢləyir.

Bu cür testlərə proqramlarda heç bir dəyiĢikliyin
edilməməsi barədə təsdiqləmə də daxil ola bilər; bu da müəssisənin paket Ģəklində tətbiqi proqramlardan onları dəyiĢmədən
və ya qoruyub saxlayaraq istifadə etdiyi halda ola bilər. Məsələn,
dövr ərzində icazəsiz giriĢ hallarının baĢ vermədiyinə dair audit
sübutu əldə etmək üçün auditor ĠT təhlükəsizliyi inzibatçısının
qeydlərini yoxlaya bilər.
Dolayı nəzarət testləri (Ġst: Paraq. 10(b))
A30. Bəzi Ģəraitlərdə, dolayı nəzarət elementlərinin səmərəliliyini
təsdiqləyən audit sübutları əldə etmək zərurəti yarana bilər.
Məsələn, auditor icazə verilmiĢ kredit normalarından artıq
satıĢların təfərrüatını əks etdirən operativ hesabatların istifadəçi
tərəfindən təhlil olunmasının səmərəliliyini testdən keçirməyi
qərara aldığı zaman istifadəçinin təhlil aparması və sonrakı
hərəkətləri birbaĢa auditoru maraqlandıran nəzarət elementidir.
Hesabatlardakı məlumatın dürüstlüyünə nəzarət elementləri
(məsələn, ümumi ĠT nəzarət elementləri) ―dolayı‖
nəzarət elementləri kimi təsvir edilir.
A31. ĠT vasitələrinə xas olan məlumatların iĢlənməsinin ardıcıllığı ucbatından avtomatlaĢdırılmıĢ tətbiqi nəzarət proqramı modulunun
həyata keçirilməsi barədə audit sübutu müəssisənin ümumi
nəzarət elementlərinin (xüsusən də dəyiĢikliyə nəzarət elementlərinin) səmərəliliyi barədə audit sübutu ilə kombinasiya
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Ģəklində nəzərdən keçirildiyi zaman məlumatların bu cür iĢlənməsinin səmərəliliyi barədə əsaslı audit sübutunu da təqdim edə
bilər.
Nəzarət testlərinin müddəti
Nəzərdə tutulmuĢ etibarlılıq dövrü (Ġst: Paraq. 11)
A32. Yalnız müəyyən zaman məqamına aid auditorun məqsədi üçün
audit sübutu yetərli ola bilər, məsələn, dövrün sonunda fiziki inventarizasiyaya nəzarət testinin keçirilməsi zamanı.
Digər tərəfdən, əgər auditor müəyyən dövr ərzində hansısa bir
nəzarət elementinə etibar etmək niyyətində olarsa, həmin dövr
ərzində müvafiq zamanlarda nəzarətin səmərəli Ģəkildə yerinə yetirilməsinə dair audit sübutu təqdim etmək imkanına malik test
yoxlamalarının keçirilməsi məqsədəuyğun olardı. Bu cür testlərə müəssisə tərəfindən nəzarət elementlərinin monitorinqinin
testləri aid ola bilər.
Aralıq dövrdə əldə edilmiĢ audit sübutlarından istifadə edilməsi (Ġst:
Paraq. 12(b))



Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskinin mühümlüyü.



Aralıq dövr ərzində testdən keçirilmiĢ nəzarət
elementləri və testdən keçirilərkən onlara
edilmiĢ əhəmiyyətli dəyiĢikliklər, o cümlədən məlumat sistemi, proseslər və iĢçi heyətdə edilmiĢ dəyiĢikliklər.



Həmin nəzarət elementlərinin səmərəliliyinə dair audit sübutlarının əldə edilməsinin həcmi.



Yerdə qalan dövrün uzunluğu.



Auditorun mahiyyəti üzrə əlavə yoxlama prosedurlarının
həcmini nəzarət elementlərinin etibarlılığı əsasında azaltmaq niyyətində olması.



Nəzarət mühiti.

A34. Əlavə audit sübutları, məsələn, yerdə qalan dövr ərzində nəzarət
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A33. Aralıq dövrdən sonra qalan dövr ərzində fəaliyyət göstərmiĢ
nəzarət elementləri barədə hansı əlavə audit sübutlarını əldə
etmək lazım olduğunu müəyyən edərkən müvafiq amillərə aĢağıdakılar daxildir:
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vasitələrini testdən keçirmək və ya müəssisə tərəfindən
bu nəzarət vasitələrinin monitorinqinin səmərəliliyini yoxlamaq
yolu ilə əldə edilə bilər.
Əvvəlki auditlərdə əldə edilmiĢ audit sübutlarından istifadə edilməsi
(Ġst: Paraq. 13)
A35. Müəyyən Ģəraitlərdə, əvvəlki auditlərdən əldə edilmiĢ audit sübutları cari dövr üçün auditorun audit prosedurlarını yerinə yetirməsi
Ģərtilə onların mühümlüyünü təsdiqləməsi üçün audit sübutu
təqdim edə bilər. Məsələn, əvvəlki auditi yerinə yetirərkən auditor
avtomatlaĢdırılmıĢ nəzarətin lazımi qaydada iĢləməsini müəyyən
etmiĢ ola bilər. Auditor avtomatlaĢdırılmıĢ nəzarətə, onun davam
edən səmərəli iĢləməsinə, məsələn, rəhbərliyin keçirdiyi sorğular
və qeydiyyat jurnallarının təftiĢi yolu ilə təsir edən dəyiĢikliklərin
edilmiĢ olmasını, hansı nəzarət elementlərinin dəyiĢdirilmiĢ olmasını göstərmək məqsədilə müəyyən etmək üçün audit sübutu
əldə edə bilər. Bu dəyiĢikliklər barədə audit sübutlarının nəzərdən
keçirilməsi nəzarət elementlərinin səmərəli iĢləməsinə dair cari
dövrdə əldə edilməli olan audit sübutlarının həcminin həm artırılmasına, həm də azaldılmasına dəlalət edə bilər.
Əvvəlki auditlərdən sonra dəyiĢiklik edilmiĢ nəzarət elementləri (Ġst:
Paraq. 14(a))
A36. DəyiĢikliklər əvvəlki auditlərdə əldə edilmiĢ audit sübutlarının
mühümlüyünə elə təsir edə bilər ki, cari mərhələdə onların etibarlılığı üçün əsaslar itirilmiĢ olur. Məsələn, sistemdə baĢ verən və
müəssisənin yeni sistem hesabatı almasına imkan verən dəyiĢikliklər çox ehtimal ki, əvvəlki dövrün audit sübutlarının mühümlüyünə təsir göstərmir; bununla belə, məlumatların fərqli Ģəkildə
toplanmasına və ya hesablanmasına səbəb olan dəyiĢiklik belə
sübutlara, Ģübhəsiz ki, təsir edir.
Əvvəlki auditlərdən sonra dəyiĢiklik edilməmiĢ nəzarət elementləri (Ġst:
Paraq. 14(b))
A37. Əvvəlki auditlərdə, aĢağıda təsvir olunmuĢ, yəni:
(a) sonuncu dəfə testdən keçirildikdən sonra dəyiĢdirilməmiĢ;
habelə
(b) mühüm riski aradan qaldıran nəzarət elementləri olmayan
nəzarət elementləri üçün əldə edilmiĢ audit sübutlarına etibar
etməklə bağlı auditorun qərarı peĢəkar mühakimə məsələsidir.
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Bundan əlavə, bu cür təkrar nəzarət testlərinin keçirilməsi
arasındakı vaxtın uzunluğu da peĢəkar mühakimə
məsələsidir, lakin 14(b) paraqrafına əsasən, təkrar testin
hər üç ildə ən azı bir dəfə keçirilməsi tələb edilir.



Nəzarət mühitinin səmərəli olmaması.



Nəzarət elementlərinin monitorinqinin səmərəli olmaması.



Müvafiq nəzarət elementləri çərçivəsində əl ilə iĢlənən əməliyyatların böyük həcmdə olması.



ĠĢçi heyət arasında nəzarətin tətbiqinə əhəmiyyətli Ģəkildə
təsir edən dəyiĢikliklər.



Nəzarətdə dəyiĢikliklərin edilməsi zərurətini göstərən Ģəraitlərin dəyiĢdirilməsi.



Ümumi ĠT nəzarət elementlərinin səmərəli olmaması.

A39. Auditorun əvvəlki auditlərdə əldə edilmiĢ audit sübutlarına etibar
etmək niyyətində olduğu bir sıra nəzarət elementləri mövcud
olduqda, hər bir auditdə həmin nəzarət elementlərinin bəzilərinin
testdən keçirilməsi nəzarət mühitinin davam edən
səmərəliliyi barədə təsdiqləyici məlumat təqdim edir. Bu, əvvəlki
auditlərdə əldə edilmiĢ audit sübutlarına etibar etməyin müvafiq
olması barədə auditorun qərar verməsinə kömək edir.
Nəzarət elementlərinin tətbiqinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi (Ġst:
Paraq. 16-17)
A40. Auditorun yerinə yetirdiyi prosedurlar əsasında aĢkar edilmiĢ
əhəmiyyətli təhrif daxili nəzarətdə mühüm bir çatıĢmazlığın
mövcudluğuna dair sanballı dəlalətdir.
A41. Nəzarət elementlərinin səmərəliliyi ilə bağlı konsepsiya nəzarət
elementlərinin müəssisə tərəfindən tətbiq edildiyi metodda bəzi
yayınmaların baĢ verə biləcəyini qəbul edir. Müəyyən edilmiĢ
nəzarət elementlərindən kənarlaĢmalara səbəb ola bilən amillərə
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A38. Ümumiyyətlə, əhəmiyyətli təhriflər riski nə qədər yüksək olarsa,
nəzarət elementlərinə etibar nə qədər böyük olarsa, keçən vaxt
müddətinin, əgər olarsa, bir o qədər qısa olması ehtimal edilir. Testin
təkrar keçirilməsi dövrünü azalda, yaxud əvvəlki auditlərdə əldə
edilmiĢ audit sübutuna ümumiyyətlə etibar olunmaması ilə
nəticələnə bilən amillərə aĢağıdakılar daxildir:

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMĠġ RĠSKLƏRƏ QARġI AUDĠTORLARIN
CAVAB TƏDBĠRLƏRĠ
iĢçi heyətin həlledici tərkibində dəyiĢikliklər, əməliyyatların
həcmində mühüm mövsümi tərəddüdlər və insani səhvlər daxildir. KənarlaĢmanın aĢkar edilmiĢ norması, xüsusilə də gözlənilən norma ilə müqayisədə, təsdiqləmələr səviyyəsindəki riski
auditor tərəfindən qoyulmuĢ səviyyəyə azaltmaq üçün nəzarətə
etibar etməyin mümkün olmadığını göstərə bilər.
Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları (Ġst: Paraq. 18)
A42. 18-ci paraqraf auditorun qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskindən asılı olmayaraq, əməliyyatların əhəmiyyətli kateqoriyası, hesab qalıqları və açıqlamaların hər biri üçün mahiyyəti
üzrə yoxlama prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetirməsini tələb
edir. Bu tələb aĢağıdakı faktları əks etdirir: (a) auditorun riski
qiymətləndirmə prosesi mühakimə yönümlüdür və beləliklə,
bütün əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən edə bilməz və (b)
daxili nəzarətin tərkib məhdudiyyətləri, o cümlədən rəhbərlik
tərəfindən ona məhəl qoyulmamasının mümkünlüyü mövcuddur.
Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının xüsusiyyəti və həcmi
A43. ġəraitlərdən asılı olaraq, auditor müəyyən edə bilər ki:

Yalnız əsaslı analitik prosedurların yerinə yetirilməsi audit
riskini məqbul dərəcədə aĢağı səviyyəyə azaltmaq üçün
yetərli olacaqdır, məsələn, auditorun riski qiymətləndirməsi
nəzarət testlərindən götürülmüĢ audit sübutu ilə dəstəkləndiyi
halda.


Yalnız təfərrüatlı testlərin keçirilməsi kifayətdir.



Əsaslı analitik prosedurların və təfərrüatlı testlərin uzlaĢdırılması
qiymətləndirilmiĢ risklərə cavab vermək üçün daha çox
uyğundur.

A44. Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar bir qayda olaraq, proqnozlaĢdırılması vaxt keçdikcə artan iri həcmli əməliyyatlara daha
çox tətbiq olunur. 520 saylı BAS5 audit ərzində mahiyyəti üzrə
analitik prosedurların tətbiqinə dair tələbləri müəyyən edir və
buna dair tövsiyələr təqdim edir.
A45. Risk və təsdiqləmələrin xüsusiyyəti təfərrüatlı testlərin
hazırlanmasının məqsədləri üçün vacib əhəmiyyətə malikdir.
5

520 saylı ―Analitik prosedurlar‖ BAS.
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Məsələn, mövcudluq və ya baĢ vermə təsdiqləmələri ilə bağlı
təfərrüatlı testlər maliyyə hesabatındakı məbləğdə əks
etdirilmiĢ maddələrin arasından seçim edilməsi və müvafiq audit
sübutu əldə edilməsindən ibarət ola bilər. Digər tərəfdən, tamlıq
təsdiqləməsi ilə bağlı olan təfərrüatlı testlər isə maliyyə
hesabatında müvafiq məbləğə daxil edilə bilən maddələrin arasından seçim edilməsi və onların daxil edilməsi faktının araĢdırılmasından ibarət ola bilər.
A46. Əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsi zamanı daxili
nəzarətin nəticələri nəzərə alındığı üçün nəzarət testlərinin
nəticələri qeyri-qənaətbəxĢ olduqda, mahiyyəti üzrə yoxlama
prosedurların həcmini artırmaq zərurəti yarana bilər. Bununla
belə, audit prosedurlarının həcminin artırılması yalnız o zaman
müvafiq olar ki, belə audit prosedurunun özü də həmin riskə
uyğun olsun.
A47. Nəzarət elementlərinin təfərrüatlı testlərini hazırlayarkən
testləĢdirmənin həcmi altında, bir qayda olaraq, seçmənin həcmi
düĢünülür. Bununla belə, digər məsələləri də nəzərə almaq
lazımdır, məsələn, digər testlərin keçirilməsi üçün seçim
vasitələrindən istifadə etməyin səmərəli olub-olmaması.
Bax: 500 saylı BAS6.

A48. Hesab qalıqları və onların elementləri ilə əlaqədar təsdiqləmələri
araĢdıran zaman kənar mənbələrdən təsdiqləmələrin alınması
prosedurları çox vaxt yararlı olur, lakin onların yalnız bu
məsələlərlə məhdudlaĢdırılması lazım deyildir. Məsələn, auditor
müəssisə ilə digər tərəflər arasında razılaĢmaların, müqavilələrin,
yaxud əməliyyatların Ģərtlərinin kənar mənbələrdən təsdiqlənməsini tələb edə bilər. Kənar təsdiqləmə prosedurları, həmçinin,
müəyyən Ģərtlərin yoxluğu barədə audit sübutu əldə etmək üçün
yerinə yetirilə bilər. Məsələn, sorğu gəlirlərin uçota alınmasının
dayandırılması barədə müəssisənin təsdiqləmələrinə təsir edə
bilən heç bir ―əlavə razılaĢma‖nın mövcud olmamasının təsdiqlənməsi ilə bağlı ola bilər. QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskinə cavab verilməsi zamanı kənar təsdiqləmə prose6

500 saylı ―Audit sübutları‖ BAS, 10-cu paraqraf.
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Kənar təsdiqləmə prosedurlarının yerinə yetirilməsi zərurətinin
nəzərdən keçirilməsi (Ġst: Paraq.19)
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durlarının müvafiq audit sübutları təqdim edə bildiyi digər
vəziyyətlərə aĢağıdakılar daxildir:


Bank hesablarının qalıqları və bank münasibətləri ilə bağlı
digər məlumatlar.



Debitor borcu qalıqları və müddətləri.



Üçüncü tərəflərin gömrük anbarlarında iĢlənmə və ya satıĢ
məqsədləri üçün saxlanılan mal-material ehtiyatları.



Məsul mühafizədə olan və ya hüquq Ģirkətlərinin və ya maliyyə təĢkilatlarının təminatı qismində mülkiyyətə sahiblik
haqqında sənədlər.



Üçüncü Ģəxslərin məsul mühafizəsində olan və ya birja
brokerləri tərəfindən alınmıĢ, lakin mühasibat balansının
tərtib edilməsi tarixində çatdırılmamıĢ investisiyalar.



Kreditorlara qaytarılası məbləğlər, o cümlədən müvafiq
ödəmə müddətləri və məhdudlaĢdırıcı Ģərtlər.



Kredit borclarının hesab qalıqları və müddətləri.

A49. Kənar təsdiqləmələrin müəyyən təsdiqləmələrlə bağlı müvafiq
audit sübutu təqdim edə bilməsinə baxmayaraq, həmin kənar təsdiqləmələrin daha az müvafiq audit sübutu təqdim etdiyi bəzi təsdiqləmələr vardır. Məsələn, kənar təsdiqləmələr debitor hesab
qalıqlarının bərpa edilə bilməsi ilə bağlı, onların mövcud olması
haqqında olduğundan daha az müvafiq audit sübutu təqdim edir.
A50. Auditor bir məqsəd üçün yerinə yetirilmiĢ kənar təsdiqləmə prosedurlarının digər məsələlər barədə audit sübutu əldə etmək imkanı
yaratdığını müəyyən edə bilər. Məsələn, bank hesablarının
qalıqları üzrə təsdiqləmə tələblərinə çox vaxt digər maliyyə
hesabatı təsdiqləmələrinə uyğun məlumat üçün tələblər daxil olur.
Bu cür mülahizələr kənar təsdiqləmə prosedurlarını yerinə yetirməyin məqsədəuyğun olması haqqında auditorun verdiyi qərara
təsir edə bilər.
A51. Auditorun kənar təsdiqləmə prosedurlarının mahiyyəti üzrə yoxlama audit prosedurları kimi yerinə yetirilməli olmasını araĢdırmasına yardım edə bilən amillərə aĢağıdakılar daxildir:


Təsdiqləyici tərəfin əsas mövzu barədə bilgisi – cavablar
təsdiqləyici tərəfin təsdiqlənən məlumat barədə ilkin biliyə
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malik olan bir nümayəndəsi tərəfindən təmin edilərsə, daha
etibarlı ola bilər.


Nəzərdə tutulan təsdiqləyici tərəfin cavab vermək bacarığı
və ya istəyi – məsələn, təsdiqləyici tərəf:
o

Təsdiqləmə tələbinə cavab verməklə bağlı məsuliyyəti qəbul etməyə bilər;

o

Cavab verilməsi prosesini çox bahalı və ya vaxt aparan hesab edə bilər;

o

Cavab tədbiri görülməsi nəticəsində ortaya çıxan potensial hüquqi öhdəlik barədə narahatlığı ola bilər;

o

Müxtəlif valyutalarla aparılan əməliyyatlara görə
məsuliyyət daĢıya bilər; yaxud

o

Təsdiqləmə tələblərinin cavablandırılma prosesinin
gündəlik əməliyyatların mühüm aspekti olmadığı
mühitdə fəaliyyət göstərə bilər.

Bu cür vəziyyətlərdə, təsdiqləyici tərəf cavab verməyə
bilər, təsadüfən cavab verə bilər, yaxud cavabın tətbiq
dairəsini məhdudlaĢdıra bilər.


Nəzərdə tutulan təsdiqləyici tərəfin obyektivliyi - əgər təsdiqləyici tərəf müəssisə ilə
əlaqəlidirsə, təsdiqləmə
tələblərinə verilən cavablar daha az etibarlı ola bilər.

A52. Maliyyə hesabatlarının bağlanması prosesinə aid auditorun mahiyyəti
üzrə prosedurların xüsusiyyəti və həcmi müəssisənin maliyyə
hesabatının hazırlanması prosesinin və müvafiq əhəmiyyətli
təhriflər riskinin xüsusiyyətlərindən və mürəkkəbliyindən
asılıdır.
Mühüm risklərə cavab qismində həyata keçirilən mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurları (Ġst: Paraq. 21)
A53. Bu BAS-ın 21-ci paraqrafı auditorun əhəmiyyətli risklər kimi
müəyyən etmiĢ olduğu risklərin xüsusilə cavabı olan mahiyyəti
üzrə yoxlama prosedurlarını yerinə yetirməsini tələb edir. Auditorun birbaĢa olaraq müvafiq təsdiqləyici tərəfdən qəbul etdiyi
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Maliyyə hesabatının bağlanması prosesinə aid mahiyyəti üzrə
prosedurlar (Ġst: Paraq. 20)
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kənar təsdiqləmə formasında audit sübutları auditorun istər dələduzluq, istərsə də səhv üzündən yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskinə cavab verilməsini tələb etməsi barədə çox etibarlı audit
sübutları əldə etməkdə auditora yardımçı ola bilər. Məsələn, əgər
auditor rəhbərliyin gəlirlərlə bağlı gözləntilərə cavab verilməsi
ilə bağlı təzyiq altında olduğunu müəyyən edərsə, rəhbərliyin
satıĢ üzrə razılaĢmalarla bağlı gəlirləri düzgün tanımamaq və ya
satıĢları mənzil baĢına çatdırmazdan əvvəl onların hesab-fakturalarını göndərmək yolu ilə satıĢları ĢiĢirtməsi ilə bağlı risk
mövcud ola bilər. Bu Ģəraitlərdə auditor, məsələn, kənar təsdiqləmə prosedurlarını yalnız gecikdirilən məbləğləri təsdiqləməkdən ötrü deyil, həmçinin, satıĢ razılaĢmalarının
təfərrüatlarını, o cümlədən tarixini, geri qaytarma ilə bağlı
hüquqlarını, çatdırılma Ģərtlərini təsdiqləməkdən ötrü planlaĢdıra
bilər. Bundan əlavə, auditor bu cür kənar təsdiqləmə prosedurlarını müəssisənin maliyyə əməliyyatları ilə bağlı olmayan
iĢçi heyəti arasında satıĢ razılaĢmaları və çatıdırılma Ģərtlərində
edilmiĢ istənilən dəyiĢikliklərlə bağlı sorğu keçirilməsi ilə
tamamlamağı səmərəli hesab edə bilər.
Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının müddəti (Ġst: Paraq. 22-23)
A54. Əksər hallarda əvvəlki auditin mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarından götürülmüĢ audit sübutları cari dövr üçün ya az audit
sübutu təqdim edir, ya da heç etmir. Bununla belə, istisnalar
mövcuddur, məsələn, əvvəlki auditdə dəyiĢikliklərə məruz qalmamıĢ sekyuritizasiyanın quruluĢu ilə bağlı əldə edilmiĢ hüquqi
rəy cari dövrdə yararlı ola bilər. Bu cür hallarda əgər həmin sübut
və əlaqədar əsas mövzu fundamental Ģəkildə dəyiĢmiĢ olmazsa
və onun davam edən əhəmiyyətliliyini müəyyən etmək üçün cari
dövr ərzində audit prosedurları yerinə yetirilmiĢ olarsa, əvvəlki
auditin mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarından götürülmüĢ
audit sübutunu istifadə etmək məqsədəuyğun ola bilər.
Aralıq dövrdə əldə edilmiĢ audit sübutlarından istifadə olunması (Ġst:
Paraq. 22)
A55. Bəzi Ģəraitlərdə auditor aralıq tarixdə mahiyyəti üzrə yoxlama
prosedurlarını yerinə yetirməyin və dövrün sonuna qalan balansla
aralıq tarixə olan müqayisə edilə bilən məlumatı aĢağıdakı
məqsədlərlə müqayisə etməyin və üzləĢdirmənin səmərəli olmasını müəyyən edə bilər:
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(a) Qeyri-adi olması aĢkara çıxan məbləğləri müəyyən etmək;
(b) Ġstənilən bu cür məbləğləri araĢdırmaq; habelə
(c) Yeni dövrü yoxlamadan keçirmək üçün mahiyyəti üzrə
yoxlama analitik prosedurları və ya təfərrüatlı testləri
yerinə yetirmək.



Nəzarət mühiti və digər müvafiq nəzarət elementləri.



Audit prosedurları üçün zəruri olan məlumatın son tarixdə
əldə edilməsi.



Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurunun məqsədi.



QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski.



Əməliyyat kateqoriyasının və ya hesab qalıqlarının və
əlaqəli təsdiqləmələrin xüsusiyyəti.



Auditorun dövrün sonunda mövcud ola bilən təhriflərin aĢkar edilməyəcəyi ilə bağlı riski azaltmaq məqsədilə yerdə
qalan dövrü ört-basdır etmək üçün müvafiq mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurları və ya nəzarət testləri ilə uzlaĢdırılmıĢ
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarını yerinə yetirmək bacarığı.

A57. AĢağıdakı kimi amillər aralıq tarixlə dövrün sonu arasındakı dövr
baxımından mahiyyəti üzrə yoxlama analitik prosedurlarının yerinə yetirilməsi barədə qərara təsir edə bilər:


Əməliyyatların xüsusi kateqoriyalarının və ya hesab qalıqlarının dövrün sonuna olan qalıqlarının məbləğ, nisbi
əhəmiyyətlilik və tərkib baxımından kafi Ģəkildə proqnozlaĢdırıla bilən olması.



Müəssisənin əməliyyatlarının bu cür kateqoriyalarının
və ya hesab qalıqlarının aralıq tarixlərdə təhlil və düzəliĢ
edilməsi prosedurları, habelə uçot dövrlərinin bağlanması
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A56. Gələcəkdə əlavə prosedurları yerinə yetirmədən aralıq dövrdə
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının yerinə yetirilməsi auditorun dövrün sonunda mövcud ola bilən təhrifləri aĢkar etməyəcəyi ilə bağlı riski artırır. Yerdə qalan dövr uzandıqca, bu
risk daha da artır. AĢağıdakı kimi amillər aralıq tarixdə mahiyyəti
üzrə yoxlama prosedurlarını yerinə yetirməyin zəruri olub-olmamasına təsir edə bilər:

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMĠġ RĠSKLƏRƏ QARġI AUDĠTORLARIN
CAVAB TƏDBĠRLƏRĠ
prosedurları qanunauyğunluğu.
Maliyyə hesabatının verilməsi ilə bağlı məlumat sisteminin
dövrün sonuna qalıqlar və yerdə qalan dövrdəki
əməliyyatlarla bağlı və aĢağıdakıları araĢdırmaq üçün
yetərli məlumatı təmin edəcək olması:



(a) Əhəmiyyətli qeyri-adi əməliyyatlar və ya yazılıĢlar (o
cümlədən dövrün sonunda və ya ona yaxın dövrdə olanlar);
(b) Mühüm tərəddüdlərin, yaxud baĢ verməmiĢ, gözlənilən
tərəddüdlərin digər səbəbləri; habelə
(c) Əməliyyatların kateqoriyalarının və ya hesab qalıqlarının
tərkibində dəyiĢikliklər.
Aralıq tarixdə aĢkar edilmiĢ təhriflər (Ġst: Paraq. 23)
A58. Auditor yerdə qalan dövrü əhatə edən mahiyyəti üzrə yoxlama
prosedurlarının planlaĢdırılmıĢ xüsusiyyəti, müddəti və ya həcminin
aralıq tarixdə aĢkar edilmiĢ gözlənilməz təhriflərin nəticəsi olaraq
dəyiĢdirilmə zərurəti barədə nəticə çıxardığı zaman bu dəyiĢdirilmə dövrünün sonunda aralıq tarixdə yerinə yetirilmiĢ
prosedurların uzadılması və ya təkrar edilməsini əks etdirə bilər.
Maliyyə hesabatlarının təqdimatının adekvatlığı (Ġst: Paraq. 24)
A59. Maliyyə hesabatlarının müvafiq təqdimatı, tərtibatı və
məzmununun qiymətləndirilməsinə, məsələn, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə əsasən tələb edildiyi hallarda
istifadə olunmuĢ terminologiya, məlumatların detallaĢdırılma səviyyəsi, məbləğlərin toplanması və bölünməsi, habelə hesabatda əks
etdirilmiĢ məbləğlərin əsasları daxildir.
Audit sübutlarının yetərliliyi və münasibliyinin qiymətləndirilməsi
(Ġst: Paraq. 25–27)
A60. Maliyyə hesabatlarının auditi kumulyativ və təkrarlanan bir prosesdir. Auditor planlaĢdırılmıĢ audit prosedurlarını yerinə yetirdikcə, əldə edilmiĢ audit sübutları auditorun digər
planlaĢdırılmıĢ audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və
həcmini dəyiĢməsinə səbəb ola bilər. Auditorun diqqətini riski
qiymətləndirmə prosesinin əsaslandırıldığı məlumatdan
əhəmiyyətli Ģəkildə fərqlənən məlumat cəlb edə bilər. Məsələn,


Auditorun mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarını yerinə

330 saylı BAS
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yetirmək yolu ilə aĢkar etdiyi təhriflərin həcmi auditorun
riski qiymətləndirmə prosesləri barədəki mühakiməsini
dəyiĢə və daxili nəzarətdəki əhəmiyyətli çatıĢmazlığa
dəlalət edə bilər.


Auditor mühasibat uçotu sənədlərindəki ziddiyyətlərdən və
ya sübutların bir-biri ilə ziddiyyət təĢkil etməsi və çatıĢmamasından xəbərdar ola bilər.



Auditin ümumi təhlili mərhələsində yerinə yetirilmiĢ analitik prosedurlar əvvəllər qəbul edilməmiĢ əhəmiyyətli
təhrif riskinə dəlalət edə bilər.

Bu cür Ģəraitlərdə, əməliyyatlar, hesab qalıqları və ya açıqlamaların və əlaqəli təsdiqləmələrin bütün və ya bəzi kateqoriyaları
üzrə qiymətləndirilmiĢ risklərin düzəliĢ edilmiĢ mülahizə
əsasında, auditorun planlaĢdırılmıĢ audit prosedularını təkrar
qiymətləndirilməsi zəruri ola bilər. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
auditorun riski qiymətləndirmə prosesinin yoxlanıb düzəliĢ
edilməsinə dair əlavə təlimatı əks etdirir.7
A61. Auditor dələduzluq və ya səhv faktının təcrid edilmiĢ bir hadisə
olmasını fərz edə bilməz. Bu baxımdan, təhrifin aĢkar edilməsinin
qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə necə təsir etməsinin nəzərdən keçirilməsi qiymətləndirmənin uyğun olmasının müəyyənləĢdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.



Təsdiqləmə səviyyəsində potensial təhrifin əhəmiyyətliliyi
və onun istər fərdi Ģəkildə, istərsə də digər potensial təhriflərlə məcmu halında, maliyyə hesabatları səviyyəsində
əhəmiyyətli təsirə malik olma ehtimalı.



Riskləri aradan qaldırmaq üçün rəhbərliyin həyata keçirdiyi
cavab tədbirlərinin və nəzarət elementlərinin səmərəliliyi.
Əvvəlki auditlər zamanı oxĢar potensial təhriflərlə bağlı qazanılmıĢ təcrübə.





7

Yerinə yetirilmiĢ audit prosedurlarının nəticələri, o cümlədən dələduzluq və ya səhvlə bağlı xüsusi halların bu cür

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 31-ci paraqraf.
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A62. Yetərli münasib audit sübutunun nədən ibarət olmasına dair auditorun mühakiməsinə aĢağıdakı amillər təsir edir:

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMĠġ RĠSKLƏRƏ QARġI AUDĠTORLARIN
CAVAB TƏDBĠRLƏRĠ
audit prosedurları əsasında müəyyən edilməsi.
Əldə olunan məlumatın mənbəyi və etibarlılığı.



Audit sübutunun inandırıcılığı.
Müəssisə və onun mühitinin, o cümlədən müəssisənin daxili
nəzarət sisteminin öyrənilməsi.

SənədləĢdirmə (Ġst: Paraq. 28)
A63. Audit sənədləĢdirməsinin forması və həcmi peĢəkar mühakimə
əsasında müəyyən edilir və bu, müəssisənin fəaliyyətinin xarakteri, ölçüsü və mürəkkəbliyindən, onun daxili nəzarət sistemində
məlumatın mövcudluğundan, habelə auditin metodlarından və
texnologiyasından asılıdır.

330 saylı BAS
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EDƏN MÜƏSSĠSƏNĠN AUDĠTĠ ÜZRƏ MÜLAHĠZƏLƏR
(15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır)

MÜNDƏRĠCAT
Paraqraf
GiriĢ

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Xidmət təĢkilatının təqdim etdiyi xidmətlər, o cümlədən daxili
nəzarət sistemi barədə təsəvvürün formalaĢdırılmasıĢ...............A1−A23
QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı
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Subxidmət təĢkilatının xidmətlərini əhatə etməyən 1-ci və
2-ci növ hesabatlar............................................................................A40
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Xidmət təĢkilatının fəaliyyəti ilə bağlı dələduzluq, qanun və
qaydaların tələblərinə əməl olunmaması və düzəliĢ edilməmiĢ
təhriflər................................................................................................A41
Ġstifadəçinin auditorunun hesabat verməsi ................................A42-A44
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402 saylı ―Xidmət təĢkilatının xidmətindən istifadə edən müəssisənin
auditi üzrə mülahizələr‖ beynəlxalq audit standartı (BAS) 200 saylı
―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit
standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə birlikdə oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) istifadəçi müəssisənin bir və
ya daha çox xidmət təĢkilatının xidmətlərindən istifadə etdiyi
zaman auditorun müvafiq audit sübutu əldə etməklə bağlı məsuliyyətindən bəhs edir. Xüsusilə, bu, istifadəçi müəssisənin, o
cümlədən audit üçün mühüm olan daxili nəzarət fəaliyyəti, habelə
əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən edib qiymətləndirmək üçün
yetərli anlayıĢ əldə edərkən və bu risklərə cavab olaraq sonrakı
audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetirərkən istifadəçi müəssisənin auditorunun 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ı1 və 330
saylı BAS-ı2 tətbiq etməsi qaydasını müəyyən edir.

3. Xidmət təĢkilatının təqdim etdiyi xidmətlər istifadəçi müəssisənin
maliyyə hesabatının auditi üçün o halda mühüm olur ki, həmin
xidmətlər və onlara nəzarət elementləri istifadəçi müəssisənin
maliyyə hesabatı ilə bağlı olan informasiya sisteminin, o cümlədən müvafiq biznes proseslərinin tərkibinə daxildir. Xidmət
təĢkilatında tətbiq edilən əksər nəzarət elementləri maliyyə
hesabatının hazırlanması ilə bağlı olsa da, audit üçün mühüm
olan digər nəzarət elementləri də mövcud ola bilər, məsələn, aktivlərin mühafizəsi sisteminə nəzarət elementləri. Xidmət təĢkilatının xidmətləri aĢağıdakı aspektlərdən hər hansı birinə təsir
edərsə, bu xidmətlər istifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatı ilə
bağlı məlumat sisteminin, o cümlədən müvafiq biznes proseslərinin tərkibinə daxildir:
1

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssiə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi ― BAS.
2
330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
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2. Əksər müəssisələr müəyyən biznes proseslərinin yerinə yetirilməsini – müəssisənin rəhbərliyi altında hansısa bir konkret vəzifənin yerinə yetirilməsindən tutmuĢ bütöv biznes vahidlərinin
və ya xidmətlərinin, məsələn, vergi qanunvericiliyinə riayət
edilməsinə nəzarət xidmətinin yeniləĢdirilməsinədək xidmət təĢkilatlarına həvalə edirlər. Xidmət təĢkilatları tərəfindən göstərilən
xidmətlərin əksəriyyəti müəssisənin kommersiya fəaliyyətinin
ayrılmaz hissəsini təĢkil edir; bununla belə, həmin xidmətlərin
heç də hamısı audit üçün mühüm deyildir.

XĠDMƏT TƏġKĠLATININ XĠDMƏTĠNDƏN ĠSTĠFADƏ EDƏN
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(a) Ġstifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyət
kəsb edən əməliyyat kateqoriyaları;
(b) Həm informasiya texnologiyası (ĠT), həm də əl ilə idarə
edilən sistemlərdə istifadəçi müəssisənin əməliyyatlarının
baĢlandığı, uçota alındığı, iĢləndiyi, zərurət olarsa, düzəliĢ
edildiyi, baĢ kitaba köçürüldüyü və maliyyə hesabatlarında
əks etdirildiyi prosedurlar;
(c) Əlaqədar mühasibat uçotunun istər elektron, istərsə də
kağız formasında olan və istifadəçi müəssisənin maliyyə
hesabatlarındakı məlumatı və xüsusi hesabları dəstəkləyən
və istifadəçi müəssisənin əməliyyatlarının baĢlanması,
uçota alınması, iĢlənməsi və hesabatda əks etdirilməsi üçün
istifadə olunan məlumatları; bura düzgün olmayan
məlumata düzəliĢ olunması və məlumatın baĢ kitaba necə
köçürülməsi də daxildir;
(d) Ġstifadəçi müəssisənin məlumat sisteminə maliyyə hesabatları üçün əməliyyatlardan savayı, əhəmiyyətli olan hadisə
və Ģəraitlərin daxil edilməsi qaydası;
(e) Ġstifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatlarını, o cümlədən
əhəmiyyətli uçot qiymətləndirmələrini və açıqlamaları
hazırlamaq üçün istifadə edilən proses; habelə
(f) Mühasibat yazılıĢlarına, o cümlədən təkrarlanmayan, qeyri-adi
əməliyyatların və ya tənzimləmələrin uçotu üçün istifadə
edilən qeyri-standart yazılıĢlara nəzarət elementləri.
4. Ġstifadəçinin auditoru tərəfindən yerinə yetirilən iĢin xüsusiyyəti və
həcmi
xidmət təĢkilatının təqdim etdiyi xidmətlərlə bağlı həmin
xidmətlərin xüsusiyyətindən, istifadəçi müəssisə üçün
əhəmiyyətindən və həmin xidmətlərin audit üçün
mühümlüyündən asılıdır.
5. Bu BAS maliyyə müəssisələrinin təqdim etdiyi və emalı ilə
məhdudlaĢdırılan xidmətlərə, müəssisənin maliyyə idarəsində
mövcud hesabı üçün, müəssisə tərəfindən xüsusi təsdiqlənmiĢ
əməliyyatlara, məsələn, cari hesablar üzrə əməliyyatların
bank tərəfindən iĢlənməsinə və ya qiymətli kağızlarla aparılan
əməliyyatların broker tərəfindən iĢlənməsinə Ģamil edilmir.
402 saylı BAS
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Bundan əlavə, bu BAS digər müəssisələrdə, məsələn, tərəfdaĢlıq
birliklərində, korporasiyalarda və birgə müəssisələrdə paylar
üzrə hesabatlar onların sahiblərinə təqdim olunduqda, pay ilə əlaqədar
əməliyyatların auditinə Ģamil olunmur.
Qüvvəyə minmə tarixi
6. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən sonra baĢlanan dövrlər
üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsədlər
7. Xidmət təĢkilatının xidmətlərindən istifadə edən istifadəçinin auditorunun məqsədləri aĢağıdakılardan ibarətdir:
(a) Xidmət təĢkilatının təqdim etdiyi xidmətlərin xüsusiyyəti və
əhəmiyyətliliyi, habelə istifadəçi müəssisənin audit üçün
mühüm olan daxili nəzarət sisteminə onların təsiri barədə
əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən edib qiymətləndirmək
üçün təsəvvür əldə etmək; habelə
(b) Həmin risklərə qarĢı cavab tədbiri qismində həyata keçirilə
bilən audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetirmək.

AnlayıĢlar

(a) Ġstifadəçi müəssisənin əlavə nəzarət vasitələri (Complementary user entity controls) - Xidmət təĢkilatının xidmət
göstərilməsi ilə bağlı öz üzərinə götürdüyü iĢlərin istifadəçi
müəssisələr tərəfindən həyata keçiriləcəyi və nəzarət
məqsədlərinə nail olmaq zəruri olduqda, öz sisteminin
təsvirində müəyyən edilən nəzarət iĢləri.
(b) Xidmət təĢkilatındakı nəzarət vasitələrinin təsviri və strukturuna dair hesabat (Bu BAS-da ―1-ci növ hesabat‖ adlanır)
(Report on the description and design of controls at a service organization (referred to in this ISA as a type 1 report)—aĢağıdakılardan ibarətdir:
(i)

Xidmət təĢkilatı sisteminin, habelə konkret bir tarixdə planlaĢdırılmıĢ və həyata keçirilmiĢ nəzarət
məqsədlərinin və müvafiq nəzarət prosedurlarının
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8. BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənaları kəsb
edir:
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təĢkilatın rəhbərliyi tərəfindən hazırlanmıĢ təsviri;
habelə
(ii)

(c)

Xidmət təĢkilatı auditorunun ağlabatan əminlik aĢılamaq məqsədilə hazırladığı və xidmət təĢkilatı
sisteminin, habelə konkret bir tarixdə planlaĢdırılmıĢ
və həyata keçirilmiĢ nəzarət məqsədlərinin və müvafiq nəzarət prosedurlarının təĢkilatın rəhbərliyi
tərəfindən hazırlanmıĢ təsvirinə və müəyyən olunmuĢ məqsədlərə nail olmaq üçün nəzarət vasitələrinin hazırlanmasının münasibliyinə dair
xidmət təĢkilatı auditorunun rəyini əks etdirən
hesabat.

Xidmət təĢkilatındakı nəzarət vasitələrinin təsviri, strukturu
və istismar keyfiyyətinə dair hesabat (402 saylı BAS-da ―2ci növ hesabat‖ adlanır) (Report on the description, design,
and operating effectiveness of controls at a service organization (referred to in ISA 402 as a type 2 report) aĢağıdakılardan ibarətdir:
(i)

Xidmət təĢkilatı sisteminin, habelə konkret bir tarixdə planlaĢdırılmıĢ və həyata keçirilmiĢ nəzarət
məqsədlərinin və müvafiq nəzarət prosedurlarının,
onların göstərilmiĢ bir tarixdə və ya konkret bir dövr
ərzində planlaĢdırılaraq həyata keçirilməsi və bəzi
hallarda konkret bir dövr ərzində onların istismar
keyfiyyəti haqqında təĢkilatın rəhbərliyi tərəfindən
hazırlanmıĢ təsviri; habelə

(ii)

Xidmət təĢkilatı auditorunun ağlabatan əminlik
aĢılamaq məqsədilə hazırladığı və aĢağıdakıları əks
etdirən hesabat:
a. Xidmət təĢkilatı sisteminin, habelə konkret bir
tarixdə planlaĢdırılmıĢ və həyata keçirilmiĢ
nəzarət məqsədlərinin və müvafiq nəzarət
prosedurlarının təĢkilatın rəhbərliyi tərəfindən
hazırlanmıĢ təsvirinə və konkret məqsədlərə
nail olmaq üçün nəzarət vasitələrinin tərtib
edilməsinin münasibliyinə və nəzarət vasitələrinin istismar keyfiyyətinə dair xidmət
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təĢkilatı auditorunun rəyi; habelə
b. Xidmət təĢkilatı auditorunun nəzarət
testlərinin və onların nəticələrinin təsviri.
(d) Xidmət təĢkilatının auditoru (Service auditor) - Xidmət
təĢkilatının tələbi ilə, xidmət təĢkilatının nəzarət prosedurlarına dair əminlik hesabatı təqdim edən auditor.
(e) Xidmət təĢkilatı (Service organization) – Üçüncü tərəf təĢkilat (və ya üçüncü tərəf təĢkilatın seqmenti) olub, onun
xidmətindən istifadə edən müəssisələri həmin müəssisələrin
maliyyə hesabatına müvafiq məlumat sistemlərinin tərkibi
olan xidmətlərlə təmin edən təĢkilat.
(f) Xidmət təĢkilatının sistemi (Service organization’s system)
- Xidmət təĢkilatının onun xidmətlərindən istifadə edən
müəssisələri xidmət təĢkilatı auditorunun hesabatında əks
olunmuĢ xidmətlərlə təmin etmək üçün hazırladığı, həyata
keçirdiyi, dəstəklədiyi qayda və prosedurlar.
(g) Subxidmət təĢkilatı (Subservice organization) - Digər xidmət təĢkilatı tərəfindən onların xidmətindən istifadə edən
müəssisələrə həmin müəssisələrin maliyyə hesabatına müvafiq məlumat sistemlərinin tərkibi olan bəzi xidmətləri
göstərmək üçün istifadə edilən xidmət təĢkilatı.

(i) Ġstifadəçi müəssisə (User entity) - Xidmət təĢkilatının xidmətlərindən istifadə edən və maliyyə hesabatlarının auditi
aparılan müəssisə.

Tələblər
Xidmət təĢkilatının təqdim etdiyi xidmətlər, o cümlədən daxili
nəzarət sistemi barədə təsəvvürün formalaĢdırılması
9. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a3 müvafiq surətdə istifadəçi
müəssisənin fəaliyyəti öyrənilərkən, istifadəçinin auditoru istifadəçi müəssisə barədə, xidmət təĢkilatının xidmətlərindən isti-

3
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(h) Ġstifadəçinin auditoru (User auditor) - Ġstifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatlarının auditini aparan və hesabat
hazırlayan auditor.

XĠDMƏT TƏġKĠLATININ XĠDMƏTĠNDƏN ĠSTĠFADƏ EDƏN
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fadəçi müəssisənin öz fəaliyyətində necə istifadə etməsi
haqqında, o cümlədən aĢağıdakılar barədə təsəvvür əldə etməlidir: (Ġst: Paraq. A1-A2)
(a) Xidmət təĢkilatı tərəfindən təqdim edilmiĢ xidmətlərin
xüsusiyyəti və həmin xidmətlərin istifadəçi müəssisə üçün
əhəmiyyəti, o cümlədən istifadəçi müəssisənin daxili
nəzarətinə təsiri; (Ġst: Paraq. A3-A5)
(b) Xidmət təĢkilatı tərəfindən iĢlənən əməliyyatların,
hesabların və ya maliyyə hesabatının hazırlanması proseslərinin xüsusiyyəti və əhəmiyyətliliyi; (Ġst: Paraq. A6)
(c) Xidmət təĢkilatı ilə istifadəçi müəssisənin qarĢılıqlı
əlaqəsinin dərəcəsi; habelə (Ġst: Paraq. A7)
(d) Ġstifadəçi müəssisə ilə xidmət təĢkilatı arasındakı münasibətlərin, o cümlədən xidmət təĢkilatı tərəfindən görülən
iĢlər üzrə müvafiq müqavilə Ģərtlərinin xüsusiyyəti. (Ġst:
Paraq. A8-A11)
10. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a4 müvafiq olaraq, audit üçün
mühüm olan daxili nəzarəti öyrənərkən, istifadəçinin auditoru istifadəçi müəssisədə müvafiq nəzarət elementlərinin xidmət təĢkilatının təqdim etdiyi xidmətlərlə bağlı strukturu və tətbiqini, o
cümlədən xidmət təĢkilatının iĢlədiyi əməliyyatlara tətbiq olunan nəzarət elementlərini qiymətləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A12A14)
11. Ġstifadəçinin auditoru əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən olunaraq qiymətləndirilməsindən ötrü xidmət təĢkilatının təqdim etdiyi xidmətlərin xüsusiyyəti və əhəmiyyətliliyi və onların istifadəçi
müəssisənin auditi üçün mühüm olan daxili nəzarətinə təsiri
barədə yetərli təsəvvürün əldə edilmiĢ olmasını müəyyənləĢdirməlidir.
12. Əgər istifadəçinin auditoru bu məsələlər barədə istifadəçi müəssisədən yetərli təsəvvür əldə edə bilmirsə, onda həmin təsəvvürü
aĢağıdakı prosedurlardan birini və ya bir neçəsini yerinə yetirməklə əldə etməlidir:
(a) Mövcud olarsa, 1-ci və ya 2-ci növ hesabatların əldə edil4
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məsi;
(b) Konkret məlumat əldə etmək məqsədilə istifadəçi müəssisə
vasitəsilə xidmət təĢkilatı ilə əlaqə saxlanması;
(c) Xidmət təĢkilatına baĢ çəkilməsi və xidmət təĢkilatındakı
müvafiq nəzarət elementləri barədə zəruri məlumatları
təqdim edəcək prosedurların yerinə yetirilməsi; yaxud
(d) Xidmət təĢkilatındakı müvafiq nəzarət elementləri barədə
zəruri məlumatları təmin edəcək prosedurları yerinə yetirmək üçün digər istifadəçinin auditorundan istifadə edilməsi.
(Ġst: Paraq. A15-A20)
İstifadəçinin auditorunun xidmət təşkilatını öyrənərkən əldə etdiyi faktları
təsdiqləmək üçün 1-ci və ya 2-ci növ hesabatdan istifadə edilməsi
13. 1-ci və ya 2-ci növ hesabatın təqdim etdiyi audit sübutlarının
yetərliliyi və münasibliyini müəyyən edərkən, istifadəçinin auditoru aĢağıdakılara əmin olmalıdır:
(a) Xidmət təĢkilatı auditorunun peĢəkar səriĢtəsi və müstəqilliyi; habelə

14. Əgər istifadəçinin auditoru xidmət təĢkilatındakı nəzarət elementlərinin strukturu və tətbiqini öyrənərkən əldə etdiyi faktları
təsdiqləməkdən ötrü 1-ci və ya 2-ci növ hesabatdan audit sübutu
qismində istifadə etməyi planlaĢdırırsa, onda istifadəçinin auditoru:
(a) Xidmət təĢkilatındakı nəzarət elementlərinin strukturunun
istifadəçinin auditorunun məqsədlərinə uyğun tarixdə və ya
dövr üzrə təsvir olunduğunu aydınlaĢdırmalıdır;
(b) Hesabatda təqdim edilmiĢ sübutların istifadəçi müəssisənin
auditi üçün mühüm olan daxili nəzarətini öyrənmək üçün
yetərli və münasib olmasını qiymətləndirməlidir; habelə
(c) Ġstifadəçi müəssisənin xidmət təĢkilatı tərəfindən müəyyən
edilmiĢ əlavə nəzarət elementlərinin istifadəçi müəssisəyə
uyğunluğunu müəyyən etməli və belə olarsa, istifadəçi
müəssisənin bu cür nəzarət elementlərini planlaĢdıraraq
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(b) 1-ci və ya 2-ci növ hesabatın hazırlanması üçün əsas
götürülmüĢ standartların adekvatlığı. (Ġst: Paraq. A 21)
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həyata keçirmiĢ olmasını müəyyənləĢdirməlidir. (Ġst: Paraq.
A22-A23)
QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı cavab
tədbirləri
15. QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı 330 saylı BAS-a müvafiq qaydada cavab tədbirləri görərkən, istifadəçinin auditoru:
(a) Ġstifadəçi müəssisənin uçot sənədlərində müvafiq maliyyə
hesabatı təsdiqləmələrinə aid yetərli münasib audit sübutlarının olub-olmadığını müəyyən etməlidir; bunlar olmazsa,
(b) Yetərli münasib audit sübutları əldə etmək üçün əlavə audit
prosedurlarını yerinə yetirməli və ya xidmət təĢkilatında
həmin prosedurları istifadəçinin auditorunun adından yerinə
yetirmək üçün digər auditoru cəlb etməlidir. (Ġst: Paraq.
A24-A28)
Nəzarət testləri
16. Ġstifadəçinin auditorunun riski qiymətləndirmə prosesinə xidmət
təĢkilatındakı nəzarət elementlərinin səmərəli iĢləməsi barədə
gözlənilən nəticələr daxil olduqda, istifadəçinin auditoru aĢağıdakı prosedurların bir və ya bir neçəsindən həmin nəzarət elementlərinin səmərəli fəaliyyəti barədə audit sübutu əldə etməlidir:
(a) Mümkün olarsa, 2-ci növ hesabatın əldə edilməsi;
(b) Xidmət təĢkilatında müvafiq nəzarət testlərinin
yerinə yetirilməsi; yaxud
(c) Xidmət təĢkilatında nəzarət testlərini istifadəçinin auditorunun
adından yerinə yetirmək üçün baĢqa auditorun
cəlb edilməsi. (Ġst: Para. A29-A30)
2-ci növ hesabatdan xidmət təĢkilatındakı nəzarət elementlərinin
səmərəli tətbiqi barədə audit sübutu qismində istifadə edilməsi
17. 16(a) paraqrafına müvafiq olaraq, əgər istifadəçinin auditoru 2ci növ hesabatdan xidmət təĢkilatındakı nəzarət elementlərinin
səmərəli tətbiqi barədə audit sübutu qismində istifadə etməyi
planlaĢdırırsa, onda xidmət təĢkilatı auditorunun hesabatında
nəzarət elementlərinin səmərəliliyi barədə yetərli münasib audit
402 saylı BAS
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sübutunun təqdim olunmasını istifadəçinin auditorunun riski
qiymətləndirmə prosesini dəstəkləmək üçün aĢağıdakı yollarla
müəyyənləĢdirməlidir:
(a) Xidmət təĢkilatındakı nəzarət elementlərinin xüsusiyyətləri,
strukturu və səmərəliliyi barədə məlumatların istifadəçinin
auditorunun məqsədlərinə uyğun tarixdə və ya dövr üzrə
tərtib olunduğunu qiymətləndirməklə;
(b) Ġstifadəçi müəssisənin xidmət təĢkilatı tərəfindən müəyyən
edilmiĢ əlavə nəzarət elementlərinin istifadəçi müəssisə
üçün mühüm əhəmiyyətə malik olmasını müəyyən etməklə
və belə olarsa, istifadəçi müəssisənin bu cür nəzarət elementlərini planlaĢdıraraq həyata keçirmiĢ olması barədə
təsəvvür əldə etməklə və belə olarsa, onların fəaliyyətinin
səmərəliliyini testdən keçirməklə;
(c) Nəzarət testləri ilə əhatə olunmuĢ vaxt müddətinin
və həmin nəzarət testlərinin yerinə yetirilməsindən
keçmiĢ vaxtın adekvatlığını qiymətləndirməklə; habelə

Subxidmət təĢkilatının xidmətlərini əhatə etməyən 1-ci və 2-ci növ
hesabatlar
18. Əgər istifadəçinin auditoru subxidmət təĢkilatının təqdim etdiyi
xidmətləri istisna edən 1-ci və 2-ci növ hesabatdan istifadə etməyi
planlaĢdırırsa və həmin xidmətlər istifadəçi müəssisənin maliyyə
hesabatlarının auditi üçün mühümdürsə, istifadəçinin auditoru bu
BAS-ın subxidmət təĢkilatının təqdim etdiyi xidmətlərlə bağlı
tələblərini tətbiq etməlidir. (Ġst: Paraq. A40)
Xidmət təĢkilatının fəaliyyəti ilə bağlı dələduzluq, qanun və
qaydaların tələblərinə əməl olunmaması və düzəliĢ edilməmiĢ təhriflər
19. Ġstifadəçinin auditoru istifadəçi müəssisənin rəhbərliyindən, istifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatlarına təsir edən istənilən
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(d) Nəzarət testlərinin və onların nəticələrinin xidmət
təĢkilatının auditorunun hesabatında təsvir olunduğu
kimi, istifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatlarındakı
təsdiqləmələrə uyğun olmasını və istifadəçinin auditorunun
riski qiymətləndirmə prosesini dəstəkləmək üçün yetərli
münasib audit sübutu təqdim etməsini qiymətləndirməklə.
(Ġst: Paraq. A31-A39)
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dələduzluq, qanun və qaydalara riayət etməmə və ya düzəliĢ
edilməmiĢ təhriflər barədə xidmət təĢkilatının istifadəçi müəssisəyə məlumat vermə və ya istifadəçi müəssisənin bundan baĢqa
Ģəkildə xəbər tutması barədə soruĢmalıdır. Ġstifadəçinin auditoru
bu cür məsələlərin onun əlavə audit prosedurlarının
xüsusiyyəti, müddəti və dərəcəsinə necə təsir etməsini, o cümlədən
özünün qərarlarına və istifadəçinin auditorunun rəyinə olan
təsirini qiymətləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A41)
Ġstifadəçinin auditorunun hesabat verməsi
20. Əgər istifadəçinin auditoru xidmət təĢkilatının təmin etdiyi xidmətlərlə bağlı olaraq, istifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatlarının auditinə aid yetərli münasib audit sübutunu əldə edə
bilməzsə, istifadəçinin auditorunun hesabatındakı rəyi 705 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a5 müvafiq Ģəkildə dəyiĢməlidir.
(Ġst: Paraq. A42)
21. Ġstifadəçinin auditoru qanun və qaydalara müvafiq olaraq
tələb edilməzsə, xidmət təĢkilatının auditorunun istifadəçinin
auditorunun Ģərtsiz rəyi əks etdirən hesabatındakı iĢinə istinad
etməməlidir. Əgər bu cür istinad qanun və qaydalarla tələb olunarsa,
istifadəçinin auditorunun hesabatı bu istinadın istifadəçinin
auditorunun auditor rəyinə görə məsuliyyətini azaltmadığını
göstərməlidir. (Ġst: Paraq. A43)
22. Əgər xidmət təĢkilatı auditorunun iĢinə istinad istifadəçinin auditorunun rəyinə edilən dəyiĢiklik barədə anlayıĢa uyğundursa, istifadəçi auditorunun hesabatı bu cür istinadın istifadəçi
auditorunun həmin rəyə görə məsuliyyətini azaltmadığını göstərməlidir. (Ġst: Paraq. A44)
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Xidmət təĢkilatının təqdim etdiyi xidmətlər, o cümlədən daxili
nəzarət sistemi barədə təsəvvürün formalaĢdırılması
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Məlumat mənbələri (Ġst: Paraq. 9)
A1.

A2.

Xidmət təĢkilatının təqdim etdiyi xidmətlərin xüsusiyyəti barədə
məlumat geniĢ sayda müxtəlif mənbələrdən əldə edilə bilər,
məsələn:


Ġstifadəçi təlimatları.



Sistemin nəzərdən keçirilməsi.



Texniki təlimatlar.



Ġstifadəçi müəssisə ilə xidmət təĢkilatı arasında müqavilə
və ya xidmət səviyyəsinə dair razılaĢma.



Xidmət təĢkilatları, daxili auditorlar və ya tənzimləyici
orqanlar tərəfindən xidmət təĢkilatındakı nəzarət elementlərinə dair hesabatlar.



Xidmət təĢkilatı auditorunun hesabatları, o cümlədən əgər
olarsa, rəhbərliyə yazılı tövsiyələr.

Ġstifadəçinin auditorunun xidmət təĢkilatında qazandığı təcrübə vasitəsilə, məsələn, digər audit tapĢırıqları üzrə qazanılmıĢ təcrübə
vasitəsilə əldə edilmiĢ bilgilər xidmət təĢkilatının təqdim etdiyi
xidmətlərin xüsusiyyəti barədə təsəvvürün əldə edilməsində də
yardımçı ola bilər. Bu, xüsusilə, o zaman yardımçı ola bilər ki,
xidmət təĢkilatındakı xidmətlər və həmin xidmətlərə nəzarət elementləri yüksək standartlaĢdırma dərəcəsinə malik olsun.

Xidmət təşkilatının təqdim etdiyi xidmətlərin xüsusiyyəti (Ġst: Paraq. 9(a))
Ġstifadəçi müəssisə, məsələn, əməliyyatların iĢlənməsi və müvafiq uçot sənədlərinin aparılması, yaxud əməliyyatları uçota
alan və müvafiq məlumatları iĢləyən xidmət təĢkilatını cəlb edə
bilər. Bu cür xidmətləri təqdim edən xidmət təĢkilatlarına aĢağıdakılar daxildir: korporativ sosial proqramlar və ya digər Ģəxslərin mənafeləri naminə investisiyalar təqdim edən və aktivləri
idarə edən bankın məxfi əməliyyatlar bölməsi; digərləri üçün
ipoteka proqramlarına xidmət göstərən ipoteka bankları; paket
halında proqram təminatlarını, habelə istehlakçıların maliyyə və
əməliyyatların üzərində iĢləməsinə imkan verən
texnoloji mühit təmin edən proqramaparat resursları təchizatçıları.
A4. Xidmət təĢkilatlarının audit üçün mühüm olan xidmətlərinə dair
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A3.

XĠDMƏT TƏġKĠLATININ XĠDMƏTĠNDƏN ĠSTĠFADƏ EDƏN
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nümunələrə aĢağıdakılar daxildir:


Ġstifadəçi müəssisənin mühasibat uçotunun aparılması.



Aktivlərin idarə edilməsi.



Ġstifadəçi müəssisənin agenti qismində əməliyyatlara
baĢlanması, onların uçota alınması və ya iĢlənməsi.

Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A5. Kiçik müəssisələr müəyyən əməliyyatların iĢlənməsindən
(məsələn, əməkhaqqı fonduna vergilərin ödənilməsi) və onların
mühasibat uçotunun aparılmasından tutmuĢ maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına kimi kənar təĢkilatların mühasibat uçotu
ilə bağlı müxtəlif xidmətlərindən istifadə edə bilər. Bu cür xidmət
təĢkilatından maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün istifadə
edilməsi daha kiçik müəssisənin rəhbərliyini və müvafiq olarsa,
idarəetməyə məsul Ģəxsləri onların maliyyə hesabatlarına görə
məsuliyyətdən azad etmir.6
Xidmət təşkilatı tərəfindən işlənən əməliyyatların xüsusiyyəti və
əhəmiyyətliliyi (Ġst: Paraq. 9(b))
A6. Xidmət təĢkilatı istifadəçi müəssisənin daxili nəzarətinə təsir edən
qayda və prosedurları müəyyən edə bilər. Bu qayda və prosedurlar ən azı qismən fiziki və funksional Ģəkildə istifadəçi müəssisədə olduğundan fərqlənir. Xidmət təĢkilatının nəzarət
elementlərinin istifadəçi müəssisənin nəzarət elementləri üçün
əhəmiyyəti xidmət təĢkilatının təqdim etdiyi xidmətlərin xarakterindən, o cümlədən onun istifadəçi müəssisə üçün iĢlədiyi
əməliyyatların xüsusiyyət və əhəmiyyətliliyindən asılıdır.
Müəyyən Ģəraitlərdə xidmət təĢkilatının iĢlədiyi əməliyyatların
və təsir etdiyi hesabların istifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli olmaması aĢkara çıxa bilər, lakin iĢlənmiĢ
əməliyyatların xüsusiyyəti mühüm ola bilər və istifadəçinin auditoru həmin nəzarət elementlərinin dərk edilməsinin həmin
Ģəraitlərdə zəruri olmasını müəyyən edə bilər.

6

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS, 4 -cü və A4-A5 paraqrafları.
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Xidmət təşkilatı və istifadəçi müəssisə arasında qarşılıqlı əlaqənin
dərəcəsi (Ġst: Paraq. 9(c))
A7. Xidmət təĢkilatının nəzarət elementlərinin istifadəçi müəssisənin
nəzarət elementləri üçün əhəmiyyəti də onun və istifadəçi müəssisənin arasındakı qarĢılıqlı əlaqənin dərəcəsindən asılıdır.
QarĢılıqlı əlaqənin dərəcəsi istifadəçi müəssisənin, xidmət təĢkilatının yerinə yetirdiyi iĢləmə prosesinə səmərəli nəzarəti həyata keçirə bildiyi və həyata keçirməyi seçdiyi dərəcəni bildirir.
Məsələn, qarĢılıqlı əlaqənin yüksək dərəcəsi istifadəçi müəssisənin fəaliyyəti və xidmət təĢkilatının fəaliyyəti arasında
mövcud olub, istifadəçi müəssisəni əməliyyatları təsdiqlədiyi,
xidmət təĢkilatının isə həmin əməliyyatlar üçün mühasibat uçotunu iĢləyib yerinə yetirdiyi zaman baĢ verir. Bu Ģəraitlərdə
həmin əməliyyatlara səmərəli nəzarəti həyata keçirmək istifadəçi müəssisə üçün məqsədəuyğun ola bilər. Digər tərəfdən,
xidmət təĢkilatı istifadəçi müəssisənin əməliyyatları üçün
mühasibat uçotunu baĢladığı və ya ilkin olaraq, qeydə aldığı,
iĢlədiyi və yerinə yetirdiyi zaman iki təĢkilat arasında nisbətən
az dərəcəli qarĢılıqlı əlaqə mövcud olur. Bu Ģəraitlərdə istifadəçi
müəssisə istifadəçi müəssisədəki bu əməliyyatlara səmərəli
nəzarəti həyata keçirmək bacarığına malik olmaya və ya həyata
keçirməyə hazır olmaya və yalnız xidmət təĢkilatında istifadə
edilən nəzarət elementlərinə etibar edə bilər.

A8.

Ġstifadəçi müəssisə ilə xidmət təĢkilatı arasında xidmət göstərilməsinə dair müqavilə və ya razılaĢma aĢağıdakı məsələləri
tənzimləyə bilər:


Ġstifadəçi müəssisəyə təqdim edilməli məlumat və xidmət
təĢkilatının fəaliyyəti ilə bağlı əməliyyatlara baĢlanması
üzrə öhdəliklər;



Tənzimləyici orqanların uçot sənədlərinin forması, yaxud
onlara giriĢlə bağlı tələblərinin tətbiq olunması;



Öhdəliyinin yerinə yetirilməməsi halında istifadəçi müəssisəyə dəyən zərərin ödənilməsi;



Xidmət təĢkilatının öz nəzarət elementləri barədə hesabat
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İstifadəçi müəssisə ilə xidmət təşkilatı arasında qarşılıqlı
münasibətlərin xüsusiyyəti (Ġst: Paraq. 9(d))

XĠDMƏT TƏġKĠLATININ XĠDMƏTĠNDƏN ĠSTĠFADƏ EDƏN
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təqdim etmək zərurəti və bu hesabatın növü (1-ci və ya 2ci növ hesabat);

A9.



Ġstifadəçi müəssisənin xidmət təĢkilatı tərəfindən aparılan
mühasibat uçotu məlumatlarına və auditin keçirilməsi üçün
zəruri olan digər məlumatlara istifadəçinin auditorunun giriĢ
hüquqlarının olması; habelə



Ġstifadəçinin auditoru ilə xidmət təĢkilatının auditoru
arasında birbaĢa əlaqənin mümkünlüyü.

Xidmət təĢkilatı ilə istifadəçi müəssisə arasında və xidmət təĢkilatı ilə xidmət təĢkilatının auditoru arasında birbaĢa münasibətlər
mövcuddur. Bu münasibətlər istifadəçinin auditoru ilə xidmət
təĢkilatının auditoru arasında məcburi olaraq birbaĢa münasibətlər yaratmır. Ġstifadəçinin auditoru ilə xidmət təĢkilatının auditoru arasında birbaĢa münasibətlər mövcud olmadıqda,
istifadəçinin auditoru ilə xidmət təĢkilatının auditoru arasındakı
əlaqə prosesləri adətən, istifadəçi müəssisə və xidmət təĢkilatı
vasitəsilə həyata keçirilir. Ġstifadəçinin auditoru ilə xidmət təĢkilatının auditoru arasında birbaĢa əlaqə, həmçinin, müvafiq etik
normalar və məxfilik Ģərtləri nəzərə alınmaqla yaradıla bilər. Ġstifadəçinin auditoru özünün adından aĢağıdakı prosedurları yerinə yetirmək üçün, məsələn, xidmət təĢkilatının auditorunu cəlb
edə bilər:
(a) Xidmət təĢkilatında nəzarət testləri; yaxud
(b) Ġstifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatında əks etdirilmiĢ
və xidmət təĢkilatı tərəfindən aparılan əməliyyatları və
hesab qalıqlarına dair mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları.

Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A10. Ġctimai sektorun müəssisələri, adətən, qanunvericiliklə müəyyən
edilmiĢ geniĢ giriĢ hüquqlarına malik olurlar. Bununla belə, bu
cür giriĢ hüquqlarının əlveriĢli olmadığı Ģəraitlər də ola bilər,
məsələn, xidmət təĢkilatı fərqli bir yuirsdiksiyada yerləĢdiyi hallarda. Bu cür hallarda ictimai sektorun auditorunun müvafiq giriĢ
hüquqlarını əldə edilə bilməsini müəyyən etmək məqsədilə fərqli
yurisdiksiyada tətbiq oluna bilən qanunvericiliklə tanıĢ olması
tələb oluna bilər. Ġctimai sektorun auditoru, həmçinin, istifadəçi
müəssisə ilə xidmət təĢkilatı arasında istənilən müqavilə müddəalarına giriĢ hüquqlarını daxil etməsini istifadəçi müəssisədən
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xahiĢ edə bilər.
A11. Ġctimai sektorun auditorları, həmçinin, qanun, qayda və ya digər
tənzimləyici sənədlərə riayət edilməsinə nəzarət testlərini və ya
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarını yerinə yetirmək üçün
digər auditordan istifadə edə bilərlər.
Xidmət təşkilatı tərəfindən təqdim edilən xidmətlərlə bağlı nəzarət
elementlərinin öyrənilməsi (Ġst: Paraq. 10)



Xidmət təĢkilatına təqdim edilmiĢ məlumatların həmin
məlumatların emalından sonra xidmət təĢkilatından
əldə edilmiĢ məlumat hesabatı ilə müqayisə edilməsi;



Ġçi tərəfindən yol verilmiĢ səhvlərinin istisna edilməsi
üçün seçmə əmək haqqı məbləğlərinin təkrar hesablanması
və əməkhaqqı ödəniĢlərinin ümumi məbləğinin kafilik
baxımından təhlil edilməsi.

A13. Bu vəziyyətdə istifadəçinin auditoru istifadəçi müəssisənin
əməkhaqqının hesablanması üzərində nəzarət testlərini
yerinə yetirə bilər ki, bu da istifadəçi müəssisənin nəzarət
elementlərinin əməkdaĢlarla hesablaĢmalarla bağlı təsdiqləmələr üzrə səmərəli iĢləməsi barədə nəticə çıxarmaq üçün
zəmin yarada bilər.
A14. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da7 qeyd olunduğu kimi, bəzi
risklər baxımından, istifadəçinin auditoru yalnız mahiyyəti üzrə
7

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 30-cu paraqraf.
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A12. Ġstifadəçi müəssisə xidmət təĢkilatının xidmətlərinə istifadəçinin
auditoru tərəfindən testləĢdirilə bilən və istifadəçinin auditorunun,
xidmət təĢkilatındakı nəzarət elementlərindən asılı olmayaraq,
istifadəçi müəssisənin nəzarət elementlərinin bəzi və ya bütün
əlaqədar təsdiqləmələr üzrə səmərəli iĢləməsi barədə nəticə çıxarmasına imkan verə bilən nəzarət elementlərini müəyyən edə bilər.
Əgər istifadəçi müəssisə, məsələn, əməkhaqqının ödənilməsi üzrə
əməliyyatların üzərində iĢləmək üçün xidmət təĢkilatından istifadə edərsə, istifadəçi müəssisəni əhəmiyyətli təhriflərin qarĢısını
ala bilən və ya aĢkar edə bilən əməkhaqqı barədə məlumatların
təqdim edilməsi və qəbul edilməsinə nəzarət elementlərini
müəyyən edə bilər. Bu nəzarət elementlərinə aĢağıdakılar daxil
ola bilər:

XĠDMƏT TƏġKĠLATININ XĠDMƏTĠNDƏN ĠSTĠFADƏ EDƏN
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yoxlama prosedurlarından yetərli münasib audit sübutları əldə etməyin qeyri-mümkün və ya qeyri-praktik olması barədə
mühakimə yürüdə bilər. Bu cür risklər əməliyyatların və hesab
qalıqlarının xüsusiyyətləri çox vaxt cüzi və ya heç bir əl müdaxiləsi olmadan yüksək avtomatlaĢdırılmıĢ iĢlənməyə imkan verən
adi və əhəmiyyətli kateqoriyalarının qeyri-düzgün və ya natamam
uçotu ilə bağlı ola bilər. Xüsusiyyətlərin bu cür avtomatlaĢdırılmıĢ iĢlənməsi xüsusilə istifadəçi müəssisə xidmət təĢkilatlarından istifadə edərkən mövcud ola bilər. Belə hallarda istifadəçi müəssisənin bu cür risklərə nəzarət elementləri audit üçün
mühüm olur və istifadəçinin auditorundan bu BAS-ın 9-cu və 10-cu
paraqraflarına müvafiq olaraq, bu cür nəzarət elementlərini
öyrənməsi və onları qiymətləndirməsi tələb olunur.
İstifadəçi müəssisədən yetərli informasiya əldə edilməsi mümkün olmadığı halda yerinə yetirilən əlavə prosedurlar (Ġst: Paraq. 12)
A15. Ġstifadəçi müəssisənin xidmət təĢkilatının xidmətlərindən istifadə
etməsi ilə bağlı əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsi
və qiymətləndirilməsinə zəmin yaratmaq üçün zəruri məlumatı
əldə etməkdən ötrü 12-ci paraqrafdakı hansı proseduru, istər ayrıayrılıqda, istərsə də digəri ilə birlikdə yerinə yetirməklə bağlı
istifadəçinin auditorunun qərarı aĢağıdakı amillərin təsirinə məruz
qala bilər:



Həm istifadəçi müəssisənin, həm də xidmət təĢkilatının
ölçüsü;
Ġstifadəçi müəssisənin həyata keçirdiyi əməliyyatların və
xidmət təĢkilatının təqdim etdiyi xidmətlərin mürəkkəbliyi;



Xidmət təĢkilatının yerləĢdiyi məkan (məsələn, əgər xidmət
təĢkilatı uzaq məsafədə yerləĢərsə, istifadəçinin auditoru
xidmət təĢkilatında istifadəçinin auditorunun adından prosedurları yerinə yetirmək üçün digər auditoru cəlb etmək
barədə qərar verə bilər);



Ġstifadəçinin auditorunu yetərli münasib audit sübutları ilə
təmin etməsi baxımından prosedurun ehtimal edilən
səmərəliliyi; habelə

Ġstifadəçi müəssisə ilə xidmət təĢkilatı arasındakı münasibətlərin xüsusiyyəti.
A16. Xidmət təĢkilatı öz nəzarət elementlərinin xarakteristikası və
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strukturu (1-ci növ hesabat) və ya öz nəzarət elementlərinin
xarakteristikası, strukturu və onların səmərəli fəaliyyəti (2-ci növ
hesabat) barədə hesabat hazırlamaqdan ötrü özünün auditorunu
cəlb edə bilər. 1-ci və ya 2-ci növ hesabatlar 3402 saylı Təsdiqləmə TapĢırıqlarına dair Beynəlxalq Standart (TBS)8
çərçivəsində və ya standartlar hazırlayan səlahiyyətli və ya tanınmıĢ (onları fərqli adlarla, məsələn, A növlü və ya B növlü
hesabatlar kimi müəyyən edə bilən) təĢkilat tərəfindən müəyyən
olunmuĢ standartlar əsasında təqdim edilə bilər.

A18. Bəzi Ģəraitlərdə istifadəçi müəssisə özünün bir və ya daha çox
mühüm biznes funksiyasını və ya xidmətini, məsələn, vergi planlaĢdırması, qanunvericiliyə riayət edilməsinə nəzarət, maliyyə və
mühasibat uçotu və ya maliyyə nəzarətini bir və ya bir neçə xidmət təĢkilatına ötürə bilər. Belə Ģəraitlərdə xidmət təĢkilatında
nəzarət elementlərinə dair hesabat olmaya bildiyindən, xidmət
təĢkilatına getmək istifadəçinin auditorunun xidmət təĢkilatındakı
nəzarət elementlərinə dair təsəvvür əldə etməsi üçün ən səmərəli
prosedur ola bilər, çünki istifadəçi müəssisənin rəhbərliyi ilə xidmət təĢkilatının rəhbərliyi arasında birbaĢa əlaqənin mövcud olma
ehtimalı vardır.
A19. Xidmət təĢkilatının müvafiq nəzarət elementləri barədə zəruri
məlumatı təmin edəcək prosedurları yerinə yetirmək üçün digər
auditoru cəlb edə bilər. Əgər 1-ci və ya 2-ci növ hesabat hazırlanmıĢdırsa, istifadəçinin auditoru bu prosedurları yerinə yetirmək üçün xidmət təĢkilatının auditorunu cəlb edə bilər, çünki
xidmət təĢkilatı auditorunun xidmət təĢkilatı ilə əlaqəsi mövcuddur. Digər auditorun iĢindən istifadə edən istifadəçinin auditoru
600 saylı BAS-dakı təlimatı9 faydalı hesab edə bilər, çünki bu
8
9

3402 saylı ―Xidmət təĢkilatında nəzarət elementlərinə dair əminlik hesabatları‖ TBS.
600 saylı ―Xüsusi mülahizələr - qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə
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A17. 1-ci və ya 2-ci növ hesabatın mövcudluğu, adətən, xidmət təĢkilatı
və istifadəçi müəssisə arasındakı müqaviləyə bu cür hesabatın
xidmət təĢkilatı tərəfindən təqdim olunmasının daxil
edilməsindən asılıdır. Xidmət təĢkilatı, həmçinin, praktik
mülahizələrə əsasən, 1-ci və ya 2-ci növ hesabatı istifadəçi müəssisələr üçün əlçatan etməyi seçə bilər. Bununla belə, bəzi hallarda,
1-ci növ və ya 2-ci növ hesabat istifadəçi müəssisələr üçün
əlçatan olmaya bilər.
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təlimat digər auditorun fəaliyyətini (auditorun müstəqilliyi və
peĢəkar səriĢtəsi daxil olmaqla) öyrənməklə, iĢin xarakteri, müddəti və həcminin planlaĢdırılması, habelə əldə edilmiĢ audit
sübutlarının yetərliliyi və münasibliyi ilə bağlı görülən iĢə digər
auditorun cəlb edilməsi ilə bağlıdır.
A20. Ġstifadəçi müəssisə, öz növbəsində onun üçün təqdim edilmiĢ və
istifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatının hazırlanmasına uyğun
məlumat sisteminin bir hissəsi olan bəzi xidmətləri göstərmək
üçün subxidmət təĢkilatından istifadə edən xidmət təĢkilatından
istifadə edə bilər. Subxidmət təĢkilatı xidmət təĢkilatından ayrı
bir müəssisə ola, ya da xidmət təĢkilatı ilə əlaqəli ola bilər. Ġstifadəçi auditorunun subxidmət təĢkilatındakı nəzarət elementlərini
qiymətləndirməsi zəruri ola bilər. Bir və ya daha çox subxidmət
təĢkilatlarının istifadə olunduğu vəziyyətlərdə istifadəçi müəssisə
ilə xidmət təĢkilatının qarĢılıqlı fəaliyyəti daha geniĢ xarakter alır
və istifadəçi müəssisə, xidmət təĢkilatı və subxidmət təĢkilatı
arasında qarĢılıqlı fəaliyyəti əhatə edir. Belə qarĢılıqlı fəaliyyətin
dərəcəsi, habelə xidmət və subxidmət təĢkilatları tərəfindən
iĢlənən əməliyyatların xüsusiyyət və əhəmiyyətliliyi xidmət təĢkilatının və subxidmət təĢkilatının nəzarət elementlərinin istifadəçi müəssisənin nəzarət elementləri üçün əhəmiyyətliliyinin
müəyyən edilməsində istifadəçinin auditoru tərəfindən nəzərə alınası ən mühüm amillərdir.
Xidmət təşkilatının fəaliyyətini öyrənərkən istifadəçinin auditorunun əldə
etdiyi faktları təsdiqləmək üçün 1-ci və ya 2-ci növ hesabatdan istifadə
edilməsi (Ġst: Paraq. 13-14)
A21. Ġstifadəçinin auditoru xidmət təĢkilatı auditorunun peĢə təĢkilatı
və ya digər mütəxəssis-praktiklərlə xidmət təĢkilatının auditoru
barədə sorğular keçirə və xidmət təĢkilatı auditorunun fəaliyyətinə tənzimləyici orqanlar tərəfindən nəzarət edilməsinə ehtiyacın olub-olmamasını aydınlaĢdıra bilər. Xidmət təĢkilatının
auditoru xidmət təĢkilatındakı nəzarət elementlərinə dair hesabatlar baxımından müxtəlif standartlara riayət edildiyi bir yurisdiksiyada fəaliyyət göstərə bilər. Bu halda istifadəçinin auditoru
auditorlarının iĢi)‖ BAS-ın 2-ci paraqrafında deyilir: ―Auditor qrup maliyyə hesabatları olmayan maliyyə hesabatlarının auditinə digər auditorları cəlb etdiyi zaman, zəruri olaraq,
Ģəraitlərə uyğunlaĢdırılmıĢ bu BAS-ı faydalı hesab edə bilər…‖. Həmçinin bax: 600 saylı
BAS-ın 19-cu paraqrafı.
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standartlar müəyyən etmə təĢkilatından xidmət təĢkilatının auditoru tərəfindən istifadə olunmuĢ standartlar barədə məlumat əldə
edə bilər.
A22. 1-ci və ya 2-ci növ hesabat, istifadəçi müəssisə barədə məlumatla
birlikdə, aĢağıdakı aspektlərin öyrənilməsində istifadəçinin auditoruna yardım edə bilər:
(a) Xidmət təĢkilatındakı nəzarət elementlərinin istifadəçi
müəssisənin əməliyyatlarının iĢlənməsinə təsir edə bilən
bölmələri, o cümlədən subxidmət təĢkilatlarının cəlb
edilməsi;
(b) Ġstifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli
təhriflər baĢ verə bildiyi halda əməliyyatların axınındakı
məqamları müəyyən etmək üçün xidmət təĢkilatı vasitəsilə
yerinə yetirilən əhəmiyyətli əməliyyatların axını;

(d) Ġstifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli
təhriflərlə nəticələnə bilən iĢlənmə xətalarının qarĢısını
almaq və ya aĢkarlayıb düzəliĢ etmək məqsədilə xidmət təĢkilatındakı nəzarət elementlərinin yararlı olub-olmaması.
1-ci və ya 2-ci növ hesabat əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən
etmək və qiymətləndirmək üçün yetərli informasiya əldə etməkdə
istifadəçinin auditoruna yardım edə bilər. Bununla belə, 1-ci növ
hesabat, müvafiq nəzarət elementlərinin səmərəli iĢləməsinə dair
heç bir sübut təqdim etmir.
A23. Ġstifadəçi müəssisənin hesabatvermə dövrü xaricindəki tarix və
ya hesabatvermə dövrünə aid 1-ci və ya 2-ci növ hesabat digər
mənbələrdən alınmıĢ əlavə cari məlumatla tamamlanarsa, istifadəçi auditorunun xidmət təĢkilatında həyata keçirilən nəzarət
elementləri barədə ilkin məlumat əldə etməsinə yardım göstərə
bilər. Əgər nəzarət elementlərinin xidmət təĢkilatı tərəfindən verilmiĢ təsviri audit dövrünün baĢlanmasından əvvəlki tarixə və
ya həmin dövrə uyğundursa, istifadəçinin auditoru 1-ci və ya 2ci növ hesabatdakı məlumatı yeniləməkdən ötrü aĢağıdakı prosedurları yerinə yetirə bilər:


Xidmət təĢkilatındakı dəyiĢikliklərin bu cür dəyiĢiklik507
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(c) Xidmət təĢkilatında istifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatı
təsdiqləmələri üçün uyğun olan nəzarət məqsədləri; habelə
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lərdən xəbər tutmaq imkanına malik ola biləcək istifadəçi
müəssisənin iĢçi heyəti ilə müzakirə edilməsi;


Xidmət təĢkilatının hazırladığı cari sənədlərin və məktubların təhlil edilməsi; yaxud



Xidmət təĢkilatının iĢçi heyəti ilə dəyiĢikliklərin müzakirə
edilməsi.

QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı cavab
tədbirləri (Ġst: Paraq. 15)
A24. Xidmət təĢkilatından istifadə edilməsi istifadəçi müəssisədə
əhəmiyyətli təhriflər riskini artıb-artırmaması təqdim olunmuĢ
xidmətlərin və bu xidmətlərə edilən nəzarətin xüsusiyyətindən asılıdır;
bəzi hallarda xidmət təĢkilatından istifadə edilməsi istifadəçi
müəssisənin əhəmiyyətli təhriflər riskini azalda bilər, xüsusən də,
əgər istifadəçi müəssisənin özü xüsusi fəaliyyətlərin yerinə
yetirilməsi, məsələn, əməliyyatların baĢlanması, iĢlənməsi və uçota
alınması üçün zəruri səriĢtəyə, yaxud müvafiq resurslara (məsələn,
ĠT sisteminə) malik olmazsa.
A25. Xidmət təĢkilatı istifadəçi müəssisənin mühasibat uçotunun
əhəmiyyətli elementlərini apardığı zaman həmin elementlərə
nəzarət vasitələrinin səmərəli iĢləməsi ilə bağlı yetərli münasib
audit sübutu əldə etmək və ya onlarda qeyd olunmuĢ
əməliyyatları və hesab qalıqlarını, yaxud hər ikisini əsaslandırmaq üçün həmin elementlərə birbaĢa giriĢ hüququ istifadəçinin
auditoru üçün zəruri ola bilər. Bu cür giriĢ ya xidmət təĢkilatının
binalarında uçot sənədlərinin fiziki təftiĢini, ya da elektron formatda saxlanılmıĢ yazılıĢların istifadəçi müəssisədən və ya digər
məkandan, yaxud hər ikisindən soruĢulmasını ehtiva edə bilər.
BirbaĢa giriĢə elektron yolla nail olunduğu zaman istifadəçinin
auditoru istifadəçi müəssisənin xidmət təĢkilatının məsuliyyətində olan məlumatlarının tamlığı və bütövlüyünə nəzarəti
ilə bağlı yetərli sübutlar əldə edə bilər.
A26. Xidmət təĢkilatının istifadəçi müəssisənin adından idarə etdiyi və
həyata keçirdiyi aktiv və əməliyyatların uçotunun hesab
qalıqları ilə bağlı əldə edilməli audit sübutlarının xüsusiyyəti və
həcminin müəyyən edilməsi zamanı istifadəçinin auditoru aĢağıdakı prosedurları nəzərə ala bilər:
402 saylı BAS
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(a) Ġstifadəçi müəssisənin saxladığı uçot yazılıĢlarının və
sənədlərin təftiĢ olunması: bu sübutların əldə edildiyi mənbənin etibarlılığı istifadəçi müəssisənin saxladığı mühasibat
uçotu məlumatlarının və təsdiqləyici sənədlərin xüsusiyyəti
və həcmindən asılıdır. Bəzi hallarda istifadəçi müəssisə
onun adından həyata keçirilmiĢ müəyyən əməliyyatların
müfəssəl müstəqil uçotunu aparmaya və belə sövdələĢmələri rəsmiləĢdirməyə bilər.

(c) Qalıq və əməliyyatların təsdiqlənmələrinin xidmət təĢkilatı tərəfindən əldə edilməsi: istifadəçi müəssisə qalıq və
əməliyyatların müstəqil uçotunu apardıqda, xidmət təĢkilatı tərəfindən istifadəçi müəssisənin məlumatlarının
təsdiqlənməsi sözügedən əməliyyat və aktivlərin mövcudluğu ilə bağlı etibarlı audit sübutu təqdim edə bilər.
Məsələn, investisiya meneceri və qəyyum kimi çoxsaylı
xidmət təĢkilatlarından istifadə edildiyi və bu təĢkilatlar
müstəqil uçot apardığı zaman istifadəçinin auditoru bu
məlumatı istifadəçi müəssisənin müstəqil uçot qeydləri ilə
müqayisə etmək məqsədilə hesab qalıqlarının təsdiqlənməsini bu təĢkilatlardan ala bilər.
Əgər istifadəçi müəssisə müstəqil uçot aparmırsa, xidmət
təĢkilatından əldə edilmiĢ təsdiqləmələr uçot məlumatlarının
xidmət təĢkilatının sadəcə açıqlamasından baĢqa bir Ģey deyildir.
Ona görə də bu cür təsdiqlənmələr, ayrıca götürüldükdə,
etibarlı audit sübutu deyildir. Bu Ģəraitlərdə istifadəçinin
auditoru müstəqil sübutun alternativ mənbəyinin müəyyən
olunması imkanını nəzərdən keçirə bilər.
(d) Ġstifadəçi müəssisənin uçot sənədləri və ya xidmət təĢkilatının hesabatlarına dair analitik prosedurların yerinə ye509
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(b) Xidmət təĢkilatının saxladığı uçot yazılıĢlarının və
sənədlərin təftiĢ olunması: istifadəçinin auditorunun xidmət
təĢkilatının sənədlərinə giriĢi istifadəçi müəssisə ilə xidmət
təĢkilatı arasındakı müqavilə Ģərtlərinin tərkib hissəsi kimi
müəyyən edilə bilər. Ġstifadəçinin auditoru, həmçinin, istifadəçi müəssisənin xidmət təĢkilatı tərəfindən saxlanılan
sənədlərinə giriĢ əldə etmək üçün onun adından hərəkət
edəcək digər auditoru cəlb edə bilər.

XĠDMƏT TƏġKĠLATININ XĠDMƏTĠNDƏN ĠSTĠFADƏ EDƏN
MÜƏSSĠSƏNĠN AUDĠTĠ ÜZRƏ MÜLAHĠZƏLƏR
tirilməsi: analitik prosedurların səmərəliliyi ehtimal ki,
təsdiqləmələrin, habelə əsasən əldə edilmiĢ məlumatın
həcmi və məzmunundan asılıdır.
A27. Ġstifadəçinin auditorların mənafeyi baxımından mahiyyəti
üzrə yoxlama prosedurları digər auditor tərəfindən yerinə yetirə
bilər. Belə yoxlama istifadəçi müəssisə ilə istifadəçinin auditoru
və xidmət təĢkilatı ilə xidmət təĢkilatının auditoru
tərəfindən razılaĢdırılmıĢ prosedurların digər auditor tərəfindən
yerinə yetirilməsini ehtiva edə bilər. Digər auditor tərəfindən
yerinə yetirilmiĢ prosedurların nəticələri istifadəçinin auditoru
tərəfindəntəhlil olunaraq, onların yetərli münasib audit sübutunu
təĢkil edib-etməməsi müəyyən edilir. Bundan əlavə, dövlət
orqanları və yamüqavilə çərçivəsində tələblər qoyula bilər ki,
bunların əsasında idmət təĢkilatının auditoru mahiyyəti üzrə
müəyyən yoxlamaprosedurları yerinə yetirir. Tələb olunan
prosedurların hesab qalıqlarına və əməliyyatlara tətbiqinin
xidmət təĢkilatı tərəfindən iĢlənmiĢ nəticələri istifadəçinin
auditorları tərəfindən auditor rəylərini dəstəkləmək üçün zəruri
olan sübutun tərkib hissəsi qismində istifadə edilə bilər. Bu
Ģəraitlərdə göstərilən prosedurları yerinə yetirməzdən əvvəl
istifadəçinin auditoru və xidmət təĢkilatının auditoru istifadəçinin
auditoruna təqdim ediləcək audit sənədlərini və ya audit sənədlərinə
giriĢlə bağlı razılığa gələ bilərlər.
A28. Müəyyən Ģəraitlərdə, xüsusən də istifadəçi müəssisə öz maliyyəbiznes funksiyalarının müəyyən qismini və ya hamısını xidmət
təĢkilatına ötürdüyü zaman istifadəçinin auditoru audit sübutlarının xeyli hissəsinin xidmət təĢkilatına məxsus olduğu
vəziyyətlə qarĢılaĢa bilər. Xidmət təĢkilatında istifadəçinin auditoru tərəfindən və ya digər auditor tərəfindən onun adından
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının
yerinə yetirilməsi
zərurəti yarana bilər. Xidmət təĢkilatının auditoru 2-ci növ
hesabatı təqdim edə, bundan əlavə, istifadəçinin auditorunun adından
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarını yerinə yetirə bilər. Digər
auditorun cəlb olunması istifadəçinin auditorunun özünün rəyini
əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit sübutları əldə etməklə
bağlı öhdəliklərini dəyiĢmir. Müvafiq olaraq, istifadəçinin auditorunun yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilib-edilməməsi və
mahiyyəti üzrə əlavə yoxlama prosedurlarının yerinə yetirilməsinə ehtiyacın olub-olmaması barədə qərarın qəbul edilməsi is402 saylı BAS
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tifadəçi auditorunun digər auditor tərəfindən yerinə yetirilmiĢ
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının iĢlənib hazırlanması,
nəzarət edilməsi və yerinə yetirilməsində iĢtirakını nəzərdə
tutur.
Nəzarət testləri (Ġst: Paraq. 16)
A29. 330 saylı BAS10 müvafiq nəzarət elementlərinin səmərəli iĢləməsinə dair yetərli münasib audit sübutları əldə etmək üçün istifadəçi auditorunun nəzarət testini planlaĢdırıb yerinə yetirməsini
tələb edir. Xidmət təĢkilatına münasibətdə bu tələb aĢağıdakı hallara
Ģamil edilir:
(a)

Əhəmiyyətli təhriflər riskinin istifadəçinin auditoru
tərəfindən qiymətləndirilməsi xidmət təĢkilatındakı
nəzarət elementlərinin səmərəli iĢləməsi barədə gözləntiyə
əsaslanır (yəni istifadəçinin auditoru mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmini
müəyyən edərkən xidmət təĢkilatında tətbiq olunan nəzarət
elementlərinin səmərəli iĢləməsinə etibar etmək niyyətindədir); yaxud

A30. Əgər 2-ci növ hesabat mövcud olmazsa, istifadəçinin auditoru istifadəçi müəssisə vasitəsilə xidmət təĢkilatı ilə əlaqə yaradıb, müvafiq nəzarət elementlərinin səmərəli iĢləməsinin testlərini əks
etdirən 2-ci növ hesabatı təmin etmək üçün bir xidmət təĢkilatı
auditorunun cəlb olunmasını xahiĢ edə bilər, yaxud istifadəçinin
auditoru həmin nəzarət elementlərinin səmərəli iĢləməsini
testləĢdirən prosedurları xidmət təĢkilatında yerinə yetirmək üçün
digər auditoru cəlb edə bilər. Ġstifadəçinin auditoru, həmçinin,
xidmət təĢkilatının razılığı olarsa, ora gedə və müvafiq nəzarət
elementlərinin testlərini yerinə yetirə bilər. Ġstifadəçinin auditorunun
riski qiymətləndirmə prosesləri digər auditorun iĢinin nəticələri
və istifadəçinin auditorunun özünün yerinə yetirdiyi prosedurların
uzlaĢması əsasında əldə edilmiĢ sübuta əsaslanır.
10
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(b) Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları ayrıca olaraq və ya istifadəçi müəssisədəki nəzarət elementlərinin səmərəli
iĢləməsinin testdən keçirilməsi ilə uzlaĢmada təsdiqləmə
səviyyəsində yetərli münasib audit sübutu təqdim
edə bilməz.

XĠDMƏT TƏġKĠLATININ XĠDMƏTĠNDƏN ĠSTĠFADƏ EDƏN
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2-ci növ hesabatdan xidmət təĢkilatında nəzarət elementlərinin səmərəliliyinə dair audit sübutu qismində istifadə edilməsi (Ġst: Paraq. 17)
A31. 2-ci növ hesabat müxtəlif istifadəçinin auditorlarının ehtiyaclarını
ödəmək üçün nəzərdə tutula bilər; bu səbəbdən, xidmət təĢkilatı
auditorunun hesabatında təsvir edilmiĢ nəzarət elementlərinin
testləri və nəticələri istifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təsdiqləmələrə uyğun olmaya bilər. Xidmət
təĢkilatı auditorunun hesabatında nəzarət elementlərinin auditorun riski qiymətləndirmə prosesini dəstəkləmək üçün səmərəli
olmasına dair yetərli münasib audit sübutu təqdim edilib-edilməməsini müəyyənləĢdirmək məqsədilə nəzarət elementlərinin
testləri və nəticələri dəyərləndirilməlidir. Bu zaman istifadəçinin
auditoru aĢağıdakı amilləri nəzərə ala bilər:
(a) Nəzarət testləri ilə əhatə olunmuĢ dövr və nəzarət
testlərinin yerinə yetirilməsindən sonra keçən vaxt;
(b) Xidmət təĢkilatı auditorun iĢinin həcmi, onun əhatə etdiyi xidmət və proseslər, testdən keçirilmiĢ nəzarət elementləri, yerinə yetirilmiĢ testlər və testdən keçirilmiĢ
nəzarət elementlərinin istifadəçi müəssisənin nəzarət elementləri ilə əlaqələndirilməsi; habelə
(c) Nəzarət elementlərinin həmin testlərinin nəticələri və
həmin nəzarət elementlərinin səmərəliliyi barədə xidmət
təĢkilatı auditorunun rəyi.
A32. Müəyyən təsdiqləmələr üçün belə bir asılılıq daha doğrudur:
müəyyən testin əhatə etdiyi dövr nə qədər qısa olarsa, testin keçirilməsindən sonra ötüb keçmiĢ vaxt bir o qədər uzun, həmin testin
təqdim edə biləcəyi audit sübutları isə daha az olar. 2-ci növ
hesabatın əhatə etdiyi dövrü istifadəçi müəssisənin maliyyə
hesabatını təqdim etdiyi dövrlə müqayisə edərkən, istifadəçinin
auditoru belə nəticə çıxara bilər ki, əgər 2-ci növ hesabatın əhatə
etdiyi dövrlə istifadəçinin auditorunun hesabata etibar etmək
niyyətində olduğu dövr tam uzlaĢmırsa, onda 2-ci növ
hesabat daha az audit sübutu təqdim edir. Bu halda əvvəlki və ya
sonrakı dövrü əhatə edən 2-ci növ hesabat əlavə audit sübutu
təqdim edə bilər. Digər hallarda istifadəçinin auditoru xidmət
təĢkilatında nəzarət elementlərinin səmərəliliyinə dair yetərli münasib audit sübutu əldə etmək məqsədilə həmin nəzarət
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testlərini yerinə yetirməyin və ya yerinə yetirmək üçün
digər auditoru cəlb etməyin zəruri olduğunu müəyyən edə bilər.
A33. Xidmət təĢkilatındakı müvafiq nəzarət elementlərinə 2-ci növ
hesabatın əhatə etdiyi dövrdən kənarda əhəmiyyətli dəyiĢikliklər
edilməsi barədə əlavə sübut əldə etmək və ya yerinə yetiriləsi
əlavə audit prosedurlarını müəyyən etmək də istifadəçinin auditoru üçün zəruri ola bilər. Xidmət təĢkilatında xidmət təĢkilatı auditorunun hesabatı ilə əhatə edilmiĢ dövrdən kənarda fəaliyyət
göstərən nəzarət elementləri barədə hansı əlavə audit sübutunun
əldə edilməsini müəyyən edərkən nəzərə alınası amillərə aĢağıdakılar daxil ola bilər:
Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskinin mühümlüyü;



Aralıq dövrdə testdən keçirilmiĢ xüsusi nəzarət elementləri
və testdən keçirildikdən sonra onlara edilmiĢ əhəmiyyətli
dəyiĢikliklər, o cümlədən məlumat sistemi, proseslər və iĢçi
heyətdə baĢ vermiĢ dəyiĢikliklər;



Həmin nəzarət elementlərinin səmərəliliyi barədə əldə
edilmiĢ audit sübutlarının həcmi;



Yerdə qalan müddət;
Ġstifadəçinin auditorunun nəzarət elementlərinə etibar etməklə
əlavə mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının həcmini nə
qədər azaltmaq niyyətinin olması; habelə





Nəzarət mühitinin səmərəliliyi və istifadəçi müəssisədəki
nəzarət elementlərinin monitorinqi.

A34. Əlavə audit sübutları, məsələn, nəzarət elementlərinin testlərini
yerdə qalan dövrə tətbiq etməklə və ya istifadəçi müəssisənin
nəzarət elementlərinin səmərəliliyinin monitorinqini keçirməklə
əldə edilə bilər.
A35. Əgər xidmət təĢkilatı auditorunun testlə əhatə etdiyi dövr itifadəçi
müəssisənin maliyyə hesabatının əhatə etdiyi dövrdən tamamilə
kənara çıxırsa, onda istifadəçinin auditorunun istifadəçi müəssisənin nəzarət elementlərinin səmərəliliyi barədə qərar çıxarması
üçün bu cür testlərə etibar etməsi imkansız olacaqdır, çünki digər
prosedurlar yerinə yetirilməzsə, onlar nəzarət elementlərinin cari
dövrdə səmərəliliyinə dair sübutlar təqdim etmir.
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A36. Müəyyən Ģəraitlərdə xidmət təĢkilatının təqdim etdiyi hansısa bir
xidmət belə bir fərziyyə ilə əsaslandırıla bilər ki, müəyyən nəzarət
elementləri istifadəçi müəssisə tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.
Məsələn, həmin xidmət istifadəçi müəssisənin əməliyyatlara
icazə vermək məqsədilə nəzarət elementlərinin hələ onların iĢlənmək üçün xidmət təĢkilatına göndərilməzdən əvvəl tətbiqini
nəzərdə tutacaqdır. Bu vəziyyətdə xidmət təĢkilatının nəzarət elementlərinin təsviri istifadəçi müəssisənin nəzarət elementlərinin
təsvirinə daxil edilə bilər. Ġstifadəçinin auditoru istifadəçi müəssisənin həmin tamamlayıcı nəzarət elementlərinin istifadəçi
müəssisənin təqdim etdiyi xidmətlərə hər hansı bir aidiyyətinin
olub-olmamasını qiymətləndirir.
A37. Əgər istifadəçinin auditoru xidmət təĢkilatı auditorunun
hesabatının yetərli münasib audit sübutu təqdim edə bilməyəcəyinə inanırsa, məsələn, əgər xidmət təĢkilatı auditorunun hesabatı
onun nəzarət elementlərinin testləri və onların nəticələri barədə
təsəvvürünü əks etdirmirsə, istifadəçinin auditoru xidmət təĢkilatı
auditorunun prosedurları və nəticələri barədə özünün təsəvvürlərini tamamlamaq üçün istifadəçi müəssisə vasitəsilə xidmət
təĢkilatı ilə əlaqə yaradaraq, onun iĢinin həcmi və nəticələri
barədə xidmət təĢkilatının auditoru ilə müzakirə aparılmasını
xahiĢ edə bilər. Həmçinin, əgər istifadəçinin auditoru zəruri
hesab edərsə, istifadəçi müəssisə vasitəsilə xidmət təĢkilatı ilə
əlaqə yarada və xidmət təĢkilatında prosedurların yerinə yetirilməsini xidmət təĢkilatının auditorundan xahiĢ edə bilər. Yaxud
bu cür prosedurları istifadəçinin auditoru və ya onun tələbi ilə
digər auditor yerinə yetirə bilər.
A38. Xidmət təĢkilatı auditorunun tərtib etdiyi 2-ci növ hesabatda
testlərin nəticələri, o cümlədən etirazlar və istifadəçinin auditorunun
qərarlarına təsir göstərə bilən digər məlumatlar əks etdirilir. Xidmət təĢkilatının auditoru tərəfindən qeyd edilmiĢ etirazlar və ya
onun 2-ci növ hesabatındakı dəyiĢdirilmiĢ rəyi avtomatik olaraq,
əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsi zamanı xidmət
təĢkilatı auditorunun 2-ci növ hesabatının istifadəçi müəssisənin
maliyyə hesabatlarının auditi üçün faydalı olmayacağı anlamını
vermir. Əksinə, etirazlar və xidmət təĢkilatı auditorunun 2-ci növ
hesabatında dəyiĢdirilmiĢ rəyinin yaranmasına səbəb olan
məsələlər istifadəçinin auditorunun nəzarət elementlərinin xidmət
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təĢkilatının auditoru tərəfindən yerinə yetirilmiĢ testlərini
qiymətləndirməsində nəzərə alınır. Etirazları və xidmət auditorunun 2-ci növ hesabatında dəyiĢdirilmiĢ rəyinin yaranmasına
səbəb olan məsələləri təhlil edərkən, istifadəçinin auditoru bu
məsələləri xidmət təĢkilatının auditoru ilə müzakirə edə bilər. Bu
cür müzakirəni keçirmək üçün istifadəçi müəssisə xidmət təĢkilatı ilə əlaqə yaratmalı və onun razılığını almalıdır.
Audit zamanı daxili nəzarətdə müəyyən edilmiĢ çatıĢmazlıqlar barədə
məlumat verilməsi



Nəzarət elementlərinin istifadəçi müəssisə tərəfindən həyata keçirilə bilən istənilən monitorinqi, o cümlədən 1-ci
və ya 2-ci növ hesabatın əldə edilməsi nəticəsində müəyyən
edilən monitorinqlər;



Ġstifadəçi müəssisənin əlavə nəzarət elementlərinin 1-ci və
ya 2-ci növ hesabatda qeyd edildiyi və istifadəçi müəssisədə həyata keçirilmədiyi hallar; habelə

Xidmət təĢkilatında zəruri ola bilən və həyata keçirilməsi
aĢkarlanmayan və ya 2-ci növ hesabatda qeyd edilməyən
nəzarət elementləri.
Subxidmət təĢkilatının xidmətlərini əhatə etməyən 1-ci növ və 2-ci
növ hesabatlar (Ġst: Paraq. 18)


A40. Əgər xidmət təĢkilatı subxidmət təĢkilatından istifadə edərsə, xid11

265 saylı ―Auditlə bağlı çatıĢmazlıqların idarəetməyə məsul Ģəxslərə və rəhbərliyə
bildirilməsi‖ BAS, 9-10-cu paraqraflar.
12
265 saylı BAS, 10-cu paraqraf.
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A39. Ġstifadəçinin auditoru audit zamanı müəyyən edilmiĢ əhəmiyyətli
çatıĢmazlıqları həm rəhbərliyə, həm də idarəetməyə məsul Ģəxslərə vaxtında yazılı Ģəkildə xəbər verməlidir.11 Ġstifadəçinin auditoru, həmçinin, audit zamanı daxili nəzarətdə müəyyən edilmiĢ
və istifadəçinin auditorunun peĢəkar mühakiməsinə görə, rəhbərliyin
diqqətini çəkəcək qədər yetərli əhəmiyyətə malik çatıĢmazlıqları
müvafiq səviyyəli rəhbərliyə vaxtında xəbər verməlidir.12 Ġstifadəçinin auditorunun audit zamanı müəyyən edə, rəhbərliyə və
istifadəçi müəssisənin idarəetməyə məsul Ģəxslərinə xəbər verə
biləcəyi məsələlərə aĢağıdakılar daxildir:

XĠDMƏT TƏġKĠLATININ XĠDMƏTĠNDƏN ĠSTĠFADƏ EDƏN
MÜƏSSĠSƏNĠN AUDĠTĠ ÜZRƏ MÜLAHĠZƏLƏR
mət təĢkilatı auditorunun hesabatı subxidmət təĢkilatının müvafiq
nəzarət məqsədlərini və əlaqədar nəzarət elementlərini xidmət
təĢkilatının onun sistemi ilə bağlı verdiyi təsvirə və xidmət təĢkilatı auditorunun tapĢırığının əhatə dairəsinə ya daxil edə, ya da
daxil etməyə bilər. Bu iki hesabatvermə metodu, müvafiq olaraq,
inklyuziv (daxiletmə) və istisna metodu kimi məlumdur.
Əgər 1-ci və ya 2-ci növ hesabata subxidmət təĢkilatındakı
nəzarət elementləri daxil edilməyibsə və subxidmət təĢkilatının
təqdim etdiyi xidmətlər istifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatlarının auditi üçün mühümdürsə, istifadəçinin auditorundan bu BASın subxidmət təĢkilatı ilə bağlı tələblərini tətbiq etməsi tələb
olunur. Ġstifadəçinin auditorunun subxidmət təĢkilatı tərəfindən
təqdim olunmuĢ xidmətlərlə bağlı yerinə yetirməli olduğu iĢin
xüsusiyyəti və həcmi həmin xidmətlərin xüsusiyyətindən və istifadəçi
müəssisə üçün əhəmiyyətindən, habelə onların audit üçün
mühümlüyündən asılıdır. 9-cu paraqrafdakı tələbin tətbiq olunması subxidmət təĢkilatının fəaliyyətinin nəticələrinin və yerinə
yetirilməli iĢin xüsusiyyət və həcminin müəyyən edilməsində istifadəçi auditoruna yardım edir.
Xidmət təĢkilatının fəaliyyəti ilə bağlı dələduzluq, qanun və
qaydaların tələblərinə əməl olunmaması və düzəliĢ edilməmiĢ
təhriflər (Ġst: Paraq. 19)
A41. Ġstifadəçi müəssisə ilə müqavilə çərçivəsində xidmət təĢkilatından istifadəçi müəssisələrə xidmət təĢkilatının rəhbərliyi və ya
əməkdaĢları ilə bağlı hər hansı bir dələduzluq, qanun və qaydalara riayət etməmə və təhriflərin düzəliĢ edilməməsi faktını
açıqlamaq tələb oluna bilər. 19-cu paraqrafın tələb etdiyi kimi,
istifadəçinin auditoru istifadəçi müəssisənin rəhbərliyindən xidmət təĢkilatının hər hansı bu cür məsələləri barədə xəbər veribvermədiyini və xidmət təĢkilatının xəbər verdiyi hər hansı
məsələnin istifadəçinin auditorunun əlavə audit prosedurlarının
xüsusiyyəti, müddəti və həcminə təsir edib-etmədiyini qiymətləndirir.
Müəyyən Ģəraitlərdə istifadəçinin auditoru bu qiymətləndirməni
yerinə yetirməkdən ötrü əlavə məlumat tələb edə və istifadəçi
müəssisədən zəruri məlumat əldə etməkdən ötrü xidmət təĢkilatı
ilə əlaqə yaratmasını xahiĢ edə bilər.
Ġstifadəçinin auditorunun hesabat verməsi (Ġst: Paraq. 20)
A42. Ġstifadəçinin auditoru xidmət təĢkilatının təqdim etdiyi və isti402 saylı BAS
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fadəçi müəssisənin maliyyə hesabatlarının auditi üçün mühüm
olan xidmətlərlə bağlı yetərli münasib audit sübutu əldə edə
bilmirsə, bu o deməkdir ki, auditin əhatə dairəsinə dair məhdudiyyət mövcuddur. Bu, aĢağıdakı hallarda ola bilər:


Ġstifadəçinin auditoru xidmət təĢkilatının təqdim etdiyi xidmətlər barədə yetərli məlumat əldə edə bilmir və
əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilərək
qiymətləndirilməsi üçün onun əsası yoxdur;



Ġstifadəçinin auditorunun riski qiymətləndirməsi xidmət təĢkilatındakı nəzarət elementlərinin səmərəli tətbiq edilməsi,
lakin istifadəçinin auditorunun bu nəzarət elementlərinin
səmərəliliyinə dair yetərli münasib audit sübutu əldə edə
bilməsi üçün imkanının olmaması barədə fərziyyəyə
əsaslanır; yaxud



Yetərli münasib audit sübutu yalnız xidmət təĢkilatında
saxlanan sənədlərdən əldə edilə bilər, lakin istifadəçinin auditoru bu sənədlərə birbaĢa giriĢ imkanına malik deyildir.

Ġstifadəçinin auditorunun Ģərti müsbət rəy ifadə etməsi və ya rəy
ifadə etməkdən imtina etməsi göstərilən halların maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli və ya hərtərəfli təsir göstərib-göstərməməsi
barədə istifadəçinin auditorunun çıxardığı qərardan asılıdır.

A43. Bəzi hallarda qanun və ya qaydalar istifadəçinin auditorunun
hesabatında xidmət təĢkilatı auditorunun iĢinə, məsələn, ictimai
sektorda Ģəffaflıq məqsədləri ilə istinad olunmasını tələb edə
bilər. Bu Ģəraitlərdə istifadəçinin auditoru bu cür istinad üçün xidmət təĢkilatının auditorundan ilkin razılıq almağa ehtiyac duya
bilər.
A44. Ġstifadəçi müəssisənin xidmət təĢkilatının xidmətlərindən istifadə
etməsi istifadəçinin auditorunun auditor rəyini əsaslı Ģəkildə təsdiqləmək üçün yetərli münasib audit sübutu əldə etməklə bağlı
BAS-da əks olunmuĢ məsuliyyətini dəyiĢmir. Buna görə də istifadəçinin auditoru xidmət təĢkilatı auditorunun hesabatına, qismən olsa da, istifadəçi müəssisənin maliyyə hesabatlarına dair
istifadəçinin auditorunun rəyindən ötrü bir zəmin kimi istinad etmir.
Bununla belə, istifadəçinin auditoru xidmət təĢkilatı auditorunun
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Xidmət təşkilatı auditorunun işinə istinad edilməsi (Ġst: Paraq. 21-22)

XĠDMƏT TƏġKĠLATININ XĠDMƏTĠNDƏN ĠSTĠFADƏ EDƏN
MÜƏSSĠSƏNĠN AUDĠTĠ ÜZRƏ MÜLAHĠZƏLƏR
hesabatındakı dəyiĢdirilmiĢ rəyə görə dəyiĢdirilmiĢ rəy ifadə etdiyi zaman, əgər istifadəçinin auditorunun xidmət təĢkilatı auditorunun hesabatına istinadı istifadəçinin auditorunun dəyiĢdirilmiĢ
rəyinin səbəbini izah etməyə yardım edərsə, onun bu cür hesabata
istinad etməsinə heç nə mane olmur. Bu cür Ģəraitlərdə istifadəçinin auditoru istinad etməzdən əvvəl xidmət təĢkilatı auditorunun razılığını almaq zərurəti yarana bilər.
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450 saylı ―Audit zamanı müəyyən edilmiĢ təhriflərin dəyərləndirilməsi‖
beynəlxalq audit standartı (BAS) 200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi
məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması‖
BAS kontekstində oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) müəyyən olunmuĢ təhriflərin auditə və əgər mövcud olarsa, düzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin
maliyyə hesabatlarına təsirini dəyərləndirməklə bağlı auditorun
məsuliyyətindən bəhs edir. 700 saylı BAS, maliyyə hesabatlarına
dair rəy formalaĢdırarkən, maliyyə hesabatlarının bütövlükdə
əhəmiyyətli təhrifdən azad olmasına dair ağlabatan əminliyin əldə
edilmiĢ olması barədə nəticə çıxarmaqla bağlı auditorun məsuliyyətindən bəhs edir. Auditorun 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-ın tələbinə əsasən çıxardığı nəticədə auditorun maliyyə hesabatlarında düzəliĢ olunmamıĢ təhrifləri, əgər mövcud olarsa, bu
BAS-a1 müvafiq olaraq dəyərləndirməsi nəzərə alınır. 320 saylı
BAS2 maliyyə hesabatlarının auditini planlaĢdırıb yerinə yetirərkən, əhəmiyyətlilik konsepsiyasını tətbiq etməklə bağlı auditorun məsuliyyətindən bəhs edir.

Qüvvəyə minmə tarixi
2.

Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən sonra baĢlanan dövrlər
üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün qüvvədədir.

Məqsəd
3.

Auditorun məqsədi aĢağıdakıları dəyərləndirməkdən ibarətdir:
(b) DüzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin, əgər mövcud olarsa, maliyyə
hesabatlarına təsiri.

AnlayıĢlar
4. BAS-da qoyulmuĢ məqsədlərlə bağlı aĢağıdakı terminlər bu mənalara malikdir:
(a) Təhrif (Misstatement) - maliyyə hesabatı maddəsində əks
etdirilmiĢ məbləğ, təsnifat, təqdimat və ya açıqlanma ilə
1

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatlarına haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS, 10-11-ci paraqraflar.
2
320 saylı ―Auditin planlaĢdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik‖ BAS.
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(a) Müəyyən edilmiĢ təhriflərin auditə təsiri; habelə
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tətbiq olunan maliyyə hesabatı çərçivələrinə müvafiq olması tələb olunan maddənin məbləği, təsnifatı, təqdimatı
və ya açıqlanması arasındakı fərqdir. Təhrif dələduzluq və
ya səhv nəticəsində yarana bilər. (Ġst: Paraq. A1)
Auditor maliyyə hesabatının bütün mühüm aspektlər
baxımından ədalətli təqdim olunması və ya dürüst və
ədalətli təsəvvür yaradıb-yaratmaması haqqında rəy
verdiyi zaman auditorun mühakiməsinə görə, maliyyə
hesabatlarının bütün mühüm aspektlər baxımından ədalətli təqdim
olunması və ya dürüst və ədalətli təsəvvür yaratması üçün
zəruri olaraq edilmiĢ düzəliĢlərin məbləği, təsnifatı, təqdimatı
və ya açıqlamaları da bu təhriflərə daxildir.
(b) DüzəliĢ edilməmiĢ təhriflər (Uncorrected misstatements) Auditorun audit zamanı topladığı və düzəliĢ olunmamıĢ
təhriflər.

Tələblər
Müəyyən edilmiĢ təhriflərin toplanması
5.

Auditor açıq Ģəkildə trivial (əhəmiyyətsiz) olan təhriflərdən
savayı, audit zamanı müəyyən edilmiĢ təhrifləri toplamalıdır.
(Ġst: Paraq. A2-A6)

Müəyyən edilmiĢ təhriflərin audit müddətində nəzərdən keçirilməsi
6. Auditor, əgər aĢağıdakı hallar mövcud olarsa, ümumi audit strategiyası və audit planının yoxlanıb düzəliĢ edilməsinə zərurət
olduğunu müəyyən etməlidir:
(a) Müəyyən edilmiĢ təhriflərin xüsusiyyəti və onların meydana
gəlmə Ģəraitlərinin audit zamanı toplanmıĢ təhriflərlə
toplu halında əhəmiyyətli ola biləcək digər təhriflərin
mövcud ola bilməsinə dəlalət etməsi; yaxud (Ġst: Paraq.
A7)
(b) Audit zamanı toplanmıĢ təhriflərin toplusu müəyyən edilmiĢ əhəmiyyətliliyə 320 saylı BAS-a müvafiq Ģəkildə
yanaĢır. (Ġst: Paraq. A8)
7. Əgər, auditorun tələbi ilə, rəhbərlik əməliyyatların kateqoriyalarını, hesab qalıqları və ya açıqlamaları yoxlamıĢ və
aĢkara çıxarılmıĢ təhrifləri düzəliĢ etmiĢdirsə, təhriflərin qaldığını
450 saylı BAS
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müəyyən etmək məqsədilə auditor əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir. (Ġst: Paraq. A9)
Təhriflər və onların düzəliĢ edilməsi haqqında məlumat verilməsi
8.

Qanun və ya qaydalarla qadağan olunmazsa, auditor audit zamanı
toplanmıĢ bütün təhrifləri müvafiq səviyyəli rəhbərliyə vaxtında
xəbər verməlidir.3 Auditor həmin təhriflərə düzəliĢ etməyi rəhbərlikdən tələb etməlidir. (Ġst: Paraq. A10-A12)

9.

Əgər rəhbərlik auditorun xəbər verdiyi təhriflərin bəzisini və ya
hamısına düzəliĢ etməkdən imtina edərsə, auditor bu imtinanın
səbəblərini aydınlaĢdırmalı və maliyyə hesabatlarının bütövlükdə
əhəmiyyətli təhrifdən azad olmasını dəyərləndirərkən bunu
nəzərə almalıdır. (Ġst: Paraq. A13)

DüzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin təsirinin dəyərləndirilməsi

(a) Təhriflərin, həm əməliyyatların xüsusi kateqoriyalarının,
hesab qalıqlarının və ya açıqlamaların, həm də bütövlükdə
maliyyə hesabatlarının ölçüsü və xüsusiyyəti, onların baĢ
verdiyi konkret Ģəraitlər; habelə (Ġst: Paraq. A16-A22,
A24-A25)
(b) Əvvəlki dövrlərlə bağlı düzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin
əməliyyatların müvafiq kateqoriyalarına, hesab qalıqlarına və ya açıqlamalara, bütövlükdə maliyyə hesabatlarına təsiri. (Ġst: Paraq. A23)
İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə
12. Qanun və ya qaydalarla qadağan olunmazsa, auditor idarəetməyə
3

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, 7-ci paraqraf.
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10. DüzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin təsirini qiymətləndirməzdən əvvəl auditor 320 saylı BAS-a müvafiq olaraq müəyyən edilmiĢ
əhəmiyyətliliyi, onun müəssisənin faktiki maliyyə hesabatları
kontekstində qalmasını təsdiq etmək məqsədilə təkrar
qiymətləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A14-A15)
11. Auditor düzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin əhəmiyyətli olmasını, istər
fərdi, istərsə də toplu halında müəyyən etməlidir. Bu cür
müəyyənləĢdirmə zamanı auditor aĢağıdakı amilləri nəzərdən keçirməlidir:
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məsul Ģəxslərə düzəliĢ olunmamıĢ təhrifləri və onların istər fərdi,
istərsə də toplu Ģəkildə auditorun hesabatındakı rəyə edə biləcəyi
təsir barədə xəbər verməlidir.4 Auditorun xəbərdarlığında düzəliĢ
edilməmiĢ əhəmiyyətli təhriflərin hər biri ayrıca olaraq
göstərilməlidir. Auditor düzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin düzəliĢ olunmasını tələb etməlidir. (Ġst: Paraq. A26-A28)
13.

Auditor həmçinin, idarəetməyə məsul Ģəxslərə əməliyyatların
müvafiq kateqoriyalarına, hesab qalıqlarına və ya açıqlamalara,
habelə bütövlükdə maliyyə hesabatlarına əvvəlki dövrlərlə bağlı
düzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin təsiri barədə məlumat verməlidir.

Yazılı təqdimatlar
14.

Auditor rəhbərlikdən və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul
Ģəxslərdən onların düzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin, istər fərdi, istərsə də toplu Ģəkildə, bütövlükdə maliyyə hesabatlarına
təsirinin qeyri-əhəmiyyətli olmasını hesab etmələri barədə
yazılı təsdiqləmə tələb etməlidir. Bu cür yazılı təsdiqləməyə
və ya ona qoĢmaya düzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin siyahısı daxil
edilməlidir. (Ġst: Paraq. A29)

SənədləĢdirmə
15. Auditor audit sənədlərinə aĢağıdakıları daxil etməlidir:5 (Ġst: Paraq.
A30)
(a) Təhriflərin açıq Ģəkildə trivial (əhəmiyyətsiz) hesab
edilməsindən yüksək olan məbləğ (5-ci paraqraf);
(b) Audit zamanı toplanmıĢ bütün təhriflər və onların düzəliĢ
edilməsinə dair məlumat (5-ci, 8-ci və 12-ci paraqraflar);
habelə
(c) DüzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin, istər fərdi, istərsə də baĢqaları
ilə toplu Ģəkildə əhəmiyyətli olub-olmaması barədə auditorun qərarı və həmin qərar üçün əsas (11-ci paraqraf).

4
5

Bax: 3-cü istinad.
230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8-11-ci və A6 paraqrafı.
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***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Təhrif anlayıĢı (Ġst: Paraq. 4(a))
A1. Təhriflər aĢağıdakı amillərin nəticəsi ola bilər:
(a) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün əsas götürülən
məlumatların toplanması və ya iĢlənməsində yol verilmiĢ
qeyri-dəqiqlik;
(b) Məbləğin göstərilməməsi və ya informasiyanın açıqlanmaması, o cümlədən qeyri-dəqiq və natamam açıqlamalar, habelə
müvaffiq hallarda müəyyən maliyyə hesabatları çərçivələrinin
açıqlama məqsədlərinə nail olmaq üçün tələb edilən açıqlamalar6;
(c) Faktların aĢkar edilməməsi və ya onların açıq-aĢkar yanlıĢ
Ģərhi üzündən düzgün olmayan uçot qiymətləndirmələri;

(e)

Ġnformasiyanın qeyri-münasib Ģəkildə təsnifatı, birləĢdirilməsi və ya bölünməsi; habelə

(f)

Ədalətli təqdimat çərçivələrinə uyğun hazırlanmıĢ maliyyə
hesabatlarında çərçivəyə əsasən konkret olaraq tələb edilən
açıqlamalardan əlavə ədalətli təqdimata nail olmaq məqsədilə
maliyyə hesabatları üçün tələb edilən açıqlamanın
göstərilməməsi.7

Dələduzluq nəticəsində yaranan təhriflərə dair nümunələr
240 saylı BAS-da verilmiĢdir.8
6

Məsələn, 7 saylı ―Maliyyə alətləri: Məlumatın açıqlanması‖ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartının (MHBS) 42H paraqrafında qeyd edilir ki, ―müəssisə ... maddəsindəki açıqlama
məqsədlərini qarĢılamaq üçün vacib hesab etdiyi əlavə məlumatı açıqlamalıdır‖.
7
Məsələn, MHBS-ə əsasən istifadəçilər üçün müəssisənin maliyyə vəziyyətinə və maliyyə
nəticələrinə konkret əməliyyatların, digər hadisələrin və Ģəraitlərin təsirinin аnlаĢılması üçün MHBSların xüsusi tələblərinə riayət kifayət etmədiyi hаllаrdа, müəssisədən əlavə аçıqlаmаlаrın təqdim
edilməsi tələb olunur.
8
240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti‖
BAS, A1-A6 paraqrafları.
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(d) Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələri ilə bağlı auditorun
qeyri-kafi hesab etdiyi mühakimələri və ya auditorun qeyrimüvafiq hesab etdiyi uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiqi;
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Müəyyən edilmiĢ təhriflərin toplanması (Ġst: Paraq.5)
“Açıq şəkildə trivial (əhəmiyyətsiz)” təhriflər
A2. Bu BAS-ın 5-ci paraqrafına əsasən auditordan audit aparılan zaman aĢkar olunmuĢ, açıq Ģəkildə trivial (əhəmiyyətsiz) olmayan
təhriflərin toplanması tələb olunur. ―Açıq Ģəkildə trivial (əhəmiyyətsiz)‖ anlayıĢı ―qeyri-əhəmiyyətli‖ anlayıĢının baĢqa cür ifadəsi
deyildir. Açıq Ģəkildə trivial (əhəmiyyətsiz) olan təhriflər əhəmiyyətli olduğu müəyyən edilmiĢ təhriflərdən tamamilə fərqli (daha
kiçik) ölçüyə və ya tamamilə fərqli xarakterə malikdir və istər
fərdi, istərsə də toplu Ģəkildə götürülməsindən və istənilən ölçü,
xüsusiyyət və ya Ģəraitlər meyarı əsasında mühakimə edilməsindən
asılı olmayaraq, açıq Ģəkildə əhəmiyyətsiz olan məsələlər olacaqdır. Bir və ya daha çox məbləğin açıq Ģəkildə trivial (əhəmiyyətsiz)
olması barədə hər hansı Ģübhə olduğu zaman həmin məsələ açıq
Ģəkildə trivial (əhəmiyyətsiz) hesab edilmir.
Fərdi hesabatlarda təhriflər
A3.

Auditor göstərildiyindən aĢağı məbləğlərin təhriflərinin açıq
Ģəkildə trivial (əhəmiyyətsiz) hesab olunacağı və toplanması zəruri olmayacaq məbləği təyin edə bilər, çünki auditorun
fikrincə, bu cür məbləğlərin toplanması maliyyə hesabatlarına
açıq Ģəkildə əhəmiyyətli təsir göstərməyəcək. Lakin təyin edildiyindən yüksək məbləğlər bu BAS-ın 5-ci paraqrafına əsasən
toplanmalıdır. Bundan əlavə, xüsusiyyət və ya Ģəraitlər meyarına
əsasən mühakimə yürüdülərkən məbləğlərə aid olan təhriflər
açıq Ģəkildə trivial ola bilməz və belə olmadığı halda bu BAS-ın
5-ci paraqrafına əsasən toplanmalıdır.

Məlumat açıqlamalarında təhriflər
A4. Açıqlamalardakı təhriflər də istər fərdi, istərsə də toplu Ģəkildə götürülməsindən və istənilən ölçü, xüsusiyyət və ya Ģəraitlər
meyarı əsasında mühakimə edilməsindən asılı olmayaraq açıq
Ģəkildə trivial ola bilər. Bu cür təhriflərin əlaqəli açıqlamalara
və bütövlükdə maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirməkdə auditora yardım etmək məqsədilə açıqlamalardakı açıq Ģəkildə trivial olmayan təhriflər də toplanır. Bu BAS-ın A17 pa450 saylı BAS
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qrafında keyfiyyətlə bağlı açıqlamalarda təhriflərin əhəmiyyətli ola biləcəyi halların nümunələri təqdim olunur.
Təhriflərin toplanması
A5. A3-A4 paraqraflarında əks olunduğu kimi xüsusiyyət
və ya Ģəraitlərə görə toplanmıĢ təhrifləri məbləğlərin təhrifləri kimi
toplamaq mümkün deyil. Buna baxmayaraq, bu BAS-ın 11-ci paraqrafında əsasən təhriflərin əhəmiyyətli olub-olmadığını müəyyən etmək məqsədilə auditordan həmin təhrifləri fərdi və toplu
Ģəkildə (yəni, digər təhriflər ilə birlikdə) dəyərləndirmək tələb olunur.



Faktiki təhriflər – haqqında heç bir Ģübhə olmayan təhriflərdir.



Mühakimə ilə bağlı təhriflər – rəhbərliyin, mühakimələrindən, o cümlədən maliyyə hesabatlarında auditorun
əsassız və qeyri-müvafiq hesab etdiyi tanıma, ölçmə, təqdimat və açıqlama (o cümlədən uçot siyasətinin seçilməsi
və ya tətbiqi) ilə bağlı mühakimələrindən irəli gələn fərqlərdir.



ProqnozlaĢdırılmıĢ təhriflər – auditorun əsas məcmudakı
təhriflər barədə ən yaxĢı qiymətləndirməsi olub, audit
seçmələrində müəyyən edilmiĢ təhriflərin proqnozlaĢdırılmasını seçmələrin götürüldüyü bütün əsas məcmulara aid
edir. ProqnozlaĢdırılmıĢ təhriflərin müəyyən edilməsinə və
nəticələrin dəyərləndirilməsinə dair təlimat 530 saylı BASda9 müəyyən edilmiĢdir.

Müəyyən edilmiĢ təhriflərin audit müddətində nəzərdən keçirilməsi
(Ġst: Paraq. 6-7)
A7.

9

Təhrif yeganə ola bilməz. Digər təhriflərin mövcud olmasına dair
sübuta, məsələn, auditor təhrifin daxili nəzarətdə baĢ verən nasaz-

530 saylı ―Audit seçməsi‖ BAS, 14-15-ci paraqraflar.
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A6. Audit zamanı toplanmıĢ təhriflərin təsirini dəyərləndirərkən və
təhriflər barədə məlumatı rəhbərliyə və idarəetməyə məsul Ģəxslərə çatdırarkan auditora yardım etmək məqsədilə faktiki təhrifləri, mühakimə ilə bağlı təhrifləri və proqnozlaĢdırılmıĢ təhrifləri
fərqləndirmək faydalı ola bilər:
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lıqdan və ya müəssisənin geniĢ Ģəkildə tətbiq etmiĢ olduğu qeyriuyğun fərziyyələr və ya dəyərləndirmə metodlarından irəli
gəlməsini müəyyən etməsi daxildir.
A8.

Əgər audit zamanı toplanmıĢ təhriflərin toplusu 320 saylı BAS-a
müvafiq Ģəkildə müəyyən edilmiĢ əhəmiyyətlilik səviyyəsinə
yaxınlaĢarsa, aĢkar edilməmiĢ potensial təhriflərin audit zamanı
toplanmıĢ təhriflərin toplusu ilə birgə götürüldüyü zaman
əhəmiyyətliliyi keçə bilməsi ilə bağlı, məqbul dərəcədə aĢağı
səviyyədən böyük risk mövcud ola bilər. AĢkar edilməmiĢ təhriflərin mövcud olması, həmçinin, seçmə riski və qeyri-seçmə
riskinin mövcudluğundan da irəli gələ bilər.10

A9.

Auditor rəhbərlikdən hər hansı əməliyyatların kateqoriyası,
hesab qalıqları və ya açıqlamaların yoxlamasını və bununla da
auditorun müəyyən etdiyi təhrifin səbəbini dərk etməsini xahiĢ
edə, əməliyyatların kateqoriyası, hesab qalıqları və ya açıqlamaların faktiki təhrifinin məbləğini müəyyən etmək üçün prosedurları yerinə yetirə və maliyyə hesabatlarına müvafiq düzəliĢlər
edə bilər. Bu cür tələb, məsələn, audit seçməsində müəyyən
edilmiĢ təhriflərin onun götürüldüyü bütün əsas məcmuda əks
olunmasının nəticələrinə əsaslana bilər.

Təhriflər və onların düzəliĢ edilməsi haqqında məlumat verilməsi
(Ġst: Paraq. 8-9)
A10. Təhriflər haqqında məlumatın müvafiq səviyyəli rəhbərliyə vaxtında xəbər verilməsi mühümdür, çünki bu, rəhbərliyin sövdələĢmələrin kateqoriyalarında, hesab qalıqlarında və məlumat açıqlamalarında təhrifin olmasını müəyyən etməsinə, auditorun fikri
ilə razılaĢmadıqda isə onu məlumatlandırmasına və zəruri tədbir
görməsinə imkan verir. Bir qayda olaraq, müvafiq səviyyəli rəhbərlik dedikdə, təhrifləri dəyərləndirmək və zəruri tədbir görmək
üçün məsuliyyət daĢıyan və səlahiyyəti olan rəhbərlik nəzərdə
tutulur.
A11. Qanun və ya qaydalar auditorun müəyyən təhriflər barədə
məlumatı rəhbərliyə və ya müəssisə daxilində olan digər Ģəxslərə
çatdırmasını məhdudlaĢdıra bilər. Məsələn, qanunlar və ya qay10

530 saylı BAS, 5 (c)-(d) paraqrafı.
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dalar faktiki və ya ehtimal edilən qanunsuz hərəkətlərin müvafiq
səlahiyyətli orqan tərəfindən araĢdırılmasına xələl gətirə bilən
xəbərdarlığı və ya istənilən digər hərəkəti qadağan edə bilər. Bəzi
Ģəraitlərdə auditorun məxfiliyi qoruyub saxlamaq vəzifəsi ilə
məlumat vermək öhdəliyi arasındakı münaqiĢə mürəkkəb xarakter ala bilər. Belə vəziyyətlərdə auditor hüquqi məsləhət almaq
üçün müraciət edə bilər.
A12. Bütün təhriflərin, o cümlədən auditorun xəbər verdiyi təhriflərin
rəhbərlik tərəfindən düzəliĢ olunması rəhbərliyin düzgün mühasibat uçotu aparmasına və sonrakı maliyyə hesabatında əhəmiyyətli
təhriflər riskini azaltmasına imkan verir, çünki əvvəlki dövrlərə
aid düzəliĢ olunmamıĢ əhəmiyyətsiz təhriflərin təsiri getdikcə
artır.
A13. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq, auditor maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından tətbiq
olunan maliyyə hesabatı çərçivələrinin tələblərinə müvafiq Ģəkildə hazırlanıb təqdim olunmasını dəyərləndirməlidir. Bu
dəyərləndirməyə müəssisənin mühasibat uçotu metodlarının
keyfiyyət aspektlərinin, o cümlədən rəhbərliyin mühakimələrində
mümkün qərəzlilik əlamətlərinin11 təhlili daxildir və rəhbərliyin təhrifləri düzəliĢ etməkdən imtinasının səbəblərini auditorun dərk etməsindən asılı ola bilər.

A14. Auditorun əhəmiyyətliliyi 320 saylı BAS-a müvafiq olaraq
müəyyən etməsi çox vaxt müəssisənin maliyyə nəticələrinin ilkin
qiymətləndirməsinə əsaslanır, çünki faktiki maliyyə nəticələri
hələ məlum olmaya bilər. Buna görə də auditorun düzəliĢ olunmamıĢ təhriflərin təsirini dəyərləndirməsindən əvvəl müəyyən
edilmiĢ əhəmiyyətliliyin səviyyəsini 320 saylı BAS-a müvafiq
Ģəkildə, faktiki maliyyə nəticələri əsasında təkrar nəzərdən keçirilməsi zəruri ola bilər.
A15. 320 saylı BAS-da izah edildiyinə görə, audit zamanı,
bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik (və müvafiq
olarsa, əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları və
11

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 12-ci paraqraf.
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DüzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin təsirinin dəyərləndirilməsi (Ġst: Paraq.
10-11)
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ya açıqlamalar üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya səviyyələri)
audit zamanı auditorun ilkin olaraq fərqli bir məbləğ və ya
məbləğlər müəyyən etmiĢ olmasına səbəb ola bilən məlumatdan
xəbər tutması halında təkrar nəzərdən keçirilir.12 Beləliklə, ehtimal
olunur ki, hər hansı dəyiĢiklik düzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin təsiri
auditor tərəfindən qiymətləndirmədən əvvəl edilir. Bununla belə,
əgər auditorun müəyyən edilmiĢ əhəmiyyətlilik səviyyəsini
320 saylı BAS-a müvafiq Ģəkildə təkrar qiymətləndirməsi (bu
BAS-ın 10-cu paraqrafına bax) daha az məbləğə (və ya
məbləğlərə) səbəb olarsa, onda fəaliyyətin əhəmiyyətliliyi
və əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcminin
uyğunluğu auditor rəyinin əsaslandırılacağı yetərli münasib
audit sübutları əldə etmək məqsədilə təkrar nəzərdən keçirilir.
A16. Hər bir məbləğ təhrifi ayrıca Ģəkildə nəzərdən keçirilərək, onun
əməliyyatların müvafiq kateqoriyalarına, hesab qalıqlarına və
açıqlamalara təsiri, o cümlədən əməliyyatların həmin xüsusi
kateqoriyası, hesab qalıqları və açıqlamalar üçün əhəmiyyətlilik
səviyyəsinin, əgər mövcud olarsa, üstələmiĢ olması dəyərləndirilir.
A17. Əlavə olaraq, əlaqəli açıqlamaya (açıqlamalara) təsirini, habelə
bütövlükdə maliyyə hesabatlarına ümumi təsirini müəyyən etmək məqsədilə keyfiyyət ilə bağlı açıqlamanın hər bir ayrıca təhrifi nəzərdən keçirilir. Keyfiyyət ilə bağlı açıqlamadakı təhrif(lər)in əhəmiyyətli olub-olmadığının müəyyən edilməsi maliyyə hesabatlarının tətbiq edilən çərçivələri və müəssisənin xüsusi Ģəraitləri
kontekstində peĢəkar mühakimənin yürüdülməsi tələb edilən məsələdir. Bu cür təhriflərin əhəmiyyətli ola biləcəyi nümunələrinə
aĢağıdakılar daxildir:

12



Sığorta və bank fəaliyyəti ilə məĢğul olan müəssisələrdə
kapitalın idarəedilməsi üzrə məqsədlər, prosedurlar və
proseslər haqqında məlumatların yanlıĢ və ya natamam
olması.



Dağ-mədən iĢləri ilə məĢğul olan müəssisədə qiymətdən
düĢmə zərəri ilə nəticələnən hadisələr və ya Ģəraitlər
(məs., metala və ya mala olan tələbatın uzun müddət

320 saylı BAS, 12-ci paraqraf.

450 saylı BAS
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ərzində əhəmiyyətli
məlumatın olmaması.

dərəcədə

azalması)

haqqında



Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda, məcmu gəlir
haqqında hesabatda, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında
hesabatda və ya pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında
hesabatda əhəmiyyətli maddəyə aid uçot siyasətinin
yanlıĢ əks etdirilməsi.



Beynəlxalq ticarət fəaliyyəti ilə məĢğul olan müəssisədə
mübadilə məzənnəsinin həssaslığının qeyri-dəqiq təsviri.

A18. Bu BAS-ın 11-ci paraqrafına əsasən düzəliĢ edilməyən təhriflərin
xarakterinə görə əhəmiyyətli olub-olmadığını müəyyən edərkən auditor məbləğ və açıqlamalarda düzəliĢ edilməyən təhrifləri nəzərdən
keçirir. Bu cür təhriflər istər ayrılıqda, istərsə də digər təhriflərlə
birlikdə əhəmiyyətli hesab edilə bilər. Məsələn, açıqlamalarda aĢkar
olunan təhriflərdən asılı olaraq, auditor aĢağıdakıları nəzərdən keçirə
bilər:
(a) AĢkar edilmiĢ xətaların davamlı və ya daha böyük təsirə malik olmasını;
yaxud

ToplanmıĢ təhriflərin bu cür nəzərdən keçirilməsi 700 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-ın 13(d) paraqrafına əsasən maliyyə hesabatlarının
qiymətləndirilməsində də faydalıdır. Qeyd edilən paraqrafa uyğun
olaraq auditordan təqdim edilmiĢ qeyri-münasib və ya açıqlanmıĢ
məsələlərin düzgün baĢa düĢülməsinə mane olan məlumatların maliyyə
hesabatlarının ümumi təqdimatına mənfi təsir edib-etmədiyini nəzərdən
keçirmək tələb olunur.
A19. Əgər ayrıca bir təhrif əhəmiyyətli kimi qiymətləndirilirsə, onun
digər təhriflər tərəfindən neytrallaĢdırıla bilməsi qeyrimümkündür. Məsələn, gəlir əhəmiyyətli Ģəkildə ĢiĢirdilmiĢdirsə,
hətta xərclərin ekvivalent Ģəkildə ĢiĢirdilməsi təhrifin gəlirə
təsirini tam olaraq neytrallaĢdırsa da, maliyyə hesabatları
bütövlükdə əhəmiyyətli Ģəkildə təhrif olunacaqdır. Eyni hesab
qalığı və ya əməliyyat kateqoriyası daxilində təhrifləri qarĢılıqlı
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(b) AĢkar edilmiĢ bir neçə təhrifin eyni məsələyə aid olub-olmamasını və
birlikdə nəzərə alındıqda həmin məsələnin istifadəçilər tərəfindən baĢa
düĢülməsinə təsir edə biləcəyini.
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Ģəkildə əvəzləmək məsqədəuyğun ola bilər; bununla belə, hətta
qeyri-əhəmiyyətli təhriflərin qarĢılıqlı Ģəkildə əvəzlənməsinin
məsqədəuyğun olması barədə nəticə çıxarmazdan əvvəl əlavə
aĢkar edilməmiĢ təhriflərin mövcud ola biləcəyi risk qiymətləndirilməlidir.13
A20. Təsnifatda təhrifin əhəmiyyətliliyinin müəyyən edilməsi keyfiyyət
aspektlərinin, məsələn, belə təhrifin borca və ya digər müqavilə
Ģərtlərinə, hesabatın ayrı-ayrı maddələrinə və aralıq yekunlara,
yaxud həlledici maliyyə əmsallarına təsirinin dəyərləndirilməsindən ibarətdir. Təsnifatda təhrifin hətta digər təhriflərin
dəyərləndirilməsi zaman tətbiq edilən əhəmiyyətlilik səviyyəsi
və ya səviyyələrini aĢıb keçsə də, bütövlükdə maliyyə hesabatları
kontekstində əhəmiyyətli olmaması barədə auditorun nəticə
çıxardığı Ģəraitlər də ola bilər. Məsələn, mühasibat balansı maddələrinin yanlıĢ təsnifatı mühasibat balansının müvafiq maddələrinin ölçüsü baxımından kiçik olduqda və həmin yanlıĢ
təsnifat mənfəət və zərərlər hesabatına və ya hər hansı həlledici
əmsallara təsir etmədikdə, bütövlükdə maliyyə hesabatları kontekstində əhəmiyyətli hesab edilə bilməz.
A21. Bəzi təhriflərlə əlaqədar Ģəraitlər ayrı-ayrılıqda və ya audit zamanı
toplanmıĢ digər təhriflərlə birlikdə nəzərdən keçirildiyi zaman
hətta əgər onlar bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətliliyə nisbətən aĢağı səviyyədə olsa da, auditorun onları
əhəmiyyətli kimi qiymətləndirməsinə səbəb ola bilər. Qiymətləndirməyə təsir edə bilən Ģəraitlərə misal olaraq aĢağıdakılar
nəzərdən keçirilir, yəni təhrif:

13



Normativ tələblərə uyğunluğa nə dərəcədə təsir edir;



Borc öhdəliklərinin və ya digər müqavilə müddəalarının
yerinə yetirilməsinə nə dərəcədə təsir edir;



Uçot siyasətinin cari dövrün maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməsə də, gələcək dövrlərin maliyyə
hesabatlarına əhəmiyyətli təsir edəcək qədər qeyridüzgün seçilməsi və ya tətbiq olunması ilə nə dərəcədə
əlaqəlidir;

Eyni hesab qalığı və ya əməliyyat kateqoriyası daxilində bir sıra əhəmiyyətsiz təhriflərin müəyyən
edilməsi auditorun həmin hesab qalığı və ya əməliyyat kateqoriyası üçün əhəmiyyətli təhriflər
riskini təkrar qiymətləndirməsini zərurətə çevirə bilər.
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Gəlirlərdəki dəyiĢiklikləri və ya digər təmayülləri, xüsusilə,
ümumi iqtisadi və sahə Ģərtləri kontekstində nə dərəcədə
ört-basdır edir;



Müəssisənin maliyyə vəziyyətini dəyərləndirmək üçün istifadə olunmuĢ əmsallara, əməliyyatların nəticələrinə və ya
pul axınlarına nə dərəcədə təsir edir;



Maliyyə hesabatında təqdim olunmuĢ seqment məlumatına
nə dərəcədə təsir edir (məsələn, müəssisənin fəaliyyətində
və rentabelliyində mühüm rol oynaması müəyyən edilmiĢ
seqment və ya müəssisənin biznesinin digər hissəsi üçün
məsələnin mühümlüyü);



Rəhbərliyin kompensasiyasının, məsələn, bonusların və ya
digər həvəsləndirici mükafatların verilməsi ilə bağlı
tələblərin ödənilməsinin təmin edilməsi yolu ilə artırılmasına nə dərəcədə təsir edir;



Daha əvvəl istifadəçilərə təqdim edilmiĢ, məsələn,
proqnozlaĢdırılan gəlirlərlə bağlı informasiya auditor
tərəfindən dərk edilməsi nöqteyi-nəzərindən nə dərəcədə
əhəmiyyətlidir;



Müəyyən tərəflərlə əlaqəli maddələrlə (məsələn,
əməliyyatların kənar iĢtirakçıları müəssisə rəhbərliyinin
üzvləri ilə bağlı olması) nə dərəcədə bağlıdır;



Tətbiq olunan maliyyə hesabatı prinsiplərinin xüsusi olaraq
tələb etmədiyi, lakin auditorun mühakiməsinə görə, istifadəçilərin müəssisənin maliyyə vəziyyətini, maliyyə
fəaliyyətinin nəticələrini və pul axınlarını dərk etməsi üçün
mühüm olan məlumatı nə dərəcədə nəzərə almır; yaxud



Maliyyə hesabatları istifadəçilərinin iqtisadi qərarlarına
təsir etməsi məntiqə uyğun olaraq gözlənilə bilən,
müəssisənin illik hesabatına daxil ediləcək digər məlumata (məsələn, ―Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin
və fəaliyyətinin nəticələrinin təhlili haqqında rəhbərliyin
hesabatı‖na və ya ―Əməliyyat və maliyyə fəaliyyətinin
təhlili‖nə daxil edilməli məlumat) nə dərəcədə təsir edir;
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720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS14 auditorun digər məlumatlara aid vəzifələrindən bəhs edir.
Bu hallar yalnız nümunə kimi iĢlədilir; onların hamısının bütün
auditlərdə mövcud olması məcburi deyildir, nə də siyahı tam deyildir. Göstərilən Ģəraitlər kimi hər hansı Ģəraitlərin mövcudluğu
təhrifin əhəmiyyətli olmasını nəzərdə tutmur.
A.22 240 saylı BAS-da15 dələduzluğun nəticəsi olan və ya ola bilən təhrifin
nəticələrinin auditin digər aspektləri ilə əlaqədar olaraq, hətta
əgər digər təhrifin ölçüsü maliyyə hesabatları ilə bağlı olaraq
əhəmiyyətli olmasa da, necə nəzərdən keçirilməli olmasını izah
edilir. ġəraitlərdən asılı olaraq, açıqlamalrdakı təhriflər dələduzluğun
mövcud olmasını bildirə və məsələn, aĢağıdakılardan irəli gələ
bilər:


Rəhbərliyin mühakiməsində qərəzlilikdən irəli gələn yanlıĢ
açıqlamalar; yaxud



Maliyyə hesabatlarındakı məsələlərin düzgün baĢa düĢülməsinə mane olan təkrarlanan və ya heç bir yeni
məlumat verməyən geniĢ açıqlamalar.

Əməliyyat kateqoriyalarında, hesab qalıqlarında və açıqlamalardakı təhriflərin mənfi təsirini nəzərdə keçirərkən, auditor 200 saylı
BAS-ın16 tələblərinə uyğun olaraq peĢəkar inamsızlıq tətbiq edir.
A23. Əvvəlki dövrlərlə bağlı düzəliĢ edilməmiĢ əhəmiyyətsiz təhriflər
məcmu halında cari dövrün maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli
təsir edə bilər. Auditorun cari dövrün maliyyə hesabatlarındakı
bu cür düzəliĢ edilməmiĢ təhrifləri dəyərləndirməsinə müxtəlif
məqbul yanaĢmalar mövcuddur. Eyni yanaĢmadan istifadə
edilməsi dövrdən dövrə dəyərləndirmənin ardıcıllığına nail olmağa imkan verir.
İctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A24. Ġctimai sektorun müəssisələrinin auditində təhrifin əhə14

720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarını əks etdirən sənədlərdəki digər
məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti‖ BAS.
15
240 saylı BAS, 35-ci paraqraf.
16
200 saylı BAS, 15-ci paraqraf.
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miyyətliliyinin dəyərləndirilməsinə, həmçinin, auditorun qanun,
qayda və ya digər nüfuzlu mənbədə müəyyən edilmiĢ xüsusi
məsələləri, o cümlədən, məsələn, dələduzluğu hesabata daxil etməklə bağlı məsuliyyəti də təsir edə bilər.
A25. Bundan əlavə, ictimaiyyətin marağı, hesabatlılıq, vicdanlılıq və
qanunvericiliyə səmərəli nəzarətin təmin edilməsi kimi aspektlər
özünün xarakterinə görə məsələnin əhəmiyyətli olmasının
qiymətləndirilməsinə xüsusi olaraq təsir edə bilər. Bu, xüsusilə,
qanun, qayda və ya digər mötəbər mənbəyə riayət olunması ilə
bağlı məsələlərə aiddir.
İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə (Ġst: Paraq. 12)
A26. Əgər düzəliĢ edilməmiĢ təhriflər barədə müəssisənin rəhbərliyinə
(rəhbərlərinə) məlumat verilmiĢdirsə və həmin Ģəxs(lər) həm də
müəssisənin idarəetməyə məsul Ģəxsidir(lər)sə, təhriflər barədə
yenidən, idarəetməyə məsul Ģəxs(lər)ə xəbər verməyə ehtiyac
yoxdur. Buna baxmayaraq, auditor əmin olmalıdır ki, müəssisənin
rəhbərliyinə (rəhbərlərinə) verilmiĢ məlumat, auditorun digər
hallarda məlumat verəcəyi bütün idarəetməyə məsul Ģəxsləri
kifayət qədər məlumatlandırır.17

A28 . 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq, auditor tələb etdiyi yazılı təqdimatları idarəetməyə məsul Ģəxslərlə müzakirə etməlidir (bax: bu BAS-ın 14-cü paraqrafı).18 Auditor idarəetməyə məsul
Ģəxslərlə təhriflərin düzəliĢ edilməməsinin səbəblərini və
nəticələrini, konkret Ģəraitlərdə qiymətləndirilmiĢ təhrifin
ölçüsü və xüsusiyyətini nəzərə alaraq, gələcək maliyyə
hesabatlarına mümkün təsirini müzakirə edə bilər.
Yazılı təqdimatlar (Ġst: Paraq.14)
A29. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesində rəhbərlik və
zərurət olduqda, idarəetməyə məsul Ģəxslər maliyyə hesabat17
18

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 13-cü paraqraf.
260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 16(c)(ii) paraqrafı.
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A27. DüzəliĢ edilməmiĢ çoxlu sayda qeyri-əhəmiyyətli təhriflər mövcud
olduqda, auditor hər bir düzəliĢ edilməmiĢ təhrif barədə ayrıayrılıqda məlumat vermək əvəzinə, həmin düzəliĢ edilməmiĢ
təhriflərin sayını və ümumi maliyyə nəticələrini xəbər verə bilər.
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larında əhəmiyyətli təhrifləri düzəliĢ etməsindən auditorun onlardan düzəliĢ edilməmiĢ təhriflər barədə yazılı təqdimat təqdim
etmələrini tələb etməsi zəruridir. Bəzi Ģəraitlərdə rəhbərlik və
müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslər düzəliĢ edilməmiĢ
müəyyən təhrifləri təhrif hesab etməyə bilər. Həmin səbəbə görə,
onlar öz yazılı təqdimatlarına bu cür sözlər əlavə etmək istəyə
bilərlər: ―Biz ...maddələrin olması ilə və ... təhrifləri əks etdirməsi barədə fikirlə razılaĢmırıq, çünki [səbəblərin təsviri].‖
Bununla belə, bu təqdimatın əldə edilməsi auditoru düzəliĢ
edilməmiĢ təhriflərin təsiri barədə qərar vermək zərurətindən
azad etmir.
SənədləĢdirmə (Ġst: Paraq.15)
A30. Auditorun düzəliĢ edilməmiĢ təhrifləri sənədləĢdirməsi zamanı
aĢağıdakılar nəzərə alına bilər:
(a) DüzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin məcmu halında təsirinin
təhlili;
(b) Əməliyyatların xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları və
ya açıqlamalar üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi və ya
səviyyələrinin yüksək olmasının dəyərləndirilməsi;
habelə
(c) DüzəliĢ edilməmiĢ təhriflərin həlledici əmsallara və ya tendensiya
lara təsirinin və qanun, qayda və müqavilə tələblərinə
(məsələn, borc öhdəliklərinə) riayət edilməsinin dəyərləndirilməsi.
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AUDĠT SÜBUTLARI

GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) maliyyə hesabatlarının auditində audit sübutlarının nədən ibarət olduğunu izah edir və auditor rəyini əsaslandırmaq üçün kafi nəticələr çıxara bilmək
məqsədilə yetərli münasib audit sübutları əldə etmək üçün audit
prosedurlarını planlaĢdırıb yerinə yetirməklə bağlı auditorun məsuliyyətindən bəhs edir.
2. Bu BAS audit zamanı əldə edilmiĢ bütün audit sübutlarına Ģamil edilir. Digər BAS-lar auditin xüsusi aspektlərindən (məsələn,
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS1), xüsusi bir mövzu ilə əlaqədar
olaraq əldə edilməli audit sübutlarından (məsələn, 570 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS2), audit sübutları əldə edilməsi üçün xüsusi
Prosedurlardan (məsələn, 520 saylı BAS3) və yetərli münasib
audit sübutlarının əldə edilib-edilməməsinin qiymətləndirilməsindən
(200 saylı BAS4 və 330 saylı BAS5) bəhs edir.
Qüvvəyə minmə tarixi
3. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixində və ya ondan sonra baĢlanan dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsəd
4. Auditorun məqsədi auditor rəyini əsaslandırmaqdan ötrü məntiqi
nəticələr çıxara bilmək məqsədilə yetərli münasib audit sübutları
əldə etmək üçün audit prosedurlarını planlaĢdırıb yerinə yetirməkdir.

AnlayıĢlar
5. Bu BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənaları
ifadə edir:
(a) Mühasibat uçotu qeydləri (Accounting records) –
1

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS.
2
570 (düzəliĢ edilmiĢ) saylı ― Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS.
3
520 saylı ―Analitik porsedurlar‖ BAS.
4
200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS.
5
330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
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Ümumiyyətlə, ilkin mühasibat yazılıĢları və təsdiqləyici sənədlərdən, məsələn, çeklər, pul vəsaitlərinin elektron rabitə
sistemi ilə köçürülmələri barədə sənədlər; hesab-fakturalar;
müqavilələr; baĢ kitablar və köməkçi mühasibat jurnalları; mühasibat
yazılıĢları və maliyyə hesabatlarına edilmiĢ, lakin standart uçot registrlərində əks etdirilməmiĢ digər düzəliĢlər; habelə xərclərin bölüĢdürülməsi, hesablamalar, üzləĢdirmələr və
açıqlamalar üçün nəzərdə tutulmuĢ iĢ vərəqləri və ümumi
cədvəllərdən ibarət olur.
(b) Münasiblik (audit sübutlarının) (Appropriateness (of audit
evidence)) - Audit sübutlarının keyfiyyət ölçüsü, yəni auditor
rəyinin əsaslandığı nəticələrin dəstəklənməsində bu sübutun aktuallığı və etibarlılığı.
(c) Audit sübutları (Audit evidence) - Auditor rəyinin əsasını
təĢkil edən nəticələri əsaslandırmaq olmaq üçün auditor
tərəfindən istifadə edilən bütün məlumatlar. Audit sübutları
maliyyə hesabatlarının əsasını təĢkil edən mühasibat
sənədlərindəki məlumatlardan və digər mənbələrdən əldə edilən
məlumatlardan ibarət olur.

(e) Yetərlilik (audit sübutlarının) (Sufficiency (of audit evidence)) - Audit sübutlarının kəmiyyət ölçüsüdür. Lazımi
audit sübutlarının miqdarına əhəmiyyətli təhriflər riskinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi və audit sübutlarının keyfiyyəti təsir göstərir.

Tələblər
Yetərli münasib audit sübutları
6. Auditor yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsi üçün münasib audit prosedurlarını planlaĢdırıb yerinə yetirməlidir. (Ġst:
Paraq. A1-A25)
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(d) Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert (Management’s expert) Mühasibat uçotu və ya auditdən fərqli bir sahədə səriĢtəsi
olan və bu sahə üzrə bacarığı müəssisə tərəfindən öz
maliyyə hesabatlarını hazırlamaq üçün istifadə edilən Ģəxs
və ya təĢkilat.
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Audit sübutları qismində istifadə olunmalı məlumat
7. Audit prosedurlarını planlaĢdırıb yerinə yetirərkən, auditor audit
sübutu qismində istifadə edilməli məlumatın uyğunluğunu və
düzgünlüyünü nəzərdən keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A26-A33)
8. Əgər audit sübutları qismində istifadə edilməli məlumat rəhbərliyin
təyin etdiyi ekspertin iĢindən istifadə olunmaqla hazırlanmıĢdırsa,
auditor zəruri dərəcədə və həmin ekspertin iĢinin auditorun
məqsədləri üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq: (Ġst: Paraq. A34A36)
(a) Həmin ekspertin səriĢtəsini, imkanlarını və obyektivliyini
dəyərləndirməlidir; (Ġst: Paraq. A37-A43)
(b) Həmin ekspertin iĢini təhlil etməlidir; habelə (Ġst: Paraq.
A44-A47)
(c) Həmin ekspertin iĢinin müvafiq təsdiqləmə üzrə audit
sübutu kimi uyğunluğunu qiymətləndirilməlidir. (Ġst: Paraq.
A48)
9. Müəssisənin hazırladığı məlumatdan istifadə edərkən, auditor
həmin məlumatın auditorun məqsədləri üçün, o cümlədən
Ģəraitlərdən asılı olaraq, aĢağıdakı məqsədlər üçün yetərincə
etibarlı olduğunu dəyərləndirməlidir:
(a) Məlumatın düzgünlüyü və tamlığı barədə audit sübutlarının
əldə edilməsi; habelə (Ġst: Paraq. A49-A50)
(b) Məlumatın auditorun məqsədləri üçün yetərincə dəqiq və
ətraflı olmasının qiymətləndirilməsi. (Ġst: Paraq. A51)
Audit sübutları əldə etmək məqsədilə testdən keçirmək üçün
paraqrafların seçilməsi
10.

Nəzarət testlərini və təfərrüatlı testləri hazırlayarkən,
auditor audit prosedurunun məqsədləri üçün
testləĢdirmənin hansı seçmə mövqeləri üzrə səmərəli olduğunu
müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A52-A56)

Audit sübutlarında uyğunsuzluqlar və ya onun dürüstlüyünə dair
Ģübhələr
11. Əgər:
500 saylı BAS
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(a) Müxtəlif mənbələrdən əldə edilmiĢ audit sübutları bir-biri
ilə uyğun gəlmirsə; yaxud
(b) Auditor audit sübutları qismində istifadə olunmalı məlumatın
etibarlılığına Ģübhə edirsə,
auditor, bu uyğunsuzluq və Ģübhələri aradan qaldırmaq üçün audit
prosedurlarında hansı dəyiĢiklik və ya əlavələrin zəruri olmasını
müəyyən etməli və bunların auditin digər aspektlərinə təsirini,
əgər olarsa, nəzərdən keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A57)
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
A1. Audit sübutları auditor rəyini və hesabatını əsaslandırmaq üçün
zəruridir. O, kumulyativ xarakterə malik olub, bir qayda olaraq,
audit ərzində yerinə yetirilən audit prosedurlarından əldə edilir.
Bununla belə, bura həmçinin, digər mənbələrdən, məsələn,
əvvəlki auditlərdən (bir Ģərtlə ki, auditor əvvəlki auditdən sonra
onun cari auditə uyğunluğuna təsir edə bilən dəyiĢikliklərin baĢ
verib-vermədiyini müəyyən etmiĢ olsun6) və ya Ģirkətin müĢtəri
qəbulu və davamlılığı üçün keyfiyyətə nəzarət prosedurlarından
əldə edilmiĢ məlumat da daxil ola bilər. Müəssisə daxilindəki və
xaricindəki digər mənbələrə əlavə olaraq, müəssisənin mühasibat
uçotu məlumatları da mühüm audit sübutları mənbəyi hesab olunur.
Həmçinin, audit sübutları qismində istifadə edilə bilən məlumat
rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin iĢindən istifadə etməklə hazırlanmıĢ ola bilər. Audit sübutları rəhbərliyin təsdiqləmələrini dəstəkləyən və təsdiqləyən məlumatı və bu cür təsdiqləmələrə
zidd olan istənilən məlumatı əks etdirir. Bundan əlavə, bəzi
hallarda məlumatın mövcud olmaması (məsələn, rəhbərliyin
tələb olunan təqdimatı təmin etməkdən imtina etməsi)
auditor tərəfindən istifadə edilir və bununla bağlı olaraq, həm
də audit sübutunu təĢkil edir.

6

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 9-cu paraqraf.
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Yetərli münasib audit sübutları (Ġst: Paraq. A6)
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A2. Auditor rəyinin formalaĢdırılması ilə bağlı auditorun iĢinin əksər
hissəsi audit sübutlarının əldə edilməsi və qiymətləndirilməsindən
ibarətdir. Audit sübutlarının əldə edilməsi üçün audit prosedurlarına təftiĢ, müĢahidə, təsdiqləmə, təkrar hesablama, əməliyyatların təkrar yerinə yetirilməsi, habelə çox vaxt bir-biri ilə
əlaqəli analitik prosedurlar daxil ola bilər. Sorğu mühüm
audit sübutları və hətta təhrif barədə sübut təqdim edə bilsə də, bir
qayda olaraq, özlüyündə təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli
təhrifin yoxluğuna və ya nəzarət elementlərinin səmərəliliyinə
dair yetərli münasib audit sübutları təmin etmir.
A3. 200 saylı BAS-da7 izah edildiyi kimi, məntiqi əminlik o zaman
əldə edilir ki, auditor audit riskini (yəni maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflər olduğu zaman auditorun qeyri-müvafiq rəy
ifadə etməsi riski) məqbul dərəcədə aĢağı səviyyəyə azaltmaq
üçün yetərli münasib audit sübutları əldə etmiĢ olsun.
A4. Audit sübutlarının yetərliliyi və münasibliyi bir-biri ilə qarĢılıqlı
əlaqədədir. Yetərlilik audit sübutlarının kəmiyyət ölçüsüdür. Lazım
olan audit sübutlarının kəmiyyətinə auditorun təhrif risklərini
qiymətləndirməsi (qiymətləndirilmiĢ risklər nə qədər yüksək
olarsa, audit sübutlarının zəruri olma ehtimalı bir o qədər çox olar),
habelə bu cür audit sübutlarının keyfiyyəti (keyfiyyət nə qədər yüksək olarsa, daha az sübut tələb oluna bilər) təsir edir. Bununla
belə, daha çox audit sübutlarının əldə edilməsi onun zəif keyfiyyətinin əvəz edə bilməz.
A5. Münasiblik audit sübutlarının keyfiyyətinin, yəni auditor rəyinin
nəticələrinin əsaslandırılması zamanı onun
münasibliyi və
etibarlılığının ölçülməsidir. Sübutun etibarlılığı onun mənbəyi
və xüsusiyyəti ilə, habelə əldə edildiyi konkret Ģəraitlərlə
müəyyən edilir.

A6. 330 saylı BAS auditorun, yetərli münasib audit sübutları əldə etmiĢ
olması barədə nəticə çıxarmasını tələb edir.8 Audit riskini məqbul
dərəcədə aĢağı səviyyəyə azaltmaq və bununla da auditorun öz
rəyini əsaslandırması üçün kafi nəticələr çıxarmasına imkan vermək üçün yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilib-

7
8

200 saylı BAS, 5-ci paraqraf.
330 saylı BAS, 26-cı paraqraf.
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edilməməsi peĢəkar mühakimə məsələsidir. 200 saylı BAS-da
audit prosedurlarının xüsusiyyəti, maliyyə hesabatının vaxtında
təqdim edilməsi və gəlir və xərclər arasında nisbət kimi məsələlər
nəzərdən keçirilir ki, bütün bunlar yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilib-edilməməsi barədə auditorun peĢəkar mühakimə
yürütdüyü zaman mühüm amillər hesab olunur.
Audit sübutlarının mənbələri
A7. Bəzi audit sübutları mühasibat uçotu məlumatlarını təhlil və
yoxlama yolu ilə testdən keçirmək üçün audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi, maliyyə hesabatının hazırlanması prosesində riayət edilmiĢ prosedurların təkrar yerinə yetirilməsi və eyni
məlumatın əlaqəli növləri və tətbiq olunduğu yerlərin üzləĢdirilməsi vasitəsiləəldə edilir. Bu cür audit prosedurlarının yerinə
yetirilməsi yolu ilə auditor mühasibat uçotu məlumatlarının daxilən uyğunluğunu və maliyyə hesabatları ilə üst-üstə düĢməsini
müəyyən edə bilər.

A9. Müəssisədən asılı olmayan mənbədən əldə edilmiĢ və auditorun
audit sübutları qismində istifadə edə biləcəyi məlumat üçüncü
tərəflərin təsdiqləmələri, analitiklərin hesabatları və rəqiblər
haqqında müqayisəli məlumatlardan (səmərəliliyin müqayisəsi
üzrə) ibarət ola bilər.
Audit sübutlarının əldə edilməsi üçün audit prosedurları
A10. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da və 330 saylı BAS-da qoyulan
tələbə və verilmiĢ Ģərhə əsasən, auditor rəyini əsaslandırmaq üçün
kafi nəticələr çıxarmaqdan ötrü audit sübutları aĢağıdakıları yerinə
yetirməklə əldə edilir:
(a) Riski qiymətləndirmə prosedurları; habelə
(b) AĢağıdakıları ehtiva edən əlavə audit prosedurları:
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A8. Əlavə əminlik, bir qayda olaraq, digər mənbələrdən əldə edilmiĢ
münasib audit sübutları və ya fərdi qaydada nəzərdən keçirilən
fərqli xarakterə malik audit sübutları elementləri ilə təmin edilir.
Məsələn, müəssisədən asılı olmayan mənbədən əldə edilmiĢ təsdiqləyici məlumat auditorun müəssisənin daxilində, məsələn,
mühasibat uçotu məlumatlarında, iclas protokollarında və ya rəhbərliyin təqdimatlarında əldə etdiyi audit sübutlarının etibarlılığını
qat-qat artıra bilər.
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(i)

BAS-da tələb olunduğu və ya yerinə yetirilməsi
barədə auditorun qərar verdiyi nəzarət elementlərinin testləri;

(ii)

Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları, o cümlədən
təfərrüatlı testlər və mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar.

A11. AĢağıdakı A14-A25 paraqraflarında təsvir olunmuĢ audit prosedurları onların auditor tərəfindən tətbiq edildiyi kontekstdən asılı
olaraq, riski qiymətləndirmə prosedurları, nəzarət elementlərinin
testləri və ya mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları qismində istifadə edilə bilər. 330 saylı BAS-da izah edildiyi kimi, əvvəlki
auditlərdən əldə edilmiĢ audit sübutları, auditorun onun əhəmiyyətliliyini davam etdirmək məqsədilə audit prosedurlarını
yerinə yetirdiyi müəyyən Ģəraitlərdə müvafiq audit sübutları təmin
edə bilər.9
A12. Ġstifadə edilməli audit prosedurlarının xüsusiyyət və müddətinə
mühasibat uçotu məlumatlarının bəzilərinin və digər məlumatın
müəyyən vaxtlarda yalnız elektron formatda
əlçatan ola bilməsi faktı təsir edə bilər. Məsələn, satınalma sifariĢləri
və hesab-fakturalar kimi ilkin sənədlər müəssisə elektron
ticarətdən istifadə etdiyi zaman yalnız elektron formatda mövcud
ola və ya müəssisə anbarda saxlanılma və istinad etmə proseslərini asanlaĢdırmaq üçün təsvirlərin iĢlənilməsi sistemlərindən
istifadə etdiyi zaman skanerləmədən sonra ləğv edilə bilər.
A13. Müəyyən elektron məlumat müəyyən zaman müddətindən sonra,
məsələn, fayllar dəyiĢdirildikdə və ehtiyat fayllar mövcud olmadıqda bərpa edilə bilmir. Müvafiq olaraq, müəssisədə
məlumatların saxlanması qaydalarına əsasən, auditor bəzi
məlumatların özü tərəfindən yoxlanılması üçün saxlanmasını
tələb etməyi və ya məlumat mövcud olduqda, audit prosedurlarını
yerinə yetirməyi zəruri hesab edə bilər.
Yoxlama
A14. Yoxlama istər daxili, istərsə də kənar, kağız, elektron formatda
olan və ya digər informasiya daĢıyıcılarında saxlanan qeydlərin
və ya sənədlərin öyrənilməsindən və ya aktivlərin fiziki yoxlanıl9

330 saylı BAS, A35 paraqrafı.
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masından ibarətdir. Qeydlərin və ya sənədlərin öyrənilməsi
xüsusiyyət və mənbəyindən asılı olaraq, daxili qeydlər və sənədlər
isə onların hazırlanmasına nəzarət elementlərinin səmərəliliyindən asılı olaraq müxtəlif etibarlılıq dərəcələrinə malik audit
sübutu əldə etməyə yardım edir. Nəzarət elementlərinin test formasında istifadə edilən yoxlamasına dair nümunə kimi, icazə
verilməsi ilə bağlı sübut üzrə qeydlərin yoxlanılmasını göstərmək
olar.
A15. Bəzi sənədlər, məsələn, səhm və ya istiqrazlar kimi maliyyə
alətləri aktivin mövcudluğuna dair birbaĢa audit sübutlarıdır. Bu
cür sənədlərin yoxlanılması heç də həmiĢə belə alətlərə sahibkarlıq hüququna və ya onların dəyərinə dair audit sübutlarının əldə
edilməsinə imkan vermir. Bundan əlavə, bağlanmıĢ müqavilənin
yoxlanılması müəssisədə tətbiq edilən uçot siyasətinə, məsələn,
gəlirin tanınması qaydasına dair audit sübutları təqdim edə bilər.
A16. Maddi aktivlərin yoxlanılması onların mövcudluğu ilə bağlı,
lakin müəssisənin hüquq və öhdəliklərinin təsdiqi və ya aktivlərin
qiymətləndirilməsi barədə zəruri olmamaq Ģərtilə, etibarlı audit
sübutu təqdim edə bilər. Ġnventarizasiyanın müĢahidə edilməsi
proseduru ayrı-ayrı inventar mövqelərinin yoxlanılması ilə
müĢayiət oluna bilər.
A17. MüĢahidə baĢqalarının yerinə yetirməkdə olduğu proses və ya
prosedurun izlənilməsindən ibarətdir, məsələn, müəssisənin iĢçi
heyəti tərəfindən inventarizasiyanın həyata keçirilməsi və ya
nəzarət fəaliyyətlərinin yerinə yetirilməsi prosesinin auditor
tərəfindən müĢahidə olunması. MüĢahidə proses və ya prosedurların yerinə yetirilməsinə dair audit sübutları təqdim edir, lakin
müĢahidənin baĢ verdiyi zaman kəsiyi ilə və müĢahidə
edilməkdə olan hərəkətin proses və ya prosedurun yerinə yetirilməsinə təsir edə biləcəyi faktı ilə məhdudlaĢdırılır. 501 saylı
BAS inventarizasiyanın müĢahidə edilməsi üzrə əlavə tövsiyələri
əks etdirir.10
Kənar təsdiqləmə
A18. Kənar təsdiqləmə auditorun əldə etdiyi audit sübutlarını üçüncü
10

501 saylı ―Audit sübutu – seçilmiĢ maddələr üzrə xüsusi mülahizələr‖ BAS.
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tərəfin (təsdiqləyici tərəfin) auditora kağız formatında, yaxud
elektron yolla və ya digər daĢıyıcıda birbaĢa yazılı cavabı kimi
təqdim edir. Kənar təsdiqləmə prosedurları çox vaxt müəyyən
hesab qalıqları və onların elementləri ilə əlaqədar təsdiqləmələri
araĢdırılarkən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bununla belə, kənar
təsdiqləmələri yalnız hesab qalıqları ilə məhdudlaĢdırmaq lazım
deyil. Məsələn, auditor müəssisənin üçüncü tərəflərlə razılaĢma
və ya əməliyyatlarının Ģərtlərinin təsdiqlənməsini tələb edə
bilər; razılaĢmaya hər hansı dəyiĢikliklərin edilmiĢ olduğunu və
belə olarsa, bunların mühüm təfərrüatlarını soruĢmaq üçün təsdiqləmə tələbi hazırlana bilər. Kənar təsdiqləmə prosedurları,
həmçinin, müəyyən Ģərtlərin yoxluğuna, məsələn, gəlirin tanınmasına təsir edə bilən ―əlavə razılaĢma‖nın yoxluğuna dair audit
sübutu əldə etməkdən ötrü istifadə olunur. Əlavə tövsiyələr üçün
bax: 505 saylı BAS.11
Təkrar hesablama
A19. Təkrar hesablama sənəd və ya qeydlərin riyazi düzgünlüyünü
yoxlamaqdan ibarətdir. Təkrar hesablama əl ilə və ya elektron
yolla həyata keçirilə bilər.
Təkrar yerinə yetirmə
A20. Təkrar yerinə yetirmə əvvəlcə müəssisənin daxili nəzarətinin bir
hissəsi kimi yerinə yetirilmiĢ prosedur və ya nəzarət elementlərinin auditor tərəfindən müstəqil Ģəkildə təkrar yerinə yetirilməsini ehtiva edir.
Analitik prosedurlar
A21. Analitik prosedurlar maliyyə məlumatının həm maliyyə, həm də
qeyri-maliyyə məlumatları arasındakı həqiqi əlaqələrin təhlili
yolu ilə qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Analitik prosedurlar,
həmçinin, müəyyən edilmiĢ tərəddüdlərin və ya digər müvafiq
məlumata uyğun gəlməyən və ya gözlənilən dəyərlərdən
məbləğinə görə əhəmiyyətli fərqlənən əlaqələrin araĢdırılmasını
nəzərdə tutur. Əlavə tövsiyələr üçün bax: 520 saylı BAS.

11

505 saylı ―Kənar mənbədən təsdiqləmələr‖ BAS.
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Sorğu
A22. Sorğu, müəssisə daxilində və ya ondan kənarda məlumatlı Ģəxslərdən həm maliyyə, həm qeyri-maliyyə yönümlü məlumatın
alınmasından ibarətdir. Sorğu bütün audit ərzində, digər audit prosedurlarına əlavə olaraq geniĢ istifadə olunur. Sorğulara misal
olaraq, rəsmi yazılı sorğudan tutmuĢ qeyri-rəsmi Ģifahi sorğuya
qədər formalarda ola bilər. Sorğulara verilən cavabların dəyərləndirilməsi sorğu prosesinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
A23. Sorğulara verilən cavablar auditoru əvvəllər malik olmadığı
məlumatla və ya təsdiqləyici audit sübutları ilə təmin edə bilər.
Digər tərəfdən, cavablar auditorun əldə etmiĢ olduğu digər
məlumatdan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən məlumatı, məsələn,
rəhbərliyin nəzarət elementlərinə etinasızlıq göstərməsi ehtimalı
ilə bağlı məlumatı təqdim edə bilər. Bəzi hallarda sorğulara verilən cavablar auditorun audit prosedurlarını dəyiĢməsinə və ya
əlavə prosedurlar yerinə yetirməsinə zəmin yaradır.

A25. Bəzi məsələlər baxımından, auditor Ģifahi sorğulara cavabları təsdiqləmək məqsədilə rəhbərlikdən və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərdən yazılı təqdimatlar əldə etməyi zəruri
hesab edə bilər. Əlavə tövsiyələr üçün bax: 580 saylı BAS.12
Audit sübutları qismində istifadə olunmalı məlumat
Yetərlilik və münasiblik (Ġst: Paraq. 7)
A26. A1 paraqrafında qeyd edildiyi kimi, audit sübutları auditin keçi-

12

580 saylı ―Yazılı təqdimatlar‖ BAS.
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A24. Sorğu yolu ilə əldə edilmiĢ sübutun təsdiqlənməsi çox vaxt xüsusi
əhəmiyyət kəsb etsə də, rəhbərliyin niyyətini dəstəkləmək üçün
mövcud olan məlumatın yetərli həcmdə əldə olunması mümkün
olmaya bilər. Bu hallarda rəhbərliyin sözügedən niyyətlərinin icra
olunması barədə keçmiĢ tarixçəsinin, rəhbərliyin xüsusi hərəkət
kursu seçməsi üçün bəyan etdiyi səbəblərin və rəhbərliyin
xüsusi hərəkət kursunu tutmaq imkanının dərk edilməsi sorğu yolu
ilə əldə edilmiĢ sübutu təsdiqləmək üçün mühüm məlumatı
təqdim edə bilər.
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rildiyi zaman yerinə yetirilmiĢ audit prosedurlarından əldə
edildikdə, bura həmçinin, digər mənbələrdən, məsələn, müəyyən
Ģəraitlərdə əvvəlki auditlərdən və firmanın müĢtəri qəbulu və
davamlılığı üçün keyfiyyətə nəzarət prosedurlarından əldə
edilmiĢ məlumat da daxil edilə bilər. Bütün audit sübutlarının keyfiyyətinə onun əsaslandığı məlumatın münasibliyi və etibarlılığı
təsir edə bilər.
Münasiblik
A27. Münasiblik audit prosedurunun məqsədi və müvafiq hallarda,
nəzərdən keçirilən təsdiqləmələ ilə məntiqi əlaqəni nəzərdə tutur.
Audit qismində istifadə olunan məlumatın münasibliyi testin
istiqaməti ilə təyin edilir. Məsələn, əgər audit prosedurunun məqsədi
kreditor borclarının mövcudluğu və ya həcmi ilə bağlı
ĢiĢirtmələrin testdən keçirilməsidirsə, qeydiyyata alınmıĢ
kreditor borclarının testdən keçirilməsi müvafiq audit proseduru
ola bilər. Digər tərəfdən, kreditor borclarının mövcudluğu və ya
həcmi ilə bağlı azaltmaların testdən keçirilməsi zamanı qeydiyyata alınmıĢ kreditor borclarının testdən keçirilməsi müvafiq olmaya bilər, lakin növbəti ödəmələr,
ödənilməmiĢ
hesab-fakturalar, təchizatçıların hesabatları və tutuĢdurulmamıĢ
təhvil alınmıĢ hesabatlar kimi məlumatların testdən keçirilməsi
münasib ola bilər.
A28. Müəyyən audit prosedurları məcmusu hamısına olmasa da, bəzi
təsdiqləmələrə münasib audit sübutlarını təqdim edə bilər.
Məsələn, dövrün sonundan sonra borcların toplanması ilə bağlı
sənədlərin yoxlanılması seçmə qeyri-zəruri olmaqla, mövcudluq
və dəyərləndirmə ilə bağlı audit sübutlarını təqdim edə bilər. Eyni
zamanda, xüsusi bir təsdiqləmə ilə, məsələn, inventarın mövcudluğu ilə bağlı audit sübutlarının əldə edilməsi digər təsdiqləmə,
məsələn, həmin inventarın dəyəri ilə bağlı audit sübutlarının əldə
edilməsi üçün əvəzedici rolunu oynamır. Digər tərəfdən, müxtəlif
mənbələrdən alınmıĢ və ya müxtəlif xarakterə malik audit sübutları çox vaxt eyni təsdiqləməyə münasib ola bilər.
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A29. Nəzarət testləri əhəmiyyətli təhriflərin qarĢısının alınması, yaxud
təsdiqləmə səviyyəsində onların müəyyən olunması və aradan
qaldırılması zamanı nəzarət vasitələrinin istismar keyfiyyətini
qiymətləndirmək məqsədilə planlaĢdırılır. Münasib audit sübutunun əldə edilməsi üçün nəzarət testlərinin planlaĢdırılmasına
nəzarətin həyata keçirildiyini göstərən Ģəraitləri (xüsusiyyətləri
və ya əlamətləri), eləcə də adekvat fəaliyyətdən yayınmaya
dəlalət edən Ģərti yayınma hallarını müəyyən etmək daxildir. Belə
Ģəraitlərin mövcud olması və ya olmaması ilə əlaqədar daha sonra
auditor tərəfindən testlər həyata keçirilə bilər.
A30. Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları təsdiqləmələr səviyyəsində
əhəmiyyətli təhrifləri aĢkar etmək üçün planlaĢdırılır. Belə prosedurlar təfərrüatlı testlərdən və mahiyyəti üzrə analitik prosedurlardan ibarətdir. Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının
planlaĢdırılmasına nəzərdən keçirilən təsdiqləmə səviyyəsində
təhrifdən ibarət olan Ģəraitlərin müvafiq test məqsədlərinin
müəyyən edilməsi daxildir.
A31. Audit sübutları kimi istifadə olunacaq məlumatların və bu səbəbdən
də audit sübutlarının özlüyündə dürüstlüyü belə sübutun mənbəyindən və mahiyyətindən, əldə edildiyi Ģəraitdən, eləcə də onun
hazırlanması və müvafiq halda, tətbiqi üzrə nəzarət vasitələrindən
asılıdır. Buna görə də audit sübutlarının müxtəlif növlərinin
dürüstlüyü barədə ümumiləĢdirmələrə dair mühüm istisnalar
müəyyən olunur. Hətta audit sübutları kimi istifadə edilən məlumatlar kənar mənbədən əldə olunduqda, onların dürüstlüyünə təsir
göstərə biləcək hallar mövcud ola bilər. Məsələn, müstəqil kənar
mənbədən əldə edilmiĢ məlumat, belə kənar mənbə məlumatlı olmadığı halda, etibarlı sayıla bilməz və ya rəhbərliyin təyin etdiyi
ekspert kifayət qədər obyektivlik nümayiĢ etdirməyə bilər. Ġstisnaların mövcudluğu üzrə ehtimal təsdiqlənərkən audit sübutlarının
dürüstlüyü barədə aĢağıdakı ümumiləĢdirmələr əhəmiyyətli ola
bilər:


Audit sübutları müəssisədən kənar müstəqil mənbələrdən
əldə edildikdə onun dürüstlüyü artır.



Müəssisə daxilində əldə edilən audit sübutlarının hazırlan549
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ması və tətbiqi üzrə müəssisə tərəfindən təyin edilən
nəzarət vasitələri də daxil olmaqla, digər əlaqədar nəzarət
vasitələri səmərəli olduqda, belə audit sübutlarının mötəbərliyi artır.


BirbaĢa olaraq auditor tərəfindən (məsələn, nəzarətin tətbiqi
üzrə müĢahidə yolu ilə) əldə edilən audit sübutları dolayısı
ilə (məsələn, nəzarətin tətbiqinə dair sorğu vasitəsilə) əldə
edilən audit sübutlarından daha etibarlıdır.



Kağız, elektron və ya digər daĢıyıcı formasından asılı olmayaraq, sənəd Ģəklində audit sübutları Ģifahi formada əldə
olunan audit sübutlarından daha etibarlıdır (məsələn, hər
hansı iclasa dair yazılı qeydlər müzakirə edilmiĢ
məsələlərin sonrakı Ģifahi təqdimatından daha etibarlıdır).



Sənədlərin əsli ilə təqdim edilən audit sübutları surəti
çıxarılmıĢ və ya faksla göndərilmiĢ, yaxud lentə alınmıĢ,
rəqəmləĢdirilmiĢ və ya digər Ģəkildə elektron formaya
köçürülmüĢ Ģəkildə təqdim olunan audit sübutlarından daha
etibarlıdır ki, belə sübutun da dürüstlüyü onun hazırlanması
və tətbiqi üzrə nəzarət vasitələrindən asılı ola bilər.

A32. 520 saylı BAS-da mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları kimi analitik prosedurların planlaĢdırılması məqsədləri üçün istifadə
edilən məlumatların dürüstlüyü ilə bağlı əlavə tövsiyələr nəzərdə
tutulur.13
A33. 240 saylı BAS auditorun hər hansı sənədin həqiqi olmadığını
düĢündüyü, yaxud belə sənədə hər hansı dəyiĢikliyin edildiyi və
belə dəyiĢikliyin auditora açıqlanmadığı hallardan bəhs edir.14
Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert tərəfindən hazırlanmış məlumatın
dürüstlüyü (Ġst: Paraq. 8)
A34. Müəssisənin maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün mühasibat
uçotu və ya auditdən baĢqa digər sahələr, məsələn, aktuar
hesablamalar, qiymətləndirmələr kimi sahələr və ya texniki
məlumatlar üzrə ekspert bilikləri tələb oluna bilər. Müəssisə
maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün bu biliklərə malik
13
14

520 saylı BAS, 5(a) paraqrafı.
240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti‖
BAS, 13-cü paraqraf.
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mütəxəssisləri cəlb edə və ya iĢə götürə bilər. Həmin ekspert bilikləri vacib olduğu halda bunların edilməməsi əhəmiyyətli təhriflər
riskini artırır.



Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin məĢğul olduğu məsələnin
xüsusiyyəti və mürəkkəbliyi.



Həmin məsələdə əhəmiyyətli təhrif riskləri.



Audit sübutlarının alternativ mənbələrinin əldə oluna bilməsi.



Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin iĢinin xüsusiyyəti, həcmi
və məqsədləri.



Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin müəssisənin əməkdaĢı və
ya müəssisə tərəfindən müvafiq xidmətlərin göstərilməsi
üçün cəlb edilmiĢ tərəf olub-olmaması.



Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertə rəhbərlik tərəfindən
nəzarət və ya ona təsir imkanının səviyyəsi.



Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin texniki fəaliyyət standart551
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A35. Audit sübutları kimi istifadə olunan məlumat rəhbərliyin təyin etdiyi
ekspertin iĢindən istifadə etməklə hazırlandığı halda bu BAS-ın
8-ci paraqrafında nəzərdə tutulan tələb tətbiq olunur. Məsələn,
hər hansı fiziki Ģəxs və ya təĢkilat dürüst bazar məlumatları olmayan qiymətli kağızların ədalətli dəyərinin hesablanması
modellərinin tətbiqi üzrə ekspert biliklərinə malik ola bilər. Fiziki
Ģəxs və ya təĢkilat maliyyə hesabatları hazırlanarkən müəssisə
tərəfindən istifadə olunan dəyər qiymətləndirmələrinin
məqsədləri üçün həmin bilikləri tətbiq etdikdə belə fiziki Ģəxs və
ya təĢkilat rəhbərliyin eksperti hesab olunur və bu halda 8-ci
paraqraf tətbiq edilir. Digər tərəfdən, yalnız qapalı əməliyyatlarla
bağlı digər Ģəkildə müəssisənin əldə edə bilmədiyi və müəssisənin özünün qiymətləndirmə metodlarında istifadə etdiyi
qiymət məlumatları həmin fiziki Ģəxs və ya təĢkilat tərəfindən
sadəcə olaraq təqdim edildikdə və bu məlumat audit sübutları kimi
istifadə olunduqda, bu BAS-ın 7-ci paraqrafı tətbiq olunur, lakin
bu zaman rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin xidmətlərindən müəssisənin istifadə etdiyi hesab edilmir.
A36. Bu BAS-ın 8-ci paraqrafında nəzərdə tutulan tələblə əlaqədar
audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcminə aĢağıdakı
amillər təsir göstərə bilər:
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larına və ya digər peĢə və ya sahə tələblərinə tabe olub-olmaması.


Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin iĢi üzrə müəssisədəki
nəzarət vasitələrinin xüsusiyyəti və həcmi.



Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin ixtisaslaĢma sahəsi üzrə
auditorun bilik və təcrübəsi.



Həmin ekspertin iĢi üzrə auditorun keçmiĢ təcrübəsi.

Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin səriĢtəsi, imkanları və obyektivliyi
(Ġst: Paraq. 8 (a))
A37. SəriĢtə rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin biliklərinin xüsusiyyəti və
səviyyəsi, peĢə təcrübəsidir. Ġmkanlar rəhbərliyin təyin etdiyi
ekspertin öz səriĢtəsindən müvafiq vəziyyətlərdə istifadə etmə
bacarığıdır. Ġmkanlara təsir göstərən amillərə coğrafi yerləĢmə,
zəruri vaxt və resursların mövcudluğu aid ola bilər. Obyektivlik
rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin peĢəkar və ya biznes mühakiməsinə təsir göstərə biləcək qərəzliliyin, maraqların toqquĢmasının və ya digər Ģəxslərin təsirinin ehtimal olunan nəticələri
ilə bağlıdır. Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin səriĢtəsi, imkanları və obyektivliyi, o cümlədən həmin ekspertin iĢi üzrə müəssisədəki hər hansı nəzarət mexanizmləri rəhbərliyin təyin etdiyi
ekspertin hazırladığı məlumatın dürüstlüyü ilə əlaqədar mühüm
amillərdir.
A38. Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin səriĢtəsi, imkanları və obyektivliyi ilə bağlı məlumatlar müxtəlif mənbələrdən daxil ola bilər.
Məsələn:


Həmin ekspertin əvvəlki iĢindəki Ģəxsi təcrübəsi.



Həmin ekspertlə müzakirələr.



Həmin ekspertin iĢi ilə tanıĢ olan tərəflərlə müzakirələr.



Həmin ekspertin ixtisas səviyyəsi, hər hansı peĢəkar təĢkilatının
və ya sahə assosiasiyasının üzvü olması, peĢə fəaliyyətini
həyata keçirməsinə dair lisenziyası və kənarda tanınmasının
digər formaları.



Həmin ekspert tərəfindən yazılmıĢ və dərc edilmiĢ məqalələr
və kitablar.
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Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin hazırladığı məlumatla
bağlı yetərli münasib audit sübutlarının əldə olunmasında,
əgər varsa, auditora köməklik göstərən auditorun eksperti.

A39. Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin səriĢtəsinin, imkanlarının və
obyektivliyinin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar digərləri ilə
yanaĢı, aĢağıdakı məsələlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir: həmin
ekspert özünün fəaliyyətində texniki və ya digər peĢə və ya sahə
standartlarını, məsələn, peĢəkar təĢkilatın və ya sahə assosiasiyasının etika normalarını və digər üzvlük tələblərini, lisenziyalaĢdırma orqanının akkreditasiya tələblərini, yaxud qanun və
qaydaların müddəalarını rəhbər tuturmu.


Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin səriĢtəsinin həmin ekspertin
iĢindən istifadə olunacaq məsələyə, eləcə də ekspertin
fəaliyyət sahəsinə aid hər hansı profilə uyğunluğu.
Məsələn, hər hansı bir aktuari əmlakın sığortası və bədbəxt
hadisədən sığorta üzrə ixtisaslaĢa bilər, lakin pensiya
hesablamaları ilə bağlı kifayət qədər biliyə malik olmaya
bilər.



Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin mühasibat uçotunun
zəruri sahələrində səriĢtəliliyi, məsələn, ehtimallar və
metodlar, o cümlədən maliyyə hesabatının tətbiq olunan
çərçivələrinə uyğun modellər (müvafiq olarsa) haqqında bilikləri.



Hər hansı gözlənilməz hadisələrin, Ģəraitin dəyiĢməsinin və
ya audit prosedurları nəticəsində əldə olunmuĢ audit sübutunun audit müddətində rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin
səriĢtəsinin, imkanlarının və obyektivliyinin ilkin qiymətləndirməsini təkrar nəzərdən keçirmək zərurəti yarada
biləcəyinə dəlalət edib-etməməsi.

A41. Bir sıra hallar, məsələn, Ģəxsi maraq, kimlərinsə mənafeyinin
müdafiəsi, yaxın tanıĢlıq, Ģəxsi imkanlarını həddən artıq
qiymətləndirmə və hədə-qorxu obyektivlik üçün təhlükələr
yarada bilər. Müdafiə tədbirləri vasitəsilə bu riskləri azaltmaq
mümkündür və bu cür tədbirlər kənar amillər (məsələn, rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin ixtisası, qanun və ya qaydalar) və
553
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ya rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin iĢ mühiti (məsələn, keyfiyyətə nəzarət prinsip və prosedurları) vasitəsilə yaradıla bilər.
A42. Müdafiə tədbirlərinin rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin obyektivliyi üçün olan bütün təhlükələri aradan qaldıra bilməməsinə
baxmayaraq, hədə-qorxu kimi təhlükələr müəssisənin daxili
ekspertinə nisbətən müəssisənin cəlb etdiyi ekspert üçün daha az
əhəmiyyətli ola bilər və keyfiyyətə nəzarət prinsip və prosedurları
kimi müdafiə tədbirləri daha səmərəli ola bilər. Müəssisənin iĢçisi
olan ekspertin obyektivliyi hər zaman təhlükə qarĢısında qoyulacağına görə müəssisədə çalıĢan ekspert, bir qayda olaraq, həmin
müəssisənin digər iĢçilərindən daha obyektiv hesab edilə bilməz.
A43. Müəssisənin cəlb etdiyi ekspertin obyektivliyini qiymətləndirərkən
onun obyektivliyi üçün təhlükə yarada biləcək hər hansı
maraqları və münasibətləri, o cümlədən tətbiq olunan müdafiə
tədbirlərini, ekspertə aid peĢəkar tələbləri rəhbərlik və həmin
ekspert ilə müzakirə etmək və müdafiə tədbirlərinin adekvat olubolmadığını müəyyənləĢdirmək münasib olardı. Təhlükə yarada
biləcək maraqlara və münasibətlərə aĢağıdakılar aid edilə bilər:


Maliyyə maraqları;



ĠĢgüzar və Ģəxsi əlaqələr;



Digər xidmətlərin göstərilməsi.

Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin iĢi haqqında rəyin formalaĢdırılması
(Ġst: Paraq. 8(b))
A44. Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin iĢi haqqında rəyin formalaĢdırılmasına müvafiq bilik və təcrübə sahəsi üzrə məlumatın əldə olunması daxildir. Belə məlumat rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin
iĢinin qiymətləndirilməsi üçün auditorun kifayət qədər biliklərə
malik olub-olmamasını və ya bu məqsədlə auditorun öz ekspertinin tələb olunub-olunmamasını müəyyənləĢdirməklə əldə edilə
bilər.15
A45. Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin fəaliyyət sahəsinin auditor
tərəfindən təhlili ilə bağlı aspektlərinə aĢağıdakılar daxil ola bilər:


15

Həmin ekspertin fəaliyyət sahəsi üzrə auditlə bağlı ixtisaslaĢmanın olub-olmaması.

620 saylı ―Auditorun ekspertlərinin iĢindən istifadə edilməsi‖ BAS, 7-ci paraqraf.
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PeĢə standartlarının və ya digər standartların, eləcə də qanunverici və ya hüquqi tələblərin tətbiq olunub-olunmaması.



Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert tərəfindən istifadə olunan
ehtimallar və metodlar, o cümlədən onların ekspertin
fəaliyyət sahəsində ümumi qəbul edilmiĢ və maliyyə
hesabatı məqsədləri üçün müvafiq olub-olmaması.



Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert tərəfindən istifadə olunan
daxili və kənar məlumatların və ya informasiyanın xüsusiyyəti.



Həmin ekspertin iĢinin xüsusiyyəti, əhatə dairəsi və
məqsədləri;



Rəhbərliyin və həmin ekspertin müvafiq vəzifə və öhdəlikləri;



Rəhbərlik və ekspert arasındakı məlumat mübadiləsinin
xüsusiyyəti, müddəti və həcmi, o cümlədən həmin ekspert
tərəfindən təqdim olunacaq hər hansı hesabat forması.

A47. Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert müəssisənin iĢçisi olduqda, qeyd
edilən yazılı razılaĢmanın olması ehtimalı daha azdır. Ekspert və
rəhbərliyin digər üzvləri ilə müsahibə auditor tərəfindən lazımi
məlumatların əldə edilməsinin ən münasib yolu ola bilər.
Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin iĢinin məqsədəuyğunluğunun
qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq. 8(c))
A48. Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin iĢinin müvafiq təsdiqləmə üçün
audit sübutları kimi məqsədəuyğunluğunu qiymətləndirərkən auditor müzakirə edilən məsələlərə aĢağıdakıları aid edə bilər:


Həmin ekspertin əldə etdiyi nəticələrin və gəldiyi qənaətlərin
münasibliyi və əsaslılığı, onların digər audit sübutlarına müvafiqliyi, eləcə də maliyyə hesabatlarında lazımi qaydada
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A46. Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert müəssisə tərəfindən kənardan
cəlb edildiyi halda, müəssisə ilə həmin ekspert arasında, adətən,
xidməti məktub və ya hər hansı digər yazılı formada razılaĢma
tərtib olunur. Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin iĢinə dair
məlumat əldə edərkən həmin razılaĢmanın qiymətləndirilməsi
aĢağıdakı amillərin auditorun məqsədlərinə uyğunluğunu
müəyyənləĢdirməyə yardımçı ola bilər:
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qeyd edilib-edilməməsi;


Həmin ekspertin iĢində mühüm ehtimal və metodlardan istifadə edilməsi, bu ehtimal və metodların münasibliyi və
əsaslılığı;



Həmin ekspertin iĢində ilkin məlumatlardan əhəmiyyətli
dərəcədə istifadə edilməsi; həmin məlumatların münasibliyi, tamlığı və dəqiqliyi.

Müəssisənin hazırladığı və auditorun məqsədləri üçün istifadə edilən
məlumat (Ġst: Paraq. 9(a)-(b))
A49. Auditorun etibarlı audit sübutları əldə etməsi məqsədilə audit prosedurlarının yerinə yetirilməsində istifadə olunan müəssisə
tərəfindən hazırlanmıĢ məlumat kifayət qədər hərtərəfli və dəqiq
olmalıdır. Məsələn, satıĢ həcmi qeydlərinə standart qiymətləri tətbiq etməklə gəlir üzrə yoxlamanın səmərəliliyi qiymət
məlumatının dəqiqliyi, həmçinin, satıĢın həcmi barədə məlumatın
tamlığı və dəqiqliyindən asılıdır. Eynilə, auditor əsas məcmunun (məsələn, ödəniĢlər) müəyyən xüsusiyyətlərə (məsələn,
avtorizasiyaya) görə test keçirmək niyyətindədirsə, elementlərin
seçildiyi əsas məcmu tam olmadıqda, belə testin nəticələri
daha az etibarlı olacaqdır.
A50. Belə məlumatın dəqiqliyi və tamlığı barədə audit sübutlarının əldə
olunması özlüyündə audit prosedurunun ayrılmaz hissəsi
olduqda, həmin audit sübutları məlumata aid faktiki audit proseduru
ilə eyni vaxtda əldə edilə bilər. Digər hallarda auditor belə
məlumatın dəqiqliyi və tamlığı barədə audit sübutlarını həmin
məlumatların hazırlanması və qorunması üzrə nəzarət mexanizmlərinin testini keçirməklə əldə edə bilər. Müəyyən hallarda isə
auditor əlavə audit prosedurlarının tələb olunduğunu
müəyyən edə bilər.
A51. Bəzi hallarda auditor müəssisə tərəfindən hazırlanmıĢ məlumatı
digər audit məqsədləri üçün istifadə edə bilər. Məsələn, auditor
analitik məqsədlər üçün müəssisənin fəaliyyət göstəricilərindən,
yaxud daxili auditorun hesabatı kimi müəssisənin monitorinq
üçün hazırlanmıĢ məlumatlarından istifadə etmək niyyətində ola
bilər. Bu halda əldə edilmiĢ audit sübutlarının münasibliyi
məlumatın auditorun məqsədləri üçün kifayət qədər dəqiq və ya
müfəssəl olub-olmadığından asılı ola bilər. Məsələn, rəhbərlik
500 saylı BAS
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tərəfindən istifadə edilən fəaliyyət göstəriciləri əhəmiyyətli təhriflərin aĢkarlanması üçün kifayət qədər dəqiq olmaya bilər.
Audit sübutları əldə etmək məqsədilə testdən keçirmək üçün
paraqrafların seçilməsi (Ġst: Paraq. 10)
A52. Səmərəli test əldə olunmuĢ və ya olunacaq digər audit sübutları ilə
birlikdə auditorun məqsədləri üçün yetərli münasib audit sübutları
təqdim edir. Test üçün elementləri seçərkən auditordan 7-ci maddəyə əsasən audit sübutları kimi istifadə ediləcək məlumatın münasibliyini və etibarlılığını müəyyən etmək tələb olunur;
səmərəliliyin (yetərliliyin) digər aspekti test üçün elementlərin
seçilməsində mühüm amilin olmasıdır. Test üçün elementlərin
seçilməsində auditorun istifadə edə biləcəyi vasitələr aĢağıdakılardır:
(a) Bütün elementlərin seçilməsi (100%-li yoxlama);
(b) Xüsusi elementlərin seçilməsi; habelə
(c) Audit seçməsi.
Bu vasitələrdən hər hansı birinin ayrılıqda və ya birlikdə tətbiqi
xüsusi, məsələn, təsdiqləmələrlə bağlı testləĢdirilən əhəmiyyətli
təhriflər riski kimi vəziyyətlərdən, eləcə də müxtəlif vasitələrin
praktikliyi və səmərəliliyindən asılı olaraq müvafiq
hesab edilə bilər.
A53. Auditor əməliyyatların hər hansı kateqoriyasını və ya hesab
qalığını əks etdirən əsas məcmunu (və ya belə əsas məcmu daxilində
hər hansı bir digər məcmunu) yoxlamağın daha münasib olduğunu
düĢünə bilər. Nəzarət mexanizmlərinin testi ilə bağlı hallarda
100%-li yoxlamanın aparılması ehtimalı azdır; lakin təfərrüatlı
testlər daha ümumi haldır. Tam yoxlama aĢağıdakı hallarda müvafiq hesab oluna bilər:


Əsas məcmu az sayda böyük məbləğli elementlərdən ibarət
olduqda;



Əhəmiyyətli risk olduqda və digər vasitələr yetərli münasib
audit sübutlarını təmin etmədikdə; yaxud



Hesablamanın və ya informasiya sistemi ilə avtomatik icra
edilən digər proseslərin təkrarlanması tam yoxlamanı xərc
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baxımından daha səmərəli etdikdə.
Xüsusi elementlərin seçilməsi
A54. Auditor əsas məcmudan xüsusi elementləri seçmək qərarına gələ bilər.
Bu qərarı qəbul edərkən müvafiq amillərə auditorun müəssisə
haqqında məlumatı, qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski
və testi keçirilən əsas məcmunun xüsusiyyətləri aid ola bilər.
Konkret elementlər üzrə subyektiv seçim qeyri-seçmə riskinə
məruz qala bilər. Seçilən konkret elementlərə daxildir:


Yüksək məbləğli və ya əsas elementlər. Auditor yüksək dəyərli
və ya digər xüsusiyyətlərə malik olduqları üçün əsas
məcmudan xüsusi elementləri seçmək qərarına gələ
bilər. Buraya Ģübhəli, fərqli, riskə meyilli və ya səhv tarixçəsi olan elementlər aid edilə bilər.



Müəyyən olunmuĢ məbləğdən yuxarı elementlər. Auditor
sövdələĢmələrin hər hansı kateqoriyasının və ya hesab qalığının
ümumi məbləğinin böyük hissəsini yoxlamaq üçün dəyərləri müəyyən olunmuĢ məbləğdən yuxarı elementlər nəzərdən
keçirmək qərarına gələ bilər.



Məlumat əldə etmək üçün elementlər. Auditor müəssisənin
fəaliyyət sahəsi və ya əməliyyatların xüsusiyyəti kimi
məsələlərə dair məlumat əldə etmək üçün elementləri
nəzərdən keçirə bilər.

A55. Hər hansı əməliyyat kateqoriyasından və ya hesab qalığından
konkret elementlərin seçilməsi ilə aparılan yoxlama, adətən, audit
sübutunun əldə edilməsi üçün səmərəli vasitə olsa da, audit
seçməsi deyildir. Bu üsulla seçilmiĢ elementlərə aid audit prosedurlarının nəticələri bütövlükdə əsas məcmuya Ģamil edilə
bilməz; müvafiq olaraq, konkret elementlərin seçim əsasında
yoxlanılması əsas məcmunun qalan hissəsi ilə bağlı audit
sübutu təmin edə bilməz.
Audit seçməsi
A56. Audit seçməsi əsas məcmudan seçilmiĢ elementin test
yoxlaması əsasında bütövlükdə əsas məcmuya dair
nəticəyə gələ bilmək üçün planlaĢdırılır. Audit seçməsi 530 saylı
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BAS-da16 nəzərdən keçirilir.
Audit sübutlarında uyğunsuzluqlar və ya onun dürüstlüyünə
dair Ģübhələr (Ġst: Paraq. 11)

BAS

A57. Müxtəlif mənbələrdən və ya müxtəlif xarakterli audit sübutlarının
əldə edilməsi audit sübutlarının hər hansı ayrıca elementinin
etibarlı olmadığını göstərə bilər. Məsələn, bir mənbədən əldə
edilən audit sübutlarının digər mənbədən əldə olunan audit sübutuna uyğun olmaması. Bu hal o zaman müĢahidə edilə bilər ki,
rəhbərliyin, daxili auditorların və digərlərinin sorğularına cavablar uyğun olmasın, yaxud rəhbərliyin sorğularına cavabları
təsdiqləmək məqsədilə idarəetməyə məsul Ģəxslərin sorğularına
cavablar rəhbərliyin cavabı ilə uyğunluq təĢkil etməsin. 230 saylı
BAS-da auditor tərəfindən mühüm məsələ ilə bağlı onun yekun
qərarına uyğun olmayan məlumatın müəyyən edildiyi halda xüsusi sənədləĢmə tələbləri nəzərdə tutulur.17

16
17

530 saylı ‖Audit seçməsi‖ BAS.
230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 11-ci paraqraf.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) müəssisənin mal-material
ehtiyatlarının və cəlb edildiyi məhkəmə prosesləri və iddiaların
müəyyən aspektləri, eləcə də maliyyə hesabatlarının auditində
seqmentlər üzrə məlumatla bağlı 330 saylı1, 500 saylı2 və digər
BAS-lara müvafiq olaraq yetərli münasib audit sübutunun əldə
edilməsində auditorun xüsusi mülahizələrindən bəhs edir.

Qüvvəyə minmə tarixi
2.

Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixində baĢlanan və ya sonrakı
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün qüvvədədir.

Məqsəd
3.

Auditorun məqsədi aĢağıdakılarla bağlı yetərli münasib audit
sübutunun əldə edilməsidir:
(a) Mal-material ehtiyatlarının mövcudluğu və vəziyyəti;
(b) Müəssisənin cəlb olunduğu məhkəmə proseslərinin və iddiaların təqdimatının tamlığı; habelə
(c) Seqmentlər üzrə məlumatın maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun hazırlanması və açıqlanması.

Tələblər
4.

Mal-material ehtiyatları maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli
maddələrdirsə, auditor aĢağıdakı vasitələrlə belə malmaterial ehtiyatlarının mövcudluğuna və vəziyyətinə dair yetərli
münasib audit sübutu əldə etməlidir:
(a) AĢağıda göstərilən hallar mümkün olarsa, mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyasında iĢtirak etmək:
(i)

1
2

Müəssisənin mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyasının nəticələrinin uçotu və ona nəzarət üçün
rəhbərliyin göstəriĢlərinin və prosedurlarının qiymət-

330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
500 saylı ―Audit sübutları‖ BAS.
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ləndirilməsi; (Ġst: Paraq. A4)
(ii)

Rəhbərliyin qalıqların hesablanması üzrə qoyduğu
prosedurların icrasının müĢahidə edilməsi; (Ġst:
Paraq. A5)

(iii)

Mal-material ehtiyatlarının yoxlanması; (Ġst: Paraq.
A6

(iv)

Test hesablamalarının aparılması; habelə (Ġst: Paraq.
A7-A8)

(b) Müəssisənin mal-material ehtiyatları üzrə yekun inventarizasiya sənədlərinin faktiki inventarizasiya hesablamalarının nəticələrini dəqiqliklə əks etdirib-etdirmədiyini
müəyyənləĢdirmək üçün həmin sənədlər üzrə audit prosedurlarını yerinə yetirmək.
5. Mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyası hesabat tarixindən
baĢqa digər bir tarixdə aparılarsa, auditor 4-cü paraqrafda tələb
olunan prosedurlardan əlavə, mal-material ehtiyatlarının inventarizasiya tarixi ilə hesabat tarixi arasındakı müddətdə malmaterial ehtiyatlarındakı dəyiĢikliklərin düzgün qeydə alınıbalınmadığına dair audit sübutu əldə etmək üçün müvafiq audit
prosedurları tətbiq etməlidir. (Ġst: Paraq. A9-A11)
6. Auditor gözlənilməyən hallarla əlaqədar mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyasında iĢtirak edə bilməsə, baĢqa bir gündə
qalıqların fiziki hesablanmasını aparmalı və ya belə hesablanmanın aparılmasında iĢtirak etməli, habelə aralıq əməliyyatların
yoxlanılması üzrə audit prosedurları həyata keçirməlidir.
7. Mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyasında iĢtirak etmək
mümkün olmadıqda, auditor belə mal-material ehtiyatlarının
mövcudluğu və vəziyyəti ilə bağlı yetərli münasib audit sübutu
əldə etmək üçün alternativ audit prosedurları keçirir. Prosedurları keçirmək mümkün olmadıqda isə auditor 705 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-a3 müvafiq olaraq auditor hesabatındakı rəyə dəyiĢiklik
edir. (Ġst: Paraq. A12-A14)
8. Hər hansı üçüncü tərəfin məsul mühafizəsində və ya nəzarətində
olan mal-material ehtiyatları maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyət3

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
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lidirsə, auditor aĢağıdakılar vasitəsilə belə mal-material ehtiyatlarının mövcudluğu və vəziyyəti ilə bağlı yetərli münasib audit
sübutları əldə etməlidir:
(a) Müəssisə adından saxlanılan mal-material ehtiyatlarının
kəmiyyəti və vəziyyəti barədə üçüncü tərəfdən təsdiqləmə
tələb etmək. (Ġst: Paraq. A15)
(b) Cari vəziyyət üçün uyğun olan yoxlama və ya digər audit
prosedurlarını keçirmək. (Ġst: Paraq. A16)
Məhkəmə prosesləri və iddialar
9. Auditor müəssisənin iĢtirak etdiyi və əhəmiyyətli təhriflər riski
yarada biləcək məhkəmə proseslərini və iddiaları müəyyən etmək
məqsədilə, aĢağıdakılar daxil olmaqla, audit prosedurları planlaĢdırıb həyata keçirir: (Ġst: Paraq. A17-A19)
(a) Rəhbərliyə və müvafiq olarsa, müəssisənin digər əməkdaĢlarına, o cümlədən onun Ģtatlı hüquq məsləhətçisinə
sorğu göndərilməsi;

(c) Məhkəmə xərclərinə dair hesabların təhlil edilməsi. (Ġst:
Paraq. A20)
10. Auditor müəyyən edilmiĢ məhkəmə prosesləri və ya iddialarla
bağlı əhəmiyyətli təhriflər riskini qiymətləndirirsə, yaxud tətbiq
edilmiĢ audit prosedurları digər mümkün məhkəmə prosesinin və
ya iddianın mövcudluğunu göstərərsə, auditor BAS-larda tələb
olunan prosedurlardan əlavə, müəssisənin kənar hüquq məsləhətçisi ilə birbaĢa əlaqə yaratmalıdır. Auditor bunu rəhbərlik
tərəfindən hazırlanmıĢ və ya auditor tərəfindən göndərilmiĢ, belə
məsləhətçidən auditorla əlaqə saxlamağı tələb edən yazılı sorğu
məktubu vasitəsilə həyata keçirə bilər. Qanuna, qaydalara və ya
hüquqĢünasların müvafiq təĢkilatının tələblərinə görə müəssisənin kənar hüquq məsləhətçisinin auditorla birbaĢa əlaqə yaratması qadağan olunarsa, auditor alternativ audit prosedurları tətbiq
etməlidir. (Ġst: Paraq. A21-A25)
11. Əgər:
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(b) Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin iclaslarının protokollarını və
müəssisə ilə kənar hüquq məsləhətçisi arasındakı yazıĢmaların nəzərdən keçirilməsi;
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(a) rəhbərlik müəssisənin kənar hüquq məsləhətçisi ilə əlaqə
yaratmaq və ya görüĢmək üçün auditora icazə verməkdən
imtina edərsə, yaxud müəssisənin kənar hüquq məsləhətçisi
yazılı sorğu məktubuna müvafiq qaydada cavab verməkdən
imtina edərsə və ya cavab vermək belə Ģəxs üçün qadağan
olunarsa; habelə
(b) auditor alternativ audit prosedurlarını həyata keçirməklə
yetərli münasib audit sübutu əldə edə bilməzsə,
auditor 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq, fərqli auditor
rəyi verməlidir.
Yazılı təqdimatlar
12. Auditor maliyyə hesabatları hazırlanarkən təsirləri nəzərə alınmalı
olan bütün məlum faktiki və ya ehtimal edilən məhkəmə prosesləri və iddiaların auditora bildirildiyinə və müvafiq maliyyə
hesabatı standartlarına uyğun tanındığına və açıqlandığına dair
rəhbərlikdən və ya müvafiq hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərdən yazılı təsdiqləmə tələb etməlidir.
Seqmentlər üzrə məlumatlar
13. Auditor aĢağıdakıları həyata keçirməklə seqmentlər üzrə məlumatların maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə
uyğun Ģəkildə təqdimatına və açıqlanmasına dair yetərli audit sübutu
əldə etməlidir:
(a) Seqmentlər üzrə məlumatın müəyyən edilməsində rəhbərlik
tərəfindən tətbiq olunmuĢ metodların öyrənilməsi, o cümlədən: (Ġst: Paraq. A27)
(i)

Belə metodların maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinə uyğun açıqlama ilə nəticələnməsi ehtimalının qiymətləndirilməsi; habelə

(ii)

Müvafiq hallarda, belə metodların tətbiqinin testləĢdirilməsi; habelə

(b) Cari vəziyyətlərdə müvafiq analitik prosedurların və ya
digər audit prosedurlarının keçirilməsi.
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***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Mal-material ehtiyatları
Mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyasında iştirak (Ġst: Paraq. 4(a))
A1. Rəhbərlik, adətən, maliyyə hesabatlarının hazırlanmasının əsası
kimi və müvafiq hallarda müəssisənin mal-material ehtiyatlarının
inventarizasiya sisteminin etibarlılığına əmin olmaq üçün ildə bir
dəfə mövcud mal-material ehtiyatlarının fiziki hesablanmasının
aparılması ilə bağlı prosedurlar müəyyən edir.
A2.

Mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyasında iĢtiraka daxildir:


Mal-material ehtiyatlarının mövcudluğunu təsdiqləmək
və onların vəziyyətini qiymətləndirmək üçün onları
yoxlamaq, eləcə də test hesablamasını yerinə yetirmək;



Rəhbərliyin təlimatlarına riayət edilməsini, mal-material
ehtiyatlarının uçotu və inventarizasiyasının nəticələrinə
nəzarət üzrə prosedurların yerinə yetirilməsini müĢahidə
etmək;



Rəhbərliyin hesablama prosedurlarının etibarlılığına dair
audit sübutu əldə etmək.

A3. Mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyasında iĢtirakın
planlaĢdırılması (və ya bu BAS-ın 4-8-ci maddələrinə uyğun olaraq
audit prosedurlarının planlaĢdırılması və tətbiqi) ilə bağlı məsələlərə,
məsələn, aĢağıdakılar daxildir:


Mal-material ehtiyatları ilə bağlı əhəmiyyətli təhrif riskləri.



Mal-material ehtiyatları ilə bağlı daxili nəzarətin xüsusiyyəti.



Mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyası üçün adekvat
prosedurların müəyyənləĢdirilməsinin nəzərdə
tutulub-tutulmaması və müvafiq təlimatların verilibverilməməsi.
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Bu prosedurlar auditorun risk qiymətləndirməsindən, auditə planlı
yanaĢmasından və icra edilmiĢ xüsusi prosedurlardan asılı olaraq,
nəzarət elementlərinin test yoxlaması və ya mahiyyəti üzrə yoxlama
prosedurları hesab edilə bilər
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Mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyasının müddəti.



Müəssisədə ehtiyatların daimi inventarizasiya uçotu sisteminin mövcudluğu.



Mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyasının keçirildiyi
yerlər, eləcə də iĢtirakın münasib olduğu yerləri müəyyən
edərkən mal-material ehtiyatlarının əhəmiyyətliliyi və müxtəlif yerlərdə əhəmiyyətli təhrif riskləri. 600 saylı BAS-da4
digər auditorların iĢtirakından bəhs edilir və belə iĢtirak
yerdə mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyasına
cəlb edilməklə əlaqədar olduğu halda bu standartın tətbiqi
müvafiq hesab edilə bilər.



Auditorun ekspertinin cəlb edilməsi zərurəti. 620 saylı
BAS5 yetərli münasib audit sübutunun əldə olunmasında
auditora kömək edəcək auditorun ekspertindən istifadə
olunmasından bəhs edir.

Rəhbərliyin göstəriĢ və prosedurlarının qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq.
4(a)(i))
A4.

Mövcud mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyası üzrə rəhbərliyin göstəriĢ və prosedurlarının qiymətləndirilməsinin
məqsədləri üçün aĢağıdakı məsələlər mühüm əhəmiyyət kəsb
edir:


Ġstifadə olunmuĢ inventarizasiya cədvəllərinin toplanması,
istifadə olunmamıĢ inventarizasiya cədvəllərinin uçotunun
təhlili, hesablama və təkrar hesablama kimi müvafiq
nəzarət fəaliyyətlərinin tətbiqi.



BaĢa çatmamıĢ, gediĢatı zəif olan iĢin tamamlanma
mərhələsinin, köhnəlmiĢ və ya zədələnmiĢ mal-material
ehtiyatlarının və üçüncü tərəfin sahib olduğu mal-material
ehtiyatlarının (məsələn, konsiqnasiyada olan) dəqiq
müəyyən edilməsi.



Müvafiq hallarda (məsələn, kömür qalağının fiziki
kəmiyyətinin hesablanması zamanı) mal-material

4

600 saylı ―Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə
auditorlarının iĢi)‖ BAS.
5
620 saylı ―Auditorun ekspertlərinin iĢindən istifadə edilməsi‖ BAS.
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ehtiyatlarının fiziki kəmiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
prosedurları.


Son uçot tarixindən əvvəl və sonra mal-material ehtiyatlarının yerinin bir sahədən digərinə keçirilərək dəyiĢilməsinə,
göndərilməsinə və qəbuluna nəzarət.

Qalıqların hesablanması üzrə rəhbərliyin qoyduğu prosedurların
icrasının müĢahidə edilməsi (Ġst: Paraq. 4(a)(ii))
A5.

Rəhbərliyin, məsələn, inventarizasiyadan əvvəl, sonra və inventarizasiya zamanı mal-material ehtiyatlarının yerinin dəyiĢilməsi
ilə bağlı qoyduğu hesablama prosedurlarının icrasının müĢahidə
edilməsi uçot prosedurlarının düzgün planlaĢdırılmasına və tətbiqinə dair audit sübutunun əldə edilməsində auditora yardımçı
olur. Bundan baĢqa, auditor mal-material ehtiyatlarının yerinin
dəyiĢdirilməsi ilə bağlı təfərrüatlar kimi yekun məlumatların
surətini əldə edə və belə məlumatlar daha sonra müvafiq yerdəyiĢmələrin uçotu üzrə audit prosedurlarının icrasına kömək edə
bilər.

Mal-material ehtiyatlarının yoxlanılması (Ġst: Paraq. 4(a)(iii))
A6. Mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyasında iĢtirak edərkən
mal-material ehtiyatlarının yoxlanması ehtiyatların mövcudluğunu
təsdiqləməkdə (mülkiyyət sahibliyindən asılı olmayaraq), eləcə də
köhnə, zədələnmiĢ və ya vaxtı ötmüĢ ehtiyatların müəyyən
edilməsində auditora yardımçı olur.
A7.

Ġnventarizasiyanın nəticələri ilə rəhbərliyin uçot sənədlərinin
seçmə üzləĢdirilməsi və inventarizasiyanın nəticələrinin rəhbərliyin uçot sənədləri ilə müqayisəsi əsasında test üçün hesablamaların aparılması belə sənədlərin tamlığı və dəqiqliyi barədə
audit sübutu təqdim edir.

A8. Test üçün auditorun apardığı hesablamaların qeydiyyatından əlavə rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilmiĢ ehtiyatların inventarizasiyası üzrə sənədlərin surətinin əldə olunması müəssisənin
yekun ehtiyat sənədlərinin ehtiyatların inventarizasiyasının
nəticələrini düzgün əks etdirib-etdirmədiyini müəyyənləĢdirmək
məqsədilə gələcək audit prosedurlarının tətbiqində auditora
yardımçı olur.
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Test üçün hesablamaların aparılması (Ġst: Paraq. 4(a)(iv))
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Maliyyə hesabatlarının tarixi ilə üst-üstə düşməyən vaxtda mal-material
ehtiyatlarının inventarizasiyanın keçirilməsi (Ġst: Paraq.5)
A9.

Praktik səbəblərdən mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyası
maliyyə hesabatlarının tarixindən baĢqa bir tarixdə və ya tarixlərdə keçirilə bilər. Bu, rəhbərliyin ehtiyatların kəmiyyətini
illik inventarizasiya ilə müəyyən etməsindən və ya ehtiyatların
davamlı inventarizasiya sistemini tətbiq etməsindən asılı olmayaraq həyata keçirilə bilər. Hər bir halda mal-material ehtiyatlarında dəyiĢikliklərlə bağlı nəzarətin planlaĢdırılmasının,
tətbiqinin və qorunub saxlanmasının səmərəliliyi maliyyə
hesabatları tarixindən baĢqa bir tarixdə və ya tarixlərdə ehtiyatların inventarizasiyasının auditin məqsədlərinə müvafiq olub-olmadığını müəyyən edir. 330 saylı BAS-da aralıq tarixdə tətbiq
olunmuĢ mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarına dair tələblər və
tövsiyələr təqdim edilir.6

A10. Ehtiyatların davamlı inventarizasiya sistemi tətbiq olunduğu halda, rəhbərlik müəssisənin davamlı inventarizasiya sənədlərində
əks etdirilmiĢ müvafiq kəmiyyət məlumatlarının etibarlılığına
əmin olmaq məqsədilə ehtiyatların inventarizasiyasını və ya digər
testləri həyata keçirə bilər. Müəyyən hallarda rəhbərlik və ya auditor ehtiyatların davamlı inventarizasiyası sənədləri ilə mövcud
faktiki ehtiyatların kəmiyyəti arasında fərqlər müəyyən edə bilər
ki, bu da ehtiyatlardakı dəyiĢiklər üzrə nəzarət fəaliyyətinin
səmərəli olmadığını göstərir.
A11. Fiziki hesablama tarixi və ya tarixləri ilə yekun inventarizasiya
cədvəllərinin tarixi arasındakı müddət ərzində mal-material
ehtiyyatlarının kəmiyyətindəki dəyiĢikliklərin düzgün qeydə
alınıb-alınmamasına dair audit sübutunun əldə olunması
məqsədilə audit prosedurlarının planlaĢdırılmasında aĢağıdakı
amillər nəzərə alınmalıdır:

6



Davamlı inventarizasiya uçotu sənədlərində lazımi düzəliĢlərin edilməsi.



Müəssisənin davamlı inventarizasiya sənələrinin etibarlılığı.

330 saylı BAS, 22-23-cü paraqraflar.
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Ġnventarizasiya uçotu zamanı əldə edilmiĢ məlumatlarla
davamlı inventarizasiya uçotu sənədləri arasında əhəmiyyətli fərqlərin səbəbləri.

Mal-material ehtiyatlarının inventarizasiyasında iştirakın mümkün
olmaması (Ġst: Paraq. 7)
A12. Bəzi hallarda ehtiyatların inventarizasiyasında iĢtirak etmək praktik cəhətdən mümkün olmaya bilər. Buna bir sıra amillər, o cümlədən inventarizasiyanın xüsusiyyəti və yeri səbəb ola bilər,
məsələn, əgər bu yer auditorun təhlükəsizliyi üçün qorxu
yaradırsa. Bununla belə, auditor üçün ümumi narahatlığın yaranması inventarizasiyada iĢtirakın qeyri-mümkünlüyü ilə bağlı auditorun qərarını dəstəkləməyə əsas vermir. Həmçinin, 200 saylı
BAS-da7 izah edildiyi kimi, çətinlik, vaxt və xərc kimi məsələlər
alternativi olmayan audit prosedurunu tətbiq etməmək, yaxud bir
o qədər də inandırıcı olmayan audit sübutu ilə kifayətlənmək
üçün qənaətbəxĢ səbəb deyildir.

A14. Bununla belə, bəzi hallarda alternativ audit prosedurlarının tətbiqi
ilə ehtiyatların mövcudluğuna və vəziyyətinə dair yetərli münasib
audit sübutu əldə etmək mümkün olmaya bilər. Bu zaman 705
saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da nəzərdə tutulduğu kimi, iĢ həcminin
məhdudlaĢması nəticəsində auditor rəyinə auditor tərəfindən
dəyiĢiklik edilməsi tələb olunur.8
Üçüncü tərəfin məsul mühafizəsində və nəzarəti altında olan
mal-material ehtiyatları
Təsdiqləmə (Ġst: Paraq. 8(a))
A15. 505 saylı BAS9 kənar mənbədən təsdiqləmə prosedurlarının hə7

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS, A50 paraqrafı.

8

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 13-cü paraqraf.
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A13. Ġnventarizasiyada iĢtirakın mümkün olmadığı müəyyən hallarda
ehtiyatların inventarizasiyasından əvvəl əldə edilmiĢ və ya alınmıĢ xüsusi mal-material ehtiyatı elementlərinin gələcək satıĢı
üzrə sənədləĢdirmənin yoxlanması kimi alternativ audit prosedurları ehtiyatların mövcudluğuna və vəziyyətinə dair yetərli münasib audit sübutu təqdim edə bilər.
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yata keçirilməsi üçün tələbləri müəyyən edir və tövsiyələri
nəzərdə tutur.
Digər audit prosedurları (Ġst: Paraq. 8(b))
A16. Vəziyyətdən asılı olaraq, məsələn, üçüncü tərəfin dürüstlüyü və
obyektivliyi barədə Ģübhələr yaradan məlumat alındıqda, auditor
müvafiq məsələni üçüncü tərəfdən təsdiqləmə əldə etmək əvəzinə
və ya təsdiqləməkdən əlavə, digər audit prosedurlarının icrasını
münasib hesab edə bilər. Digər audit prosedurlarına nümunələr
aĢağıdakılar ola bilər:


Mümkün olduqda, mal-material ehtiyatlarının üçüncü Ģəxs
tərəfindən aparılan fiziki hesablanmasında iĢtirak etmək və
ya bu hesablamada iĢtirak üçün digər auditoru cəlb etmək.



Ehtiyatların lazımi uçotu və təhlükəsiz mühafizəsinin təmin
olunması üçün üçüncü tərəfin daxili nəzarətinin adekvatlığı
barədə digər auditorun və ya xidmət təĢkilatı auditorunun
hesabatını əldə etmək.
Mal-material ehtiyatları ilə bağlı üçüncü tərəflərin saxladığı
sənədləri, məsələn, anbar mədaxil qəbzlərini yoxlamaq.





Mal-material ehtiyatı girov qoyulduqda digər tərəflərdən
təsdiqləmə tələb etmək.

Məhkəmə prosesləri və iddialar
Məhkəmə prosesləri və iddiaların tamlığı (Ġst: Paraq.9)
A17. Müəssisənin cəlb edildiyi məhkəmə prosesləri və iddialar maliyyə
hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər və bu
səbəbdən də maliyyə hesabatlarında açıqlanmalı və ya nəzərə
alınmalıdır.
A18. 9-cu paraqrafda müəyyən edilmiĢ prosedurlardan əlavə, digər müvafiq prosedurlar müəssisənin cəlb olunduğu məhkəmə prosesləri
və iddialardan xəbərdar olmaqda auditora dəstək məqsədilə
müəssisə və onun mühiti haqqında məlumat əldə etmək prosesinin bir hissəsi kimi həyata keçirilmiĢ riski qiymətləndirmə
prosedurları vasitəsilə alınmıĢ məlumatdan istifadəni əhatə edə
bilər.
9

505 saylı ―Kənar mənbədən təsdiqləmələr‖ BAS.
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A19. Əhəmiyyətli təhriflər riskinə səbəb ola biləcək məhkəmə prosesləri və iddiaların müəyyən edilməsi məqsədləri üçün əldə olunmuĢ audit sübutu məhkəmə prosesi və iddialar üzrə
qiymətləndirmə və ya ölçmə kimi digər müvafiq mülahizələr ilə
bağlı audit sübutu təqdim edə bilər. 540 saylı BAS10 maliyyə
hesabatlarında uçot qiymətləndirmələri və ya əlaqədar açıqlamalar tələb edən məhkəmə prosesləri və iddialara dair auditorun
mülahizəsi ilə bağlı tələbləri müəyyən edir və tövsiyələri nəzərdə
tutur.
Məhkəmə xərci hesablarının yoxlanılması (Ġst: Paraq. 9(c))
A20. Vəziyyətdən asılı olaraq, auditor məhkəmə xərci hesablarının
yoxlanılması prosesi çərçivəsində belə xərclər üzrə hesab-fakturalar kimi əlaqədar əsas sənədləri nəzərdən keçirməyi müvafiq
hesab edə bilər.
Müəssisənin kənar hüquq məsləhətçisi ilə əlaqə (Ġst: Paraq. 10-11)

A22. Müəyyən hallarda auditor ümumi sorğu məktubu ilə müəssisənin
kənar hüquq məsləhətçisi ilə birbaĢa əlaqə yaratmağa çalıĢa bilər.
Bu məqsədlə ümumi sorğu məktubu məhkəmə prosesi və iddiaların nəticələrinin qiymətləndirilməsi, həmçinin, cəlb edilmiĢ
xərclər daxil olmaqla maliyyə nəticələrinin hesablanması ilə birlikdə həmin məsləhətçinin xəbərdar olduğu hər hansı məhkəmə
prosesi və iddia barədə auditoru məlumatlandırmağı tələb edir.
A23. Müəssisənin kənar hüquq məsləhətçisinin ümumi sorğu məktubuna lazımi qaydada cavab verəcəyi ehtimal olunmadıqda,
məsələn, həmin kənar hüquq məsləhətçisinin məxsus olduğu
özünütənzimləmə təĢkilatı belə məktuba cavab verməyi qadağan
edirsə, auditor xüsusi sorğu məktubu ilə birbaĢa əlaqə yaratmağa
çalıĢır. Bu məqsədlə tətbiq edilən xüsusi sorğu məktubuna aĢağıdakılar daxildir:
10

540 saylı ―Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin
və əlaqəli açıqlamaların auditi‖ BAS.
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A21. Müəssisənin kənar hüquq məsləhətçisi ilə birbaĢa əlaqə potensial
mühüm məhkəmə prosesinin və iddiaların olmasına və xərclər
daxil edilməklə maliyyə nəticələri barədə rəhbərliyin qiymətləndirmələrinin əsaslı olub-olmamasına dair yetərli münasib
audit sübutunun əldə edilməsində auditora yardımçı olur.

AUDĠT SÜBUTU – SEÇĠLMĠġ MADDƏLƏR ÜZRƏ
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(a) Məhkəmə prosesləri və iddiaların siyahısı;
(b) Mümkün olduqda, müəyyən edilmiĢ hər bir məhkəmə prosesi və iddianın nəticəsinə dair rəhbərliyin qiymətləndirməsi, eləcə də müvafiq xərclər daxil olmaqla, maliyyə
nəticələrinin qiymətləndirməsi;
(c) Rəhbərliyin qiymətləndirmələrinin münasibliyinin müəssisənin kənar hüquq məsləhətçisi tərəfindən təsdiqlənməsi
və belə məsləhətçi siyahının natamam və ya düzgün olmadığını düĢündükdə onun auditora əlavə məlumat təqdim
etməsi ilə bağlı tələb.
A24. Müəyyən hallarda auditor məhkəmə prosesi və ya iddiaların ehtimal olunan nəticələrini müzakirə etmək üçün kənar hüquq məsləhətçisi ilə görüĢməyi zəruri saya bilər. Buraya aĢağıdakı hallar
aid ola bilər:


Auditor məsələnin əhəmiyyətli risk olduğunu müəyyən etdikdə.



Məsələ mürəkkəb olduqda.



Rəhbərliklə müəssisənin kənar hüquq məsləhətçisi arasında fikir ayrılığı olduqda.

Adətən, belə görüĢlər üçün rəhbərliyin razılığı və rəhbərliyin nümayəndəsinin iĢtirakı tələb olunur.
A25. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a11 müvafiq olaraq, auditor
hesabatının tarixi maliyyə hesabatları üzrə rəyin əsaslandığı yetərli
münasib audit sübutunun auditor tərəfindən əldə edildiyi tarixdən
tez olmayan tarix kimi təyin edilməlidir. Auditor hesabatı
tarixinə qədər məhkəmə prosesləri və iddiaların statusu barədə audit
sübutu rəhbərlik, o cümlədən müvafiq məsələlərin həlli ilə məĢğul
olan Ģtatlı hüquq məsləhətçisi ilə müsahibə əsasında əldə edilə
bilər. Bəzi hallarda müəssisənin kənar hüquq məsləhətçisindən
auditorun yenilənmiĢ məlumat almasına ehtiyac yarana bilər.
Seqmentlər üzrə məlumat (Ġst: Paraq. 13)
A26. Maliyyə hesabatının tətbiq olunan çərçivələrindən asılı olaraq,
11

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS, 49-cu paraqraf.
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maliyyə hesabatlarında seqment üzrə məlumatın açıqlanması
müəssisədən tələb edilə və ya müəssisəyə qadağan edilə bilər.
Seqment üzrə məlumatın təqdimatı və açıqlanması ilə bağlı auditorun məsuliyyəti bütövlükdə maliyyə hesabatları ilə əlaqədardır. Müvafiq olaraq, müstəqil əsasda təqdim olunmuĢ seqment
üzrə məlumat barədə rəyin bildirilməsi üçün zəruri ola biləcək
audit prosedurlarının icrası auditordan tələb edilmir.
Rəhbərlik tərəfindən istifadə olunan metodların öyrənilməsi (Ġst: Paraq.
13(a))
A27. ġəraitlərdən asılı olaraq, seqmentlər üzrə məlumatın hazırlanmasında rəhbərliyin tətbiq etdiyi metodların təhlili və bu metodların maliyyə hesabatının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
olaraq informasiyanın açıqlanmasını təmin etməsinin qiymətləndirilməsində aĢağıdakı amillər mühüm əhəmiyyət kəsb edə
bilər:
Seqmentlər arasında satıĢların, köçürmələr və xərclərin
həcmi, seqmentlərarası hərəkətlərin aradan qaldırılması.



Büdcə və digər gözlənilən nəticələrin müqayisəsi, məsələn,
əməliyyat mənfəətinin satıĢa nisbəti kimi müqayisələr.



Seqmentlər arasında aktivlərin və xərclərin bölüĢdürülməsi.



Əvvəlki dövrlər ilə məlumatların uyğunluğu
və uyğunsuzluqlarla bağlı açıqlamaların müvafiqliyi.

BAS
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartında (BAS) 330 saylı BAS-ın1 və
500 saylı BAS-ın2 tələblərinə müvafiq olaraq audit sübutları əldə
etmək üçün kənar təsdiqləmə prosedurlarının tətbiqi məsələləri
nəzərdən keçirilir. Bu standart 501 saylı BAS-da3 nəzərdən keçirilən məhkəmə prosesləri və iddialar ilə əlaqədar sorğuları tənzimləmir.
Audit sübutları əldə etmək üçün kənar təsdiqləmə prosedurları



Audit sübutları müəssisədən kənarda müstəqil mənbələrdən
əldə edildikdə onların dürüstlüyü artır.



Auditorun birbaĢa əldə etdiyi audit sübutları dolayı yolla
və ya nəticə çıxarmaq yolu ilə əldə edilmiĢ audit sübutlarına
nisbətən daha etibarlıdır.



Kağız, elektron və ya digər daĢıyıcıda olmasına baxmayaraq,
sənədli Ģəkildə tərtib edilmiĢ audit sübutu daha etibarlıdır.

Müvafiq surətdə audit Ģəraitlərindən asılı olaraq, auditorun təsdiqləyici tərəflərdən birbaĢa kənar mənbələrdən təsdiqləmələr
formasında əldə etdiyi audit sübutları müəssisənin daxilində əldə
edilmiĢ sübutlarla müqayisədə daha dürüst ola bilər. Bu BAS-ın
məqsədi münasib və etibarlı audit sübutları əldə etmək üçün
kənar təsdiqləmə prosedurları hazırlayıb həyata keçirməkdə auditora kömək etməkdir.
3. Digər BAS-larda audit sübutları kimi, kənar mənbələrdən təsdiqləmələrin vacibliyi qəbul edilir. Məsələn:


330 saylı BAS maliyyə hesabatı səviyyəsində qiymətləndi-

1

330 saylı ‖ QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
500 saylı ―Audit sübutları‖ BAS.
3
501 saylı ―Audit sübutu – seçilmiĢ maddələr üzrə xüsusi mülahizələr‖ BAS.
4
500 saylı BAS, A5 paraqrafı.
5
500 saylı BAS, A31 paraqrafı.
2
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2. 500 saylı BAS-a əsasən, audit sübutlarının dürüstlüyü onların
mənbələrindən və xüsusiyyətindən, habelə əldə edildikləri konkret
Ģəraitlərdən asılıdır.4 Bu BAS, həmçinin, audit sübutlarına aid
aĢağıdakı ümumi qaydaları əhatə edir:5

KƏNAR MƏNBƏDƏN TƏSDĠQLƏMƏLƏR

rilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı ümumi cavab tədbirləri hazırlayıb həyata keçirmək, habelə xüsusiyyəti,
müddəti və həcmi təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski əsasında və bunlar
nəzərə alınmaqla əlavə audit prosedurlarını hazırlayıb həyata keçirmək üzrə auditorun öhdəliklərini müəyyən edir.6
Bundan əlavə, 330 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditor
qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskindən asılı olmayaraq, əməliyyatların hər bir əhəmiyyətli kateqoriyası,
hesab qalıqları və informasiyanın açıqlanması üçün
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları hazırlayıb həyata
keçirməlidir. Auditor, həmçinin, kənar mənbələrdən təsdiqləmə prosedurlarının mahiyyəti üzrə yoxlama audit
prosedurları kimi həyata keçirilməməsinin zəruriliyini nəzərdən keçirməlidir.7


330 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditorun qiymətləndirdiyi
risklər yüksək olduqca auditor daha inandırıcı audit sübutu
əldə etməlidir.8 Bunun üçün auditor sübutların miqdarını
artıra və ya münasib və (və ya) etibarlı sübutlar əldə edə,
yaxud hər ikisini edə bilər. Məsələn, auditor birbaĢa olaraq
üçüncü tərəflərdən sübutlar əldə etməyə və ya bir sıra
müstəqil mənbələrdən əsaslandırıcı sübutlar əldə etməyə
daha çox diqqət yetirə bilər. 330 saylı BAS, həmçinin,
kənar mənbələrdən təsdiqləmə prosedurlarının auditora
dələduzluq və ya səhvlə əlaqədar olaraq mühüm əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı cavab tədbirləri görmək
üçün auditorun tələb etdiyi yüksək səviyyədə etibarlılığa
malik audit sübutları əldə etməkdə kömək göstərə bilər.9



240 saylı BAS-da göstərilir ki, auditor təsdiqləmə səviyyəsində dələduzluq və ya səhvlə əlaqədar qiymətləndirilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı cavab tədbirləri qismində
əlavə əsaslandırıcı məlumatlar əldə etmək üçün təsdiqləmə
sorğuları hazırlaya bilər.10

6

330 saylı BAS, 5-6-cı paraqraflar.
330 saylı BAS, 18-19-cu paraqraflar.
8
330 saylı BAS, 7 (b) paraqrafı.
9
330 saylı BAS, A53 paraqrafı.
10
240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti‖ BAS, A37
paraqrafı.
7
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500 saylı BAS müəssisədən asılı olmayan mənbələrdən əldə edilən əsaslandırılmıĢ məlumatların, o cümlədən kənar
mənbələrdən təsdiqləmələrin mühasibat uçotu məlumatlarında və ya rəhbərlik tərəfindən hazırlanmıĢ təqdimatlarda
mövcud olan sübutların dürüstlüyünə auditorun əminliyini
artıra biləcəyini göstərir.11

Qüvvəyə minmə tarixi
4.

Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixində baĢlanan və ya ondan sonrakı dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsəd
5.

Auditorun məqsədi kənar mənbələrdən təsdiqləmə prosedurlarından istifadə edilən zaman yetərli və münasib audit sübutları əldə
etmək üçün belə prosedurları hazırlayıb həyata keçirməkdir.

AnlayıĢlar
BAS-ın məqsədləri üçün göstərilən terminlər bu mənanı bildirir:
(a)

Kənar mənbələrdən təsdiqləmə (External confirmation) Kağız, elektron və ya digər daĢıyıcıda üçüncü tərəfdən (təsdiqedici tərəfdən) auditorun birbaĢa yazılı cavab formasında aldığı audit sübutu.

(b) Müsbət təsdiqləmə sorğusu (Positive confirmation request) Təsdiqedici tərəfin birbaĢa auditora sorğuda olan məlumatla
razı olması və ya olmamasını və ya sorğulanan məlumatın
təqdim edilməsini göstərən sorğu.
(c) Mənfi təsdiqləmə sorğusu (Negative confirmation request) Təsdiqedici tərəfin birbaĢa auditora sorğuda təqdim edilən
məlumatla yalnız razı olmadığı halda verilən cavab.
(d) Cavabın olmaması (Non-response) – Təsdiqedici tərəfin
müsbət təsdiqedici sorğuya cavabının, yaxud tam cavabının
olmaması və ya belə sorğunun çatdırılmamıĢ sorğu kimi geri
qaytarılması.
(e) Etiraz (Exception) – Təsdiq edilməsi tələb edilən informa11

500 saylı BAS, A8-A9 paraqrafları.
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siya və ya müəssisənin sənədlərində olan informasiya ilə
təsdiqedici tərəfin təqdim etdiyi informasiya arasında
fərqlərin olduğunu göstərən cavab.

Tələblər
Kənar mənbələrdən təsdiqləmə prosedurları
7. Kənar mənbələrdən təsdiqləmə prosedurlarından istifadə zamanı
auditor belə təsdiqləmə sorğularını nəzarətdə saxlamalıdır, o cümlədən:
(a) Təsdiqlənməli və ya sorğu edilməli məlumatın müəyyən edilməsi.
(Ġst: Paraq A1)
(b) Müvafiq təsdiqedici tərəfin seçilməsi. (Ġst: Paraq A2)
(c) Təsdiqləmə sorğusunun hazırlanması, o cümlədən sorğunun
lazımi Ģəxslərə ünvanlanması və cavabların birbaĢa auditora
göndərilməsi üçün təsdiqedici barədə məlumatı əhatə etməsi. (Ġst: Paraq A3-A6)
(d) Təsdiqedici tərəfə, zərurət olduqda, təkrar sorğular də daxil
olmaqla, sorğuların göndərilməsi. (Ġst: Paraq A7)
Təsdiqləmə sorğusu göndərmək üçün auditora icazə verməkdən
rəhbərliyin imtinası
8. Əgər rəhbərlik auditorın təsdiqləmə sorğusunu göndərməsinə icazə
verməyə etiraz edirsə, auditor aĢağıdakıları etməlidir:
(a) Rəhbərliyin etirazının səbəblərini izah etməyi tələb etməli
və onların dürüstlüyü və əsaslılığı üçün audit sübutları əldə
etməlidir; (Ġst: Paraq A8)
(b) Dələduzluqla bağlı risklər də daxil olmaqla, auditorun müvafiq əhəmiyyətli təhriflər riskini qiymətləndirmək üçün
rəhbərliyin etirazının nəticələrini, habelə digər audit prosedurlarının xüsusiyyəti , müddəti və həcmini qiymətləndirməlidir; habelə (Ġst: Paraq A9)
(c) Münasib və etibarlı audit sübutları əldə etmək məqsədilə
alternativ audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir.( Ġst:
Paraq. 10)
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9.

Əgər auditor rəhbərliyin auditorın təsdiqləmə sorğusunu göndərməsinə
icazə verməyə etirazının əsassız olması barədə nəticəyə gəlirsə
və ya alternativ audit prosedurlarının köməyi ilə münasib və
etibarlı audit sübutu əldə edə bilmirsə, onda auditor 260 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a12 müvafiq olaraq, bu barədə idarəetməyə
məsul Ģəxslərə məlumat verməlidir. Auditor, həmçinin, 705 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a13 müvafiq olaraq, belə etirazın audit və
auditor rəyi üçün nəticələrini müəyyən etməlidir.

Kənar təsdiqləmə prosedurlarının nəticələri
Təsdiqləmə sorğularına cavabın etibarlılığı
10. Əgər auditor təsdiqləmə sorğusuna cavabın etibarlılığı haqqında
Ģübhəyə səbəb olan amilləri müəyyən edirsə, onda həmin Ģübhələri dağıtmaq üçün əlavə audit sübutları əldə etməlidir. (Ġst:
Paraq. A11-A16)
11. Əgər auditor təsdiqləmə sorğusuna cavabın etibarlı olmadığını
müəyyən edirsə, auditor müvafiq əhəmiyyətli təhriflər riskinin,
o cümlədən dələduzluq riskinin, habelə göstərilən audit prosedurları ilə bağlı digər audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və
həcminin qiymətləndirilməsi üçün belə qeyri-etibarlılığın
nəticələrini qiymətləndirməlidir.( Ġst: Paraq. 17)
Cavabın olmaması

Müsbət təsdiqləmə sorğusuna cavabın yetərli münasib audit sübutları əldə
etmək üçün zəruriliyi
13.

12
13

Əgər auditor müsbət təsdiqləmə sorğusuna cavabın yetərli münasib
audit sübutu əldə etmək üçün zəruriliyini müəyyən edirsə, alternativ audit prosedurları auditorun tələb etdiyi audit sübutunu
təmin etməyəcəkdir. Əgər auditor bu cür təsdiqləmə əldə etmirsə, auditor 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a müvafiq olaraq,
bunun audit və auditor rəyi üçün nəticələrini müəyyən etməlidir.
(Ġst: Paraq. 20)

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, 16-cı paraqraf.
705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
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12. Cavabın olmadığı halların hər birində auditor münasib və etibarlı
audit sübutları əldə etmək məqsədilə alternativ audit
prosedurları həyata keçirməlidir. ( Ġst: Paraq. A18-A19)
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Etirazlar
14.

Auditor etirazları öyrənməli və onların təhriflərin göstəricisi olubolmadığını müəyyən etməlidir.

Mənfi təsdiqləmələr
15.

Mənfi təsdiqləmələr müsbət təsdiqləmələrə nisbətən daha az
inandırıcı audit sübutu təqdim edir. Müvafiq olaraq, auditor yalnız aĢağıda sadalanan Ģərtlərə bütünlüklə riayət etdikdə, təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskinə qarĢı cavab tədbirləri məqsədilə mənfi təsdiqləmə
sorğusundan yeganə mahiyyəti üzrə yoxlama audit proseduru kimi
istifadə etməlidir: (Ġst: Paraq. A23)
(a) Auditorun qiymətləndirməsinə görə, əhəmiyyətli təhriflər
riski aĢağıdır və auditor təsdiqləmələrlə bağlı nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinə dair yetərli münasib audit sübutu
əldə etmiĢdir;
(b)

Mənfi təsdiqləmə prosedurlarının tətbiq olunduğu maddələrin
əsaslar məcmusu kəmiyyətcə kiçik və xaraktercə
yekcins çoxlu sayda hesab qalıqları, sövdələĢmələr və ya
Ģəraitlərdən ibarətdir;

(c)

Çox aĢağı etiraz dərəcəsi ehtimal edilir; habelə

(d)

Auditor mənfi təsdiqləmə sorğuları alıcılarının belə sorğulara
etinasızlıq göstərməsinə səbəb ola bilən Ģərtlərdən və ya
Ģəraitdən xəbərdar deyildir.

Əldə edilmiĢ sübutların qiymətləndirilməsi
16.

Auditor kənar mənbələrdən təsdiqləmə sorğusu prosedurlarının
nəticələrinin münasib və etibarlı audit sübutu təmin edib-etməməsini, habelə əlavə audit sübutunun zəruri olub-olmamasını
qiymətləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A24-A25)
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***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Kənar mənbələrdən təsdiqləmə prosedurları
Məlumatın təsdiq və ya tələb edilməsinin müəyyən edilməsi
(Ġst: Paraq. 7(a))
A1. Hesab qalıqları və onların elementləri ilə bağlı informasiyanı təsdiq və ya tələb etmək üçün kənar mənbələrdən təsdiqləmə prosedurları tez-tez yerinə yetirilir. Onlar, həmçinin, müəssisə ilə digər
tərəflər arasında sözləĢmələrin, müqavilələrin və ya əməliyyatların Ģərtlərini və ya ―əlavə müqavilə‖ kimi müəyyən Ģərtlərin olmamasını təsdiqləmək üçün istifadə oluna bilər.
Müvafiq təsdiqedici tərəfin seçilməsi (Ġst: Paraq. 7(b))
A2. Təsdiqləmə sorğuları, auditorun fikrincə, təsdiqlənməsi tələb olunan məlumata malik təsdiqedici tərəfə göndərildikdə, təsdiqləmə
sorğularına cavablar daha münasib və etibarlı audit sübutu təqdim
edir. Məsələn, təsdiqlənməsi tələb edilən əməliyyatlar və ya
sövdələĢmələr haqqında məlumata malik maliyyə idarəsinin iĢçisi
maliyyə idarəsinin məhz o təmsilçisi ola bilər ki, təsdiqləməni
ondan tələb etmək lazım gələcəkdir.
A3. Təsdiqləmə sorğularının məzmunu bilavasitə alınan cavab faiz
nisbətinə, habelə əldə edilmiĢ audit sübutlarının etibarlılığına və
xüsusiyyətinə təsir edə bilər.
A4. Təsdiqləmə sorğularının hazırlanması zamanı aĢağıdakı amilləri
nəzərə almaq lazımdır:


Təsdiq edilməsi tələb olunan iddialar.



QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski, o cümlədən
dələduzluq riskləri.



Təsdiqləmə sorğusunun formatı və təqdimatı.



Audit və ya oxĢar tapĢırıqlar üzrə əvvəlki təcrübə.



Əlaqə metodları (məsələn, kağız, elektron və ya digər daĢıyıcıda).
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Auditora cavab vermək üçün rəhbərliyin təsdiqedici tərəflərə verdiyi səlahiyyət və ya icazə. Təsdiqedici tərəflər yalnız rəhbərliyin icazəsi olduqda, təsdiqləmə sorğularına
cavab verməyə hazır ola bilərlər.



Nəzərdə tutulan təsdiqedici tərəfin tələb edilən məlumatı
təsdiq və ya təqdim etmək bacarığı (məsələn, ümumi hesab
qalığı deyil, ayrıca hesab-fakturada göstərilən məbləğ).

A5.

Müsbət kənar təsdiqləmə sorğusunda təsdiqedici tərəfdən xahiĢ
edilir ki, bütün hallarda ya təsdiqedici tərəfin təqdim edilən
məlumatla razılaĢması formasında, ya da məlumatı təqdim
etməsi üçün təsdiqedici tərəfdən xahiĢ kimi auditora cavab
verilsin. Müsbət təsdiqləmə sorğusuna cavabın, adətən, etibarlı
audit sübutunu təmin etməsi gözlənilir. Lakin təsdiqedici tərəfin
məlumatın düzgünlüyünü yoxlamadan təsdiqləmə sorğusuna
cavab verə bilməsi riski də mövcuddur. Auditor təsdiqləmə
sorğusu üzərində məbləği (və ya digər məlumatı) göstərməyən müsbət
təsdiqləmə sorğusundan istifadə edərək belə məbləği və ya
digər məlumatı xəbər vermək üçün təsdiqedici tərəfdən xahiĢ
etməklə bu riski azalda bilər. Digər tərəfdən, bu növ ―mənasız‖
təsdiqləmə sorğusundan istifadə edilməsi cavab faizlərini
aĢağı sala bilər, çünki onlar təsdiqedici tərəfdən əlavə iĢlər tələb edir.

A6.

GöndərilməmiĢdən əvvəl sorğulardakı bəzi və ya bütün təsdiqləmələrin etibarlılığının yoxlanılması daxil olmaqla, sorğuların
düzgün ünvanlanmasını müəyyən etmək lazımdır.

Təsdiqləmə sorğularına sonrakı nəzarət (Ġst: Paraq. 7(d))
A7.

Auditor əvvəlki sorğuya cavabın ağlabatan müddətlərdə alınmadığı
zaman əlavə təsdiqləmə sorğusu göndərə bilər. Məsələn, auditor
əlavə və ya təkrar sorğu göndərməklə, ilkin ünvanın dəqiqliyini
yenidən yoxlaya bilər.

Təsdiqləmə sorğusu göndərmək üçün auditora icazə verməkdən
rəhbərliyin imtinası
Rəhbərliyin imtinasının əsaslandırılması (Ġst: Paraq. 8(a))
A8. Təsdiqləmə sorğusu göndərmək üçün auditora icazə verməkdən rəhbərliyin imtinası auditorun əldə etmək istədiyi audit sübutlarının
məhdudlaĢdırılmasıdır. Buna görə auditor məhdudiyyətin sə505 saylı BAS
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bəblərinin izahını tələb etməlidir. Ümumi yayılmıĢ səbəb nəzərdə
tutulan təsdiqedici tərəflə məhkəmə çəkiĢməsinin mövcudluğu
və ya davam edən danıĢıqlardır ki, bunun da nəticəsinə vaxtsız
təsdiqləmə sorğusu təsir edə bilər. Auditor bu səbəblərin etibarlılığı
və əsaslılığına dair audit sübutları əldə etməlidir, çünki auditorun
dələduzluq və ya səhvi aĢkara çıxara biləcək audit sübutlarına
giriĢini rəhbərlik qadağan etməyə cəhd göstərə bilər.
Əhəmiyyətli təhriflər risklərinin qiymətləndirilməsi üçün ilkin şərtlər
(Ġst: Paraq. 8(b))
A9. Auditor 8(b) paraqrafında nəzərdə tutulmuĢ qiymətləndirmədən
bu nəticəyə gələ bilər ki, təsdiqləmə səviyyəsində əhəmiyyətli
təhriflər riskinin qiymətləndirilməsinə yenidən baxılması və 315
saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a14 müvafiq olaraq planlaĢdırılmıĢ
audit prosedurlarının dəyiĢdirilməsi məqsədəuyğun olacaqdır.
Məsələn, əgər rəhbərliyin təsdiqləmə sorğusu göndərmək barədə
tələbi əsassızdırsa, bu, 240 saylı BAS-a15 müvafiq olaraq, qiymətləndirilməsi tələb edilən dələduzluq riski amilinin mövcudluğunu göstərə bilər.
Alternativ audit prosedurları (Ġst: Paraq. 8(c))
A10. Alternativ audit prosedurları, bu BAS-ın A18-A19 paraqraflarında göstərildiyi kimi, cavabın olmadığı hallarda həyata keçirilən
prosedurların oxĢarı ola bilər. Həmin prosedurlarda, həmçinin,
bu BAS-ın 8(b) paraqrafında nəzərdə tutulmuĢ auditor qiymətləndirməsinin nəticələri nəzərə alınmalıdır.
BAS

Kənar təsdiqləmə prosedurlarının nəticələri
Təsdiqləmə sorğularına cavabların etibarlılığı (Ġst: Paraq. 10)
A11. 500 saylı BAS-da göstərilir ki, audit sübutları hətta müəssisənin
xaricindəki mənbələrdən əldə edildiyi zaman onların etibarlılığına təsir göstərən hallar mövcud ola bilər.16 Bütün cavablar
ələ keçirilmə, dəyiĢdirilmə və ya dələduzluqla bağlı müəyyən
risklərə məruz qala bilər. Belə bir risk cavabın hansı formada -kağız, elektron və ya baĢqa daĢıyıcılarda əldə edilməsindən asılı
14

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS, 31-ci paraqraf.
15
240 saylı BAS, 24-cü paraqraf.
16
500 saylı BAS, A31 paraqrafı.
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olmayaraq mövcuddur. Cavabın etibarlılğına Ģübhə doğuran amillərə aĢağıdakılar daxildir:


Cavab dolayı olaraq auditor tərəfindən alınmıĢdır; yaxud



Cavab ilkin nəzərdə tutulmuĢ təsdiqedici tərəfdən alınmamıĢdır.

A12. Elektron rabitə kanalları ilə, məsələn, faks və ya elektron poçtla
qəbul edilmiĢ cavablar qeyri-etibarlılıq riski ilə bağlıdır, çünki
onların mənĢəyini və respondentin səlahiyyətini, habelə edilmiĢ
düzəliĢləri aĢkara çıxarmaq çətin ola bilər. Auditor və respondent
tərəfindən tətbiq olunan və cavabların elektron kanallarla verilməsinin təhlükəsizliyini təmin edən prosedurlar bu riskləri
azalda bilər. Auditor belə prosedurların etibarlılığına və onlara
lazımi qaydada nəzarət edilməsinə əmin olduqda, müvafiq cavabların etibarlılığı da artır. Elektron təsdiq prosedurları elektron
formada informasiyanı göndərənin Ģəxsiyyətini təsdiq etmək
üçün müxtəlif üsulları, məsələn, Ģifrələmənin tətbiqi, elektron
rəqəmsal imzalar və internet səhifəsinin etibarlılığını yoxlamaq
kimi üsulları əhatə edə bilər.
A13. Əgər təsdiqedici tərəf cavabları təsdiqləmə sorğuları ilə əlaqələndirmək və təqdim etmək üçün üçüncü tərəfi cəlb edirsə, auditor aĢağıdakı risklərə qarĢı cavab prosedurlarını həyata keçirə
bilər:
(a) Cavab lazımi mənbələrdən olmaya bilər;
(b) Respondent cavab verməyə səlahiyyətli deyildir; habelə
(c) Məlumatların düzgün verilməsi sistemi pozulmuĢdur.
A14. Auditor, 500 saylı BAS-da göstərildiyi kimi, audit sübutu qismində istifadə edilən informasiyanın etibarlılığına Ģübhələri
aradan qaldırmaq üçün audit prosedurlarına əlavələr etmək və ya
onları dəyiĢdirmək lazım olub-olmadığını müəyyən etməlidir.17
Auditor təsdiqedici tərəflə əlaqə saxlayaraq, təsdiqləmə sorğusuna
cavabın mənbəyini və məzmununu yoxlaya bilər. Məsələn, təsdiqedici tərəf elektron poçtla cavab verdikdə, auditor təsdiqedici
tərəfə zəng edib ona belə cavabın göndərilib-göndərilmədiyini
müəyyən edə bilər. Cavab dolayı olaraq auditora çatdırıldığı
zaman (məsələn, təsdiqedici tərəf cavabı auditora deyil, səhvən
17

500 saylı BAS, 11-ci paraqraf.
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müəssisəyə ünvanladıqda) auditor təsdiqedici tərəfdən birbaĢa
onun özünə yazılı cavab vermək lazım gəldiyini xatırlada bilər.
A15. Təsdiqləmə sorğusuna Ģifahi cavab özlüyündə kənar təsdiqləmə anlayıĢına uyğun gəlmir, çünki bu, auditora birbaĢa yazılı cavab
deyildir. Lakin təsdiqləmə sorğusuna Ģifahi cavabın əldə edilməsi
əsasında, Ģəraitlərdən asılı olaraq, auditor təsdiqedici tərəfə birbaĢa olaraq onun özünə yazılı cavab vermək lazım gəldiyini xatırlada bilər. Əgər bu cür cavab alınmayıbsa, 12-ci paraqrafa
müvafiq olaraq, auditor Ģifahi Ģəkildə alınmıĢ cavabdakı
məlumatı təsdiqləyən audit sübutları əldə etməlidir.
A16. Təsdiqləmə sorğusuna cavabda onun istifadəsi ilə əlaqədar məhdudlaĢdırıcı Ģərtlər ola bilər. Bu cür məhdudiyyətlər mütləq Ģəkildə cavabın audit sübutu kimi qeyri-etibarlılığını göstərmir.
Etibarsız cavablar (Ġst: Paraq. 11)
A17. Auditor cavabın etibarsız olduğu qənaətinə gəldiyi zaman o, 315
saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a18 müvafiq olaraq, təsdiqləmə
səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsinə
yenidən baxmağa və müvafiq olaraq, planlaĢdırılmıĢ audit prosedurlarının dəyiĢdirilməsinə ehtiyac duya bilər. Məsələn, etibarsız
cavab 240 saylı BAS-a19 müvafiq olaraq, qiymətləndirmə tələb
edən dələduzluq riski amilinə dəlalət edə bilər.
Cavabsız sorğu (Ġst: Paraq. 12)



Debitor borclarının qalıqları üzrə - hesabat tarixindən sonrakı pul
mədaxili orderlərinin, göndərilmə sənədlərinin və hesabat
dövrünün sonuna yaxın edilən satıĢ sənədlərinin yoxlanılması.



Kreditor borclarının qalıqları üzrə - sonrakı kassa məxaric
orderlərinin, üçüncü tərəflərlə yazıĢmaların və digər
sənədlərin, məsələn, malların daxil olması barədə qəbzlərin
yoxlanması.

A19. Alternativ audit prosedurlarının xüsusiyyəti və həcmi hesablardan
18
19

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 31-ci paraqraf.
240 saylı BAS, 24-cü paraqraf.
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nümunələri aĢağıdakılardır:

KƏNAR MƏNBƏDƏN TƏSDĠQLƏMƏLƏR

və yoxlanılan təsdiqləmələrdən asılıdır. Təsdiqləmə sorğusuna cavabın olmaması əvvəllər müəyyən olunmamıĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskinin mövcudluğundan xəbər verə bilər. Belə hallarda
auditor təsdiqləmə səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskini yenidən yoxlamağa və 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-a müvafiq olaraq, hazırlanmıĢ audit prosedurlarını dəyiĢdirməyə ehtiyac duya bilər.20 Məsələn, təsdiqləmə sorğusuna
nəzərdə tutulduğundan az və ya çox sayda cavab alınmıĢdırsa,
bu, 240 saylı BAS-a21 müvafiq olaraq, qiymətləndirmə tələb
edən, əvvəllər aĢkar edilməmiĢ dələduzluq riski amilinə iĢarə edə
bilər.
Yetərli münasib audit sübutu əldə etmək üçün müsbət təsdiqləmə
sorğusuna cavabın zəruriliyi (Ġst: Paraq. 13)
A20. Müəyyən hallarda auditor yetərli münasib audit sübutları əldə
etmək üçün müsbət təsdiqləmə sorğusuna cavabın zəruriliyi üçün
təsdiqləmə səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riskini müəyyən edə bilər. Bu cür hallara aĢağıdakılar daxildir:


Rəhbərliyin iddiasını (iddialarını) təsdiqləmək üçün mövcud olan məlumat yalnız müəssisədən kənarda əlçatandır.



Ayrı-ayrı dələduzluq riski amilləri, məsələn, rəhbərliyin
nəzarət vasitələrinə etinasızlığı riski və ya iĢçi (iĢçilər) və
(və ya) rəhbərliyin iĢtirakı ilə sövdələĢmə riski auditora müəssisədən aldığı sübutlara etibar etməyə imkan vermir.

Etirazlar (Ġst: Paraq. 14)
A21. Təsdiqləmə sorğusuna cavablarda qeyd edilmiĢ etirazlar maliyyə
hesabatlarında təhriflərin və ya ehtimal edilən təhriflərin olmasını
göstərə bilər. Təhriflər müəyyən olunduqda, auditor 240 saylı
BAS22 tərəfindən bu cür təhriflərin dələduzluğun mövcud olubolmadığını göstərməsini qiymətləndirməlidir. Etirazlar oxĢar
təsdiqedici tərəflərin cavablarının və ya oxĢar hesablar üzrə cavabların keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün istiqamət rolunu oynaya bilər. Etirazlar, həmçinin, müəssisənin maliyyə
hesabatlılığına daxili nəzarətdə çatıĢmazlığı (çatıĢmazlıqları)
göstərə bilər.
20

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 31-ci paraqraf.
240 saylı BAS, 24-cü paraqraf.
22
240 saylı BAS, 35-ci paraqraf.
21
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KƏNAR MƏNBƏDƏN TƏSDĠQLƏMƏLƏR

A22. Bəzi etirazlar təhriflərin olmasına dəlalət etmir. Məsələn, auditor
təsdiqləmə sorğusuna cavablardakı müxtəlifliyin kənar təsdiqləmə
prosedurlarında vaxt, qiymətləndirmə və ya kargüzarlıq səhvləri
ilə əlaqədar olduğu barədə nəticəyə gələ bilər.
Mənfi təsdiqləmələr (Ġst: Paraq. 15)

Əldə edilmiĢ sübutların qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq. 16)
A24. Ayrı-ayrı kənar təsdiqləmə sorğularının nəticələrini qiymətləndirərkən auditor belə nəticələri aĢağıdakı kimi təsnifləĢdirə
bilər:
(a) Müvafiq təsdiqedici tərəfin cavabı təsdiqləmə sorğusunda
təqdim edilən məlumat ilə razılığı və ya tələb edilən
məlumatın etirazsız təqdim edilməsini göstərir;
(b) Etibarsız hesab edilən cavab;
(c) Cavabsız sorğu; yaxud
(d) Etiraz bildirən cavab.
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A23. Mənfi təsdiqləmə sorğusuna cavabın olmaması təsdiqləmə sorğusunun
və ya sorğuda əks etdirilən məlumatın düzgünlüyünün təsdiqlənməsinin nəzərdə tutulan təsdiqedici tərəf tərəfindən qəbul
edilməsini aydın Ģəkildə göstərmir. Müvafiq olaraq, mənfi təsdiqləmə sorğusuna təsdiqedici tərəfindən cavabın olmaması müsbət
təsdiqləmə sorğusuna verilən cavaba nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə
daha az inandırıcı audit sübutu təqdim edir. Təsdiqedici tərəflərin,
həmçinin, tələb edilən məlumat onların xeyrinə olmadıqda və əks
təqdirdə cavab vermək ehtimalı az olduqda, təsdiqləmə sorğusu ilə
razılaĢmadıqlarını göstərməklə cavab vermək ehtimalı daha çox
ola bilər. Məsələn, bank hesablarının sahiblərinin hesabındakı
qalıqlar təsdiqləmə sorğusunda azaldıldığı halda onlardan
cavabın alınması ehtimalı daha yüksək ola bilər, lakin onların
fikrincə qalıq olduğundan çox göstərilmiĢdirsə, onlardan
cavabın alınma ehtimalı daha aĢağı ola bilər. Buna görə də əgər
auditor bank depozit hesablarının qalıqlarının azaldıldığını
düĢünürsə, bu hesabların sahiblərinə mənfi təsdiqləmə sorğusunun
göndərilməsi faydalı ola bilər, lakin əgər auditor qalıqların
ĢiĢirdilmiĢ ola bilməsinə dair sübut əldə etmək istəyirsə, bu,
səmərəli olmaya bilər.

KƏNAR MƏNBƏDƏN TƏSDĠQLƏMƏLƏR

A25. Auditorun həyata keçirə biləcəyi digər audit prosedurları ilə
yanaĢı, auditorun qiymətləndirməsi yetərli münasib audit sübutunun əldə edildiyini və ya 330 saylı BAS23 tərəfindən tələb
edildiyi kimi, əlavə audit sübutunun zəruri olub-olmadığını
müəyyən etməkdə auditora kömək göstərə bilər.

23

330 saylı BAS, 26-27-ci paraqraflar.
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ĠLK AUDĠT TAPġIRIQLARI – ĠLKĠN QALIQLAR

GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) ilk audit tapĢırığı zamanı ilkin
qalıqlarla bağlı auditorun məsuliyyətlərindən bəhs edir.
Maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiĢ məbləğlərə əlavə olaraq, ilkin
qalıqlar gözlənilməyən xərclər və öhdəliklər kimi dövrün
baĢlanğıcında mövcud olan və açıqlamalar tələb edən məsələləri
əhatə edir. Maliyyə hesabatları müqayisəli maliyyə məlumatını
əhatə etdikdə, həmçinin, 710 saylı BAS-da1 olan tələb və
tövsiyələr də tətbiq edilir. Ġlk auditə baĢlamazdan əvvəlki fəaliyyətlə
əlaqədar əlavə tələb və tövsiyələr 300 saylı BAS-da2 verilir.

Qüvvəyə minmə tarixi
2.

Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün qüvvədədir.

Məqsəd
3.

Ġlk auditin tapĢırığının həyata keçirilməsi zamanı ilkin qalıqlarla
əlaqədar auditorun məqsədi aĢağıdakı amillərin yetərli münasib
audit sübutlarını əldə etməkdir:
a) Ġlkin qalıqlar cari dövrün maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir edən təhrifləri ehtiva edir; habelə
b) Ġlkin qalıqlarda əks olunan müvafiq uçot siyasəti cari dövrün maliyyə hesabatlarında davamlı olaraq tətbiq edilir və
ya onlara edilən dəyiĢikliklər müvafiq olaraq uçota alınır, maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq
lazımi qaydada təqdim edilir və acıqlanır.

AnlayıĢlar
4.

BAS-ın məqsədləri üçün göstərilən terminlər aĢağıdakı mənanı
ifadə edir:
a) Ġlk audit tapĢırığı (Ġnitial audit engagement) elə bir tapĢırıqdır ki:

1

710 saylı ―Müqayisəli məlumatlar: müqayisəli göstəricilər və müqayisəli maliyyə
hesabatları‖ BAS.
2
300 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaĢdırılması‖ BAS.
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(i)

Maliyyə hesabatları əvvəlki dövr üçün yoxlanılmayıb; yaxud

(ii)

Maliyyə hesabatları əvvəlki dövr üçün əvvəlki auditor tərəfindən yoxlanılıb.

b) Ġlkin qalıqlar (Opening balances) – Dövrün baĢlanğıcında
mövcud olan hesab qalıqlarıdır. Ġlkin qalıqlar əvvəlki dövrün
yekun qalıqlarına əsaslanır və əvvəlki dövrlərin
əməliyyatlarının və hadisələrinin təsirini, habelə əvvəlki
dövrdə tətbiq edilmiĢ uçot siyasətini əks etdirir. Ġlkin qalıqlar,
həmçinin, gözlənilməyən xərclər və öhdəliklər kimi dövrün
baĢlanğıcında mövcud olan və açıqlamalar tələb edən
məsələləri əhatə edir.
c) Əvvəlki auditor (Predecessor auditor) - Əvvəlki dövrdə
müəssisənin maliyyə hesabatlarını yoxlayan və cari auditor
ilə əvəz edilən digər auditor təĢkilatının auditorudur.

Tələblər
Audit prosedurları
İlkin qalıqlar

6. Auditor cari dövrün maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə
təsir göstərən ilkin qalıqlarda təhriflərin olub-olmaması haqqında
aĢağıdakı qaydada yetərli münasib audit sübutları əldə etməlidir:
(Ġst: Paraq. A1-A2)
(a) Əvvəlki dövrün yekun qalıqlarının cari dövrə düzgün

köçürülüb-köçürülmədiyini və ya müvafiq olduqda,
yenidən hesablanıb-hesablanmadığını müəyyən etməlidir;
(b) Ġlkin qalıqların müvafiq uçot siyasətlərinin tətbiq olunma-

sını əks etdirib-etdirməməsini müəyyən etməlidir; habelə
(c) AĢağıdakılardan bir və ya bir neçəsini həyata keçirməlidir:

(Ġst: Paraq.A3-A7)
(i)

əvvəlki il üçün maliyyə hesabatlarının auditi
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5. Auditor ilkin qalıqlarla əlaqədar məlumat əldə etmək üçün açıqlamalar da daxil olmaqla, əgər varsa, ən son maliyyə hesabatları
və əvvəlki auditorun ən son hesabatı ilə tanıĢ olmalıdır.

ĠLK AUDĠT TAPġIRIQLARI – ĠLKĠN QALIQLAR

keçirildiyi hallarda ilkin qalıqlarla əlaqədar sübutlar
əldə etmək üçün əvvəlki auditorun iĢ sənədləri ilə
tanıĢ olmalıdır;

7.

(ii)

cari dövrdə həyata keçirilmiĢ audit prosedurlarının
ilkin qalıqlara aid sübutlar təqdim edibetmədiyini qiymətləndirməlidir; yaxud

(iii)

ilkin qalıqlarla bağlı sübutlar əldə etmək üçün
müəyyən audit prosedurlarını həyata keçirməlidir.

Auditor ilkin qalıqlarda cari dövrün maliyyə hesabatlarına
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən təhriflər olduğuna dair audit
sübutları əldə etdiyi halda, cari dövrün maliyyə hesabatlarına
təsiri müəyyən etmək üçün mövcud Ģəraitdə belə əlavə münasib
audit prosedurlarını həyata keçirməlidir. Əgər auditor bu cür
təhriflərin cari dövrün maliyyə hesabatlarında mövcud olduğu
qənaətinə gələrsə, auditor bu təhriflər barədə 450 saylı
BAS-a3 müvafiq olaraq, uyğun səviyyəli rəhbərliyə və idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verməlidir.

Uçot siyasətinin davamlılığı
8.

Auditor cari dövrün maliyyə hesabatlarında ilkin qalıqların əks
olunduğu uçot siyasətinin ardıcıl olaraq tətbiq olunub-olunmadığı
və maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq
uçot siyasətindəki dəyiĢikliklərin müvafiq qaydada nəzərə
alındığı, adekvat Ģəkildə təqdim olunduğu və açıqlandığı, yaxud
açıqlanmadığı haqqında yetərli münasib audit sübutlarını əldə etməlidir.

Əvvəlki auditorun hesabatında münasib məlumat
9.

Əgər əvvəlki dövrün maliyyə hesabatları əvvəlki auditor tərəfindən
yoxlanılmıĢdırsa və rəyə dəyiĢiklik edilmiĢdirsə, auditor
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a4 müvafiq olaraq, cari dövrün
maliyyə hesabatlarındakı əhəmiyyətli təhriflər riskini qiymətləndirərkən dəyiĢikliyə səbəb olan məsələnin təsirini qiymətlən-

3

450 saylı ―Audit zamanı müəyyən edilmiĢ təhriflərin dəyərləndirilməsi‖ BAS, 8-ci və 12-ci
paraqraflar.
4
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər
riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS.
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dirməlidir.
Auditin nəticələri və hesabatlılıq
İlkin qalıqlar
10.

Əgər auditor ilkin qalıqlarla əlaqədar yetərli münasib audit sübutları
əldə edə bilmirsə, 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a5
müvafiq olaraq, maliyyə hesabatları üzrə Ģərti müsbət rəy bildirməli
və ya rəy verməkdən imtina etməlidirlər. (Ġst: Paraq.A8)

11.

Əgər auditor ilkin qalıqlarda cari dövrün maliyyə hesabatlarına
əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən təhriflərin olması qənaətinə
gəlirsə və bu təhrifin təsiri hesabatda müvafiq qaydada əks
etdirilməmiĢdirsə və ya müvafiq qaydada təqdim edilməmiĢ
və ya açıqlanmamıĢdırsa, auditor 705 saylı BAS-a müvafiq
olaraq, Ģərti müsbət rəy və ya Ģəraitdən asılı olaraq, mənfi rəy
bildirməlidir.

Uçot siyasətlərinin davamlılığı

(a)

Cari dövrün uçot siyasəti maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə uyğun olaraq ilkin qalıqlarla əlaqədar davamlı
Ģəkildə tətbiq edilməmiĢdir; yaxud

(b)

Uçot siyasətindəki dəyiĢikliklər müvafiq qaydada əks etdirilməmiĢ və ya maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq təqdim olunmamıĢ, yaxud açıqlanmamıĢdır.

Auditor 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS -a müvafiq olaraq,
Ģərti müsbət rəy və ya Ģəraitdən asılı olaraq, mənfi rəy
bildirməlidir.
Əvvəlki auditorun hesabatında fərqli rəy
13.

5

Əgər əvvəlki auditorun əvvəlki dövrdəki maliyyə hesabatları ilə
əlaqədar rəyində cari dövrün maliyyə hesabatlarına münasibətdə əhəmiyyətli və müvafiq olan dəyiĢiklik varsa, auditor 705
saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a və 710 saylı BAS-a müvafiq

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
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12. Əgər auditor aĢağıdakı qənaətə gəlirsə:

ĠLK AUDĠT TAPġIRIQLARI – ĠLKĠN QALIQLAR

olaraq cari dövrün maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyində
dəyiĢiklik etməlidir. (Ġst: Paraq. A9)
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Audit prosedurları
İctimai sektorun müəssisələrinə xas olan mülahizələr (Ġst: Paraq. 6)
A1. Ġctimai sektorda, cari auditorun əvvəlki auditordan əldə edə
biləcəyi məlumat üzrə hüquqi və ya tənzimləyici orqanlar
tərəfindən məhdudiyyətlər ola bilər. Məsələn, əgər əvvəllər qanunla müəyyən edilmiĢ auditor (məsələn, baĢ auditor və ya onun
təyin etdiyi müvafiq ixtisaslı Ģəxs) tərəfindən yoxlanılmıĢ ictimai
sektorun müəssisəsi özəlləĢdirilibsə, qanunla müəyyən edilmiĢ
auditorun yeni təyin olunmuĢ, özəl sektorda iĢləyən auditora
təqdim edə biləcəyi iĢçi sənədlərə və ya digər məlumata giriĢinin
dərəcəsi Ģəxsi həyatın toxunulmazlığını və ya kommersiya sirrini
tənzimləyən qanun və qaydalarla məhdudlaĢdırıla bilər. Bu cür
məlumat mübadiləsinin məhdudlaĢdırıldığı hallarda audit sübutunun əldə edilməsinin digər yolları tələb oluna bilər, əgər yetərli
münasib audit sübutlarının əldə edilməsi mümkün deyilsə, bu
amilin auditor rəyinə təsirini qiymətləndirmək lazımdır.
A2. Əgər qanunla təyin edilmiĢ auditor ictimai sektor müəssisələrinin
auditinə özəl sektorun auditor təĢkilatlarını cəlb edirsə, həm də bu,
əvvəlki dövrdə ictimai sektorda maliyyə hesabatlarını yoxlamıĢ
Ģirkət deyilsə, bu, bir qayda olaraq, qanunla təyin edilmiĢ auditorun əvəzlənməsi kimi qəbul edilmir. Lakin kənar Ģirkətin cəlb
edilməsi barədə razılaĢmanın xüsusiyyətlərindən asılı olaraq,
öhdəliklərini yerinə yetirdikdə özəl sektorun cəlb edilmiĢ
auditorunun nöqteyi-nəzərindən bu audit tapĢırığı ilk audit
hesab edilə bilər və bu səbəbdən bu BAS tətbiq edilir.
İlkin qalıqlar (Ġst: Paraq. 6(c))
A3.

Ġlkin qalıqları təsdiqləyən yetərli münasib audit sübutları əldə
etmək üçün lazım olan audit prosedurlarının xüsusiyyəti və həcmi
o cümlədən aĢağıdakı amillərdən asılıdır:


Müəssisə tərəfindən tətbiq edilən mühasibat uçotu siyasəti.

510 saylı BAS
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Hesab qalıqlarının, əməliyyatların kateqoriyalarının və açıqlamaların, habelə cari dövrün maliyyə hesabatlarında
mühüm təhriflər riskinin xüsusiyyəti.



Cari dövrün maliyyə hesabatlarına aid ilkin qalıqların
əhəmiyyətliliyi.



Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditinin keçirilibkeçirilmədiyi və əgər keçirilibsə, əvvəlki auditorun rəyində
dəyiĢikliyin edilib-edilmədiyi.

A4. Əgər əvvəlki dövrün maliyyə hesabatları əvvəlki auditor tərəfindən yoxlanılmıĢdırsa, auditor əvvəlki auditorun iĢçi sənədlərini
nəzərdən keçirərək ilkin qalıqlarla əlaqədar yetərli münasib audit
sübutları əldə edə bilər. Bu cür baxıĢın yetərli münasib audit sübutunu təqdim etməsi əvvəlki auditorun peĢəkar səriĢtəliliyi və
müstəqilliyi ilə təmin edilir.
Müvafiq etik və peĢəkar tələblər cari auditorun əvvəlki auditorla
informasiya mübadiləsinə yol açır.

A6. Cari aktiv və öhdəliklər hesabı üzrə ilkin qalıqlarla bağlı olan bəzi audit sübutları cari dövrün audit prosedurları çərçivəsində əldə
edilə bilər. Məsələn, cari dövr ərzində ilkin debitor (kreditor) borcunun yığılması (ödənilməsi) dövrün baĢlanğıcında onun
mövcudluğu, hüquq və vəzifələri, tamlığı və dəyəri haqqında
müəyyən audit sübutlarını təmin edəcəkdir. Lakin, mal-material
ehtiyatları ilə bağlı cari dövrdə yekun qalıqların yoxlanılmasına
dair audit prosedurları dövrün əvvəlində mövcud olan ehtiyatlarla
əlaqədar cüzi audit sübutları təqdim edir. Buna görə də əlavə
audit prosedurları lazım ola bilər, həm də aĢağıda sadalanan
prosedurlardan biri və ya bir neçəsi yetərli münasib audit
sübutları təqdim edə bilər:


Cari ehtiyatların fiziki sayılmasının müĢahidə edilməsi və
nəticələrinin ehtiyatların ilkin sayı ilə müqayisəsi.



Ġlkin ehtiyat maddələrinin dəyərinin qiymətləndirilməsi üzrə audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi.



Ümumi mənfəət və registrlərin bağlanması üzrə audit
prosedurlarının yerinə yetirilməsi.
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A5.
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A7. Uzunmüddətli aktivlər və öhdəliklər, məsələn, torpaq, tikili və
avadanlıqlar, investisiyalar və uzunmüddətli borclar üzrə
bəzi audit sübutları ilkin qalıqların alındığı mühasibat uçotu
məlumatlarını və digər məlumatları yoxlamaq yolu ilə əldə edilə
bilər. Bir sıra hallarda auditor, məsələn, uzunmüddətli borclar və
investisiyalar üzrə üçüncü tərəflərdən təsdiqləmələr vasitəsilə
ilkin qalıqlarla əlaqədar müəyyən audit sübutları əldə edə bilər.
Digər hallarda auditora əlavə audit prosedurlarını həyata
keçirmək lazım ola bilər.
Auditin nəticələri və hesabatvermə
İlkin qalıqlar (Ġst: Paraq. 10)
A8. 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da maliyyə hesabatları üzrə fərqli
auditor rəyi ilə nəticələnə bilən Ģəraitlər, bu Ģəraitlərə müvafiq
rəylərin növləri və auditor rəyi dəyiĢildikdə auditor hesabatının
məzmunu üzrə tələblər və tövsiyələr verilir. Auditorun ilkin
qalıqlarla əlaqədar yetərli münasib audit sübutları əldə edə
bilməməsi auditorun hesabatında fərqli auditor rəyinin aĢağıdakı
növləri ilə nəticələnə bilər:
(a) ġəraitdən asılı olaraq, auditorun Ģərti müsbət rəy bildirməsi

və ya rəy bildirməkdən imtina etməsi; yaxud
(a) Qanun və ya qaydalarla qadağan edilmədiyi halda, Ģərti

müsbət rəy və ya Ģəraitdən asılı olaraq,
əməliyyatların nəticələri və müvafiq olarsa, pul
vəsaitlərinin hərəkəti üzrə rəy verməkdən imtina və
maliyyə vəziyyəti ilə əlaqədar dəyiĢdirilməmiĢ rəy.
Auditor hesabatlarının nümunələri Əlavədə verilmiĢdir.
Əvvəlki auditorun hesabatında fərqli rəy (Ġst: Paraq. 13)
A9.

Bəzi hallarda əvvəlki auditorun fərqli rəyi cari
dövrün maliyyə hesabatları üzrə rəyə müvafiq olmaya bilər.
Bu, məsələn, əvvəlki dövrdə auditin həcmində
məhdudiyyət olduğu, lakin məhdudiyyətə səbəb olan
problem cari dövrdə həll olunduğu halda ola bilər.

510 saylı BAS
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ƏLAVƏ
(Ġst: Paraq. A8)

Auditorun hesabatında fərqli rəyi əks etdirən nümunələr
Qeyd: Auditor hesabatlarının bu nümunələrində 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-a müvafiq olaraq ―Rəy‖ bölməsi əvvəl, ―Rəy üçün əsaslar‖
bölməsi isə bilavasitə ondan sonra yerləĢdirilmiĢdir. Eyni zamanda
―Mövcud auditorun məsuliyyəti‖ bölməsinə daxil edilmiĢ birinci və
sonuncu cümlə indi yeni ―Rəy üçün əsaslar‖ bölməsinin tərkibinə
daxil edilmiĢdir.



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək,
listinq subyekti olmayan müəssisənin maliyyə
hesabatlarının tam dəstinin auditi. Bu audit qrup
auditi deyil (yəni, 600 saylı1 BAS tətbiq edilmir).



Maliyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına
(MHBS) (ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun
hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı2 BAS-da
təsvir edilən maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin
məsuliyyəti əks etdirilir.



Auditor cari dövrün baĢlanğıcında fiziki
inventarizasiyanı müĢahidə etməmiĢ və ehtiyatların
ilkin qalıqları ilə əlaqədar yetərli münasib audit
sübutları əldə edə bilməmiĢdir.



Ehtiyatların ilkin qalıqları ilə əlaqədar yetərli
münasib audit sübutlarının əldə edilməməsinin
mümkün təsiri müəssisənin maliyyə nəticələri və pul

1

600 saylı ―Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə
auditorlarının iĢi)‖ BAS.
2
210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS.
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Nümunə 1:
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün
aĢağıdakı Ģəraitlərin mövcud olması ehtimal edilir:

ĠLK AUDĠT TAPġIRIQLARI – ĠLKĠN QALIQLAR

vəsaitlərinin hərəkəti üçün əhəmiyyətli, lakin
nüfuzedici olmayan hesab edilir. 3


Ġlin sonuna müəssisənin maliyyə vəziyyəti ədalətli
Ģəkildə təqdim olunur.



Bu konkret yurisdiksiyada qanun və qaydalar
müəssisənin maliyyə göstəriciləri və pul vəsaitlərinin
hərəkəti ilə əlaqədar auditorun Ģərti müsbət rəy və
maliyyə vəziyyəti ilə əlaqədar müsbət rəy verməsini
qadağan edir.



Auditə dair tətbiq edilən münasib etika normaları
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) 4 BAS-a uyğun
olaraq müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
ehtimalını əhəmiyyətli dərəcədə Ģübhə altına qoya
bilən, hadisələrlə və ya Ģəraitlərlə əlaqədar
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud deyil.



Auditordan 701 saylı 5 BAS-a uyğun olaraq əsas audit
məsələləri barədə məlumat vermək tələb olunmur,
habelə o, bunu etmək qərarına gəlməmiĢdir.



Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhriflər aĢkarlamamıĢdır.



Müvafiq rəqəmlər təqdim edilmiĢdir, habelə əvvəlki
auditor tərəfindən əvvəlki dövrün maliyyə
hesabatlarının auditi aparılmıĢdır. Qanun və ya
qaydalarla auditora müvafiq rəqəmlərə dair əvvəlki
auditorun hesabatına istinad etmək qadağan edilmir
və o, bunu etmək qərarına gəlmiĢdir.

3

Əgər auditorun fikrincə, mümkün təsirlər maliyyə göstəriciləri və pul vəsaitlərinin
hərəkəti üçün əhəmiyyətli və nüfuzedicidirsə, bu zaman auditor maliyyə göstəriciləri
və pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə rəy verməkdən imtina etməlidir.
4
570 saylı ― Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS.
5
701 saylı ―Sərbəst auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumat vermə‖
BAS.

510 saylı BAS
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Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul
Ģəxslər fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun
yerli qanunla tələb edilən digər hesabatvermə
məsuliyyətləri vardır.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat6
ġərti müsbət rəy

Bizim fikrimizcə, hesabatımızın ―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖
bölməsində təsvir olunmuĢ məsələnin mümkün nəticələri istisna
olmaqla, müĢayiət edən maliyyə hesabatları, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən, 31 dekabr
20X1-cil il tarixinə Ģirkətin maliyyə vəziyyətini, habelə onun
maliyyə nəticələrini və həmin vaxt baĢa çatan il üçün pul
vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından
ədalətli Ģəkildə əks etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür
yaradır).
ġərti müsbət rəy üçün əsaslar
Biz 30 iyun 20X1-ci il tarixində Ģirkətin auditoru təyin olunmuĢuq və
bununla da, ilin əvvəlində fiziki inventarizasiyanı müĢahidə etməmiĢik.
Bizim alternativ prosedurlardan istifadə etməklə, 31 dekabr 20X0-ci il
tarixinə ehtiyatların miqdarı ilə əlaqədar qaneedici məlumat əldə etmək
6

―Digər hüquqi və normativ tələblər haqqında hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq
edilmədikdə, ―Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb
olunmur.
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Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-i il tarixi üçün maliyyə vəziyyətinə dair hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün
məcmu gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında
hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun
əsas prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
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imkanımız olmamıĢdır. Ġlkin ehtiyatlar maliyyə nəticələrinin və
pul axınlarının müəyyən edilməsi zamanı nəzərə alındığı üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabatda əks etdirilən il üzrə mənfəət və pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda əks etdirilən əməliyyat
fəaliyyətindən il üzrə xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə əlaqədar
dəyiĢikliklərin zəruri olub-olmadığını müəyyənləĢdirməyə imkanımız
olmamıĢdır.
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun
aparmıĢıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq
hesabatımızın ―Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun
məsuliyyəti‖ bölməsində əks etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə
hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun
olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu
tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz
audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və
münasibdir.
Digər məsələlər
31 dekabr 20X0-cu il tarixində baĢa çatan il üçün ġirkətin
maliyyə hesabatlarının auditi 31 mart 20X1-ci il tarixində həmin
hesabatlara dair müsbət rəy bildirən digər auditor
tərəfindən aparılmıĢdır.
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn “Maliyyə
hesabatları və onlara dair auditor hesabatından fərqli məlumatlar”]
[720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilən hesabatvermə tələblərinə
uyğun hesabatvermə - bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 2 saylı Əlavəsi,
Nümunə 1 ]
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri7
[700 saylı (düzəliş edilmiş)8 BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 ]

7

Bu nümunəvi auditor hesabatlarında ―rəhbərlik‖ və ―idarəetməyə məsul Ģəxslər‖ terminlərini müəyyən
yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir termin ilə əvəz olunmalıdır.
8
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS.
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Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 ]
Digər hüquqi və normativ tələblərə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 ]
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]

BAS

[Tarix ]
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Nümunə 2:
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
Ģəraitlərin mövcud olması ehtimal edilir:

9



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək,
listinq subyekti olmayan müəssisənin maliyyə
hesabatlarının tam dəstinin auditi. Bu audit qrup
auditi deyil (yəni, 600 saylı BAS tətbiq edilmir).



Maliyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən
MHBS-lərə (ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun
hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir
edilən maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin
məsuliyyəti əks etdirilir.



Auditor cari dövrün baĢlanğıcında fiziki
inventarizasiyanı müĢahidə etməmiĢ və ehtiyatların
ilkin qalıqları ilə əlaqədar yetərli münasib audit
sübutları əldə edə bilməmiĢdir.



Ehtiyatların ilkin qalıqları ilə əlaqədar yetərli
münasib audit sübutlarının əldə edilməməsinin
mümkün təsiri müəssisənin maliyyə nəticələri və pul
vəsaitlərinin hərəkəti üçün əhəmiyyətli, lakin
nüfuzedici olmayan hesab edilir. 9



Ġlin sonuna müəssisənin maliyyə vəziyyəti ədalətli
Ģəkildə təqdim olunur.



Maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə
əlaqədar Ģərti müsbət, maliyyə vəziyyəti ilə əlaqədar
isə müsbət rəy bu Ģəraitlərdə müvafiq hesab olunur.



Auditə dair tətbiq edilən münasib etika normaları
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə

Əgər auditorun fikrincə, mümkün nəticələr əhəmiyyətlidirsə və müəssisənin maliyyə
nəticələrinə və pul vəsaitlərinin hərəkətinə geniĢ miqyaslı təsir göstərirsə, bu zaman
auditor maliyyə göstəriciləri və pul axınları üzrə rəy verməkdən imtina etməlidir.

510 saylı BAS

602

gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a müvafiq
olaraq müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalını
əhəmiyyətli dərəcədə Ģübhə altına qoya bilən,
hadisələrlə və ya Ģəraitlərlə əlaqədar əhəmiyyətli
qeyri-müəyyənlik mövcud deyil.
Auditordan 701 saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit
məsələləri barədə məlumat vermək tələb olunmur,
habelə o, bunu etmək qərarına gəlməmiĢdir.



Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhriflər aĢkarlamamıĢdır.



Müvafiq rəqəmlər təqdim edilmiĢdir, habelə əvvəlki
auditor tərəfindən əvvəlki dövrün maliyyə
hesabatlarının auditi aparılmıĢdır. Qanun və ya
qaydalarla auditora müvafiq rəqəmlərə dair əvvəlki
auditorun hesabatına istinad etmək qadağan edilmir
və o, bunu etmək qərarına gəlmiĢdir.



Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul
Ģəxslər fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun
yerli qanunla tələb edilən digər hesabatvermə
məsuliyyətləri vardır.
BAS



MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat10
Rəylər
Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün
maliyyə vəziyyətinə dair hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il
üçün məcmu gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər
10

―Digər hüquqi və tənzimləyici tələblər haqqında hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq
edilmədikdə, ―Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb
olunmur.
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haqqında hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat,
habelə maliyyə hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat
uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan maliyyə
hesabatlarının auditini apardıq.
Maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında şərti
müsbət rəy
Bizim fikrimizcə, hesabatımızın ―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖
bölməsində təsvir olunmuĢ məsələnin mümkün nəticələri istisna
olmaqla, müĢayiət edən məcmu gəlirlər haqqında hesabat və pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən, 31 dekabr 20X1-cil il
tarixinə Ģirkətin maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini
bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks etdirir
(və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
Maliyyə vəziyyəti haqqında rəy
Bizim fikrimizcə, müĢayiət edən maliyyə vəziyyəti haqqında
hesabat Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına
(MHBS) əsasən, 31 dekabr 20X1-cil il tarixinə Ģirkətin maliyyə
vəziyyətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə
əks etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
Rəylər üçün əsaslar, o cümlədən maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin
hərəkəti haqqında Ģərti müsbət rəy üçün əsaslar
Biz 30 iyun 20X1-ci il tarixində Ģirkətin auditoru təyin
olunmuĢuq və bununla da, ilin əvvəlində fiziki inventarizasiyanı
müĢahidə etməmiĢik. Bizim alternativ prosedurlardan istifadə
etməklə, 31 dekabr 20X0-ci il tarixinə ehtiyatların miqdarı ilə
əlaqədar qaneedici məlumat əldə etmək imkanımız olmamıĢdır.
Ġlkin ehtiyatlar maliyyə nəticələrinin və pul axınlarının müəyyən
edilməsi zamanı nəzərə alındığı üçün məcmu gəlirlər haqqında
hesabatda əks etdirilən il üzrə mənfəət və pul vəsaitlərinin
hərəkəti haqqında hesabatda əks etdirilən əməliyyat
fəaliyyətindən il üzrə xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə əlaqədar
dəyiĢikliklərin zəruri olub-olmadığını müəyyənləĢdirməyə
imkanımız olmamıĢdır.
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun
510 saylı BAS
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aparmıĢıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə
olaraq hesabatımızın ―Maliyyə hesabatlarının auditi üçün
auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks etdirilir. Biz [yeriĢdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların
tələblərinə uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab
edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları maliyyə vəziyyəti haqqında
müsbət rəyimizi və maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkəti
haqqında Ģərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və
münasibdir.
Digər məsələlər
31 dekabr 20X0-cu il tarixində baĢa çatan il üçün ġirkətin
maliyyə hesabatlarının auditi 31 mart 20X1-ci il tarixində həmin
hesabatlara dair müsbət rəy bildirən digər auditor tərəfindən
aparılmıĢdır.
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn “Maliyyə
hesabatları və onlara dair auditorun hesabatından fərqli məlumatlar”]
[720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilən hesabatvermə tələblərinə
uyğun hesabatvermə - bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 2 saylı
Əlavəsi, Nümunə 1 ]
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri11

BAS

[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə bax: 700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 ]
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 ]
Digər hüquqi və normativ tələblərə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 ]

11

Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir
termin.

605

510 saylı BAS

ĠLK AUDĠT TAPġIRIQLARI – ĠLKĠN QALIQLAR

[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor
təşkilatının adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin
adından imza]
[Auditorun ünvanı ]
[Tarix ]
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ANALĠTĠK PROSEDURLAR
(15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlı sayılır)

MÜNDƏRĠCAT
Paraqraf
GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi .......................................................................
Qüvvəyə minmə tarixi ..........................................................................
Məqsədlər.............................................................................................
AnlayıĢlar ............................................................................................

1
2
3
4

Tələblər
Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar......................................................... 5
Ümumi nəticənin formalaĢdırılmasına kömək edən
analitik prosedurlar ...................................................................................6
Analitik prosedurların nəticələrinin araĢdırılması ....................................7
Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar

BAS

Analitik prosedurlar anlayıĢı ...........................................................A1- A3
Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar ..............................................A4- A16
Ümumi nəticənin formalaĢdırılmasına kömək edən
analitik prosedurlar ................................................................... A17- A19
Analitik prosedurların nəticələrinin araĢdırılması ...................... A20-A21

520 saylı ―Analitik prosedurlar‖ beynəlxalq audit standartı (BAS) 200
saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq
audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə birlikdə oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) auditorun analitik prosedurlardan mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları (―mahiyyəti üzrə
analitik prosedurlar‖) kimi istifadə etməsindən, həmçinin,
auditin sonunda maliyyə hesabatlarına dair ümumi nəticənin
formalaĢdırılması zamanı analitik prosedurları yerinə yetirmək
üzrə auditorun məsuliyyətindən bəhs edir. 315 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-da1 analitik prosedurlardan risklərin
qiymətləndirilməsi prosedurları kimi istifadə edilməsindən bəhs
edilir. 330 saylı BAS-a qiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı cavab tədbiri olaraq, yerinə yetirilən audit prosedurlarının xarakteri, müddəti və həcmi ilə əlaqədar tələblər və tövsiyələr daxildir;
mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar bu audit prosedurlarına aid edilə bilər.2

Qüvvəyə minmə tarixi
2.

Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan
dövrlər üzrə aparılan maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsədlər
3.

Auditorun məqsədləri bunlardır:
(a) Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlardan istifadə edən zaman
müvafiq və etibarlı audit sübutunu əldə etmək; habelə
(b) Maliyyə hesabatlarının auditorun müəssisənin fəaliyyətini
anlamasına uyğun olub-olmadığını müəyyən etmək üçün
ümumi nəticənin formalaĢdırılması zamanı auditora kömək
edən auditin sonuna yaxın analitik prosedurları təyin etmək
və yerinə yetirmək.

AnlayıĢlar
4.

BAS-ın məqsədləri üçün ―analitik prosedurlar‖ termini maliyyə

1

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS, 6(b) paraqrafı.
2
330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS, 6-cı və 18-ci
paraqraflar.
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və qeyri-maliyyə məlumatları arasında ehtimal edilən nisbətlərin
öyrənilməsi yolu ilə maliyyə məlumatlarının qiymətləndirilməsidir. Analitik prosedurlar, həmçinin, digər mühüm məlumatlar
ilə ziddiyyət təĢkil edən və ya ehtimal olunan nəticələrdən
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən əlaqələrin və müəyyən edilmiĢ
dəyiĢikliklərin öyrənilməsini əhatə edir. (Ġst: Paraq. A1-A3)

Tələblər
Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar
5.

Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlarnı təyin edən və yerinə yetirən zaman auditor 330 saylı BAS-da3 nəzərdə tutulduğu
kimi, təfərrüatlı testlərlə birlikdə və ya ayrı-ayrılıqda aĢağıdakıları yerinə yetirməlidir: (Ġst: Paraq. A4-A5)
(a) Konkret təsdiqləmələri yoxlamaq üçün qiymətləndirilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskini və əgər varsa, bu təsdiqləmələrə tətbiq olunan təfərrüatlı testləri nəzərə almaqla,
mahiyyəti üzrə konkret yoxlama analitik prosedurlarının
uyğunluğunu müəyyən etməlidir; (Ġst: Paraq. A6-A11)

(c) Hesabatda əks etdirilən məbləğlərə və ya əmsallara dair
gözləntiləri hazırlamalı və bu gözləntilərin fərdi olaraq və
ya digər təhriflərlə birlikdə maliyyə hesabatlarının
əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsinə səbəb olub-olmamasını qiymətləndirməlidir; habelə (Ġst: Paraq. A15)
(d) Hesabatda əks etdirilən məbləğlər arasındakı hər hansı
fərqlərin və 7-ci paraqrafın tələb etdiyi kimi, əlavə
araĢdırma olmadan ehtimal edilən nəticələrin miqdarını
müəyyənləĢdirməlidir. (Ġst: Paraq. A16)

3

330 saylı BAS, 18-ci paraqraf.
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(b) Əlçatan informasiyanın mənbəyini, müqayisəliliyini, xüsusiyyətlərini və əhəmiyyətliliyini, habelə hazırlıq üzrə
nəzarət vasitələrini nəzərə almaqla, hesabatda əks etdirilən
məbləğlərə və ya əmsallara dair auditorun gözləntisinin
əsaslandığı məlumatların etibarlılığını qiymətləndirməlidir;
(Ġst: Paraq. A12-A14)

ANALĠTĠK PROSEDURLAR

Ümumi nəticənin formalaĢdırılmasına kömək edən analitik
prosedurlar
6.
Auditor maliyyə hesabatlarının müəssisədəki iĢlərin vəziyyətinə
dair auditorun təsəvvürlərinə uyğun olub-olmamasını müəyyənləĢdirməyə dair ümumi nəticənin formalaĢdırılmasına kömək
edən auditin sonuna yaxın analitik prosedurları müəyyən etməli və
yerinə yetirməlidir. (Ġst: Paraq. A17- A19)
Analitik prosedurların nəticələrinin araĢdırılması
7.

Əgər bu BAS-a əsasən yerinə yetirilən analitik prosedurlar digər
mühüm məlumatlarla ziddiyyət təĢkil edən və ya ehtimal olunan
nəticələrdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən əlaqələri
və aĢkar edilmiĢ dəyiĢiklikləri müəyyənləĢdirirsə, bu zaman auditor aĢağıdakı vasitələrlə həmin fərqləri araĢdırmalıdır:
(a)

Rəhbərliyə sorğu göndərməli və rəhbərliyin cavablarına
aid sübutları əldə etməlidir; habelə

(b)

Bu hallarda zəruri olan digər audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir. (Ġst: Paraq. A20- A21).
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Analitik prosedurlar anlayıĢı (Ġst: Paraq. 4)
A1.

Analitik prosedurlara müəssisənin maliyyə məlumatlarının,
məsələn, aĢağıdakılar ilə müqayisəsinə dair mülahizələr daxildir:



A2.



Əvvəlki dövrlər üçün müqayisə edilə bilən məlumatlar;



Müəssisənin planlaĢdırılan nəticələri, məsələn, büdcə və
ya proqnozlar, yaxud auditorun gözləntiləri, məsələn,
amortizasiya ayırmalarının hesablanması;
OxĢar sahə məlumatları, məsələn, müəssisənin satıĢının orta göstəricilərə və ya eyni sahədə müqayisə edilə bilən
ölçüdə olan digər müəssisələrlə debitor borclara olan nisbətinin müqayisəsi.

Analitik prosedurlara, həmçinin, nisbətlərin nəzərə alınması daxildir, məsələn:
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A3.



Ümumi marja faizləri kimi, müəssisənin iĢinin nəticələrinə
əsaslanaraq proqnozlaĢdırıla bilən modelə uyğun olması
gözlənilən maliyyə məlumatlarının elementləri arasında
nisbət;



Maliyyə məlumatları və müvafiq qeyri-maliyyə məlumatları, məsələn, iĢçilərin sayına müvafiq əmək haqqı xərcləri
arasında nisbət.

Analitik prosedurları yerinə yetirmək üçün müxtəlif metodlardan
istifadə edilə bilər. Bu metodlar sadə müqayisələrdən tutmuĢ,
mürəkkəb statistik metodlardan istifadə etməklə, kompleks təhlillərə qədər dəyiĢir. Analitik prosedurlar konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarına, məlumatların ayrı-ayrı hissələrinə və elementlərinə
tətbiq edilə bilər.

Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar (Ġst: Paraq. 5)

A5.

Auditor mahiyyəti üzrə analitik prosedurların tətbiqi
üçün ehtiyac duyulan məlumatların mövcudluğu və etibarlılığı
və müəssisə tərəfindən yerinə yetirilən bu cür analitik prosedurların nəticələri haqqında rəhbərliyə sorğu verə bilər. Əgər auditor rəhbərlik tərəfindən hazırlanmıĢ analitik məlumatların
müvafiq qaydada hazırlanmasına əmindirsə, həmin məlumatlardan istifadə etmək məqsədəuyğun ola bilər.

Konkret təsdiqləmələr üçün analitik prosedurların uyğunluğu
(Ġst: Paraq. 5(a))
A6.

Mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar, bir qayda olaraq,
dinamikası proqnozlaĢdırıla bilən böyük sayda əməliyyatlara
tətbiq edilir. PlanlaĢdırılan analitik prosedurların tətbiqi belə bir
ehtimala əsaslanır ki, əksini sübut edən məlum hallar olmadıqda
611
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A4. Auditorun təsdiqləmələr səviyyəsində yerinə yetirdiyi mahiyyəti
üzrə yoxlama prosedurlarına təfərrüatlı testlər, mahiyyəti üzrə
yoxlama analitik prosedurları və ya onların birləĢməsi
aid ola bilər. Hansı audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi,
o cümlədən mahiyyəti üzrə analitik prosedurların
tətbiq edilib-edilməməsi haqqında qərar audit riskini
təsdiqləmələr səviyyəsindən qəbul edilən aĢağı səviyyəyə qədər
azaltmaq üçün əlçatan audit prosedurlarının gözlənilən səmərəliliyi
haqqında auditorun mühakiməsinə əsaslanır.
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məlumatlar arasında qarĢılıqlı əlaqə mövcuddur və qorunub
saxlanacaqdır. Bununla belə, konkret analitik prosedurun uyğunluğu o
nun fərdi olaraq və ya məcmu halında maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olunmasına səbəb olacaq
təhriflərin aĢkara çıxarılması üçün səmərəliliyinin auditor
tərəfindən qiymətləndirilməsindən asılıdır.
A7.

Bəzi hallarda hətta sadə proqnoz modeli də analitik prosedur kimi
səmərəli ola bilər. Məsələn, müəssisə bütün dövr ərzində məlum
sayda iĢçilərə və əmək haqqının sabit ödəniĢ dərəcələrinə malik
olduqda, auditor bu məlumatlardan həmin dövr üçün məcmu
əmək haqqı xərclərini yüksək dərəcədə dəqiqliklə qiymətləndirmək üçün istifadə edə bilər, bununla da maliyyə
hesabatında əhəmiyyətli maddələr üçün audit sübutları əldə
edəcək və əmək haqqı üzrə təfərrüatlı testlərin yerinə yetirilməsinə tələbatı azaltmıĢ olacaq. Ümumi qəbul olunmuĢ əməliyyat
əmsallarından (məsələn, müxtəlif növ satıĢ müəssisələri üçün
mənfəət əmsalı kimi) istifadə edilməsi qeyd olunan məbləğlərin
əsaslılığını dəstəkləməkdən ötrü müvafiq sübutu təmin etmək
üçün mahiyyəti üzrə analitik prosedurlardan səmərəli
Ģəkildə istifadə edilə bilər.

A8.

Analitik prosedurların müxtəlif növləri müxtəlif səviyyəli əminliyi təmin edir. Analitik prosedurlar, məsələn, çoxmənzilli ev üzrə
ümumi icarə gəlirinin proqnozlaĢdırılmasını əhatə etməklə, icarə
qiymətlərini, mənzillərin sayını və boĢ yerlərin qiymətini nəzərə
almaqla, əsaslı və ya inandırıcı sübutu təmin edilməsi və elementlərin
müvafiq qaydada təsdiq edilməsi Ģərtilə, təfərrüatlı testlər vasitəsilə digər təsdiqləmə üçün ehtiyacı aradan qaldıra bilər. Digər
tərəfdən, gəlir göstəricisini təsdiq edən bir vasitə kimi, ümumi
marja faizinin hesablanması və müqayisəsi daha az inandırıcı
sübutu təqdim edə bilər, lakin bu zaman digər audit prosedurları
ilə birlikdə faydalı təsdiqləyici məlumatlar təqdim edə bilər.

A9.

Mahiyyəti üzrə konkret analitik prosedurlarının uyğunluğunun
müəyyənləĢdirilməsi təsdiqləmələrin xüsusiyyəti və auditorun
əhəmiyyətli təhriflər riskini qiymətləndirilməsindən asılıdır.
Məsələn, əgər müĢtəri sifariĢlərinə nəzarət vasitələri yetərli
olmazsa, bu zaman auditor debitor borcları ilə əlaqədar
təsdiqləmələr üçün mahiyyəti üzrə yoxlama analitik prosedurlarına nisbətən təfərrüatlı testlərə daha çox etibar edə bilər.
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A10. Mahiyyəti üzrə konkret analitik prosedurları da eyni təsdiqləmələr üzrə təfərrüatlı testlər yerinə yetirildikdə uyğun hesab
oluna bilər. Məsələn, debitor borclarının qalıqlarının qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar audit sübutları əldə edərkən auditor debitor borclarının yığılmasını müəyyənləĢdirmək üçün sonrakı pul
daxilolmalarına dair təfərrüatlı testləri yerinə yetirməklə yanaĢı,
müĢtəri hesablarının müddətin ötməsinə görə təhlili üçün
analitik prosedurlar tətbiq edə bilər.
Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan mülahizələr
A11. Kommersiya müəssisələrinin auditi zamanı ənənəvi olaraq təhlil
edilən maliyyə hesabatlarının ayrı-ayrı maddələri arasındakı
qarĢılıqlı əlaqələr dövlət müəssisələrinin və ya ictimai
sektorun digər qeyri-kommersiya müəssisələrinin auditi zamanı
mühüm rol oynamaya bilər; məsələn, ictimai sektorun bir çox
müəssisələrində gəlir və xərclər arasında birbaĢa əlaqə daha az
ola bilər. Bundan əlavə, aktivlərin əldə olunması üzrə xərclər kapitallaĢdırılmadığı üçün, məsələn, ehtiyatlara və əsas vəsaitlərə çəkilən xərclərlə maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiĢ həmin
aktivlərin məbləği arasında qarĢılıqlı əlaqə olmaya bilər.
Həmçinin, ictimai sektorda müqayisə məqsədləri üçün sahə
məlumatları və ya statistik göstəricilər mövcud olmaya bilər.
Bununla belə, digər əlaqələr, məsələn, satın alınan və hesabdan
silinmiĢ nəqliyyat vasitələrinin sayı və ya yol tikintisinin bir kilometrinə düĢən xərclərdə fərqlər mühüm rol oynaya bilər.
A12. Məlumatların etibarlılığı onların əldə olunduğu mənbələr, xüsusiyyətlər və Ģəraitlərdən asılıdır. Buna müvafiq olaraq, mahiyyəti
üzrə analitik prosedurların planlaĢdırılması məqsədləri
üçün məlumatların etibarlı olub-olmadığını müəyyənləĢdirən
zaman aĢağıdakı amillər əhəmiyyət kəsb edir:
(a) Əlçatan məlumat mənbəyi. Məsələn, məlumatlar müəssisədən kənarda müstəqil mənbələrdən əldə edildikdə daha
etibarlı ola bilər;4
(b) Əlçatan məlumatların müqayisəliliyi. Məsələn, ümumi xarakterli sahə məlumatlarını tamamlamaq tələb olunacaqdır
4

500 saylı ―Audit sübutları‖ BAS, A31 paraqrafı.
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ki, onları xüsusi məhsullar istehsal edən və satan müəssisənin məlumatları ilə müqayisə etmək mümkün olsun;
(c) Əlçatan məlumatların xarakteri və münasibliyi. Məsələn,
büdcə necə formalaĢdırılıb - gözlənilən və ya məqsədə
nail olmaq üçün planlaĢdırılan nəticə kimi;
(d) Məlumatın tamlığını, dəqiqliyini və etibarlılığını təmin etmək üçün nəzərdə tutulan məlumatların hazırlanması üzrə
nəzarət vasitələri. Məsələn, büdcə göstəricilərinin hazırlanması, təhlili və təzələnməsi üzrə nəzarət vasitələri.
A13. Auditor, əgər varsa, qiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı cavab tədbiri
olaraq mahiyyəti üzrə analitik prosedurların yerinə yetirilməsi zamanı müəssisənin istifadə edilən məlumatlarının
hazırlanması üzrə nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinin
testləĢdirilməsini həyata keçirə bilər. Həmin nəzarət vasitələri
səmərəli olduqda, auditor, ümumiyyətlə, məlumatların etibarlılığına və buna görə də analitik prosedurların nəticələrinə daha
böyük əminliklə yanaĢır. Qeyri-maliyyə məlumatlarına nəzarət
vasitələrinin səmərəliliyi nəzarət vasitələrinin digər testləri ilə
birlikdə test yoxlamasından keçirilə bilər. Məsələn, hesab-fakturaların tərtibi üzrə nəzarət vasitələrinin tətbiqi zamanı müəssisə
məhsul vahidi üzrə satıĢ həcminin uçotuna nəzarət vasitələrini
nəzərdə tuta bilər. Bu hallarda auditor hesab-fakturaların tərtibi
üzrə nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinin test yoxlamaları ilə birlikdə məhsul vahidi üzrə satıĢ həcminin uçotuna nəzarət vasitələrinin səmərəliliyini test yoxlamasından keçirə bilər.
Alternativ qismində auditor məlumatlara audit testlərinin tətbiq
edilib-edilməməsini nəzərdən keçirə bilər. 500 saylı BAS-da
mahiyyəti üzrə analitik prosedurlar üçün istifadə
ediləcək məlumatlara dair yerinə yetirilməli audit prosedurlarının
müəyyənləĢdirilməsi üzrə tələb və tövsiyələr müəyyənləĢdirilir.5
A14. A12(a)-A12(d) paraqraflarında nəzərdən keçirilən məsələlər auditor tərəfindən dövrün sonu və ya aralıq tarix üçün müəssisənin
maliyyə hesabatlarına dair mahiyyəti üzrə yoxlama analitik
prosedurlarını yerinə yetirib-yetirməməsindən və qalan dövr
üçün mahiyyəti üzrə analitik prosedurların yerinə yetirməyi planlaĢdırmasından asılı olmayaraq, mühüm əhəmiyyət
5

500 saylı BAS, 10-cu paraqraf.
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kəsb edir. 330 saylı BAS aralıq tarixdə yerinə yetirilən mahiyyəti
üzrə yoxlama prosedurlarına dair tələb və tövsiyələri müəyyənləĢdirir.6
Auditorun gözləntilərinin yetərliliyinin etibarlılığına dair
qiymətləndirmə (Ġst: Paraq. 5(c))
A15. Digər təhriflərlə birlikdə maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə
təhrif edilməsinə səbəb ola bilən təhrifləri aĢkar etmək üçün gözləntinin
kifayət qədər dəqiqliklə hazırlanma imkanının auditor tərəfindən
qiymətləndirilməsinə aid olan amillərə aĢağıdakılar daxildir:
Mahiyyəti üzrə analitik prosedurların gözlənilən
nəticələrinin ehtimal olunan dəqiqliyi. Məsələn, auditor
tədqiqat və ya reklam kimi, icbari olmayan xərclər ilə
müqayisədə bir dövrdən digər dövrə ümumi mənfəət
göstəricilərinin müqayisəsində daha böyük ardıcıllıq gözləyə bilər.



Məlumatın kiçik hissələrə bölünə bilmə dərəcələri. Məsələn,
mahiyyəti yoxlama analitik prosedurlar bütövlükdə
müəssisənin maliyyə hesabatlarında tətbiq edilməsinə nisbətən maliyyə məlumatına əməliyyatın ayrıca tərkib
hissələrində və ya diversifikasiyalı müəssisənin bölmələrinin maliyyə hesabatlarında tətbiq edildikdə, daha
səmərəli hesab edilə bilər.



Maliyyə və qeyri-maliyyə məlumatlarının əlçatanlığı. Məsələn, auditor mahiyyəti üzrə analitik prosedurların
planlaĢdırılmasında büdcələr və ya proqnozlar timsalında
maliyyə məlumatlarının və istehsal edilən və ya satılan
məhsul vahidlərinin timsalında qeyri-maliyyə
məlumatlarının əldə edilə bilməsini təhlil edə bilər.
Məlumatların əldə edilməsi mümkün olarsa, auditor eyni
zamanda, yuxarıda, A12-A13 paraqraflarında qeyd edildiyi
kimi, məlumatların etibarlılığını da təhlil edə bilər.

Qeydə alınan və gözlənilən məbləğlər arasında qəbul edilə bilən fərqlər
(Ġst: Paraq. 5 (d))
A16. Əlavə araĢdırma olmadan ehtimal edilən məbləğdən kənaraçıxmanın
auditor tərəfindən müəyyən edilməsi ayrılıqda və ya digər təhriflər
6

330 saylı BAS, 22-23-cü paraqraflar.
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ilə birlikdə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin yol
verilməsinə səbəb olacaq halları nəzərə almaqla,
əhəmiyyətlilikdən7 və arzu olunan əminlik səviyyəsinə
uyğunluqdan asılı olur. 330 saylı BAS-a uyğun olaraq,
auditordan qiymətləndirdiyi riskdən daha yüksək səviyyədə
inandırıcı audit sübutunun əldə edilməsi tələb edilir.8 Müvafiq
olaraq, qiymətləndirilən risklər artdıqca, araĢdırma olmadan,
münasib hesab edilən fərqlərin həcmi arzu olunan səviyyədə
əsaslı sübutu əldə etmək üçün azalır.9
Ümumi nəticənin formalaĢdırılmasına kömək edən analitik
prosedurlar (Ġst: Paraq. 6)
A17. 6-cı paraqrafa əsasən nəzərdə tutulan və yerinə yetirilən analitik
prosedurların əmələ gələn nəticələr maliyyə hesabatlarının
ayrı-ayrı bölmələrinin və ya elementlərinin auditi zamanı əmələ
gələn nəticələrin əsaslandırılması üçün nəzərdə tutulur. Bu, auditor
rəyini əsaslandırmaq üçün əsas nəticələrin formalaĢdırılmasında
auditora kömək edir.
A18. Həmin analitik prosedurların nəticələri əvvəllər qiymətləndirilməmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin mövcudluğuna iĢarə
edə bilər. Belə hallarda 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun
olaraq, auditor əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsinə
düzəliĢ etməli və sonrakı audit prosedurlarında müvafiq dəyiĢikliklər etməlidir.10
A19. 6-cı paraqrafa əsasən yerinə yetirilən analitik prosedurlar risklərin
qiymətləndirilməsi prosedurlarında istifadə edilən prosedurlara
oxĢar ola bilər.
Analitik prosedurların nəticələrinin araĢdırılması (Ġst: Paraq. 7)
A20. Rəhbərliyin tələblərə cavabına tətbiq oluna biləcək audit sübutları
auditorun müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsini nəzərə almaqla, həmin cavabların qiymətləndirilməsi yolu ilə, habelə auditin gediĢində əldə edilən digər audit sübutları ilə əldə edilə bilər.
A21. Əlavə audit prosedurlarının yerinə yetirilməsinə ehtiyac, məsələn,
7

320 saylı ―Auditin planlaĢdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik‖ BAS, A14
paraqrafı.
8
330 saylı BAS, 7(b) paraqrafı.
9
330 saylı BAS, A19 paraqrafı.
10
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 31-ci paraqraf.
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rəhbərliyin izahatı təmin etməsinə qadir olmaması və ya rəhbərliyin yerinə yetirdiyi prosedurlara müvafiq olaraq əldə edilən
audit sübutu ilə birlikdə izahatın müvafiq hesab edilmədiyi zamanlarda duyula bilər.
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Əlavə 4: Seçmənin planlaĢdırılması üsulları
__________________________________________________________
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530 saylı ―Audit seçməsi‖ beynəlxalq audit standartı (BAS) 200 saylı
―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit
standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə birlikdə oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) auditorun audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı audit seçməsindən istifadə
etməyə qərar verdikdə tətbiq edilir. O, audit seçməsini planlaĢdıran və onun elementlərini müəyyənləĢdirən, nəzarətlə bağlı
test yoxlamalarını və təfərrüatlı testləri yerinə yetirən, habelə
audit seçməsinin elementlərindən əldə edilmiĢ nəticələri
qiymətləndirən zaman auditorun statistik və qeyri-statistik
seçmələrdən istifadə etməsindən bəhs edir.

2.

Bu BAS auditor rəyini tərtib etmək üçün əsaslandırılmıĢ nəticələrin çıxarılması üçün yetərli münasib audit sübutları əldə etmək
məqsədilə audit prosedurlarının müəyyənləĢdirilməsi və yerinə
yetirilməsi üzrə auditorun məsuliyyətindən bəhs edən 500 saylı
BAS-ı1 tamamlayır. 500 saylı BAS testləĢdirmə üçün elementlərin seçilməsi üzrə auditorun malik olduğu metodlara dair
tövsiyələr verir; bu metodlardan biri audit seçməsidir.

Qüvvəyə minmə tarixi
3.

Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan
dövrlər üzrə aparılan maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsəd
4.

Audit seçməsindən istifadə zamanı auditorun məqsədi seçmə elementlərinin götürüldüyü əsas məcmu ilə bağlı nəticə formalaĢdırmaq üçün məntiqi əsası təmin etməkdir.

AnlayıĢlar
5.

BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənaları ifadə edirlər:
(a) Audit seçməsi (seçmə) (Audit sampling (sampling)) – Audit
prosedurlarının icmaldakı audit elementlərinin 100%-dən
az olan hissəsinə elə qaydada tətbiq edilməsidir ki, bu
zaman bütöv məcmu ilə bağlı nəticələri formalaĢdırmaq
üzrə məntiqi əsasla auditoru təmin etmək üçün bütün ele-

1

500 saylı ―Audit sübutları‖ BAS.
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(b)

Əsas məcmu (Population) - Nümunənin götürüldüyü və
barəsində auditorun nəticələr çıxarmalı olduğu məlumatlar
toplusudur.

(c)

Seçmə riski (Sampling risk) – Seçmə əsasında auditor
tərəfindən əldə edilmiĢ nəticənin eyni audit prosedurunun
qalan əsas məcmuya tətbiq olunması zamanı əldə edilə
biləcək nəticədən fərqlənə bilmə riskidir. Seçmə riskinin
səhv nəticə üzrə iki növü mövcuddur:
(i)

Nəzarət testlərində nəzarət vasitələrinin mövcud
olduğundan daha səmərəli olması və ya təfərrüatlı
testlərdə əhəmiyyətli təhrifin əslində mövcud olmasına
baxmayaraq, mövcud olmaması. Auditor əsasən bu səhv
qənaətə diqqət yetirir, çünki o, auditin səmərəliliyinə
təsir göstərir və böyük ehtimalla qeyri-müvafiq
auditor rəyinin verilməsinə səbəb olur;

(ii)

Nəzarət testləĢdirilməsində nəzarət vasitələrinin faktiki olduğundan daha az səmərəli olması və ya təfərrüatlı testlərdə əhəmiyyətli təhriflər olmadığı halda
onun təhrif kimi nəzərə alınması riski. Bu cür səhv
nəticə auditin səmərəliliyinə təsir göstərir və adətən,
ilkin nəticələrin düzgün olmadığına görə əlavə iĢlərin
həyata keçirilməsinə səbəb olur.

(d)

Qeyri-seçmə riski (Non-sampling risk) – Seçmə ilə bağlı
olmayan hər hansı səbəbə görə auditorun yanlıĢ nəticəyə
gəlməsinə səbəb olan riskdir. (Ġst: Paraq. A1)

(e)

Qeyri-adi təhrif (Anomaly) – Yoxlanılan icmaldakı təhrif
və ya kənarlaĢmalara açıq-aĢkar aid olmayan təhrif və ya
kənarlaĢma.

(f)

Seçmə elementi (Sampling unit) – Əsas məcmunu təĢkil
edən ayrı-ayrı komponentlər. (Ġst: Paraq. A2)

(g)

Statistik seçmə (Statistical sampling) – AĢağıdakı xüsusiyyətlərə malik olan seçmə üsuludur:
(i)

seçmə elementlərinin təsadüfi seçilməsi; habelə

(ii)

seçmə riskinin ölçülməsi də daxil olmaqla, seçmə
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nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün ehtimal
nəzəriyyəsindən istifadə edilməsi.
(i) və (ii) xüsusiyyətlərinə malik olmayan seçmə üsulu qeyristatistik seçmə hesab edilir.
(h)

Qruplara bölmə (Stratification) – Əsas məcmunun daha
sadə xüsusiyyətlərə malik olan yarımməcmulara bölünməsi
prosesidir ki, bunlardan hər biri oxĢar xüsusiyyətlərə (əksər
hallarda pul ifadəsində) malik seçmə elementləri qrupundan
ibarətdir.

(i)

Yol verilən təhrif (Tolerable mistatement) – Auditor tərəfindən müəyyənləĢdirilən pul məbləğinin əsas məcmuda
mövcud ola biləcək həqiqi təhrifdən artıq olmayan müvafiq
əminlik səviyyəsini əldə etmək üçün auditor tərəfindən
müəyyənləĢdirilən pul məbləği. (Ġst: Paraq. A3)

(j)

Yol verilən kənarlaĢma dərəcəsi (Tolerable rate of deviation) - Auditor tərəfindən müəyyənləĢdirilən kənarlaĢma
dərəcəsinin əsas məcmuda mövcud ola biləcək həqiqi kənarlaĢma dərəcəsindən artıq olmayan müvafiq əminlik
səviyyəsini əldə etmək üçün müəyyənləĢdirilən daxili
nəzarət prosedurlarından kənarlaĢma dərəcəsi.

Tələblər

Seçmənin planlaĢdırılması, həcmi və testləĢdiriləcək elementlərin
seçilməsi
6.
Audit seçməsini planlaĢdıran zaman auditor audit prosedurunun
məqsədini və seçmənin götürüləcəyi əsas məcmunun
xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. (Ġst: Paraq. A4-A9)
7.

Auditor audit riskini qəbul edilə bilən aĢağı səviyyəyədək azaltmaq üçün müvafiq seçmə həcmini müəyyənləĢdirməlidir. (Ġst:
Paraq. A10-A11)

8.

Auditor nümunə üçün elementləri elə seçməlidir ki, onların
hər biri əsas məcmuda seçilmə imkanına malik olsun.
(Ġst: Paraq. A12-A13)

Audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi
9.

Auditor seçilmiĢ hər bir element üzrə konkret məqsədlərə müvafiq audit prosedurlarını həyata keçirməlidir.
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10.

Əgər seçilmiĢ element audit prosedurlarının tətbiqi üzrə müvafiq
hesab edilməzsə, bu zaman auditor elementi dəyiĢdirməli və
proseduru bu yeni elementə uyğun həyata keçirməlidir. (Ġst:
Paraq. A14)

11.

Əgər auditor seçilmiĢ element üzrə planlaĢdırılmıĢ audit prosedurlarını və ya münasib alternativ prosedurları tətbiq edə
bilmirsə, bu zaman auditor həmin elementi nəzarət testləri
olduğu halda nəzərdə tutulan nəzarətdən kənarlaĢma, təfərrüatlı
testlər olduğu halda isə təhrif kimi qəbul edir. (Ġst: Paraq. A15-A16)

KənarlaĢma və təhriflərin xüsusiyyəti və səbəbləri
12.

Auditor, aĢkar edilmiĢ hər hansı kənarlaĢma və təhrifin xüsusiyyətini və səbəbini araĢdırmalı, onların audit prosedurunun məqsədinə və auditin digər sahələrinə mümkün təsirini qiymətləndirməlidir.
(Ġst: Paraq. A17)

13.

Müstəsna hallarda auditor seçmədə tapılan kənarlaĢma və ya
təhrifin ayrıca hadisə nəticəsində meydana çıxdığını müəyyən
edə bilər, bu zaman auditor həmin kənarlaĢmanın əsas məcmuda
olmamasına yüksək dərəcədə əminlik əldə etməlidir. Auditor bu
əminliyi əlavə audit prosedurlarının həyata keçirilməsi ilə əldə
edir ki, bu da kənarlaĢma və ya təhrifin ümumi məcmunun digər
hissəsinə təsir göstərmədiyi haqda auditoru müvafiq əhəmiyyətə
malik audit sübutu ilə təmin edir.

14.

Təfərrüatlı testlər zamanı auditor əsas məcmudan seçmələrdə aĢkar
edilən təhrifləri nəzərə almalıdır. (Ġst: Paraq. A18- A20)

Audit seçməsinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi
15.

Auditor aĢağıdakıları qiymətləndirməlidir:
(a) seçmə nəticələrini; habelə (Ġst: Paraq. A21-A22)
(b) yoxlanılan əsas məcmu haqqında nəticə çıxarmaq üçün mənti-qi
əsası təmin etmiĢ audit seçməsindən istifadə
edilib-edilməməsini. (Ġst: Paraq. A23)
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***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
AnlayıĢlar
Qeyri-seçmə riski (Ġst: Paraq. 5(d))
A1. Qeyri-seçmə riskinə uyğun olmayan audit prosedurlarından istifadə, audit sübutunun təhrifi və kənarlaĢmanın, yaxud təhrifin
tanınmaması aiddir.
Seçmə elementi (Ġst: Paraq. 5(f))
A2.

Seçmə elementləri fiziki elementlər (məsələn, depozit üzvlük
haqqı üzrə qəbzlərdə göstərilən çeklər, bank çıxarıĢlarında kredit
yazılıĢları, hesab-fakturalar və ya debet qalıqları) və ya pul
vahidləri ola bilər.

Yol verilən təhrif (Ġst: Paraq. 5(i))
A3.

Seçməni planlaĢdırarkən, auditor maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhrifinə səbəb olan ayrı-ayrı əhəmiyyətsiz təhriflərin
məcmusunu təĢkil edən riski aydınlaĢdırmaq üçün yol verilən
təhrifi müəyyənləĢdirməlidir. Yol verilən təhrif 320 saylı BASda2 müəyyən edildiyi kimi, nəticələrin əhəmiyyətliliyinin xüsusi seçmə proseduruna tətbiq edilməsidir. Yol verilən təhrif
nəticələrin əhəmiyyətliliyinin eyni məbləğinə və ya ondan aĢağı
məbləğə bərabər ola bilər.

Seçmənin planlaĢdırılması və həcmi, testləĢdiriləcək elementlərin
seçilməsi
Seçmənin planlaşdırılması (Ġst: Paraq. 6)
A4. Audit seçməsi auditora imkan verir ki, elementin götürüldüyü
əsas məcmu ilə bağlı nəticə formalaĢdırmaq və ya onun
formalaĢdırılmasına kömək etmək üçün seçilmiĢ elementlərin ayrıayrı xüsusiyyətləri barəsində audit sübutlarını əldə etsin və
qiymətləndirsin. Audit seçməsi qeyri-statistik və ya statistik
seçmə yanaĢmaları vasitəsi ilə formalaĢdırılır.

2

320 saylı ―Auditin planlaĢdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik‖ BAS, 9-cu
paraqraf.
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A6. 6-cı paraqrafa uyğun olaraq, audit prosedurunun məqsədinə dair
auditorun mülahizəsi bütün və ya audit proseduruna uyğun olan
kənarlaĢmaların qiymətləndirilməsinə, yaxud təhriflərin perspektiv qiymətləndirməsinə daxil olması üçün kənarlaĢmaya və ya
təhrifə nəyin səbəb olması haqqında aydın təsəvvür yaratmalıdır.
Məsələn, debitor hesablarının mövcudluğu ilə əlaqədar təsdiqləmə tarixindən əvvəl sifariĢçi tərəfindən həyata keçirilən,
lakin podratçı tərəfindən həmin tarixdən sonra əldə edilən
ödəniĢlər təfərrüatlı testlər çərçivəsində təhrif sayılmır.
Həmçinin, sifariĢçi hesabları üzrə yazılıĢlarda uyğunsuzluqlar
debitor borclarının ümumi qalığına təsir göstərmir. Buna görə
də konkret audit proseduru çərçivəsində
seçmə nəticələrinin
qiymətləndirilməsi zamanı digər audit sahələrinə, məsələn, dələduzluq riskinin və ya Ģübhəli hesablar üzrə ehtiyatların
yetərliliyinin qiymətləndirilməsinə hətta əhəmiyyətli təsir göstərməsinə baxmayaraq, onu təhrif kimi nəzərə almaq müvafiq
sayılmır.
A7. Nəzarət testləri üçün icmalın xüsusiyyətlərini nəzərdən
keçirərkən, auditor müvafiq nəzarət vasitələrinin təhlili və ya
əsas məcmuda olan kiçik sayda elementlərin öyrənilməsi
əsasında kənarlaĢmanın ehtimal olunan dərəcəsini qiymətləndirir.
Bu qiymətləndirmə audit seçməsini planlaĢdırmaq və onun
həcmini müəyyənləĢdirmək üçün aparılır. Məsələn, kənarlaĢmanın ehtimal olunan dərəcəsi çox yüksək olduqda, auditor
bir qayda olaraq, nəzarət testlərini aparmamaq haqqında qərar
qəbul edir. Eyni qaydada, təfərrüatlı testlərin keçirilməsi üçün
auditor əsas məcmudakı ehtimal edilən təhrifin qiymətlən625
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A5. Audit seçməsini planlaĢdırarkən auditor nail olunacaq konkret
məqsəd və bu məqsədə ən yaxĢı qaydada nail olunmasını təmin
edəcək audit prosedurlarının uzlaĢmasını nəzərə almalıdır. Əldə
edilən audit sübutlarının xarakterinin və mümkün kənarlaĢmaların və təhriflərin və ya belə sübutlara dair digər xüsusiyyətlərin təhlili kənarlaĢma və təhrifin nədən ibarət olduğunu
və seçmə üçün hansı ümumi icmaldan istifadə edilməli olunduğunu müəyyənləĢdirməkdə auditora
kömək edəcəkdir. 500
saylı BAS-ın 10-cu paraqrafının tələblərinə uyğun olaraq, audit
seçməsini formalaĢdırarkən auditor seçmə elementinin
götürüldüyü icmalın tamlığına dair sübutlar əldə etmək üçün
audit prosedurlarını həyata keçirir.
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dirməsini aparır. Ehtimal olunan təhrif yüksək olduqda, təfərrüatlı testlərin həyata keçirilməsi zamanı icmalın 100%
öyrənilməsi və ya böyük həcmdə seçmənin tətbiqi məqsədəuyğun hesab edilir.
A8. Seçmənin götürüləcəyi məcmunun xüsusiyyətini nəzərdən
keçirərkən, auditor qruplara bölmə və ya seçmə qaydasında monetar müĢahidənin müvafiq olub-olmadığını müəyyən edə bilər.
Əlavə 1-də qruplara bölmə və ya seçmə qaydasında monetar
müĢahidə haqqında əlavə məlumat verilir.
A9. Seçmənin formalaĢdırılmasında statistik və ya qeyri-statistik
yanaĢmanın tətbiq edilib-edilməməsi barədə qərar auditorun
mühakiməsi əsasında qəbul edilir; bununla belə, statistik və ya
qeyri-statistik yanaĢmalar arasında seçim etmək üçün seçmənin
həcmi etibarlı meyar deyildir.
Seçmənin həcmi (Ġst: Paraq. 7)
A10. Auditor üçün münasib olan seçmə riskinin səviyyəsi tələb edilən
seçmə həcminə təsir göstərir. Auditor üçün münasib olan risk nə
qədər aĢağı olsa, seçmənin həcmi bir o qədər böyük olur.
A11. Seçmənin həcmi statistika əsaslı formula və ya peĢəkar
mühakimə əsasında müəyyən edilir. 2-ci və 3-cü Əlavələr
müxtəlif amillərin seçmə həcminin müəyyənləĢdirilməsinə göstərdiyi təsiri ifadə edir. OxĢar hallarda 2-ci və 3-cü Əlavələrdə
təsvir edilən amillərin seçmə həcminə təsiri statistik və ya qeyristatistik yanaĢmanın seçilməsindən asılı olmayaraq, oxĢar olur.
Testləşdirmə üçün elementlərin seçilməsi (Ġst: Paraq. 8)
A12. Statistik seçmənin planlaĢdırılması zamanı seçmə elementləri
elə üsulla seçilir ki, hər bir seçmə elementinin məlum seçilmə
imkanı olsun. Qeyri-statistik seçmə zamanı elementlərin seçilməsi mühakimə əsasında həyata keçirilir. Seçmənin məqsədi
auditorun
elementlərin götürüldüyü əsas məcmu haqqında nəticə formalaĢdırmaq üçün kifayət qədər əsaslandırmanı
təmin etməkdən ibarət olduğuna görə,
auditorun əsaslar
məcmusunun xüsusiyyətlərinə malik olan seçmə elementlərinin
seçilməsində qeyri-obyektivlik imkanını aradan qaldırması vacibdir.
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A13. Elementləri seçməyin əsas üsulları təsadüfi prinsiplə seçmə,
sistemli seçmə və nizamsız seçmədir. Bu metodların hər biri
4-cü Əlavədə göstərilir.
Audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi (Ġst: Paraq. 10-11)
A14. ÖdəniĢlərin həyata keçirilməsinə dair sübutu testdən
keçirən zaman ləğv edilmiĢ çek seçildiyi halda, əvəzlənən element üzrə prosedurun icrası zəruri olur. Auditor çekin heç bir
kənarlaĢma olmadan müvafiq qaydada ləğv edildiyinə əmin
olduqda, onu əvəzləyən düzgün seçilmiĢ element yoxlanılır.
A15. SeçilmiĢ elementlə əlaqəli olan sənədlər itirildiyi halda, auditor
planlaĢdırılan audit prosedurlarını həmin elementə tətbiq edə
bilmir.
A16. Müsbət təsdiqləmə tələbi ilə bağlı cavab alınmadıqda, münasib
alternativ prosedur pul vəsaitlərinin daxilolmalarının, onların
mənbə sübutlarının və bu pul vəsaitlərinin köçürüldüyü hesablaĢmalar üzrə maddələrin öyrənilməsi ola bilər.
A17. AĢkara çıxarılmıĢ kənarlaĢma və təhrifləri təhlil edərkən auditor
onların əməliyyatın növü, yeri, məhsulun kateqoriyası və
vaxt dövrü ilə bağlı bir sıra ümumi cəhətlərə malik olduğunu
müĢahidə edə bilər. Bu cür hallarda auditor əsas məcmuda ümumi
xüsusiyyətlərə malik olan elementlərin müəyyən edilməsi və audit
prosedurlarının həmin elementlərə tətbiq edilməsi barədə qərar
verə bilər. Bundan əlavə, bu cür kənarlaĢma və təhriflər
bilərəkdən ola bilər və mümkün dələduzluğa dəlalət edə bilər.
Təhriflərin nəzərə alınması (Ġst: Paraq. 14)
A18. Təhriflərin həcminin ümumi mənzərəsi haqqında təsəvvür əldə
etməkdən ötrü auditordan əsas məcmu üçün təhriflərin nəzərə
alınması tələb olunur, lakin bu, hesabatda əks etdiriləcək
məbləği müəyyən etmək üçün yetərli olmaya bilər.
A19. Təhrifin qeyri-adi təhrif xarakteri daĢıdığı müəyyən edildikdə,
onun əsas məcmuda mövcud olan təhriflərdən olduğu istisna
hesab edilir. Bununla belə, qeyri-adi təhrif təĢkil etməyən təhrif
olduğu müəyyən edildiyi halda, istənilən belə təhrifin nəticələri
aradan qaldırılmayınca nəzərə alınmalıdır.
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A20. Nəzarət testlərinin məqsədləri üçün kənarlaĢmaların birbaĢa
nəzərə alınması tələb olunmur, çünki seçmədə kənarlaĢmanın
dərəcəsi bütövlükdə əsas məcmuda nəzərə alınan kənarlaĢma
dərəcəsidir. 330 saylı BAS-da3 auditorun güvənmək istədiyi
nəzarət vasitələrində kənarlaĢmaların mövcud olduğu
vəziyyətlər üçün tövsiyələr verilir.
Audit seçməsinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq. 15)
A21. Ġlkin qiymətləndirməni əsaslandıran əlavə audit sübutları əldə
olunana qədər nəzarət testlərinin keçirilməsi zamanı seçmədə
olan kənarlaĢmanın
gözlənilməz yüksək norması qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflərin artımına səbəb ola bilər.
Təfərrüatlı testlərin keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq elementdə
təhrif olunmuĢ ən yüksək məbləğin göstərilməsi nəticəsində
əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmaması ilə bağlı əlavə audit
sübutu əldə edilməyənə qədər auditor əməliyyatlar kateqoriyasının və ya hesab qalıqlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif
olunmasına inanır.
A 22. Təfərrüatlı testlərin keçirilməsi zamanı nəzərdə tutulan təhriflər,
üstəgəl qeyri-adi təhriflər əsas məcmuda mövcud olan təhriflər
üzrə ən yaxĢı qiymətləndirməni təĢkil edir. Nəzərdə tutulan
təhriflər üstəgəl beləsi olduqda, qeyri-adi təhriflər yol verilən
təhrifdən çox olduqda, seçmə test yoxlamasından keçirilən əsas
məcmu haqqında nəticə çıxarmaq üçün kifayət qədər əsas vermir. Nəzərdə tutulan təhriflər üstəgəl qeyri-adi təhriflər yol verilən təhrifə nə qədər yaxındırsa, əsas məcmudakı faktiki
təhrif yol verilən təhrifdən çox ola bilər. Nəzərdə tutulan
təhrif seçmənin həcmini müəyyən etmək üçün istifadə edilən təhriflə bağlı auditorun ehtimallarından çox olduqda, auditor əsaslar
məcmusundakı faktiki təhrifin yol verilən təhrifdən çox olduğu
üçün qəbul edilməyən seçmə riski olması qənaətinə gəlir. Digər audit
prosedurlarının nəticələrini nəzərə almaq auditora əsaslar məcmusundakı faktiki təhrifin yol verilən təhrifdən çox olması riskini
qiymətləndirməyə imkan verir və əlavə audit sübutu əldə olunduğu halda risk azala bilər.
A 23. Auditor audit seçməsinin test yoxlamasından keçirilən əsaslar məc3

330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS, 17-ci paraqraf.
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musunun nəticələri ilə bağlı yetərli əsası təmin etməməsi qənaətinə
gəldikdə:
Rəhbərlikdən tələb edə bilər ki, müəyyən edilən təhriflərin
və mümkün təhriflərin meydana çıxma imkanlarını tədqiq
etsin və zəruri düzəliĢlər etsin; və ya



Tələb edilən təminata nail olmaq üçün əsaslı hesab etdiyi
əlavə audit prosedurlarının xarakterini, müddətini və
həcmini müəyyən edə bilər. Məsələn, nəzarət testləri zamanı auditor, həmçinin, seçmənin həcmini artıra, alternativ
nəzarət vasitələrini test yoxlamasından keçirə və ya
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarında müvafiq dəyiĢikliklər edə bilər.

BAS
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Əlavə 1
(Ġst: Paraq. A8)

Qruplara bölmə və qiymət əsasında seçmə
Auditor seçmənin götürüldüyü əsas məcmunun xüsusiyyətlərini
nəzərdən keçirərkən qruplara bölmə və dəyər əsasında seçmənin
müvafiq olduğunu müəyyən edə bilər. Bu Əlavədə auditor üçün
qruplara bölmə və dəyər əsasında seçmə metodlarından istifadə
ilə bağlı tövsiyələr verilir.
Qruplara bölmə
1. Auditor əsas məcmunu hər biri eyni xüsusiyyətə malik olan
yarımməcmulara böldükdə auditin səmərəsi artır. Qruplara
bölmənin məqsədi hər bir qrupda olan elementlərin dəyiĢkənliyini azaltmaq və seçmə riskini artırmadan seçmənin
həcmini azaltmaqdır.
2. Təfərrüatlı testlər yerinə yetirilərkən çox zaman əsas məcmunun
pul dəyəri ilə qruplara bölünməsi tətbiq olunur. Bu, auditora diqqəti
daha böyük dəyərə malik elementlər üzərində cəmləĢdirməyə
imkan verir, çünki məhz həmin elementlər dəyərin ĢiĢirdilməsi
baxımından daha böyük potensial təhriflərə malik ola bilər.
Eyni qaydada, əsas məcmunu daha yüksək riski ifadə edən
hansısa konkret xüsusiyyətlə bağlı olaraq qruplara bölmək
mümkündür; məsələn, debitor borclarının qiymətləndirilməsi
çərçivəsində Ģübhəli hesablar üzrə ehtiyatlar testdən keçirilərkən
hesab qalıqlarını vaxtın ötürülməsi dövrlərinə görə qruplara
bölmək mümkündür.
3. Qrup elementlərinin seçilməsinə tətbiq edilən audit prosedurlarının nəticələri yalnız bu qrupu təĢkil edən elementlərə
Ģamil oluna bilər. Bütövlükdə əsas məcmu haqqında nəticə
çıxarmaq üçün auditor digər qruplara münasibətdə əsaslar məcmusunun yaranması ilə əlaqədar əhəmiyyətli təhriflər riskini
nəzərə almalıdır. Məsələn, əsas məcmuda göstərilən elementlərin
20%-i hesab qalığının 90%-ni əhatə edə bilər. Auditor bu elementlərin
təĢkil etdiyi seçmənin yoxlanılması barədə qərar verə bilər.
Auditor bu seçmənin nəticələrini qiymətləndirir və 90% dəyər
haqqında yerdə qalan 10%-dən (əlavə seçmənin və ya audit
sübutunun digər toplama vasitələrinin istifadə olunduğu və ya
530 saylı BAS. Əlavə 1
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əhəmiyyətsiz sayılan) ayrıca olaraq nəticə çıxarır.
4.

Əməliyyatların kateqoriyası və ya hesab qalıqları qruplara ayrıldıqda, təhrif hər bir qrup üçün ayrıca nəzərdə tutulur. Qrup
üçün nəzərdə tutulan təhriflər əməliyyatların ümumi kateqoriyasında və ya hesab qalıqlarında olan təhriflərin mümkün
təsirini nəzərə alarkən birləĢir.

Dəyər əsasında seçmə
Təfərrüatlı testlər yerinə yetirilərkən, seçmə elementini əsaslar məcmusunu formalaĢdıran fərdi pul vahidləri kimi müəyyən etmək
əlveriĢli ola bilər. Auditor əsas məcmudan konkret
pul elementlərini, məsələn, debitor borcları üzrə hesab qalıqlarını
seçdikdən sonra konkret elementləri, məsələn, bu cür pul
vahidlərindən ibarət ayrıca hesab qalıqlarını nəzərdən keçirə bilər.
Seçmə elementinin müəyyən edilməsində istifadə edilən bu
yanaĢmanın üstün cəhəti ondadır ki, auditorun hərəkətləri daha
yüksək dəyərli elementlərə yönəlir, çünki həmin dəyərli
elementlərin seçilmə imkanı yüksək olur və bu, daha kiçik həcmli
seçmə formalaĢdırmağa imkan verir. Bu yanaĢma Əlavə 4də təsvir edilmiĢ seçmənin sistematik metodu ilə uzlaĢmada
istifadə edilir və elementlərin təsadüfi seçimində daha səmərəlidir.

BAS
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Əlavə 2
(Ġst: Paraq. A11)

Nəzarət vasitələrinin testləĢdirilməsi üçün seçmənin
həcminə təsir göstərən amillərə dair nümunələr
AĢağıda auditorun nəzarət testlərinin seçim həcmini müəyyən edərkən
nəzərə ala biləcəyi amillər təsvir edilmiĢdir. Birlikdə nəzərə alınmalı bu
amillər auditorun nəzarət testlərinin xarakterini və ya müddətini dəyiĢməsini və ya qiymətləndirilmiĢ risklərə cavab olaraq
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının keçirilməsinə yanaĢmanın baĢqa cür
dəyiĢdirilməsini nəzərdə tutmur.

AMĠL
1. Auditorun riski
qiymətləndirməsi
zamanı müvafiq
nəzarət vasitələrinin
nəzərə alınması
dərəcəsinin artması

530 saylı BAS ƏLAVƏ 2

SEÇĠM
HƏCMĠNƏ
TƏSĠR
Artım

Auditor səmərəli nəzarət
vasitələrinin köməyi ilə
daha inandırıcı əminlik əldə
etmək niyyətində olduqca
qiymətləndirdiyi
əhəmiyyətli səhvlər riski
azalacaq və daha böyük
seçim həcmi tələb olunacaqdır. Təsdiqləmələr
səviyyəsində auditorun
əhəmiyyətli səhvlər riskini
qiymətləndirməsinə nəzarət
vasitələrinin gözlənilən
səmərəliliyi daxildirsə,
auditor nəzarət vasitələrinin
test yoxlamasını keçirməlidir. Digər Ģərtlər bərabər
olduqda, auditor risklərin
qiymətləndirilməsi zamanı
nəzarət vasitələrinin
əməliyyat səmərəliliyinə nə
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AMĠL

SEÇĠM
HƏCMĠNƏ
TƏSĠR

2. Yol verilən kənarlaĢma
normasının artması

Azalma

KənarlaĢmanın yol verilən
norması az olduqca, lazım
olan seçimin həcmi daha
böyük olacaqdır.
KənarlaĢmanın gözlənilən
norması yüksək olduqca
daha böyük seçim həcmi
tələb olunur ki, auditor
mövcud kənarlaĢmanın
faktiki dərəcəsini əsaslı
Ģəkildə qiymətləndirsin.
KənarlaĢmanın gözlənilən
dərəcəsi nəzərdən
keçirilərkən mühüm amillərə
müəssisə barədə auditorda
yaranmıĢ təsəvvürləri
(xüsusilə, daxili nəzarətin
öyrənilməsi üçün riskin
qiymətləndirilməsi
prosedurlarını), kadr
heyətində və ya daxili
nəzarətdə dəyiĢiklikləri,
keçmiĢ dövrlərdə keçirilmiĢ
audit prosedurlarının
nəticələrini və digər audit
prosedurlarının nəticələrini
aid etmək olar. Bir qayda
olaraq, nəzarət vasitələrində
kənarlaĢmanın gözlənilən
norması yüksəkdirsə,

3. Test yoxlamasından
Artım
keçirilən əsaslar məcmusunda gözlənilən
kənarlaĢma
normasının artması
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qədər çox arxayın olarsa,
nəzarət vasitələrinin test
yoxlamasının həcmi bir o
qədər çox olmalıdır (buna
görə də seçimin həcmi artır).
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AMĠL

SEÇĠM
HƏCMĠNƏ
TƏSĠR
qiymətləndirilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riski
cüzi dərəcədə azalacaqdır.

4. Əsas məcmuda
kənarlaĢmanın faktiki
normasının yol verilən
normadan artıq
olmamasına dair
istənilən iddia
səviyyəsinin
yüksəlməsi

Artım

Seçimin nəticələrinin
əsas məcmuda
kənarlaĢmanın faktiki sayı
barədə dürüst təsəvvür
yaratması ilə bağlı auditorun
iddiasının səviyyəsi nə
qədər yüksək olsa, seçimin
həcmi də bir o qədər yüksək
olmalıdır.

5. Əsas məcmuda
seçim elementlərinin
sayının artması

Əhəmiyyətsiz
dərəcədə cüzi təsir

Böyük sayda məcmular üçün
məcmunun faktiki ölçüsü
seçimin həcminə az təsir
göstərir və ya heç bir təsir
göstərmir. Lakin kiçik sayda
məcmular üçün audit seçməsi
yetərli münasib audit
sübutlarının əldə edilməsinin
alternativ üsulları qədər
səmərəli olmaya bilər.
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Əlavə 3
(Ġst: Paraq. A11)

Təfərrüatlı testlər üçün seçim həcminə təsir göstərən
amillərə dair nümunələr
AĢağıda auditorun təfərrüatlı testlər üçün seçim həcmini müəyyən
edərkən nəzərə ala biləcəyi amillər təsvir edilmiĢdir. Birlikdə nəzərdən
keçirilməli bu amillər auditorun nəzarət testlərinə yanaĢmanı dəyiĢdirməsini və ya qiymətləndirilmiĢ risklərə cavab olaraq mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurlarının xarakterinin və ya müddətinin baĢqa cür
dəyiĢdirilməsini nəzərdə tutmur.

1. Auditor tərəfindən
qiymətləndirilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər
riskinin artması

SEÇĠM
HƏCMĠNƏ
TƏSĠR
Artım
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Auditor tərəfindən
qiymətləndirilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riski
yüksək olduqca, seçim
həcmi də bir o qədər böyük
olmalıdır. Auditor tərəfindən
qiymətləndirilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riski
tərkib riskindən və nəzarət
riskindən asılıdır. Məsələn,
auditor nəzarət vasitələrinin
test yoxlamasını
keçirmədikdə auditorun
qiymətləndirdiyi risk
konkret təsdiqləməyə dair
daxili nəzarət vasitələrinin
əməliyyat səmərəliliyi
hesabına azala bilməz. Buna
görə audit riskini qəbul
oluna biləcək qədər aĢağı
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AMĠL

2. Eyni təsdiqləmə ilə
bağlı mahiyyəti üzrə
digər yoxlama
prosedurlarının
həcminin artması

SEÇĠM
HƏCMĠNƏ
TƏSĠR
səviyyəyə endirmək üçün
auditora daha az aĢkar etməmə
riski lazımdır və daha çox
dərəcədə mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurlarına
arxalanmalıdır. Təfərrüatlı
testlər nəticəsində əldə
edilmiĢ audit sübutlarının
həcmi böyük olduqca (yəni
aĢkar etməmə riskindən
aĢağı olduqca), bir o qədər
də çox seçim həcmi tələb
olunacaq.
Auditor konkret ümumi
icmal üzrə aĢkar etməmə
riskini qəbul olunan
səviyyəyə qədər azaltmaq
üçün mahiyyəti üzrə digər
yoxlama prosedurlarına
(təfərrüatlı testlər və ya
mahiyyəti üzrə yoxlama
analitik prosedurları) nə
qədər çox etibar edərsə,
auditora seçmə əsasında
əminlik bir o qədər az tələb
olunacaq və buna görə də
mümkün seçim həcmi bir o
qədər az ola bilər.

Azalma

3. Auditorun əsas
Artım
məcmuda faktiki
təhriflərin yol verilən
təhriflərdən çox
olmamasına təminat
verməsi səviyyəsinin
artması

530 saylı BAS ƏLAVƏ 3

Seçim nəticələrinin əsas
məcmudakı kənarlaĢmanın
faktiki sayını düzgün
göstərməsi barədə auditorun
tələb etdiyi səviyyə nə qədər
yüksək olsa, seçimin həcmi
bir o qədər çox olmalıdır.
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SEÇĠM
HƏCMĠNƏ
TƏSĠR

4. Yol verilən təhrifin
artması

Azalma

5. Auditorun əsaslar
məcmusunda ehtimal
etdiyi təhriflərin
cəminin artması

Artım

Yol verilən təhrif nə qədər
az olsa, seçim həcmi bir o
qədər çox olmalıdır.
Auditorun əsas məcmuda aĢkar edəcəyini ehtimal
etdiyi təhriflərin cəmi
nə qədər yüksək olsa, əsas
məcmuda təhriflərin faktiki
cəminin əsaslı
qiymətləndirilməsi üçün
lazım olan seçim həcmi də
bir o qədər çox olmalıdır.
Auditorun ehtimal etdiyi
təhriflərin cəminin
qiymətləndirilməsi ilə
əlaqədar olan amillərə
maddələrin dəyərinin
müəyyən edilməsi zamanı
subyektivlik səviyyəsi,
riskin qiymətləndirilməsi
prosedurlarının nəticələri,
nəzarət testinin nəticələri,
keçmiĢ dövrlərdə keçirilmiĢ
audit prosedurlarının
nəticələri və mahiyyəti üzrə
digər yoxlama
prosedurlarının nəticələri
daxildir.
Əsas məcmunun
elementlərinin qiyməti
müxtəlif (dəyiĢkən)
olduqda, icmalı
təbəqələndirmək
məqsədəuyğun ola bilər.

6. Müvafiq hallarda əsaslar Azalma
məcmusunda qruplara
bölmə
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AMĠL

7. Əsas məcmuda
seçim elementlərinin sayı

530 saylı BAS. Əlavə 3

SEÇĠM
HƏCMĠNƏ
TƏSĠR

Əhəmiyyətsiz
dərəcədə cüzi təsir
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Əsas məcmu müvafiq
qaydada qruplara ayrılarkən
bir neçə qrupdan olan
ümumi seçim həcmi bütün
məcmudan bir nümunə
götürülməklə seçim riskinin
verilmiĢ səviyyəsi üçün
tələb olunan seçim
həcmindən az olmalıdır.
Böyük əsas məcmu üçün
məcmunun faktiki ölçüsü
seçim həcminə az təsir
göstərir və ya heç bir təsir
göstərmir. Buna görə, kiçik
məcmular üçün audit
seçməsi tez-tez yetərli
münasib audit sübutlarının
əldə edilməsinin alternativ
vasitələri kimi o qədər də
səmərəli olmur. (Lakin
monetar seçimdən istifadə
edərkən əsas məcmunun
pul dəyərinin artması
bütövlükdə maliyyə
hesabatları üçün [və
müvafiq hallarda
əməliyyatların müəyyən
kateqoriyaları, hesab
qalıqları və ya açıqlamalar
üçün əhəmiyyətlilik
səviyyəsi və ya səviyyələri])
əhəmiyyətlilik proporsional
artımla tarazlaĢdırılmadıqda
seçim həcmini artırır.
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Əlavə 4
(Ġst: Paraq. A13)

Seçmənin planlaĢdırılması üsulları

(a)

Təsadüfi seçim (təsadüfi rəqəm generatorlarından, məsələn,
təsadüfi rəqəmlər cədvəlindən istifadə etməklə).

(b)

Sistematik seçim -- bu zaman əsas məcmuda seçim
elementlərinin sayı seçim həcminə bölünür, nəticədə seçim
intervalı alınır (məsələn, 50); çıxıĢ nöqtəsini müəyyən etdikdən
sonra ilk 50 çərçivəsində hər sonrakı 50-ci seçim elementi
müəyyənləĢdırilir. ÇıxıĢ nöqtəsi nizamsız müəyyən edilsə də,
seçim kompyuterləĢdirilmiĢ təsadüfi rəqəm generatoru və ya
təsadüfi rəqəm cədvəllərinin istifadəsi vasitəsilə
müəyyən edilərsə, seçimin
həqiqətən təsadüfi xarakterli olduğu ehtimalı yüksək olacaqdır.
Sistematik seçimdən istifadə olunduqda auditor əsas məcmunu
təĢkil edən seçim elementlərində seçim intervalının əsaslar məcmusunun müəyyən təkrarlanan xarakteristikasına uyğun quraĢdırılmadığını müəyyən etməlidir.

(c)

Monetar seçim – seçmə qaydasında monetar müĢahidənin bir
növüdür (Əlavə 1-də təsvir olunduğu kimi), bu zaman seçim
həcmi, onun planlaĢdırılması və qiymətləndirilməsi pul məbləği
ilə ifadə edilən nəticələr verir.

(d)

Nizamsız seçim – auditorun strukturlaĢdırılmıĢ hər hansı texniki
üsullara riayət etmədən seçməni formalaĢdırmasıdır. StrukturlaĢdırılmıĢ texniki üsullardan istifadə olunmasa da, auditor hər
hansı bir Ģüurlu qərəzli münasibətin və ya proqnozlaĢdırmanın
qarĢısını almağa çalıĢmalı (məsələn, elementlərin yerləĢdirilməsində çətinliyin qarĢısının alınması və ya səhifədə ilk
və ya son yazılıĢın hökmən seçilməsi və ya seçimdən imtina
edilməsi) və buna görə də icmalın bütün elementlərinə seçim
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Seçmənin planlaĢdırılmasının çoxlu üsulları mövcuddur. Əsas üsullar aĢağıdakılardır:

AUDĠT SEÇMƏSĠ

imkanını təmin etməyə cəhd göstərməlidir. Statistik seçim üçün
nizamsız seçim müvafiq deyildir.
(e)

Blok seçimi əsas məcmudan əlaqəli elementlərin seçilməsini
nəzərdə tutur. Bir qayda olaraq, blok seçimi audit seçimi üçün istifadə oluna bilməz, çünki əksər əsaslar məcmuları elə strukturlaĢdırılmıĢdır ki, hansısa ardıcıllığa malik elementlərin
xüsusiyyətləri bir-biri ilə oxĢar ola, lakin icmalın istənilən digər
elementlərindən fərqlənə bilər. Müəyyən hallarda elementlər
blokunun yoxlanılması münasib audit prosesi təsiri bağıĢlasa da,
auditor seçim əsasında bütöv məcmular barədə düzəliĢ edilmiĢ
nəticə çıxarmaq niyyətində olarkən, bu, nadir hallarda seçimin
formalaĢdırılmasının məqsədəuyğun üsulu olacaqdır.
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540 saylı ―Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər
qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların auditi‖ beynəlxalq audit
standartı (BAS) 200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və
auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə
birgə oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartında (BAS) uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirilmələrinin və
əlaqəli açıqlamaların auditi üzrə auditorun məsuliyyətindən bəhs
edilir. Xüsusi olaraq, bu BAS-da 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS1, 330 saylı BAS2 və digər BAS-ların uçot qiymətləndirmələrinin auditinə tətbiqi izah olunur. Bu, həmçinin, ayrıca uçot
qiymətləndirmələrinin təhrifləri və rəhbərliyin mümkün olan qeyriobyektivliyinin əlamətləri üzrə tələblər və təlimatları əhatə edir.

2.

Maliyyə hesabatlarının bəzi maddələrini dəqiq qiymətləndirmək
mümkün olmur, onlar yalnız təqribi qiymətləndirilə bilər. Bu
BAS-ın məqsədi üçün belə maddələr uçot qiymətləndirmələri adlanır. Uçot qiymətləndirmələrini əsaslandırmaq üçün rəhbərliyin
istifadə edə bildiyi məlumatın xüsusiyyəti və etibarlılığı müxtəlifdir,
bu da uçot qiymətləndirmələri ilə əlaqədar dəyərləndirmələrin
qeyri-müəyyənlik dərəcəsinə təsir edir. Qiymətləndirmədə qeyrimüəyyənlik dərəcəsi isə öz növbəsində, uçot qiymətləndirmələrindəki əhəmiyyətli təhriflər risklərinə, o cümlədən
rəhbərliyin bilərəkdən və ya bilməyərəkdən yol verdiyi
qeyri-obyektivliyə qarĢı onların həssaslığına təsir göstərir.
(Ġst: Paraq. A1-A11)

3.

Uçot qiymətləndirmələrinin tərtib edilməsinin məqsədi maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrindən və konkret maddədən
asılı olaraq dəyiĢə bilər. Bəzi uçot qiymətləndirmələri bir və ya
bir neçə əməliyyatın nəticələrinin, hadisələrin və ya uçot
qiymətləndirmələrinə tələbat doğuran Ģəraitlərin proqnozlaĢdırılması məqsədilə tərtib olunur. Digər qiymətləndirmələr, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirmələri baĢqa məqsəd güdür,
məsələn, aktivlərin və ya öhdəliklərin hansısa bir konkret
növünün qiymətləndirilmiĢ bazar qiyməti kimi qiymətləndirmə
tarixinə mövcud olan Ģərtlərə əsaslanan cari əməliyyatların və ya

1

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi ― BAS.
2
330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
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Uçot qiymətləndirmələrinin xüsusiyyəti

UÇOT QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN, O CÜMLƏDƏN ƏDALƏTLĠ
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maliyyə hesabatları maddələrinin dəyərinin müəyyənləĢdirilməsində ifadə olunur. Məsələn, maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələri nəzərdə tuta bilər ki, ədalətli dəyər
qiymətləndirmələri keçmiĢdə və ya gələcəkdə müəyyən zaman
kəsiklərində aparılan hər hansı bir əməliyyat üzrə hesablaĢmalar
əsasında deyil, müstəqil, məlumatlı və maraqlı (bəzən ―bazar
iĢtirakçıları‖ və ya ona oxĢar terminlə adlandırılan) tərəflər
arasında ehtimal olunan cari hipotetik əməliyyat əsasında tərtib
olunmalıdır.3
4. Uçot qiymətləndirmələrinin nəticələri ilə ilkin olaraq maliyyə
hesabatlarında tanınmıĢ və ya açıqlanmıĢ məbləğ arasında fərq hökmən maliyyə hesabatlarında təhrif demək deyildir. Bu, xüsusilə
ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinə aiddir, belə ki, nəzarət olunan
istənilən nəticə labüd olaraq, maliyyə hesabatlarının məqsədləri
üçün qiymətləndirmə tarixindən sonra baĢ verən hadisə və ya
Ģəraitlərin təsirinə məruz qalır.
Qüvvəyə minmə tarixi
5. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsəd
6. Auditorun məqsədi maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri
kontekstində aĢağıdakılar haqqında yetərli münasib audit
sübutu əldə etməkdir:
(a) maliyyə hesabatlarında tanınmıĢ və ya açıqlanmıĢ uçot
qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin əsaslı olub-olmaması; habelə
(b) maliyyə hesabatlarında əlaqəli açıqlamaların tam münasib olubolmaması.

AnlayıĢlar
7.

BAS-ların məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənaları verir:
(a)

3

Uçot qiymətləndirməsi (Accounting estimate) – dəqiq ölçü
vasitələri olmadan pul məbləğinin təxmini qiyməti. Bu termin qiymətləndirmədə, o cümlədən qiymətləndirilməsi

Müxtəlif maliyyə hesabatlarının çərçivələrində ədalətli dəyər anlayıĢı müxtəlif Ģəkildə mövcud
ola bilər.
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tələb olunan digər məbləğlərdə qeyri-müəyyənlik olduqda
ədalətli dəyər üzrə ölçülən məbləğ üçün istifadə olunur. Bu
BAS ədalətli dəyər qiymətləndirmələri ilə bağlı yalnız uçot
qiymətləndirmələrinə yönəldikdə ―ədalətli dəyər qiymətləndirmələri‖ terminindən istifadə olunur.
Auditorun müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələri və ya auditorun qiymətləndirmələrinin hüdudları (Auditor’s point estimate or auditor’s range) – Müvafiq olaraq, rəhbərliyin
müĢahidə əsaslı hesablamalarını dəyərləndirmək üçün audit
sübutlarından götürülmüĢ məbləğ və ya məbləğlər diapazonu.

(c)

Qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənlik (Estimation uncertainty) – Uçot qiymətləndirmələrinə və əlaqəli açıqlamalara
xas olan ölçmənin qeyri-dəqiqliyi.

(d)

Rəhbərliyin qeyri-obyektivliyi (Management bias) –
Məlumatları hazırlayarkən rəhbərlik tərəfindən bitərəfliyin
pozulması.

(e)

Rəhbərliyin müĢahidə əsaslı qiymətləndirməsi (Management’s point estimate) – Rəhbərliyin öz maliyyə hesabatlarında uçot qiymətləndirmələri kimi müəyyən etmək və ya
açıqlamaq üçün seçdiyi məbləğ.

(f)

Uçot qiymətləndirməsinin nəticəsi (Outcome of an account estimate) – Uçot qiymətləndirməsində nəzərdən
keçirilən əsas əməliyyatın (əməliyyatların), hadisənin
(hadisələrin) və ya Ģəraitin (Ģəraitlərin) təhlili ilə nəticələnən
faktiki pul məbləği.
BAS

(b)

Tələblər
Risklərin qiymətləndirilməsi prosedurları və əlaqədar fəaliyyətlər
8. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da4 nəzərdə tutulmuĢ risklərin qiymətləndirilməsi prosedurlarını və müəssisənin daxili nəzarət sistemi də daxil olmaqla, fəaliyyətinin və mühitinin öyrənilməsi üzrə
tədbirləri yerinə yetirərkən, auditor uçot qiymətləndirmələrindəki
əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyənləĢdirmək
və qiymətləndirmək üçün əsas yaradılması məqsədilə aĢağıda
göstərilən aspektləri nəzərdən keçirməlidir: (Ġst: Paraq. A12)
4

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 5-6-cı və 11-12-ci paraqraflar.
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(a) Əlaqədar açıqlamalar daxil olmaqla, uçot qiymətləndirmələri üçün əhəmiyyətli olan maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinin tələbləri. (Ġst: Paraq. A13-A15)
(b) Rəhbərlik tərəfindən maliyyə hesabatlarında uçot
qiymətləndirmələrinin tanınmasına və ya açıqlanmasına
ehtiyac yarada biləcək əməliyyatların, hadisələrin və
Ģəraitlərin müəyyən edilməsi. Bu prosesin gediĢində auditor
rəhbərliyə yeni uçot qiymətləndirmələrinin tətbiqinə və ya
mövcud olanlarının yoxlanılmasına zərurət yaradan
Ģəraitlərdə dəyiĢikliklərə dair sorğu verə bilər. (Ġst: Paraq.
A16-A21)
(c) Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini tərtib etməsi qaydası
və aĢağıda göstərilənlər daxil olmaqla, belə qiymətləndirmələrin əsaslandığı məlumatları dərk etməsi: (Ġst: Paraq.
A22-A23)

9.

(i)

Uçot qiymətləndirmələrinin tərtib edilməsində istifadə olunan metod və əgər varsa, modellər; (Ġst: Paraq.
A24-A26)

(ii)

Müvafiq nəzarət vasitələri; (Ġst: Paraq. A27-A28)

(iii)

Rəhbərliyin ekspert cəlb edib-etməməsi; (Ġst: Paraq.
A29-A30)

(iv)

Uçot qiymətləndirmələrinin əsaslandığı ehtimallar;
(Ġst: Paraq. A31-A36)

(v)

Əvvəlki dövrlə müqayisədə uçot qiymətləndirmələrinin tərtib edilməsi metodlarında dəyiĢikliklərin
mövcudluğu və buna ehtiyacın olub-olmaması,
dəyiĢiklik olubsa, bunun səbəbi; habelə (Ġst: Paraq.
A37)

(vi)

Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrində qeyri-müəyyənliyi təhlil edib-etməməsi və bunu necə etməsi.
(Ġst: Paraq. A38)

Auditor əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına daxil edilmiĢ uçot
qiymətləndirmələrinin nəticələrini və ya müvafiq hallarda,
hazırkı dövr üçün yenidən qiymətləndirilməsini yoxlamalıdır. Auditor yoxlamasının xüsusiyyəti və həcmi uçot qiymətləndirmələrinin
xüsusiyyəti və yoxlamadan əldə edilən məlumatın hazırkı dövrün

540 saylı BAS

646

UÇOT QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN, O CÜMLƏDƏN ƏDALƏTLĠ
DƏYƏR QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN VƏ ƏLAQƏLĠ
AÇIQLAMALARIN AUDĠTĠ

maliyyə hesabatlarına daxil edilən uçot qiymətləndirmələrindəki
əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsinə və qiymətləndirilməsinə uyğun olub-olmaması nəzərə alınmaqla müəyyən
edilir. Bununla belə, yoxlama həmin anda mövcud olan məlumat
əsasında əvvəlki dövrlərdə yürüdülmüĢ mühakimələri Ģübhə altına almaq üçün nəzərdə tutulmamıĢdır. (Ġst: Paraq. A39-A44)
Əhəmiyyətli təhriflər risklərinin müəyyən edilməsi və
qiymətləndirilməsi
10.

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın5 tələb etdiyi qaydada əhəmiyyətli təhriflər risklərinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi
zamanı auditor uçot qiymətləndirmələri ilə əlaqədar
dəyərləndirmələrdə qeyri-üəyyənlik dərəcəsini qiymətləndirməlidir.
(Ġst: Paraq. A45-A46)

11.

Auditor, özünün mühakiməsinə görə, yüksək qeyri-müəyyənliklə
müəyyən olunmuĢ uçot qiymətləndirmələrinin hər hansı birinin
əhəmiyyətli risklərinin yaranmasına səbəb olub-olmamasını
təyin etməlidir. (Ġst: Paraq. A47-A51)

QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər risklərinə qarĢı cavab
tədbirləri
QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər risklərinə əsasən auditor
aĢağıdakıları təyin etməlidir: (Ġst: Paraq. A52)
(a) Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələri ilə əlaqədar maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələblərini müvafiq qaydada tətbiq edib-etməməsini; habelə (Ġst: Paraq.
A53-56)
(b) Uçot qiymətləndirmələrinin tərtib edilməsi metodlarının
müvafiq olub-olmamasını, ardıcıl tətbiq edilib-edilməməsini, uçot qiymətləndirmələrində və ya onların
əvvəlki dövrdə tərtib edilməsi metodlarında dəyiĢikliklərin
vəziyyətə müvafiq olub-olmamasını. (Ġst: Paraq. A57-A58)
13.

5
6

330 saylı BAS-ın6 tələblərinə uyğun olaraq, qiymətləndirilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı cavab tədbirləri görərkən, auditor uçot qiymətləndirmələrinin xüsusiyyətini nəzərə alaraq,

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 25-ci paraqraf.
330 saylı BAS, 5-ci paraqraf.
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AÇIQLAMALARIN AUDĠTĠ

aĢağıdakılardan bir və ya bir neçəsini yerinə yetirməlidir:
(Ġst: Paraq. A59-A61)
(a) Auditor hesabatının tarixinə baĢ verən hadisələrin uçot
qiymətləndirmələrinə dair audit sübutu təqdim edib-etməməsini müəyyən etmək. (Ġst: Paraq. A62-A67)
(b) Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini necə tərtib etməsini
və əsaslandığı məlumatları test yoxlamasından keçirmək.
Bunu edərkən auditor aĢağıdakıları qiymətləndirməlidir:
(Ġst: Paraq. A68-A70)
(i)

Tətbiq edilən ölçmə üsulunun bu Ģəraitlərdə uyğun
olub-olmaması; habelə (Ġst: Paraq. A71-A76)

(ii)

Rəhbərlik tərəfindən istifadə olunan ehtimalların
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri
baxımından əsaslandırılmıĢ olub-olmaması. (Ġst:
Paraq. A77-A83)

(c) Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini tərtib etməsinə nəzarət
vasitələrinin səmərəliliyinin testdən keçirilməsi və münasib
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının yerinə yetirilməsi.
(Ġst: Paraq. A84-A86)
(d) MüĢahidə əsaslı qiymətləndirmələri və ya rəhbərliyin müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrini yoxlamaq üçün qiymətləndirmə hüdudlarını seçmək. Bu məqsədlə: (Ġst: Paraq.
A87-A91)
(i)

əgər auditor rəhbərlikdən fərqli ehtimal və ya metodlardan istifadə edərsə, özünün müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrinin və qiymətləndirmə hüdudlarının
nəzərə aldığı müvafiq dəyiĢən kəmiyyətləri yaratmaq
və rəhbərliyin müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrindən
hər hansı əhəmiyyətli fərqləri qiymətləndirmək üçün
yetərli olan rəhbərliyin ehtimalları və ya metodları ilə
razılaĢmalıdır. (Ġst: Paraq. A92)

(ii)

auditor qiymətləndirmə hüdudlarından istifadə etməyin uyğun olması qənaətinə gəldikdə, o, hüdudlar
çərçivəsində bütün nəticələr müvafiq hesab edilənədək mövcud audit sübutuna əsaslanan hüdudları
məhdudlaĢdırılmalıdır. (Ġst: Paraq. A93-A95)
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14.

12-ci paraqrafda sadalanmıĢ məsələlərin təyin edilməsində və
ya 13-cü paraqrafa müvafiq olaraq, qiymətləndirilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı cavab tədbirləri görərkən, auditor uçot qiymətləndirmələrinin bir və ya daha çox aspektləri ilə
əlaqədar yetərli münasib audit sübutu əldə etmək məqsədilə xüsusi bilik və bacarıqların tələb olunub-olunmadığını nəzərə almalıdır. (Ġst: Paraq. A96-A101)

Əhəmiyyətli təhriflər risklərinə cavab vermək üçün mahiyyəti
üzrə əlavə yoxlama prosedurları
Qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənlik

16.

7

330 saylı BAS-da7 nəzərdə tutulmuĢ mahiyyəti üzrə yoxlama
prosedurlarına əlavə olaraq, əhəmiyyətli risklərlə bağlı uçot
qiymətləndirmələri üçün auditor aĢağıdakıları dəyərləndirməlidir:
(Ġst: Paraq. A102)
(a)

Rəhbərlik alternativ ehtimal və ya nəticələri necə nəzərdən
keçirib və nə səbəbdən onlardan imtina edib və ya uçot
qiymətləndirmələrinin tərtib olunması zamanı rəhbərlik
ölçmələrdə qeyri-müəyyənliyə qarĢı cavab tədbirləri görmək üçün hansı digər vasitələrdən istifadə edib. (Ġst: Paraq.
A103-A106)

(b)

Rəhbərliyin istifadə etdiyi əhəmiyyətli ehtimallar əsaslıdırmı. (Ġst: Paraq. A107-A109)

(c)

Rəhbərlik tərəfindən tətbiq edilən əhəmiyyətli ehtimalların
əsaslılığının qiymətləndirilməsi və ya maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri müvafiq qaydada tətbiq
olunarsa, rəhbərliyin xüsusi hərəkətləri həyata keçirmək
niyyəti və bacarığı. (Ġst: Paraq. A110)

Əgər auditorun mühakiməsinə görə, rəhbərlik əhəmiyyətli risklərin yaranmasına səbəb olan uçot qiymətləndirmələrinə ölçmələrdə qeyri-müəyyənliyin təsirini müvafiq qaydada aradan qaldırmamıĢdırsa, auditor zəruri hesab edərsə, uçot qiymətləndirmələrinin əsaslılığını yoxlamaq üçün qiymətləndirmənin
hüdudlarını müəyyənləĢdirməlidir. (Ġst: Paraq. A111-A112)

330 saylı BAS, 18-ci paraqraf.
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15.

UÇOT QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN, O CÜMLƏDƏN ƏDALƏTLĠ
DƏYƏR QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN VƏ ƏLAQƏLĠ
AÇIQLAMALARIN AUDĠTĠ

Tanıma və qiymətləndirmə meyarları
17.

Əhəmiyyətli risklərlə bağlı olan uçot qiymətləndirmələri üçün
auditor aĢağıda göstərilənlər haqqında yetərli münasib audit
sübutu əldə etməlidir:
(a) Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarındakı uçot qiymətləndirmələrini tanımaq və ya tanımamaq haqqında qərarı; habelə (Ġst: Paraq. A113-A114)
(b) Uçot qiymətləndirmələrinin ölçülməsinin seçilmiĢ prinsipləri (Ġst: Paraq. A115)
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələblərinə
cavab verir.

Uçot qiymətləndirmələrinin əsaslılığının qiymətləndirilməsi və təhriflərin
müəyyən edilməsi
18.

Mövcud audit sübutlarına əsaslanaraq, auditor maliyyə hesabatlarındakı uçot qiymətləndirmələrinin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri kontekstində müvafiqliyini və ya
təhriflərdən ibarət olduğunu müəyyənləĢdirməlidir. (Ġst: Paraq.
A116-A119)

Uçot qiymətləndirmələri ilə əlaqədar məlumatların açıqlanması
19.

Auditor maliyyə hesabatlarındakı uçot qiymətləndirmələrinə dair
açıqlamaların maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin
tələblərinə müvafiq olub-olmaması haqqında yetərli münasib
audit sübutu əldə etməlidir. (Ġst: Paraq. A120-A121)

20.

Əhəmiyyətli risklərlə bağlı uçot qiymətləndirmələrinə münasibətdə auditor, həmçinin, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələri kontekstində maliyyə hesabatlarının qiymətləndirilməsində qeyri-müəyyənliyin açıqlanmasının yetərli olub-olmamasını qiymətləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A122-A123)

Rəhbərliyin mümkün qeyri-obyektivliyinin əlamətləri
21.

Auditor rəhbərlik tərəfindən uçot qiymətləndirmələrinin tərtib
edilməsi ilə bağlı yürüdülmüĢ mühakimə və qərarları yoxlayaraq,
rəhbərlikdə mümkün qeyri-obyektivlik əlamətlərinin olmasını
müəyyən etməlidir. Ayrı-ayrı uçot qiymətləndirmələrinin əsaslılığına
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dair qərar verilməsi məqsədləri üçün rəhbərlikdə mümkün qeyriobyektivlik əlamətləri özlüyündə təhriflər demək deyildir. (Ġst:
Paraq. A124-A125)
Yazılı təqdimatlar
22.

Auditor rəhbərlikdən, müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərdən uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanmasında istifadə olunmuĢ əhəmiyyətli ehtimalların əsaslılığına inanıb-inanmamaları
ilə bağlı yazılı təqdimatlar əldə edir. (Ġst: Paraq. A126-A127)

SənədləĢdirmə
23.

Auditor auditin sənədləĢdirilməsinə aĢağıdakıları daxil etməlidir8:
(a) Əhəmiyyətli risklərlə bağlı uçot qiymətləndirmələrinin və
onların açıqlanmasının əsaslılığına dair auditorun qərarları
üçün əsas; habelə
(b) Mövcud olduqda, rəhbərliyin mümkün qeyri-obyektivliyinin
əlamətləri. (Ġst: Paraq. A128)

***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
A1.

8

Biznes fəaliyyətinə xas olan qeyri-müəyyənliklər üzündən maliyyə hesabatlarının bəzi maddələri yalnız təxmini qiymətləndirilə
bilər. Bundan əlavə, maliyyə hesabatlarının hansısa bir maddəsinin
uçot qiymətləndirməsinə hansısa bir aktivin, öhdəliyin, Ģəxsi kapitalın komponentinin ayrıca xüsusiyyəti, maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələri ilə nəzərdə tutulan ölçmə metodu və ya
əsası nəticəsində ehtiyac yarana bilər. Maliyyə hesabatlarının bəzi
çərçivələri xüsusi ölçü metodlarını və maliyyə hesabatlarında
qiymətləndirmənin və məlumatın açıqlanmasının konkret metodlarını nəzərdə tutursa, digərlərində bununla bağlı müəyyən
tələblər olmur. Bu BAS-a Əlavədə maliyyə hesabatlarının müxtəlif çərçivələrinə uyğun olaraq ədalətli dəyər qiymətləndirmələri

230 saylı ‖Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8-11-ci və A6 paraqrafları.
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Uçot qiymətləndirmələrinin xüsusiyyəti (Ġst: Paraq. 2)

UÇOT QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN, O CÜMLƏDƏN ƏDALƏTLĠ
DƏYƏR QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN VƏ ƏLAQƏLĠ
AÇIQLAMALARIN AUDĠTĠ

və müvafiq açıqlamalar Ģərh olunur.
A2.

Bəzi uçot qiymətləndirmələri ölçmələrdə nisbətən az qeyrimüəyyənliklə bağlı olur və daha az əhəmiyyətli təhriflər riski
yaradır, məsələn:


Mürəkkəb olmayan təsərrüfat fəaliyyəti ilə məĢğul olan müəssisələrdə formalaĢdırılan uçot qiymətləndirmələri.



Cari əməliyyatlara aid olduğuna görə tez-tez tərtib edilən
və yenilənən uçot qiymətləndirmələri.



Dərc edilmiĢ faiz dərəcələri və ya qiymətli kağızların birja
qiymətləndirməsi kimi hamıya əlçatan olan məlumatlar
əsasında tərtib edilmiĢ uçot qiymətləndirmələri. Ədalətli
dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələri məqsədləri üçün bu cür
məlumatları ―ölçülə bilən‖ adlandırmaq olar.





A3.

Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
olaraq, adi ölçmə metodlarından istifadə etməklə ədalətli
dəyər qiymətləndirmələri tələb edən aktivlərə və ya öhdəliklərə asanlıqla tətbiq edilən ədalətli dəyər üzrə uçot
qiymətləndirmələri.
Ölçülə bilən ehtimalların və ilkin məlumatların istifadə
olunması Ģərtilə, yaxĢı məlum olan və hamı tərəfindən
qəbul edilən modelin tətbiq edildiyi ədalətli dəyər üzrə
uçot qiymətləndirmələri.

Bununla belə, bəzi uçot qiymətləndirmələri xüsusən aĢağıdakı
mühüm ehtimallara əsaslanmıĢ olduqda, ölçmədə qeyrimüəyyənliyin nisbətən yüksək ola bilməsini nəzərdə tuta bilər,
məsələn:


Məhkəmə çəkiĢməsinin nəticəsi ilə bağlı uçot qiymətləndirmələri.



Birjada qiymətləndirilməyən törəmə maliyyə alətlərinin ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələri.



Müəssisənin iĢləyib hazırladığı daha çox ixtisaslaĢdırılmıĢ modelin
istifadə olunduğu və ya bazar məkanında hamıya
əlçatan olmayan ehtimal və ya məlumatların istifadə edildiyi
ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələri.

A4. Qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənlik dərəcəsi müxtəlif ola bilər
540 saylı BAS
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və uçot qiymətləndirmələrinin xüsusiyyətindən, hamılıqla qəbul
olunan metod və ya modelin tətbiq edilmə səviyyəsindən, istifadə
olunmuĢ ehtimalların subyektivliyindən asılıdır. Bəzi hallarda
uçot qiymətləndirmələrində qeyri-müəyyənlik o dərəcədə böyük
ola bilər ki, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində
tanınmıĢ meyarların pozulmasına aparıb çıxara və uçot
qiymətləndirmələrinin tərtib edilməsini mümkünsüz edə bilər.
A5. Maliyyə hesabatlarının ədalətli dəyər qiymətləndirməsinin tələb
olunduğu maddələrin heç də hamısı qiymətləndirmədə qeyrimüəyyənliklə nəticələnmir. Məsələn, maliyyə hesabatlarının
bəzi maddələri üzrə faktik satıĢ əməliyyatlarının qiymətləri
barədə hamıya əlçatan və etibarlı informasiya təqdim edən
aktiv açıq bazar mövcud olur. Bu halda nəĢr olunmuĢ
qiymətləndirmələr, adətən, ədalətli dəyərin ən yaxĢı audit
sübutudur. Bununla belə, qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənlik
hətta qiymətləndirmə məlumatları və metodu düzgün müəyyən
edildikdə də baĢ verə bilər. Məsələn, əgər qiymətli kağızlar
zərfi bazarın həcmi ilə müqayisədə əhəmiyyətlidirsə və ya belə
kağızların likvidliyi ilə bağlı məhdudiyyətlər mövcuddursa, aktiv
və açıq bazarda qiymətləndirilən qiymətli kağızların dəyər
qiymətləndirməsi düzəliĢ tələb edə bilər. Əlavə olaraq, mövcud
makroiqtisadi amillər, məsələn, konkret bazarın likvidliyi
qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənliyə təsir göstərə bilər.
Ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələri ilə yanaĢı, uçot
qiymətləndirmələrinin tələb olunduğu vəziyyətlərə dair əlavə nümunələrə aĢağıdakılar aiddir:
BAS

A6.



ġübhəli borcların təmin edilməsi üçün ehtiyat;



Ehtiyatların köhnəlməsi;



Zəmanət üzrə öhdəliklər;



Amortizasiyanın hesablanması metodu və ya aktivlərin istismar müddəti;



Qaytarılması perspektivləri ilə bağlı qeyri-müəyyənlik olduqda, investisiyanın qiymətdən düĢməsinə görə dəyən
zərərin ödənilməsi üçün ehtiyat;



Uzunmüddətli müqavilələrin icrasının nəticəsi;
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A7.

Məhkəmə çəkiĢmələrinin yoluna qoyulması və məhkəmə
qərarlarının icrasından irəli gələn xərclər.

Ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələrinin tələb oluna biləcəyi digər hallara aĢağıdakıları misal göstərmək olar:


Aktiv və açıq bazarda satılmayan mürəkkəb maliyyə alətləri;



Səhmlərə əsaslanan ödəniĢlər;



ÖzgəninkiləĢdirilən mülkiyyət və ya avadanlıq;



BirləĢmə nəticəsində əldə olunmuĢ müəyyən aktivlər və
öhdəliklər, o cümlədən iĢgüzar nüfuz (qudvill) və qeyrimaddi aktivlər;



Müstəqil tərəflər arasında aktivlər və pul ödəniĢləri olmadan
öhdəliklər mübadiləsini, məsələn, müxtəlif fəaliyyət növləri
ilə məĢğul olan müəssisələr arasında pul ödəniĢləri ilə bağlı
olmayan istehsal avadanlığı mübadiləsini nəzərdə tutan
əməliyyatlar.

A8. Qiymətləndirmə maliyyə hesabatları hazırlandığı zaman
mövcud olan məlumata əsaslanan mühakimələr tələb edir. Bir
çox hallarda belə mühakimə qiymətləndirmə zamanı qeyrimüəyyən xarakter daĢıyan məsələlərə dair ehtimalları əhatə edir.
Audit aparılan zaman məlum olduqda, rəhbərliyin fəaliyyətinə və ya
onun istifadə etdiyi ehtimallara əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilən
gələcək Ģərait, əməliyyat və ya hadisələrin proqnozlaĢdırılması ilə
bağlı məsuliyyət daĢımır.
Rəhbərliyin qeyri-obyektivliyi
A9. Maliyyə hesabatları çərçivələri çox vaxt bitərəfliyi, baĢqa sözlə,
subyektivliyin olmamasını nəzərdə tutur. Lakin uçot qiymətləndirmələri dəqiq deyildir və rəhbərliyin mühakimələrindən
asılı ola bilər. Bu mühakimələrdə rəhbərliyin qərəzli və ya qərəzsiz (məsələn, arzu olunan nəticənin əldə edilməsinə sövq edən
motivlərin nəticəsi kimi) qeyri-obyektivliyi əks oluna bilər. Rəhbərliyin qeyri-obyektivliyi
baxımından uçot qiymətləndirmələrinin həssaslığı bu qiymətləndirmələrin hazırlanması
zamanı subyektivlik artdıqca yüksəlir. Rəhbərliyin qərəzsiz
qeyri-obyektivliyi və potensial qərəzli qeyri-obyektivlik imkanı
uçot qiymətləndirmələrinin tərtib olunmasında çox vaxt zəruri
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olan subyektiv qərarların ayrılmaz elementidir. Müntəzəm audit
zamanı keçmiĢ dövrlərin auditində müəyyən edilmiĢ rəhbərliyin
mümkün qeyri-obyektivlik əlamətləri cari dövrdə auditin planlaĢdırılmasına, risklərin müəyyənləĢdirilməsinə və qiymətləndirilməsinə təsir göstərir.
A10. Hesablar səviyyəsində rəhbərliyin qeyri-obyektivliyinin aĢkar
edilməsi çətin ola bilər. Bu, yalnız uçot qiymətləndirmələrinin
müəyyən qruplarının və ya hamısının ümumiləĢdirilmiĢ təhlili
zamanı və ya uçot qiymətləndirmələri bir neçə hesabat dövrü
ərzində müĢahidə edildikdə müəyyən edilə bilər. Baxmayaraq ki,
rəhbərliyin qeyri-obyektivliyinin bəzi formaları subyektiv qərarlara
əsaslanır, bu cür mühakimələr yürüdərkən rəhbərliyin maliyyə
hesabatlarının istifadəçilərini aldatmaq niyyəti olmaya
bilər. Belə niyyət olduqda, rəhbərliyin qeyri-obyektivliyi əslində
saxtakarlıq xarakteri daĢıyır.
İctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A11. Ġctimai sektorun müəssisələri ədalətli dəyər qiymətləndirmələri və
(və ya) ədalətli dəyərin müəyyənləĢdirilməsi üçün digər əsaslar
məqsədilə hamıya əlçatan və etibarlı məlumat mənbələrinin olmadığı spesifik xarakterli xeyli aktivlərə malik ola bilər. Çox
vaxt spesifik aktivlər pul vəsaitlərinin axınını yaratmır və aktiv
bazara malik olmur. Buna görə də ədalətli dəyər qiymətləndirməsi, bir qayda olaraq, mürəkkəb qiymətləndirmə prosedurları
tələb edir, nadir hallarda isə yerinə yetirilməsi, ümumiyyətlə,
mümkün olmur.
BAS

Riskin qiymətləndirilməsi prosedurları və əlaqədar fəaliyyətlər
(Ġst:Paraq. 8)
A12. Bu BAS-ın 8-ci paraqrafına əsasən riskin qiymətləndirilməsi
prosedurları və əlaqədar fəaliyyətlər müəssisənin istifadə edə
biləcəyi uçot qiymətləndirmələrinin gözlənilən xarakterini və
növünü müəyyənləĢdirməkdə auditora kömək edir. Ġlk növbədə,
auditor uçot qiymətləndirmələri ilə bağlı olan
əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən etmək və qiymətləndirmək,
habelə əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyətini, müddətini və
həcmini planlaĢdırmaq üçün müəssisə yetərincə öyrənilib-öyrənilmədiyini nəzərə almalıdır.
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Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri üzrə tələblərin
öyrənilməsi (Ġst: Paraq. 8(a))
A13. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri üzrə tələblərin
öyrənilməsi auditorun aĢağıdakıları müəyyənləĢdirməsinə kömək
edir:

Uçot qiymətləndirmələrinin tanınması9 və ya onların ölçmə
metodları üçün müəyyən Ģərtlər ilə əlaqədar göstəriĢin
olub-olmaması.


Ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinə icazə verən və ya bunu tələb edən, məsələn, aktivlər və öhdəliklərlə bağlı rəhbərliyin müəyyən fəaliyyət planını həyata keçirmək
niyyətinin olub-olmamasını nəzərə alan Ģərtlərin müəyyənləĢdirilib-müəyyənləĢdirilməməsi.



Tələb edilən və ya yol verilən açıqlamaların göstərilibgöstərilməməsi.

Belə anlayıĢ uçot qiymətləndirmələri ilə bağlı olan göstərilən
tələblərə necə riayət edilməsi barədə məsələnin rəhbərliklə müzakirəsi və belə tələblərin müvafiq qaydada yerinə yetirilməsi barədə
auditorun nəticə çıxarması üçün əsas yaradır.
A14. Maliyyə hesabatlarının çərçivələri rəhbərlik üçün alternativlərin
olması halında müĢahidə əsaslı qiymətləndirmənin tərtib edilməsinə dair tövsiyələr verə bilər. Məsələn, maliyyə hesabatlarının
bəzi çərçivələri tələb edə bilər ki, müĢahidə əsaslı
qiymətləndirmənin seçilmiĢ variantı rəhbərliyin ən uyğun nəticə
ilə bağlı mühakiməsini əks etdirsin.10 Digər çərçivələr isə, məsələn,
ehtimal nəzərə alınmaqla düzəliĢ edilmiĢ diskontlaĢdırılmıĢ gözlənilən kəmiyyətin tətbiqini tələb edə bilər. Bəzi hallarda rəhbərlik
dərhal müĢahidə əsaslı qiymətləndirmə apara bilər. Digər hallarda
etibarlı müĢahidə əsaslı qiymətləndirmə yalnız alternativ ehtimalların və ya əsasında müĢahidə əsaslı qiymətləndirmənin tərtib
9

Maliyyə hesabatlarının əksər çərçivələri tələb edir ki, mühasibat balansına və ya
mənfəət və zərərlər haqqında hesabata tanınma meyarlarına cavab verən maddələr
daxil edilsin. Uçot siyasətinin açıqlanması və ya maliyyə hesabatlarına qeydlərin
əlavə edilməsi uçot qiymətləndirmələri də daxil olmaqla, müvafiq maddələrin
tanınmaması problemini həll etmir.
10
Maliyyə hesabatlarının müxtəlif çərçivələri bu yolla müəyyən edilmiĢ müĢahidə əsaslı
qiymətləndirmələrin təsvir edilməsi üçün müxtəlif terminologiyadan istifadə edə bilər.
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edildiyi nəticələrin təhlilindən sonra edilə bilər.
A15. Maliyyə hesabatlarının çərçivələri uçot qiymətləndirmələrinə xüsusi təsir göstərən əhəmiyyətli ehtimallarla bağlı məlumatların
açıqlanmasını tələb edə bilər. Bundan əlavə, qiymətləndirmədə
qeyri-müəyyənlik yüksək dərəcədə olduqda maliyyə hesabatlarının
bəzi çərçivələri uçot qiymətləndirmələrinin tanınmasını qadağan
edir, lakin maliyyə hesabatlarına qeydlərdə müəyyən məlumatların
açıqlanmasını tələb edə bilər.
Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrinə tələbatın olmasını müəyyənləşdirməsinə yanaşmasının təhlili (Ġst: Paraq. 8(b))
A16. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik müəyyən
etməlidir ki, bu və ya digər sövdələĢmə, hadisə və ya Ģərait uçot
qiymətləndirmələrinə tələbat yaradırmı, habelə bütün zəruri uçot
qiymətləndirmələri müvafiq maliyyə hesabatlarıının tətbiq olunan
çərçivələrinə uyğun olaraq, maliyyə hesabatlarında tanınmıĢdırmı, ölçülmüĢdürmü və açıqlanmıĢdırmı.



Müəssisənin biznesi və fəaliyyət göstərdiyi sahə haqqında
rəhbərliyin məlumatı;



Rəhbərliyin cari dövrdə biznes strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı məlumatı;



Müvafiq hallarda, əvvəlki dövrlərdə müəssisənin maliyyə
hesabatlarının hazırlanması ilə bağlı rəhbərliyin ümumiləĢdirilmiĢ təcrübəsi.

Bu hallarda auditor rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrinə tələbatın
olmasını müəyyənləĢdirməsinə yanaĢması haqqında baĢlıca
olaraq rəhbərliyə sorğu göndərməklə məlumat əldə edə bilər.
Rəhbərliyin daha çox strukturlaĢdırılmıĢ yanaĢma tətbiq
etdiyi digər hallarda, məsələn, müəssisədə riskləri idarəetmə
üzrə bölmə mövcud olduqda, auditor uçot qiymətləndirmələrinə
və zərurət olduqda, onlara yenidən baxmağa tələbat yaradan
rəhbərlik tərəfindən vəziyyətlərin müntəzəm təhlili metodlarına və praktikasına münasibətdə riskləri qiymətləndirmə
prosedurlarını yerinə yetirə bilər. Uçot qiymətləndir657
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A17. Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrinə ehtiyac yaradan əməliyyat,
hadisə və Ģəraiti müəyyən etməsi aĢağıdakı amillərə əsaslana
bilər:
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mələrinin tamlığı, xüsusilə, onların öhdəliklərlə əlaqəli olması çox vaxt auditor üçün vacib amilə çevrilir.
A18. Auditorun riskləri qiymətləndirmə prosedurları nəticəsində əldə
etdiyi müəssisə və onun mühiti barədə təsəvvürlər audit
dövründə toplanmıĢ digər audit sübutları ilə birgə uçot qiymətləndirmələrinə tələbat yarada bilən vəziyyətləri və ya onlardakı
dəyiĢiklikləri müəyyən etməsinə kömək edir.
A19. Vəziyyətlərdəki dəyiĢikliklər haqqında rəhbərliyə ünvanlanmıĢ
sorğulara, məsələn, aĢağıdakı suallar daxil edilə bilər:



Müəssisə uçot qiymətləndirmələrinə tələbat yaradacaq hər
hansı bir yeni əməliyyat növləri tətbiq etmiĢdirmi.
Uçot qiymətləndirmələrinə tələbat yaradan sövdələĢmələrin
Ģərtləri dəyiĢmiĢdirmi.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələbləri
və ya digər səbəblər üzündən baĢ vermiĢ dəyiĢikliklər nəticəsində uçot qiymətləndirmələrini tənzimləyən uçot
siyasəti dəyiĢmiĢdirmi.



Tənzimləyici orqanların tələblərində və ya müəssisənin
nəzarətindən kənarda rəhbərlikdən mövcud uçot qiymətləndirmələrində düzəliĢ edilməsini və ya yenisinin hazırlanmasını tələb edən hər hansı bir dəyiĢiklik baĢ
vermiĢdirmi.



Yeni və ya düzəliĢ edilmiĢ mövcud uçot qiymətləndirmələrinə tələbat yarada bilən hər hansı bir yeni Ģərait və ya hallar
meydana gəlmiĢdirmi.

A20. Audit zamanı auditor rəhbərliyin təyin etmədiyi, uçot qiymətləndirmələrinə tələbat yaradan sövdələĢmə, hadisə və Ģəraitləri
müəyyən edə bilər. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da auditorun
müəssisənin riski qiymətləndirmə prosedurları ilə bağlı daxili
nəzarətdə əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların
olub-olmamasının
müəyyən etməsi daxil olmaqla, rəhbərliyin müəyyən edə bilmədiyi əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən etdiyi vəziyyətlər
təsvir edilmiĢdir.11
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
11

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 16-cı paraqraf.
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A21. Kiçik müəssisələrin auditi zamanı yuxarıda təsvir edilmiĢ
məsələlər çox vaxt az çətinlik yaradır, çünki kiçik müəssisələrin
təsərrüfat fəaliyyəti, bir qayda olaraq, məhdud xarakter daĢıyır,
həyata keçirdikləri əməliyyatlar isə daha az mürəkkəb struktura
malikdir. Bundan baĢqa, uçot qiymətləndirmələrinə tələbat çox
vaxt bir nəfər, məsələn, sahibkar-rəhbər tərəfindən müəyyənləĢdirilir və auditor sorğularını müvafiq olaraq formalaĢdıra bilər.
Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini hazırlamasına yanaşmasının
təhlili (Ġst: Paraq.8(c))



Müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi və qiymətləndirmə
prosedurlarının, o cümlədən zəruri qiymətləndirmə və
ölçmə metodlarının, lazım gələrsə, modelinin müəyyən
edilməsi;



Uçot qiymətləndirmələrinə təsir edən mühüm məlumat və
ehtimalların formalaĢdırılması və ya müəyyənləĢdirilməsi;



Uçot qiymətləndirmələrinə tələbat yaradan vəziyyətlərin
vaxtaĢırı təhlili və zərurət olduqda, uçot qiymətləndirmələrinə yenidən baxılması.

A23. Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini hazırlamasına yanaĢmasının öyrənilməsi zamanı auditor, məsələn, aĢağıdakı amilləri
nəzərdən keçirə bilər:


Uçot qiymətləndirmələrinin aid olduğu hesab və ya sövdələĢmə
kateqoriyaları (məsələn, uçot qiymətləndirmələri cari,
təkrarlanan və ya birdəfəlik, qeyri-adi sövdələĢmələrin uçotu
zamanı əmələ gəlirmi);



Rəhbərlik müəyyən uçot qiymətləndirmələrinin alınması
üçün hamılıqla qəbul edilmiĢ ölçmə metodlarını tətbiq edibmi, etmiĢdirsə, onda necə tətbiq etmiĢdir;



Uçot qiymətləndirmələri aralıq tarixdə mövcud olan məlumatlara əsaslanaraq tərtib edilmiĢdirmi, tərtib edilmiĢdirsə,
659
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A22. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik, eyni zamanda, uçot qiymətləndirmələrinin əldə edilməsi üçün müvafiq
prosedurlar iĢləyib hazırlamalı, o cümlədən daxili nəzarət sisteminin yetərliliyini təmin etməlidir. Bu prosedurlara aĢağıdakılar
daxildir:
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onda həmin tarixlə dövrün sonu arasında baĢ vermiĢ hadisələrin, sövdələĢmələrin və vəziyyətlərdə dəyiĢikliklərin təsiri
necə nəzərə alınmıĢdır və nəzərə alınmıĢdırmı.
Modellərdən istifadə edilməsi daxil olmaqla, qiymətləndirmə metodu
(Ġst: Paraq. 8(c)(i))
A24. Bəzi hallarda maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri uçot
qiymətləndirmələri üçün, məsələn, ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin məqsədləri üçün istifadə edilməli konkret model
kimi, müəyyən qiymətləndirmə metodunu göstərə bilər. Lakin
çox halda maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri
konkret qiymətləndirmə metodunun tətbiqini tələb etmir və ya
alternativ metodlar nəzərdə tuta bilər.
A25. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri müəyyən
vəziyyətlərdə istifadə etmək üçün konkret qiymətləndirmə metodunu göstərmirsə, auditorun uçot qiymətləndirmələrini tərtib
etmək üçün istifadə etdiyi müvafiq metodun öyrənilməsi zamanı
nəzərə ala biləcəyi amillərə aĢağıdakıları misal göstərmək olar:


Rəhbərlik konkret metodun seçilməsi zamanı qiymətləndirilmiĢ aktiv və ya öhdəliklərin xüsusiyyətini necə nəzərə alır;



Müəssisə müəyyən uçot qiymətləndirmələrinin əldə edilməsinin geniĢ Ģəkildə tətbiq olunduğu metodlara malik hər
hansı bir mühitdə, sahə və ya biznes dairəsində fəaliyyət
göstərirmi.

A26. Müəssisənin uçot qiymətləndirmələrinin əldə edilməsi üçün istifadə olunan modeli müstəqil Ģəkildə iĢləyib hazırladığı, yaxud
konkret sahədə və ya biznes mühitində geniĢ tətbiq edilən metoddan imtina etdiyi vəziyyətlərdə əhəmiyyətli təhriflər riski yüksək
ola bilər.
Müvafiq nəzarət vasitələri (Ġst: Paraq. 8(c)(ii))
A27. Müvafiq nəzarət vasitələrini öyrənərkən auditor, məsələn, uçot
qiymətləndirmələrini tərtib edən Ģəxslərin təcrübəsinə və ixtisas
səviyyəsinə diqqət yetirərək, aĢağıda göstərilən aspektləri nəzərdən keçirə bilər:


Rəhbərlik uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanması zamanı
istifadə olunan məlumatların tamlığını, münasibliyini və
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dəqiqliyini necə müəyyən edir;


Müvafiq səviyyəli rəhbərlik və münasib olduqda, idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən uçot qiymətləndirmələrinin
hazırlanmasında istifadə olunan ehtimallar və ilkin məlumatlar daxil olmaqla, uçot qiymətləndirmələrinin yoxlanılması və təsdiqlənməsi qaydası;



Müəssisənin adından uçot qiymətləndirmələri tələb edən
əməliyyatlar aparan və onların hazırlanmasına görə cavabdeh olan Ģəxslər arasında vəzifə bölgüsü; o cümlədən vəzifə
bölgüsü müəssisənin, onun məhsul və ya xidmətlərinin xüsusiyyətlərini (məsələn, iri maliyyə müəssisəsində vəzifə
bölgüsü müəssisənin xüsusi maliyyə məhsullarının ədalətli
dəyərinin qiymətləndirilməsinə və təsdiq edilməsinə məsul
olan müstəqil bölmənin mövcudluğunu nəzərdə tuta bilər,
həm də bu bölmə iĢçilərinin mükafatlandırılması bu cür
məhsullarla bağlı olmamalıdır) nəzərə alması nə dərəcədə
doğrudur.



Konkret məqsəd üçün müvafiq modelin layihələndirilməsi,
iĢlənib hazırlanması və ya seçilməsi;



Modelin istifadəsi;



Modelin bütövlüyünün saxlanması və vaxtaĢırı yoxlanması.

Rəhbərlik tərəfindən ekspertlərin cəlb edilməsi (Ġst: Paraq. 8(c)(iii))
A29. Rəhbərliyin tələb olunan müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələri
hazırlamaq üçün zəruri təcrübə və səriĢtəyə malik mütəxəssisləri
ola (və ya müəssisə iĢə götürə) bilər. Lakin bəzi hallarda rəhbərliyin belə qiymətləndirmələrin hazırlanmasına (və ya hazırlanmasında yardımçı olmağa) eksperti cəlb etməsinə zərurət yarana
bilər. Bu zərurətin yaranmasına aĢağıdakı hallar səbəb ola bilər:


Qiymətləndirmə tələb edən məsələnin ixtisaslaĢmıĢ xarakteri, məsələn, hasilat sənayesində mineral xammalların və
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A28. Vəziyyətdən asılı olaraq, uçot qiymətləndirmələrinin tərtib
edilməsinə digər vasitələr də nəzarət edə bilər. Məsələn, əgər
müəssisə uçot qiymətləndirmələrinin tərtib edilməsinin müəyyən
modelindən istifadə edirsə, rəhbərlik bu modellərin tətbiqini tənzimləyən qayda və prosedurları təyin edə bilər. Müvafiq vasitələr,
məsələn, aĢağıdakı amillərə nəzarəti əhatə edə bilər:

UÇOT QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN, O CÜMLƏDƏN ƏDALƏTLĠ
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ya karbohidrogen ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi;


Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin müvafiq
tələblərinə riayət etmək məqsədilə istifadə olunmalı modellərin texniki xüsusiyyətləri (məsələn, bəzi ədalətli dəyər
qiymətləndirmələri);



Uçot qiymətləndirmələri tələb edən Ģərait, sövdələĢmə və
ya hadisələrin qeyri-adi və nadir təsadüf edilən xüsusiyyəti.

Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A30. Kiçik müəssisələrdə uçot qiymətləndirmələri tələb edilən
vəziyyətlər çox vaxt elədir ki, sahibkar-rəhbər zəruri müĢahidə
əsaslı qiymətləndirməni müstəqil olaraq həyata keçirə bilər. Buna
baxmayaraq, bir sıra hallarda ekspertin köməyinə ehtiyac duyula
bilər. Sahibkar-rəhbərlə audit prosesinin ilkin mərhələlərində
uçot qiymətləndirmələrinin xüsusiyyəti və tamlığının, onların formalaĢdırılması prosesinin yetərliliyinin müzakirəsi ekspertin
cəlb edilməsi üçün zərurətin olub-olmamasını müəyyənləĢdirməkdə kömək edə bilər.
Ehtimallar (Ġst: Paraq. 8(c)(iv))
A31. Ehtimallar uçot qiymətləndirmələrinin ayrılmaz hissəsidir. Uçot
qiymətləndirmələrinin əsası olan ehtimalların təhlili zamanı auditorun nəzərdən keçirə biləcəyi məsələlərə, misal üçün, aĢağıdakılar aiddir:


Ehtimalların xüsusiyyəti, o cümlədən hansı birinin mahiyyətcə əhəmiyyətli olması;



Ehtimalların müvafiqliyinin və tamlığının qiymətləndirilməsinə rəhbərliyin yanaĢması (yəni bütün əhəmiyyətli
kəmiyyət dəyiĢmələri nəzərə alınmıĢdırmı);



Müvafiq olduqda, rəhbərliyin istifadə olunan ehtimalların
daxili ziddiyyətsizliyinin qiymətləndirilməsinə yanaĢması;



Ehtimalların rəhbərliyin nəzarətində olan məsələlərlə bağlı
olub-olmaması (məsələn, aktivin istismar müddətinin
qiymətləndirilməsinə təsir edə biləcək texniki xidmət proqramları haqqında ehtimallar), onların müəssisənin biznes
planlarına və mühitinə və ya onun nəzarəti xaricində olan
məsələlərə uyğunluğu (məsələn, faiz dərəcələri, ölüm
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göstəriciləri, mümkün məhkəmə iddiaları və ya tənzimləyici orqanların iradları, gələcək pul vəsaitləri axınlarının
müxtəlifliyi və vaxtı haqqında ehtimallar);


Ehtimalları təsdiqləyən sənədlərin (əgər olarsa) xüsusiyyəti
və həcmi.

Uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanmasında rəhbərliyə yardım
məqsədilə ehtimallar ekspert tərəfindən irəli sürülə və ya təsdiqlənə bilər. Bu ehtimallar rəhbərlik tərəfindən istifadə olunduqda, rəhbərliyin ehtimallarına çevrilir.
A32. Bəzi hallarda ehtimallar ilkin məlumatlara aid edilə bilər,
məsələn, rəhbərlik uçot qiymətləndirmələrini əldə etmək üçün
hansısa bir modeldən istifadə edilir, lakin ―ilkin məlumatlar‖ termini həm də konkret ehtimalların tətbiq edildiyi təməl məlumatlarını bildirə bilər.

A34. Ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələri halında ehtimallar
məlumatlandırılmıĢ, maraqlı və müstəqil tərəflərin (bəzən ―bazar
iĢtiraklçıları‖ və ya ekvivalent terminlə adlandırılırlar) hər hansı
bir aktivin mübadiləsi və ya hər hansı bir öhdəliyin satıĢı zamanı
ədalətli dəyərin müəyyənləĢdirilməsi üçün istifadə edəcəyi
məlumatları əks etdirir. Konkret ehtimallar, həmçinin, müxtəlif
ola bilir və qiymətləndirilən aktivin və ya öhdəliklərin xarakteristikalarından, qiymətləndirmə metodundan (məsələn, satıĢ və ya
gəlirlilik göstəriciləri əsasında) və maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinin tələblərindən asılı olur.
A35. Ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələrində istifadə olunan
ehtimallar və ilkin məlumatlar mənbə və əsasına görə aĢağıdakı
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A33. Rəhbərlik ehtimalların təsdiqlənməsi üçün daxili və xarici mənbələrdən alınmıĢ, münasibliyi və etibarlılığı fərqli olan müxtəlif
növ məlumatlardan istifadə edə bilər. Bəzi hallarda xarici
(məsələn, nəĢr olunmuĢ faiz dərəcələri və ya digər statistik
məlumatlar) və ya daxili mənbələrdən (məsələn, keçmiĢ dövrlərə
aid olan və ya müəssisənin qarĢılaĢdığı əvvəlki Ģəraitlər haqqında
məlumatlar) əldə edilmiĢ məlumatlar ehtimalın etibarlı əsası
ola bilər. Digər hallarda, məsələn, müəssisənin müvafiq
təcrübəsinin və ya məlumat almaq üçün xarici mənbələrinin olmaması kimi hallarda ehtimal daha subyektiv xarakter daĢıya
bilər.

UÇOT QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN, O CÜMLƏDƏN ƏDALƏTLĠ
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Ģəkildə fərqlənir:
(a) bazar iĢtirakçılarının hesabat verən müəssisənin müstəqil
mənbələrindən alınmıĢ bazar məlumatlarına əsasən (bəzən
―ölçülə bilən ilkin məlumatlar‖ kimi və ya ekvivalent terminlə ifadə edilə bilər) aktiv və ya öhdəliklərə qiymət
qoyulması üçün istifadə edəcəkləri məlumatları əks etdirən ehtimallar və ilkin məlumatlar;
(b) bazar iĢtirakçılarının bu vəziyyətlərdə mövcud olan ən sərfəli məlumatlara (bəzən ―ölçülə bilməyən ilkin məlumatlar‖
kimi və ya ekvivalent terminlə ifadə edilə bilər) əsaslanmaqla aktiv və öhdəliklərə qiymət qoyulmasında istifadə
edəcəkləri ehtimallar haqqında müəssisənin öz
mühakimələrini əks etdirən ehtimallar və ilkin məlumatlar.
Bununla belə, praktikada (a) və (b) ehtimalları arasındakı fərq
heç də həmiĢə açıq-aĢkar olmur. Bundan əlavə, rəhbərlik üçün
müxtəlif bazar iĢtirakçıları tərəfindən istifadə olunan müxtəlif
ehtimallar arasında seçim etmək zəruri ola bilər.
A36. Subyektivlik səviyyəsi, məsələn, ehtimal və ya ilkin məlumatların ölçülə bilməsinin müəyyən edilməsində qeyri-müəyyənlik
dərəcəsinə, bununla da hər hansı bir konkret uçot qiymətləndirməsi ilə bağlı əhəmiyyətli təhriflər riskinin auditor tərəfindən
yerinə yetirilən uçot qiymətləndirməsinə təsir göstərir.
Uçot qiymətləndirmələrinin alınması metodlarında dəyiĢikliklər (Ġst:
Paraq. 8(c)(v))
A37. Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrinin alınması qaydasını
nəzərdən keçirərkən, auditor müəyyən etməlidir ki, uçot
qiymətləndirmələrinin alınması metodlarında əvvəlki dövrlə
müqayisədə hər hansı bir dəyiĢiklik baĢ vermiĢdirmi və ya baĢ
verməliydimi. Vəziyyətin və ya müəssisəyə təsir edən mühitin və
ya maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələblərində
baĢ verən dəyiĢiklikləri əks etdirən hər hansı bir konkret
qiymətləndirmə metoduna düzəliĢ edilməsinə zərurət yarana
bilər. Rəhbərlik uçot qiymətləndirmələrinin metodunda hər hansı
bir düzəliĢ edərsə, bu metodun daha münasib olmasını və ya
yuxarıda göstərilən dəyiĢiklikləri əks etdirməsini təsdiqləməlidir.
Məsələn, rəhbərlik bazar dəyəri üzrə qiymətləndirmə metodun540 saylı BAS
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dan modelin istifadəsinə keçməklə uçot qiymətləndirmələrinin
hazırlanmasının əsaslarını dəyiĢərsə, auditor bazarda vəziyyətə
dair rəhbərliyin ehtimallarının müvafiq iqtisadi amillərə münasib
olub-olmamasını yoxlamalıdır.
Qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənlik (Ġst: Paraq. 8(c)(vi))
A38. Rəhbərliyin qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənliyin nəticələrini
nəzərə alması, əgər nəzərə alınmıĢdırsa, necə nəzərə alınması ilə
bağlı məsələni təhlil edərkən, auditor aĢağıdakı aspektləri nəzərdən keçirə bilər:


Rəhbərlik alternativ ehtimalları və ya nəticələri nəzərdən
keçirmiĢdirmi, əgər nəzərdən keçirmiĢdirsə, onda necə
(məsələn, həssaslığın təhlili vasitəsilə ehtimallarda dəyiĢikliklərin uçot qiymətləndirmələrinə təsirini müəyyən
etməklə);



Təhlil bir neçə ssenarinin olduğunu göstərdikdə, uçot qiymətləndirməsinin necə formalaĢdırılması;



Əvvəlki dövrlərdə əldə edilmiĢ uçot qiymətləndirmələrinin
nəticələrinin monitorinqi keçirilirmi və rəhbərlik belə monitorinqin yekunları üzrə zəruri tədbirlər görürmü.

A39. Uçot qiymətləndirmələrinin nəticəsi çox vaxt əvvəlki dövrün
maliyyə hesabatlarında tanınmıĢ uçot qiymətləndirmələrindən
fərqlənir. Bu fərqlərin səbəblərini müəyyən etmək və anlamaq
üçün riskin qiymətləndirilməsi prosedurlarını həyata keçirməklə,
auditor aĢağıdakıları əldə edə bilər:


Rəhbərliyin tətbiq etdiyi əvvəlki dövrün qiymətləndirmə
proseslərinin səmərəliliyi ilə bağlı məlumat. Bununla auditor cari dövrdə belə prosesin mümkün səmərəliliyi haqqında fikir yürüdə bilər.



Əvvəlki dövrün uçot qiymətləndirmələrinin cari dövrdə
yenidən qiymətləndirilməsinə dair audit sübutları.



Maliyyə hesabatlarında açıqlama tələb edə bilən qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənlik kimi məsələlərə dair audit sübutları.

A40. Əvvəlki dövrlərin uçot qiymətləndirmələrinin təhlili, həmçinin,
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Əvvəlki dövrlərin uçot qiymətləndirmələrinin təhlili (Ġst: Paraq. 9)
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auditora cari dövrdə uçot qiymətləndirmələrinin həssaslığının
rəhbərliyin mümkün qeyri-obyektivliyinə məruz qalmasını
artıran və ya bu qeyri-obyektivliyin mövcudluğuna iĢarə edən
vəziyyət və ya Ģəraitlərin müəyyən olunmasında kömək edə bilər.
Auditorun peĢəkar inamsızlığı belə vəziyyət və ya Ģəraitləri aĢkar
etməyə, əlavə audit prosedurlarının xüsysiyyətini, müddətini
və həcmini müəyyənləĢdirməyə yardım edir.
A41. 240 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditor rəhbərliyin əhəmiyyətli
uçot qiymətləndirmələri ilə bağlı mühakimə və ehtimallarının
retrospektiv təhlilini də aparmalıdır.12 Bu təhlil rəhbərliyin
nəzarət vasitələrinə etinasızlığı riskinə cavab olaraq dələduzluq
nəticəsində baĢ verən əhəmiyyətli təhriflər riski olan qərəzlər üzrə
uçot qiymətləndirmələrinin yoxlanılması prosedurlarının iĢlənib
hazırlanması və həyata keçirilməsi məqsədilə aparılır. Praktikada
bu BAS-a uyğun olaraq, riskin qiymətləndirilməsi proseduru kimi,
əvvəlki dövrlərin uçot qiymətləndirmələrinin təhlili 240 saylı
BAS-da tələb olunan təhlillə bağlı həyata keçirilə bilər.
A42. Auditor əvvəlki dövrdə audit zamanı yüksək qeyri-müəyyənliyə
malik olaraq müəyyən edilmiĢ uçot qiymətləndirmələri və ya əvvəlki dövrə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢmiĢ uçot qiymətləndirmələri üçün daha ətraflı təhlilin tələb olunduğu qənaətinə
gələ bilər. Digər tərəfdən, məsələn, cari, təkrarlanan sövdələĢmələrin
uçotunun gediĢində formalaĢdırılan uçot qiymətləndirmələrinə
münasibətdə auditor bu nəticəyə gələ bilər ki, riskin qiymətləndirilməsi prosedurları qismində analitik prosedurların yerinə yetirilməsi belə təhlilin məqsədləri üçün yetərlidir.
A43. Dəyərləndirmə tarixində olan Ģəraitlərə əsaslanan ədalətli dəyər üzrə
uçot qiymətləndirmələri və digər uçot qiymətləndirmələri üzrə əvvəlki
dövrün maliyyə hesabatlarında tanınmıĢ ədalətli dəyər məbləği və
cari dövr üzrə yenidən qiymətləndirilən nəticə və ya məbləğ arasında
daha böyük fərqlər mövcud ola bilər. Bunun səbəbi belə uçot
qiymətləndirmələrinin tərtib edilməsinin məqsədi hansısa bir konkret
zaman kəsiyində müəssisənin xarici mühitinin dəyiĢməsi ilə
əlaqədar əhəmiyyətli Ģəkildə və sürətlə dəyiĢən dəyər haqqında
təsəvvürlə bağlıdır. Buna görə də belə təhlili apararkən auditor
12

240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti‖
BAS, 32(b)(ii) paraqrafı.
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diqqəti əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və
qiymətləndirilməsi üçün faydalı olan məlumatın əldə olunması
üzərində cəmləĢdirməlidir. Məsələn, bəzi hallarda bazar
iĢtirakçılarının əvvəlki dövrün ədalətli dəyər üzrə uçot
qiymətləndirmələrinin nəticəsinə təsir edən ehtimallarındakı
dəyiĢikliklər auditin məqsədləri üçün əhəmiyyətli olan məlumatı
verməyə bilər. Bu halda əvvəlki dövrün ədalətli dəyər üzrə uçot
qiymətləndirmələrinin nəticəsinin nəzərdən keçirilməsi daha çox
rəhbərliyin tətbiq etdiyi qiymətləndirmə prosesinin
səmərəliliyinin təhlilinə, yəni rəhbərliyin müəyyən
hərəkətləri əsasında cari dövrdə belə prosesin mümkün
səmərəliliyi barədə auditorun fikir yürütməsinə yönəlməlidir.
A44. Uçot qiymətləndirməsinin nəticəsi ilə əvvəlki dövrün maliyyə
hesabatlarında tanınmıĢ məbləğ arasında fərq hökmən əvvəlki
dövrün maliyyə hesabatlarında təhrifin olduğunu göstərmir. Buna
baxmayaraq, məsələn, əgər əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının təsdiqlənməsi anında rəhbərlik üçün əlçatan olan və ya
bu maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı əsaslı olaraq əldə
edilən və nəzərə alınan məlumatdan əmələ gələrsə, həmin fərq
buna dəlalət edə bilər. Maliyyə hesabatlarının bir çox prinsipləri
uçot qiymətləndirmələrində təhriflər olan dəyiĢikliklərlə təhriflər
olmayan dəyiĢikliklər arasında fərqləndirmə ilə bağlı təlimatı və
onların uçota alınması qaydası üzrə tələbləri özündə ehtiva edir.

Qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənlik (Ġst: Paraq. 10)
A45. Uçot qiymətləndirmələrində qeyri-müəyyənlik dərəcəsi aĢağıdakı
amillərdən asılıdır:


Uçot qiymətləndirmələrinin mühakimədən asılı olması;



Uçot qiymətləndirmələrinin ehtimallardakı dəyiĢikliklərə
həssaslığı;



Qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənliyi azalda bilən tanınmıĢ
ölçmə metodlarının mövcudluğu (bu zaman ilkin məlumatlar qismində istifadə edilən ehtimalların subyektivliyi
qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənliyə səbəb ola bilər);



Proqnoz müddəti və gələcək hadisələri proqnozlaĢdırmaq
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üçün keçmiĢ hadisələr haqqında məlumatlardan istifadə
imkanları;


Kənar mənbələrdən əldə edilən etibarlı məlumatların
mövcudluğu;



Uçot qiymətləndirmələrinin tərtib edilməsi zamanı ölçülə
bilən və ölçülə bilməyən ilkin məlumatlardan istifadə
edilməsinin həcmi.

Uçot qiymətləndirmələrində qeyri-müəyyənliyin dərəcəsi qiymətləndirmənin qeyri-obyektivliyə həssaslığına təsir edə bilər.
A46. Əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsində auditor
aĢağıdakıları da nəzərə ala bilər:


Uçot qiymətləndirmələrinin faktiki və ya gözlənilən kəmiyyəti;



Uçot qiymətləndirmələrinin nəzərə alınmıĢ məbləği (yəni
rəhbərliyin müĢahidə əsaslı qiymətləndirməsi) ilə auditorun
fikrincə, qeydə alınması gözlənilən məbləğinin müqayisəsi;



Uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanmasına rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert cəlb edilmiĢdirmi;



Əvvəlki dövrün uçot qiymətləndirmələrinin təhlilinin nəticəsi.

Qiymətləndirmədə yüksək qeyri-müəyyənlik və əhəmiyyətli risklər (Ġst:
Paraq. 11)
A47. Yüksək qeyri-müəyyənliyə malik ola biləcək uçot qiymətləndirmələrinə dair misallara aĢağıdakılar aid ola bilər:


Mühakimədən yüksək dərəcədə asılı olan uçot qiymətləndirmələri, məsələn, çox illər sonra gələcəkdə baĢ verə biləcək
hadisələrdən asılı olan baĢa çatmamıĢ məhkəmə çəkiĢmələrinin nəticəsi və ya pul vəsaitlərinin hərəkətinin
məbləği və müddəti barədə uçot qiymətləndirmələri;



Tərtib edilməsi üçün hamılıqla tanınmıĢ ölçmə metodlarından istifadə edilməyən uçot qiymətləndirmələri;



Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiĢ oxĢar
qiymətləndirmələrin auditor təhlilinin nəticələri uçot
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qiymətləndirmələrinə münasibətdə ilkin qiymətləndirmə ilə
faktiki nəticə arasında əsaslı fərqlərin olduğunu göstərir;


Tərtib edilməsi üçün müəssisənin daxilində iĢlənib hazırlanmıĢ xüsusi modeldən istifadə olunduğu və ya ilkin
ölçmə məlumatlarının olmadığı ədalətli dəyər üzrə uçot
qiymətləndirmələri.

A48. Qiymətləndirməyə xas olan qeyri-müəyyənlik üzündən ilk baxıĢdan əhəmiyyətli olmayan uçot qiymətləndirmələri əhəmiyyətli
təhriflərə gətirib çıxara bilər; baĢqa sözlə, maliyyə hesabatlarında
qəbul edilmiĢ və ya açıqlanmıĢ məbləğin həcmi hökmən
qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənliyin göstəricisi ola bilməz.

A50. Auditor uçot qiymətləndirmələrinin əhəmiyyətli riskə səbəb olmasını müəyyən edərsə, nəzarət tədbirləri daxil olmaqla, müəssisədə tətbiq olunan nəzarət vasitələrini öyrənməlidir.13
A51. Bəzi hallarda uçot qiymətləndirmələrində qeyri-müəyyənlik
müəssisənin fəaliyyətinə davam etmə bacarığı haqqında ciddi
Ģübhə doğura bilər. Belə vəziyyətlərlə bağlı tələblər və tövsiyələr
570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da verilmiĢdir.14
QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı cavab
tədbirləri (Ġst: Paraq. 12)

13
14

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 29-cu paraqraf.
570 saylı ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS.
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A49. Bəzi hallarda qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənlik əsaslı uçot
qiymətləndirməsinin əldə edilə bilməyəcəyi qədər yüksək olur;
buna görə, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri bu və
ya digər maddənin qəbul edilməsini və ya ədalətli dəyər
qiymətləndirməsini qadağan edə bilər. Belə hallarda əhəmiyyətli
risklər təkcə uçot qiymətləndirmələrinin qəbul olunub-olunmaması və ya ədalətli dəyər qiymətləndirməsinin zərurəti məsələsi
deyil, açıqlamaların yetərliliyi də əhəmiyyətli risklərlə bağlı olur.
Belə uçot qiymətləndirmələrindən istifadə olunduqda maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri həmin uçot qiymətləndirmələri haqqında məlumatın və onlarla bağlı qiymətləndirmədə
yüksək qeyri-müəyyənliyin açıqlanmasını tələb edə bilər. (Ġst:
Paraq. A120-A123)

UÇOT QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN, O CÜMLƏDƏN ƏDALƏTLĠ
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A52. 330 saylı BAS auditordan xüsusiyyəti, müddəti və həcmi həm
maliyyə hesabatları, həm də təsdiqləmələr səviyyəsində uçot
qiymətləndirmələri ilə əlaqədar qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskini nəzərə alan audit prosedurlarını hazırlamağı və
həyata keçirməyi tələb edir.15 A53-A115-ci paraqraflar yalnız təsdiqləmələr səviyyəsində konkret cavab tədbirlərini təqdim edir.
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələblərinə riayət
olunması (Ġst: Paraq. 12(a))
A53. Maliyyə hesabatlarının bir çox çərçivələri uçot qiymətləndirmələrinin tanınması üçün müəyyən Ģərtləri göstərir, onların
alınması, tələb olunan açıqlamalar üçün metodları müəyyən edir.
Bu tələblər mürəkkəb xarakterli ola bilər və mühakimə
yürüdülməsini tələb edə bilər. Riskləri qiymətləndirmə prosedurlarının nəticələri nəzərə alınmaqla auditor maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin düzgün tətbiq olunmamağa
həssas ola bilən və ya fərqli Ģəkildə yozula bilən tələblərinə xüsusi diqqət yetirir.
A54. Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin
tələblərinə müvafiq qaydada riayət etməsi faktının müəyyən edilməsi
həm də, digərləri ilə yanaĢı, auditorun müəssisə və onun mühiti
ilə bağlı anlayıĢına əsaslanır. Məsələn, Ģirkətlərin birləĢməsi
nəticəsində əldə edilən qeyri-maddi aktivlər kimi bir sıra maddələrin ədalətli dəyər qiymətləndirməsi müəssisə və onun
fəaliyyətinin xüsusiyyətindən asılı olan xüsusi aspektlərlə bağlı ola
bilər.
A55. Bəzi hallarda rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinin tələblərinə müvafiq qaydada riayət edib-etməməsini
müəyyənləĢdirmək üçün əlavə audit prosedurlarının keçirilməsi,
məsələn, hər hansı bir aktivin fiziki vəziyyətinin yoxlanılması
zəruri ola bilər.
A56. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələblərinə riayət edilməsi rəhbərlikdən müəssisəyə təsir edən mühit və ya
vəziyyətdəki dəyiĢiklikləri nəzərə almağı tələb edir. Məsələn, aktivlərin və ya öhdəliklərin hər hansı bir kateqoriyası üçün fəal
bazarın meydana çıxması ona dəlalət edə bilər ki, bu aktiv və ya
15

330 saylı BAS, 5-6-cı paraqraflar.
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öhdəliklərin ədalətli dəyər qiymətləndirməsi üçün diskontlaĢdırılmıĢ pul vəsaitlərinin hərəkətinin tətbiqi daha məqsədəuyğun deyildir.
Dəyişikliklər üçün metod və əsasların ziddiyyətsizliyi (Ġst: Paraq. 12(b))
A57. Auditorun uçot qiymətləndirmələrində və ya onun hazrılanması metodlarında əvvəlki dövrlə müqayisədə baĢ vermiĢ dəyiĢikliyi
nəzərdən keçirməsi vacib əhəmiyyətə malikdir, çünki dəyiĢmiĢ
vəziyyətlərə və ya yeni məlumata əsaslanmayan istənilən dəyiĢiklik əsassız sayılır. Uçot qiymətləndirmələrində əsassız dəyiĢikliklər tədricən maliyyə hesabatlarında əksliklərə aparıb
çıxarır və təhriflərə səbəb ola, yaxud rəhbərliyin mümkün qeyriobyektivliyinin göstəricisinə çevrilə bilər.
A58. Bir çox hallarda rəhbərlik uçot qiymətləndirmələrində və ya onların alınması metodlarında əvvəlki dövrlə müqayisədə baĢ vermiĢ dəyiĢikliklər üçün vəziyyətlərdə baĢ vermiĢ dəyiĢikliyə
əsaslanan sanballı səbəblər göstərə bilər. Bu səbəblərin sanballılığı və uçot qiymətləndirmələrinin və ya onun alınması metodunda dəyiĢiklik üçün əsas verən hallar barədə rəhbərliyin
təsdiqləməsinin yetərliliyi mühakimə əsasında qiymətləndirilir.

A59. Əhəmiyyətli təhriflər risklərinə cavab vermək üçün auditorun
qərarına 13-cü paraqrafda nəzərdə tutulmuĢ ayrıca və ya bir-biri
ilə əlaqədə hansı cavabın verilməsi ilə əlaqədar aĢağıdakı
məsələlər təsir edə bilər:

Uçot qiymətləndirmələrinin xüsusiyyəti, o cümlədən adi və
qeyri-adi sövdələĢmələrlə əlaqədar olub-olmaması;


Yetərli münasib audit sübutu təqdim etmək baxımından,
prosedurun (prosedurların) gözlənilən səmərəliliyi;



QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski, o cümlədən
bu risklərin əhəmiyyətli risklər olub-olmaması.

A60. Məsələn, Ģübhəli borcların təmin edilməsinə sərf olunan
ehtiyatların əsaslılığının qiymətləndirilməsi zamanı digər prosedurlarla uzlaĢmada sonradan tutulmuĢ ödəmələrin yoxlanılması
səmərəli audit proseduru ola bilər. Uçot qiymətləndirmələrində
qeyri-müəyyənlik yüksək olduqda, məsələn, qiymətləndirmə
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Qiymətləndirilmiş əhəmiyyətli təhriflər risklərinə qarşı cavab tədbirləri
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müəssisə tərəfindən iĢlənib hazırlanmıĢ ölçülə bilməyən ilkin
məlumat modelinə əsaslandıqda, yetərli münasib audit sübutları
əldə etmək üçün 13-cü paraqrafda təsvir edilən qiymətləndirilmiĢ
risklərə cavab olaraq, bir neçə tədbirin əlaqələndirilməsi tələb
oluna bilər.
A61. Cavab tədbirlərindən hər birinin münasib olduğu halların əlavə
izahı A62-A95-ci paraqraflarda verilmiĢdir.
Auditor hesabatının tarixinə qədər baĢ verən hadisələr (Ġst: Paraq. 13(a))
A62. Auditor hesabatının tarixinə qədər baĢ verən hadisələrin uçot
qiymətləndirmələrinə aid audit sübutları verib-verməməsi
haqqında məsələnin həlli münasib cavab tədbirləri ola bilər, əgər
həmin hadisələrin aĢağıdakılarla bağlı ola biləcəyi gözlənilirsə:


Onlar baĢ verəcəkdir; habelə



Uçot qiymətləndirmələrini təsdiq və ya təkzib edəcək audit
sübutları təqdim edəcəkdir.

A63. Auditor hesabatının tarixinə qədər baĢ verən hadisələr bəzən uçot
qiymətləndirmələri haqqında yetərli münasib audit sübutları
təqdim edə bilər. Məsələn, hesabat dövründən az sonra köhnəlmiĢ
məhsul ehtiyatlarının tamamilə satılması onun xalis satıĢ
dəyərinin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar audit sübutunu təqdim
edə bilər. Belə vəziyyətlərdə müvafiq hadisələrə dair yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsi Ģərtilə, uçot qiymətləndirmələri ilə əlaqədar əlavə audit prosedurları tələb olunmaya
bilər.
A64. Digər hallarda auditor hesabatının tarixinə qədər baĢ verən hadisələr bəzi uçot qiymətləndirmələri üçün audit sübutları verməyə
bilər. Məsələn, bəzi uçot qiymətləndirmələri ilə əlaqəli hallar və
ya hadisələr uzun vaxt ərzində inkiĢaf edir. Bundan əlavə, ədalətli
dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanması məqsədləri
üzündən hesabat dövrü bitəndən sonra meydana gələn məlumatlar balans hesabatının tarixinə mövcud olmuĢ hadisə və ya
Ģəraitləri əks etdirə bilməz və buna görə də ədalətli dəyər üzrə
uçot qiymətləndirmələrinə tətbiq edilə bilməz. Auditorun
əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı tətbiq edə biləcəyi digər cavab
tədbirləri 13-cü paraqrafda müəyyən edilmiĢdir.
A65. Bəzi hallarda uçot qiymətləndirmələrinə zidd olan hadisələr onun
540 saylı BAS

672

UÇOT QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN, O CÜMLƏDƏN ƏDALƏTLĠ
DƏYƏR QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN VƏ ƏLAQƏLĠ
AÇIQLAMALARIN AUDĠTĠ

hazırlanması proseslərinin səmərəsizliyinə və ya rəhbərliyin
qeyri-obyektivliyinə dəlalət edə bilər.
A66. Hətta auditor müəyyən uçot qiymətləndirmələri baxımından bu
yanaĢmadan istifadə etməməyə qərar verdikdə, o, 560 saylı
BAS-ın16 tələblərinə əməl etməlidir. Auditor maliyyə hesabatlarında açıqlama və ya düzəliĢ tələb edən, maliyyə hesabatlarının
tarixi ilə auditor hesabatının tarixi arasında baĢ verən bütün hadisələrin müəyyənləĢdirildiyi17 və müvafiq qaydada maliyyə
hesabatlarında əks etdirildiyi18 haqda yetərli münasib audit sübutları əldə etmək üçün zəruri olan audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir. Ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələrindən
baĢqa, bir çox uçot qiymətləndirmələrinin tərtib edilməsi, bir
qayda olaraq, gələcək sövdələĢmələrin, Ģəraitlərin və ya hadisələrin
nəticələrindən asılı olduğu üçün 560 saylı BAS-a riayət edilməsi
xüsusilə mühüm rol oynayır.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər

Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini əldə etməsinin testləĢdirilməsi
(Ġst: Paraq. 13(b))
A68. Uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanması prosesinin və onun
əsaslandığı məlumatların testləĢdirilməsi ölçülə bilən və ölçülə
bilməyən ilkin məlumatlardan istifadə edildiyi modelin bazasında
əldə edilmiĢ ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinə münasibətdə
müvafiq ola bilər. Belə yanaĢma, həmçinin, məsələn, aĢağıdakı
hallarda müvafiq ola bilər:


Uçot qiymətləndirmələri müəssisənin uçot sistemi məlumat-

16

560 saylı ―Sonrakı hadisələr‖ BAS.
560 saylı BAS, 6 -cı paraqraf.
18
560 saylı BAS, 8-ci paraqraf.
17
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A67. Balans hesabatının tarixi ilə auditor hesabatının tarixi arasında
daha uzun müddət olduqda, bu dövrdə baĢ vermiĢ hadisələr
ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələrindən baĢqa uçot
qiymətləndirmələrinin yoxlanılması üçün səmərəli vasitə ola
bilər. Bu cür vəziyyət ehtimal ki, sahibkar tərəfindən idarə olunan
kiçik müəssisələrdə, xüsusən də uçot qiymətləndirmələri üzərində
rəsmiləĢdirilmiĢ nəzarət prosedurlarının olmadığı müəssisələrdə
mümkün ola bilər.
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larının köhnə üsulla iĢlənməsi yolu ilə əldə edildikdə;


Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarında oxĢar uçot qiymətləndirmələrinin auditor tərəfindən təhlili rəhbərliyin cari
dövrdə tətbiq etdiyi prosesin səmərəli olacağını ehtimal etməyə əsas verir;



Uçot qiymətləndirmələri oxĢar xarakterli və özlüyündə əhəmiyyətli olmayan mövqelərin böyük məcmusu əsasında
əldə edilmiĢdir.

A69. Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini əldə etməsi prosesinin
testləĢdirilməsi, məsələn, aĢağıdakıları əhatə edə bilər:


Uçot qiymətləndirmələrinin əsaslandığı məlumatların dəqiqliyi, tamlığı və əhəmiyyətliliyi, habelə həmin məlumatlardan və rəhbərliyin ehtimallarından istifadə etməklə onların
əldə edilməsinin düzgünlüyünün testləĢdirilməsi;



Xarici məlumatların və ya faktların, o cümlədən uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanması üçün rəhbərlik tərəfindən
cəlb edilmiĢ kənar ekspertlərdən əldə olunan məlumatların
mənbəyinin, əhəmiyyətliliyinin və etibarlılığının təhlili;



Uçot qiymətləndirmələrinin yenidən hesablanması və daxili
ziddiyyətsizlik nöqteyi-nəzərindən uçot qiymətləndirmələri
haqqında məlumatın təhlili;



Rəhbərliyin təhlil və təsdiqləmə proseslərinin nəzərdən keçirilməsi.

Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A70. Kiçik müəssisələrdə uçot qiymətləndirmələrinin alınması prosesi
iri müəssisələrə nisbətən daha az strukturlaĢdırılmıĢdır. Fəal
idarəetməyə malik kiçik müəssisələr mühasibat uçotu prosedurlarının müfəssəl təsvirlərinə, mürəkkəb mühasibat uçotu
məlumatlarına və ya yazılı uçot siyasətinə malik olmaya bilər.
Hətta əgər müəssisə rəsmi qaydada müəyyənləĢdirilmiĢ proseslərə malik olmazsa, bu o demək deyil ki, rəhbərlik auditorun uçot
qiymətləndirmələrini testləĢdirməsi üçün baza məlumatları
təqdim edə bilməz.
Ölçmə metodunun qiymətləndirilməsi (Ġst.: Paraq. 13(b)(i))
A71. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri konkret ölçmə
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metodunu təyin etmədikdə, istifadə olunan metodun, eləcə də tətbiq olunan hər hansı modelin bu halda müvafiq olub-olmadığının
dəyərləndirilməsi peĢəkar mühakimə məsələsidir.
A72. Bu məqsədlə auditor o cümlədən aĢağıdakı məsələləri nəzərdən
keçirə bilər:


Rəhbərliyin seçilən metodun istifadəsi üçün səbəbinin əsaslı
olub-olmaması;



Bu metodun seçilməsi zamanı rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində nəzərdə tutulmuĢ meyarları, əgər varsa, yetərli dərəcədə dəyərləndirib-dəyərləndirməməsi və müvafiq Ģəkildə tətbiq edib-etməməsi;



Qiymətləndirilən aktivin və ya öhdəliyin xüsusiyyətləri və
maliyyə hesabatlarında tətbiq olunan çərçivələrin uçot
qiymətləndirmələrinə tələbləri nəzərə alınmaqla, metodun
həmin Ģəraitdə müvafiq xarakterə malik olması;



Metodun müəssisənin fəaliyyətinin növünə, sahə və mühitinə uyğun olub-olmaması.

A73. Bəzi hallarda rəhbərlik bu nəticəyə gələ bilər ki, müxtəlif metodların tətbiqi əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən qiymətləndirmələr
verir. Bu hallarda seçilmiĢ metodun müvafiqliyinin qiymətləndirilməsi üçün müəssisənin belə fərqliliklərin səbəblərini necə
müəyyənləĢdirdiyini təhlil etmək məqsədəuyğun ola bilər.
A74. Bir sıra hallarda, xüsusilə də ədalətli dəyər üzrə uçot
qiymətləndirmələrinin alınması zamanı rəhbərlik modeldən istifadə edə bilər. Ġstifadə olunan modelin həmin vəziyyətlər üçün
uyğun olub-olmaması bir sıra amillərdən, o cümlədən müəssisənin xüsusiyyətlərindən və mühitindən, fəaliyyət göstərdiyi
sahədən, habelə qiymətləndirilən aktivin və ya öhdəliyin xüsusiyyətlərindən asılıdır.
A75. AĢağıda baxılan amillərin əhəmiyyətlilik dərəcəsi bu hallardan
asılıdır: müəssisə özünün iĢləyib hazırladığı modeldən istifadə
edirmi və ya belə model konkret sektorda və ya sahədə geniĢ istifadə edilirmi. Müəyyən hallarda müəssisə modelin iĢlənib
hazırlanması və testləĢdirilməsi üçün eksperti cəlb edə bilər.
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A76. Vəziyyətdən asılı olaraq, auditor modelin testləĢdirilməsi zamanı,
həmçinin, aĢağıdakı məsələləri nəzərdən keçirə bilər:


Ġstifadədən əvvəl model yoxlanılıbmı, onun təyinatı üzrə
yararlı olub-olmamasının müntəzəm təhlili aparılırmı.
Müəssisənin yoxlanılma prosesi aĢağıdakı amillərin
qiymətləndirilməsini əhatə edə bilər:
o

Modelin nəzəri baxımdan əsaslılığı və riyazi düzgünlüyü, o cümlədən onun parametrlərinin yararlılığı;

o

Ġlkin məlumatların tamlığı və bazar praktikasına
uyğunluğu;

o

Faktiki sövdələĢmələrlə müqayisədə modelin tətbiqinin nəticələri.



DəyiĢikliklərə nəzarətin müvafiq qayda və prosedurları mövcuddurmu.



Müntəzəm olaraq, xüsusən də ilkin məlumatlar subyektiv
olduqda, etibarlılıq üçün model yoxlanılırmı və
testləĢdirilirmi.



Modelin tətbiqinin nəticələrinə, o cümlədən ədalətli dəyər
üzrə uçot qiymətləndirmələrinə düzəliĢlər edilirmi və
həmin düzəliĢlər bazar iĢtirakçılarının oxĢar hallarda istifadə edəcəyi ehtimalları əks etdirirmi.



Modelə dair yetərli sənədləĢdirmə, o cümlədən onun nəzərdə
tutulan tətbiqinin sahə və məhdudiyyətləri, əsas parametrləri, tələb olunan ilkin məlumatlar və modelin yoxlanılmasının nəticələri üzrə sənədlər mövcuddurmu.

Rəhbərlik tərəfindən istifadə edilən ehtimallar (Ġst: Paraq. 13(b)(ii))
A77. Rəhbərliyin istifadə etdiyi ehtimalların auditor tərəfindən
qiymətləndirilməsi yalnız auditin keçirilməsi anına mövcud olan
məlumatlara əsaslanır. Rəhbərliyin ehtimalları ilə bağlı audit
prosedurları ehtimallara dair rəyin bildirilməsi məqsədilə deyil,
müəssisənin maliyyə hesabatlarının auditinin məqsədləri üçün
yerinə yetirilir.
A78. Rəhbərliyin istifadə etdiyi ehtimalların əsaslılığının qiymətləndirilməsi üçün auditor o cümlədən aĢağıdakı amilləri nəzərdən
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keçirə bilər:


Ayrı-ayrı ehtimalların əsaslı olub-olmaması;



Ehtimalların qarĢılıqlı əlaqəsi və daxili cəhətdən ziddiyyətsizliyi;



Ehtimalların bir-biri ilə uzlaĢmada və ya digər ehtimallarla
əlaqədə ya həmin uçot qiymətləndirmələri, ya da istənilən
digər uçot qiymətləndirmələri üçün əsaslılığı;



Ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələri üçün ölçülə
bilən bazar ehtimallarının müvafiq qaydada əks etdirilməsi.



Makroiqtisadi vəziyyət və müəssisənin fəaliyyətinin iqtisadi Ģəraiti.



Müəssisənin planları;



Əgər müvafiq olarsa, əvvəlki dövrlərdə istifadə edilən ehtimallar;



Tarixi məlumatların gələcək vəziyyətlərə və ya hallara münasibətdə nümunəvi hesab edilməsi Ģərti ilə müəssisənin
praktik təcrübəsi və əvvəllər fəaliyyət göstərdiyi Ģərait;



Maliyyə hesabatları ilə əlaqədar rəhbərliyin digər ehtimalları.

A80. Ġstifadə olunan ehtimalların əsaslılığı rəhbərliyin müəyyən
fəaliyyət planını yerinə yetirmək niyyətindən və bacarığından
asılı ola bilər. Bir çox hallarda rəhbərlik müəyyən aktiv və ya
öhdəliklərlə bağlı planları və niyyətləri sənədləĢdirir və müvafiq
tələblər maliyyə hesabatlarının çərçivələrində nəzərdə tutula bilər.
Rəhbərliyin niyyət və bacarıqları haqqında audit sübutlarının
əldə olunmalı həcmi peĢəkar mühakimə əsasında müəyyənləĢdirilsə də, auditor, məsələn, aĢağıdakı prosedurları yerinə yetirə bilər:


Rəhbərliyin əvvəlki dövrlərdə bəyan edilmiĢ niyyətlərinin
həyata keçirilməsinin təhlili;

677

540 saylı BAS

BAS

A79. Uçot qiymətləndirmələrinin əsaslandığı ehtimallar rəhbərliyin
gözlədiyi konkret məqsəd və strategiyaların nəticələrini əks etdirə
bilər. Belə hallarda auditor, məsələn, ehtimalların aĢağıdakılara
müvafiq olub-olmadığını nəzərə almaqla, onların əsaslılığını
qiymətləndirmək üçün audit prosedurları keçirə bilər:
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Tətbiq olunan hallarda, rəsmi olaraq təsdiq edilmiĢ büdcələr,
icazələr və ya protokollar daxil olmaqla, yazılı planların və
digər sənədlərin təhlili;



Rəhbərliyə konkret fəaliyyət planının əsaslılığı haqqında
sorğu göndərmək;



Maliyyə hesabatlarının tarixindən əvvəl və auditor hesabatının tarixinə qədər baĢ verən hadisələrin təhlili;



Müəssisənin mövcud öhdəliklərinin nəticələri daxil olmaqla, iqtisadi vəziyyət nəzərə alınmaqla müəssisənin konkret
fəaliyyət planını yerinə yetirmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi.

Bununla belə, maliyyə hesabatlarının bəzi prinsipləri uçot
qiymətləndirmələrinin çıxarılması zamanı rəhbərliyin niyyət və
planlarının nəzərə alınmasına icazə verməyə bilər. Belə vəziyyət
çox vaxt ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələri ilə əlaqədar
meydana çıxa bilər, çünki bu ölçmənin məqsədi məhz bazar
iĢtirakçıları tərəfindən istifadə olunan ehtimalların nəzərə alınmasıdır.
A81. Ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələrinin əsaslandığı ehtimalların əsaslılığını qiymətləndirərkən, auditor yuxarıda qeyd olunan məsələlərdən əlavə, müvafiq olarsa, aĢağıdakı aspektləri
nəzərdən keçirə bilər:


Müvafiq hallarda, rəhbərlik ehtimalların iĢlənməsi zamanı
konkret bazarın ilkin məlumatlarından istifadə edirmi, istifadə edirsə, onda necə;



Ehtimallar ölçülə bilən bazar vəziyyətlərinə və ədalətli dəyər üzrə qiymətləndirilən aktiv və ya öhdəliklərin xüsusiyyətlərinə uyğundurmu;



Bazar iĢtirakçılarının istifadə etdiyi ehtimalların mənbələri
nə dərəcədə müvafiq və etibarlıdır və rəhbərlik bir neçə
belə ehtimalın mövcud olduğu halda, seçimi necə həyata
keçirir;



Müvafiq hallarda, rəhbərlik müqayisə edilə bilən sövdələĢmələr,
aktivlər və öhdəliklərə dair məlumatları və ya onlarla bağlı olan
ehtimalları nəzərə alıbmı, nəzərə alıbsa, onda necə.
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A82. Bundan əlavə, ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələri həm
ölçülə bilən, həm də ölçülə bilməyən ilkin məlumatlardan ibarət
ola bilər. Ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələri ölçülə
bilməyən məlumatlara əsaslandıqda, auditorun nəzərə alacağı
digər məsələlərlə yanaĢı, rəhbərliyin aĢağıdakı aspektləri necə
təsdiqləməsi də daxil ola bilər:


Bazar iĢtirakçılarının uçot qiymətləndirmələri üçün əhəmiyyətli olan xüsusiyyətlərinin müəyyənləĢdirilməsi;



Rəhbərliyin bazar iĢtirakçılarının istifadə edəcəyi ehtimallara dair baxıĢına təsir göstərmək üçün öz ehtimallarında
edəcəyi dəyiĢikliklər;



Bu vəziyyətlərdə mövcud olan ən sərfəli məlumat nəzərə
alınmıĢdırmı;



Müvafiq hallarda, ehtimallar müqayisə edilə bilən sövdələĢmələri, aktivləri və ya öhdəlikləri necə nəzərə alır.

A83. Uçot qiymətləndirmələrinin əsaslandığı ehtimalların qanuniliyinin
təhlili zamanı auditor bir və ya bir neçə əhəmiyyətli ehtimalları
müəyyənləĢdirə bilər. Bu, uçot qiymətləndirmələrində yüksək
qeyri-müəyyənliyə dəlalət edə və bu səbəbdən əhəmiyyətli riskin
olduğunu göstərə bilər. Əhəmiyyətli risklərə qarĢı əlavə cavab
tədbirləri A102-A115-ci paraqraflarda təsvir edilmiĢdir.
Nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinin testləĢdirilməsi (Ġst: Paraq. 13(c))
A84. Uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanması qaydasına nəzarətin
səmərəliliyinin testləĢdirilməsi rəhbərliyin tətbiq etdiyi prosesin
yaxĢı təĢkil olunduğu, düzgün yerinə yetirildiyi və yeniləndiyi
halında müvafiq cavab tədbiri ola bilər. Məsələn:
679
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Əgər uçot qiymətləndirmələri ölçülə bilməyən ilkin məlumatlara
əsaslanmıĢdırsa, yetərli münasib audit sübutları əldə etmək üçün
ehtimalların 13-cü paraqrafda təsvir edilmiĢ qiymətləndirilmiĢ
risklərə qarĢı digər cavab tədbirləri ilə uzlaĢmada təhlilinə
ehtiyac olacaqdır. Belə vəziyyətlərdə auditorun digər audit prosedurlarını yerinə yetirməsi, məsələn, müvafiq səviyyəli rəhbərliyin
və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərin uçot qiymətləndirmələrinin təhlilini və iddialarını təsdiqləyən sənədləri
öyrənməsi zəruri ola bilər.

UÇOT QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN, O CÜMLƏDƏN ƏDALƏTLĠ
DƏYƏR QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN VƏ ƏLAQƏLĠ
AÇIQLAMALARIN AUDĠTĠ


Müvafiq səviyyəli rəhbərlik və uyğun hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən uçot qiymətləndirmələrinin
təhlili və təsdiqlənməsi üçün nəzarət vasitələri mövcuddur;



Uçot qiymətləndirmələri müəssisənin uçot sistemi məlumatlarının müntəzəm iĢlənməsi əsasında tərtib edilir.

A85. Nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinin testləĢdirilməsi aĢağıdakı
hallarda zəruridir:
(a)

Təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin
auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi həmin proses üzrə
nəzarət vasitələrinin səmərəli olması haqqında ehtimalı
nəzərdə tutur; yaxud

(b)

Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları özlüyündə təsdiqləmələr səviyyəsində yetərli münasib audit sübutları
təqdim etmir.19

Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A86. Uçot qiymətləndirmələrinin alınması prosesinə nəzarət vasitələri
kiçik müəssisələrdə də mövcud ola bilər, lakin onların formallıq
səviyyəsi fərqlidir. Bundan əlavə, kiçik müəssisələrdə rəhbərliyin
maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesində fəal iĢtirakı
səbəbindən müəyyən nəzarət vasitələrinin tələb olunmaması
barədə qərar qəbul edilə bilər. Bu zaman daha kiçik müəssisələrdə
auditorun müəyyənləĢdirə biləcəyi bir çox nəzarət vasitələri son
dərəcədə az sayda ola bilər. Bu səbəbdən də qiymətləndirilən
risklərə cavab tədbirləri qismində auditor mahiyyəti üzrə yoxlamalar keçirəcək və 13-cü paraqrafda təsvir edilmiĢ bir sıra digər
cavab tədbirlərini görəcəkdir.
MüĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrin və ya qiymətləndirmə hüdudlarının
hazırlanması (Ġst: Paraq. 13(d))
A87. Rəhbərliyin müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrinin yoxlanılması
üçün müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrin və ya qiymətləndirmə
hüdudlarının hazırlanması, məsələn, aĢağıdakı hallarda müvafiq
cavab tədbirləri ola bilər:

19

Uçot qiymətləndirmələri uçot sistemi məlumatlarının qeyri-

330 saylı BAS, 8-ci paraqraf.
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müntəzəm iĢlənməsi əsasında tərtib edilir.


Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarında oxĢar uçot qiymətləndirmələrinin auditor tərəfindən təhlili rəhbərliyin cari
dövrdə tətbiq etdiyi prosesin səmərəsiz olacağı ehtimalını
təsdiqləyir.



Rəhbərlik tərəfindən uçot qiymətləndirmələrinin alınması
prosesinə nəzarət vasitələri yaxĢı iĢlənib hazırlanmamıĢdır
və ya səmərəsiz icra edilir.



Hesabat dövrünün sonu ilə auditor hesabatının tarixi arasında baĢ verən hadisələr və ya sövdələĢmələr rəhbərliyin
müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrinə ziddir.



Auditor müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrin və ya qiymətləndirmə hüdudlarının hazırlanması üçün istifadə edilə
biləcək müvafiq məlumatların alternativ mənbələrinə malikdir.

A89. MüĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrin və ya qiymətləndirmə hüdudlarının hazırlanmasına yanaĢma bu Ģəraitdə hansı variantın
daha səmərəli hesab edilməsindən asılı olaraq fərqli ola bilər.
Məsələn, auditor ilkin müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrin hazırlanmasından baĢlaya bilər, sonra isə onun ehtimallar üzrə dəyiĢikliklərə həssaslığını müəyyənləĢdirə və rəhbərliyin müĢahidə
əsaslı qiymətləndirmələrinin təhlili üçün hüdudları təsdiq edə bilər. Yaxud auditor, mümkün hallarda, müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrin müəyyənləĢdirilməsi məqsədilə qiymətləndirmə
hüdudlarının hazırlanmasından baĢlaya bilər.
A90. Qiymətləndirmə hüdudlarının əksinə, müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrin hazırlanması üzrə auditorun qabiliyyəti bir sıra amillərdən, o cümlədən istifadə olunan modeldən, mövcud məlumatların
xüsusiyyəti və həcmindən və uçot qiymətləndirmələrində qeyrimüəyyənlikdən asılıdır. Bundan əlavə, müĢahidə əsaslı qiymət681
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A88. Hətta müəssisənin nəzarət vasitələri yaxĢı təĢkil olunduqda və
səmərəli icra edildikdə, müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrin və
ya qiymətləndirmə hüdudlarının hazırlanması qiymətləndirilmiĢ
risklərə qarĢı məhsuldar və səmərəli cavab tədbiri ola bilər. Digər
vəziyyətlərdə auditor bu yanaĢmanı əlavə prosedurların zəruri
olub-olmadığı və əgər olarsa, onların xüsusiyyətini və həcmini
müəyyənləĢdirməyin bir hissəsi kimi nəzərə ala bilər.

UÇOT QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN, O CÜMLƏDƏN ƏDALƏTLĠ
DƏYƏR QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN VƏ ƏLAQƏLĠ
AÇIQLAMALARIN AUDĠTĠ

ləndirmələrin və ya hüdudların hazırlanması haqqında qərar
mümkün nəticələrin və ehtimalların təhlilindən sonra tətbiq olunmalı müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələri və ya konkret ölçmə
metodunu (məsələn, ehtimal nəzərə alınmaqla düzəliĢ edilmiĢ
diskontlaĢdırılmıĢ gözlənilən dəyər)
nəzərdə tutan maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrindən asılı ola bilər
A91. Auditor müxtəlif üsullarla, məsələn, aĢağıdakı kimi üsullar vasitəsilə müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələri və ya qiymətləndirmə
hüdudlarını hazırlaya bilər:


Məsələn, həmin sektorda və ya sahədə geniĢ tətbiq olunan,
müəssisə və ya auditorun özü tərəfindən iĢlənib hazırlanmıĢ
model əsasında;



Rəhbərlik tərəfindən aparılmıĢ alternativ ehtimal və ya nəticələrin təhlilinin, məsələn, digər ehtimallar dəstinin tətbiqi
vasitəsilə baĢa çatdırılması;



Model hazırlamaq və onu icra etmək və ya müvafiq ehtimalları formalaĢdırmaq üçün zəruri təcrübəyə malik
mütəxəssisin cəlb edilməsi;



Digər müqayisə edilə bilən Ģəraitlər, sövdələĢmələr və ya hadisələr və ya müvafiq hallarda, oxĢar aktiv və öhdəliklər
bazarı əsasında.

Rəhbərliyin tətbiq etdiyi ehtimalların və ya metodun təhlili (Ġst: Paraq.
13(d)(i))
A92. MüĢahidə əsaslı qiymətləndirmələr və ya qiymətləndirmə hüdudları rəhbərliyin istifadə etdiyi ehtimallardan və metoddan fərqli
ehtimallar və metod əsasında hazırlandıqda, 13(d)(i) paraqrafına
uyğun olaraq, auditor uçot qiymətləndirmələrinin alınması üçün
rəhbərliyin tətbiq etdiyi ehtimalları və ya metodu
kifayət qədər
öyrənməlidir. Bu anlaĢma auditora müvafiq müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrin və ya hüdudların hazırlanması üçün lazım ola
bilən məlumatları əldə etməyə imkan verər. Bundan əlavə, belə
öyrənmə auditora kömək edəcək ki, rəhbərliyin əldə etdiyi
müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrdən fərqli olan hər hansı
əhəmiyyətli müxtəliflikləri baĢa düĢsün və qiymətləndirilsin.
Məsələn, fərqlər auditor tərəfindən istifadə edilən baĢqa, lakin
heç də az əsaslandırılmamıĢ ehtimallardan istifadənin
nəticəsində əmələ gələ bilər. Bu, uçot qiymətləndirmələrinin
540 saylı BAS
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müəyyən ehtimallara yüksək həssaslığına və buna görə də
qiymətləndirmələrdə qeyri-müəyyənliyin yüksək olduğuna,
deməli, əhəmiyyətli risklə bağlı ola biləcəyinə dəlalət edə bilər.
Rəhbərlik tərəfindən edilən faktiki səhvlərin nəticəsində də fərqliklər meydana gələ bilər. Vəziyyətdən asılı olaraq, nəticələrin
formalaĢdırılması zamanı auditor istifadə edilmiĢ ehtimalların
əsaslılığı və etibarlılığını, habelə uçot qiymətləndirmələrinin alınmasına yanaĢmalarda mövcud olan, əgər varsa, fərqləri rəhbərliklə müzakirə etməyi məqsədəuyğun hesab edə bilər.
Hüdudların məhdudlaĢdırılması (Ġst: Paraq. 13(d)(ii))

A94. Bir qayda olaraq, minimum əhəmiyyətliliyin astanasına qədər
məhdudlaĢdırılan hüdudlar rəhbərliyin müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrinin əsaslılığının təhlili üçün yetərlidir. Bununla belə,
xüsusən bir sıra sahələrdə hüdudları əhəmiyyətliliyin astanasından aĢağı səviyyəyə qədər məhdudlaĢdırmaq mümkün olmaya
bilər. Bu, uçot qiymətləndirmələrinin qəbul edilməsinə hökmən
mane olmur, lakin əhəmiyyətli risklərin meydana gəlməsi üçün
qiymətləndirmələrdə qeyri-müəyyənliyin yetərincə yüksək
olduğunu göstərə bilər. Əhəmiyyətli risklərə qarĢı əlavə cavab
tədbirləri A102-A115-ci paraqraflarda təsvir edilmiĢdir.
A95. Hüdudlar daxilində bütün nəticələrin əsaslı hesab olunduğu
vəziyyətə qədər hüdudların məhdudlaĢdırılması aĢağıdakılar vasitəsilə mümkün ola bilər:
(a)

auditorun fikrincə, hüdudların ucqar nöqtələrində olan
nəticələrin hüdudlardan kənarlaĢdırılması az inandırıcıdır;

(b)

auditorun hüdudlar daxilində bütün nəticələri əsaslı hesab
683
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A93. Auditor rəhbərliyin müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrin əsaslılığının təhlili üçün hüdudlardan (auditorun hüdudlarından) istifadə edilməsini məqsədəuyğun hesab etdikdə, 13(d)(ii)
paraqrafına uyğun olaraq, belə hüdudlar bütün mümkün nəticələri
deyil, bütün ―ağlabatan nəticələri‖ nəzərdə tutmalıdır.
Hüdudların məhsuldar olması üçün bütün mümkün nəticələrin
ona daxil edilməsinə yol verilmir, çünki bu halda hüdudlar hədsiz
dərəcədə geniĢ və auditin məqsədləri üçün səmərəsiz olar. Auditorun hüdudları o halda məhsuldar və səmərəli hesab edilir ki, o,
yetərincə məhduddur və auditora uçot qiymətləndirmələrində
təhrifin olması haqqında nəticə çıxarmağa imkan verir.

UÇOT QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN, O CÜMLƏDƏN ƏDALƏTLĠ
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etməsi qənaətinə gələnə qədər mövcud audit sübutlarına
əsaslanaraq hüdudların məhdudlaĢdırılmasının davam etdirilməsi. Nadir hallarda auditor audit sübutlarının müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrin mövcudluğunu göstərməsinə
qədər hüdudları məhdudlaĢdıra bilər.
Xüsusi bilik və ya bacarıqların tələb edilib-edilməməsinin nəzərə
alınması (Ġst: Paraq. 14)
A96. Auditin planlaĢdırılması zamanı auditor audit tapĢırığını yerinə
yetirmək üçün zəruri olan resursların xüsusiyyəti, müddəti və
həcmini müəyyən etməlidir.20 Zərurət olduqda, xüsusi bilik və
ya bacarıqlara malik Ģəxslər bu prosesə cəlb edilə bilər. Bundan
əlavə, 220 saylı BAS-a uyğun olaraq, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ əmin
olmalıdır ki, tapĢırıq qrupu və tapĢırıq qrupunun tərkibinə daxil
olmayan kənar ekspertlər audit tapĢırığını yerinə yetirmək üçün
cəm halında müvafiq səriĢtə və bacarıqlara malikdirlər.21 Uçot
qiymətləndirmələrinin auditi zamanı auditor özünün peĢə
təcrübəsi və tapĢırıq Ģərtləri əsasında uçot qiymətləndirmələrinin
bir və ya bir neçə aspektinin təhlilinə xüsusi bilik və ya bacarıqlara malik Ģəxsləri cəlb etmək tələbatının olub-olmamasını
müəyyənləĢdirə bilər.
A97. Xüsusi bilik və bacarıqlara malik Ģəxslərin cəlb edilməsi zərurəti
barədə auditorun qərarına təsir edə biləcək amillərə, həmçinin,
aĢağıdakılar daxildir:

20
21



Konkret biznes və ya iqtisadi fəaliyyət sahəsində (məsələn,
faydalı qazıntı yataqları, kənd təsərrüfatı aktivləri,
mürəkkəb maliyyə alətləri) ilkin aktiv, öhdəlik və ya xüsusi
kapital komponentinin xüsusiyyəti və ya növü.



Qiymətləndirmədə yüksək qeyri-müəyyənlik.



Məsələn, müĢahidə ediləsi bazar olmadıqda, ədalətli dəyər
üzrə qiymətləndirmələr zamanı istifadə edilə bilən
mürəkkəb hesablamalar və ya xüsusi modellər.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində nəzərdə
tutulan uçot qiymətləndirmələrinin mürəkkəb tələbləri,
eləcə də müxtəlif təfsirləri, ziddiyyətli və ya iĢlənilməmiĢ

300 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaĢdırılması‖ BAS, 8(e) paraqrafı.
220 saylı ―Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ BAS, 14-cü paraqraf.
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praktikası olan sahələrin mövcudluğu.


QiymətləndirilmiĢ risklərə cavab olaraq auditorun yerinə
yetirmək istədiyi prosedurlar.

A98. Hətta qiymətləndirmələrdə qeyri-müəyyənlik mövcud olduqda,
uçot qiymətləndirmələrinin əksəriyyəti üçün xüsusi bilik və
bacarıqların tələb ediləcəyi ehtimalı azdır. Məsələn, Ģübhəli
borclar üzrə ehtiyatları qiymətləndirmək üçün auditora xüsusi
bilik və ya bacarıqların tələb olunması az inandırıcıdır.
A99. Lakin mühasibat uçotu və ya audit çərçivəsindən kənara çıxan
aspektlərin baxılması zamanı auditor xüsusi bilik və bacarıqlara
malik olmaya bilər və ona ekspertin köməyi gərək ola bilər. 620
saylı BAS-da22 auditorun ekspertinin cəlb edilməsi üzrə tələbatı,
habelə ekspertin iĢindən istifadə edərkən auditorun məsuliyyətini müəyyənləĢdirən tələblər və tövsiyələr verilir.

A101. Auditorun ekspertlə və ya xüsusi bilik və bacarıqlara malik digər
Ģəxslərlə iĢ təcrübəsindən asılı olaraq, auditor onların iĢinin auditin məqsədlərinə uyğun gəlib-gəlməməsini müəyyənləĢdirmək
üçün maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin
tələblərini cəlb edilən Ģəxslərlə müzakirə etməyi məqsədəuyğun
hesab edə bilər.
Əhəmiyyətli risklərə cavab vermək üçün əlavə mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurları (Ġst: Paraq. 15)
A102. Əhəmiyyətli risklərin yaranmasına səbəb olan uçot qiymətləndirmələrinin auditi zamanı auditorun digər mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurları aĢağıdakı aspektlərin təhlilinə yönəldilməlidir:
(a) uçot qiymətləndirmələrinə qeyri-müəyyənliyinin təsiri və
22

620 saylı ―Auditorun ekspertlərinin iĢindən istifadə edilməsi‖ BAS.
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A100. Bundan əlavə, bir sıra hallarda auditor mühasibat uçotu və ya auditin müəyyən sahələrində xüsusi bilik və bacarıqların zəruri olması
qənaətinə gələ bilər. Həmin bilik və bacarıqlara malik Ģəxslər Ģirkətdə iĢə götürülə və ya kənar müəssisədən cəlb edilə bilərlər.
Həmin Ģəxslər tapĢırıq üzrə audit prosedurlarını yerinə yetirdikdə,
onlar tapĢırıq qrupunun üzvü hesab olunur və deməli, 220 saylı
BAS-da göstərilən tələblərə tabe olurlar.

UÇOT QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN, O CÜMLƏDƏN ƏDALƏTLĠ
DƏYƏR QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN VƏ ƏLAQƏLĠ
AÇIQLAMALARIN AUDĠTĠ

rəhbərliyin fikrincə, maliyyə hesabatlarında onların qəbul
edilməsinin müvafiq xüsusiyyəti; habelə
(b) əlaqədar açıqlamaların yetərliliyi.
Qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənlik
Rəhbərliyin qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənliklərə dair mülahizələri
(Ġst.: Paraq. 15(a))
A103. Vəziyyətdən asılı olaraq, rəhbərlik alternativ ehtimalların və ya
uçot qiymətləndirmələrinin nəticələrinin təhlili üçün müxtəlif
metodlardan istifadə edə bilər. Belə metodlardan biri həssaslıq
təhlilidir. Bu, uçot qiymətləndirmələrinin pul məbləğinin müxtəlif
ehtimallardan istifadə edilməsindən asılı olaraq necə dəyiĢməsini
nəzərdə tutur. Hətta ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələrində də belə dəyiĢikliklər ola bilər, çünki müxtəlif bazar
iĢtirakçıları müxtəlif ehtimallardan istifadə edirlər. Həssaslıq
təhlili əsasında bir sıra ssenarilər (bəzən ―nəticə hüdudları‖ adlanır): ―bədbin‖ və ―nikbin‖ ssenarilər iĢlənib hazırlana bilər.
A104. Həssaslıq təhlili uçot qiymətləndirmələrinin konkret ehtimallar
üzrə dəyiĢikliklərə həssas olmadığını göstərə bilər. Həmçinin,
təhlil uçot qiymətləndirmələrinin bir və ya bir neçə ehtimallara
həssas olduğunu göstərə bilər və bu zaman auditor onlara xüsusi
diqqət yetirməlidir.
A105. Bunlar o demək deyildir ki, qiymətləndirmələrdə qeyrimüəyyənliyə qarĢı cavabla bağlı hər hansı bir metod (məsələn,
həssaslıq təhlili) digərindən daha üstündür və ya rəhbərliyin
apardığı alternativ ehtimal və ya nəticələrin təhlili müfəssəl olmalı və böyük həcmdə sənədlərlə müĢaiyət olunmalıdır. Faktın
özü vacibdir ki, rəhbərlik qeyri-müəyyənliyin uçot qiymətləndirmələrinə mümkün təsirini müəyyənləĢdirmiĢ, lakin bunun
konkret üsulunu göstərməmiĢdir. Buna müvafiq olaraq, rəhbərlik alternativ ehtimalları və ya nəticələri təhlil etməmiĢsə, auditor
rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrində qeyri-müəyyənliyə qarĢı
hansı cavab tədbirləri gördüyünü onunla müzakirə etməli və belə
tədbirləri təsdiqləməsini tələb etməlidir.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A106. Kiçik müəssisələrdə qiymətləndirmələrdə qeyri-müəyyənliyin
təhlili üçün sadə alətlərdən istifadə edilə bilər. Mövcud sənədlərin
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təhlili ilə yanaĢı, auditor müvafiq sorğular göndərməklə, rəhbərliyin alternativ ehtimal və nəticələri nəzərdən keçirdiyi barədə
audit sübutları əldə edə bilər. Bundan əlavə, rəhbərlik alternativ
nəticələrin təhlili və ya uçot qiymətləndirmələrində qeyrimüəyyənliyə qarĢı digər cavab tədbirlərini tətbiq etmək üçün peĢə
vərdiĢlərinə malik olmaya bilər. Belə vəziyyətlərdə auditor alternativ ehtimalların və nəticələrin nəzərdən keçirilməsi prosesi,
bunun edilməsi üçün mövcud olan metodları və onun sənədləĢdirilməsi prosedurlarını rəhbərliyə izah edə bilər. Lakin bu,
maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin məsuliyyət
və öhdəliklərini dəyiĢdirməyəcəkdir.
Əhəmiyyətli ehtimallar (Ġst: Paraq. 15(b))
A107. Uçot qiymətləndirmələrinin çıxarılması üçün istifadə edilən ehtimalın tədricən dəyiĢdirilməsi uçot qiymətləndirmələrinin
ölçülməsinə əhəmiyyətli Ģəkildə təsir göstərəcəksə, belə ehtimal
əhəmiyyətli kimi qəbul ediləcəkdir.

A109. Rəhbərliyin ehtimallarının qiymətləndirilməsi zamanı auditorun
diqqət yetirməli olduğu aspektlər A77-A83-cü paraqraflarda
təsvir olunmuĢdur.
Rəhbərliyin niyyətləri və qabiliyyəti (Ġst: Paraq. 15(c))
A110. Rəhbərliyin ehtimalları, niyyəti və qabiliyyəti ilə əlaqədar olaraq
auditorun apardığı təhlil A13 və A80 paraqraflarında təsvir edilmiĢdir.
Qiymətləndirmə hüdudlarının inkişaf etdirilməsi (Ġst: Paraq. 16)
A111. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik hesab edə
bilər ki, o, əhəmiyyətli risklərin meydana gəlməsinə səbəb olan
uçot qiymətləndirmələrində qeyri-müəyyənliyin nəticələrinə qarĢı
adekvat cavab tədbirləri görmüĢdür. Lakin bəzi hallarda auditor
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A108. Rəhbərliyin məlumatlarına əsaslanan əhəmiyyətli ehtimalların
təsdiqlənməsi rəhbərliyin davamlı Ģəkildə həyata keçirdiyi strateji
təhlil və risklərin idarə edilməsi nəticəsində əldə edə bilər. Hətta
rəsmi təsdiqlənməmiĢ proses olmadıqda, məsələn, kiçik müəssisələrdəki kimi, auditor yetərli münasib audit sübutları əldə
etmək üçün sorğular göndərmək və rəhbərliklə müzakirə etməklə,
habelə digər audit prosedurlarını keçirməklə, ehtimalları
qiymətləndirə bilər.

UÇOT QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN, O CÜMLƏDƏN ƏDALƏTLĠ
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hesab edə bilər ki, rəhbərliyin gördüyü tədbirlər yetərli deyildir.
Bu, məsələn, auditorun mühakiməsinə görə aĢağıdakılar müĢahidə olunduqda baĢ verə bilər:


rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrində qeyri-müəyyənliyin
nəticələrinə qarĢı gördüyü cavab tədbirləri ilə əlaqədar
iĢinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi nəticəsində
yetərli münasib audit sübutları əldə edilə bilməz;



məsələn, oxĢar hallarda bənzər uçot qiymətləndirmələrinin
nəticələrinin xeyli dərəcədə dağınıq olması auditora məlum
olduqda, uçot qiymətləndirmələrində qeyri-müəyyənliyin
dərəcəsini əlavə olaraq tədqiq etmək zəruridir;



məsələn, auditor hesabatının tarixinə qədər baĢ vermiĢ hadisələrin təhlili yolu ilə digər audit sübutlarının əldə
edilməsi ehtimalı azdır;



rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanması zamanı mümkün qeyri-obyektivliyinin əlamətləri mövcuddur.

A112. Hüdudların müəyyənləĢdirilməsi zamanı auditorun bu məqsədlə
nəzərdən keçirdiyi amillər A87-A95-ci paraqraflarda təsvir
edilmiĢdir.
Tanıma və qiymətləndirmə meyarları
Maliyyə hesabatlarında uçot qiymətləndirmələrinin tanınması (Ġst:
Paraq. 17(a))
A113. Maliyyə hesabatlarında uçot qiymətləndirmələri tanındıqda, auditor əmin olmalıdır ki, uçot qiymətləndirmələrinin ölçülməsi
yetərincə düzgündür və maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan prinsiplərində nəzərdə tutulmuĢ tanıma meyarlarına uyğundur.
A114. TanınmamıĢ uçot qiymətləndirmələri ilə əlaqədar auditor maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində nəzərdə tutulmuĢ
tanıma meyarlarına faktiki olaraq riayət edilib-edilməməsini
yoxlamalıdır. Hətta uçot qiymətləndirmələri maliyyə hesabatlarında tanınmadıqda və auditor belə qərarın əsaslı olduğu qənaətinə gəldikdə, maliyyə hesabatlarına qeydlərdə müvafiq
hallar barədə məlumatların açıqlanmasına zərurət yarana bilər.
Auditor, həmçinin, müvafiq hallarda qərara gələ bilər ki, yüksək
dərəcədə qeyri-müəyyənliyi olan uçot qiymətləndirməsi kimi
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müəyyən edilmiĢ uçot qiymətləndirməsi 701 saylı BAS-a23
müvafiq olaraq auditor hesabatında məlumat veriləcək əsas audit
məsələsidir və ya izahedici paraqrafı auditor hesabatına daxil
etməyi zəruri hesab edə bilər (bax: 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS)24. Bu məsələ əsas audit məsələsi kimi müəyyən edildiyi halda
706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən izahedici paraqrafı auditor
hesabatına daxil etmək auditora qadağan edilir.25
Uçot qiymətləndirmələri üçün ölçmə əsasları (Ġst: Paraq. 17(b))
A115. Ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələri ilə əlaqədar maliyyə
hesabatlarının bəzi prinsiplərində ehtimal edilir ki, ədalətli
dəyərin etibarlı Ģəkildə təyin edilməsi ədalətli dəyər üzrə tələb
olunan və mümkün olan ölçmələrin və müvafiq açıqlamaların
məcburi Ģərtidir. Bəzi hallarda, məsələn, ölçmə üçün münasib
metod və ya əsas olmadıqda, bu Ģərtə etinasızlıq göstərilə bilər.
Belə hallarda auditor rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrində nəzərdə tutulan ədalətli dəyərin müəyyən
edilməsi Ģərtlərindən istifadə etməkdən imtinasının nə dərəcədə
əsaslı olduğunu müəyyənləĢdirməlidir.

A116. Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən, auditor bu nəticəyə gələ
bilər ki, uçot qiymətləndirmələri rəhbərliyin müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrindən fərqlənir. Audit sübutları müĢahidə əsaslı
qiymətləndirmələri təsdiqlədikdə, auditorun müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələri ilə rəhbərliyin müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələri arasında fərq təhrif əmələ gətirir. Auditor auditorun hüdudlarından istifadənin yetərli münasib audit sübutları təqdim etməsi qənaətinə gəldikdə, belə sübutlar auditorun hüdudlarından
kənara çıxan rəhbərliyin müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrini
təsdiqləməyəcəkdir. Belə hallarda təhrif, ən azı, rəhbərliyin
müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələri ilə auditorun hüdudlarında
ən yaxın nöqtə arasındakı fərqi göstərəcəkdir.

23

701 saylı ―Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumat
vermə‖ BAS.
24
706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraflar və digər məsələlər
paraqrafları‖ BAS.
25
706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 8(b) paraqrafı.
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Uçot qiymətləndirmələrinin əsaslılığının qiymətləndirilməsi və
təhriflərin müəyyən edilməsi (Ġst: Paraq. 18)
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A117. Rəhbərlik vəziyyətin dəyiĢməsi barədə subyektiv rəyə əsaslanaraq əvvəlki dövrlə müqayisədə uçot qiymətləndirmələrini və
ya onun hazırlanması metodunu dəyiĢdikdə, auditor audit sübutlarına əsaslanaraq, rəhbərlik tərəfindən ixtiyari dəyiĢiklik və ya
mümkün qeyri-obyektivlik
nəticəsində uçot qiymətləndirmələrində təhriflərin edilməsi qənaətinə gələ bilər. (A124A125-ci paraqraflara bax)
A118. 450 saylı BAS-da26 maliyyə hesabatları üçün aradan qaldırılmamıĢ təhriflərin nəticələrinin auditor tərəfindən
qiymətləndirilməsi məqsədilə təhriflərin fərqləndirilməsinə dair
tövsiyələr təqdim edilir. Dələduzluq və ya səhv ucbatından olmasından asılı olmayaraq, uçot qiymətləndirmələrinin təhrif
edilməsi aĢağıdakılar nəticəsində əmələ gələ bilər:


ġübhə doğurmayan (faktiki) təhriflər;



Auditorun fikrincə, uçot qiymətləndirmələri haqqında rəhbərliyin mühakimələrinin əsassızlığının və təhriflərlə bağlı
münasib olmayan uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiq
edilməsinin doğurduğu fikir ayrılıqları;



Ümumi icmallarda təhriflərin auditor tərəfindən keçirilən
qiymətləndirməsi, o cümlədən audit seçmələrində aĢkar
edilmiĢ təhriflərin belə seçmənin edildiyi bütün icmala
yayılması (adi təhriflər).

Bəzi hallarda uçot qiymətləndirmələri ilə bağlı olan təhriflər
təsvir edilən halların əlaqələndirilməsi nəticəsində əmələ gələ
bilər və belə təhriflərin ayrı-ayrılıqda müəyyən edilməsi çətin və
ya mümkünsüz ola bilər.
A119. Uçot qiymətləndirmələrinin əsaslılığının və istər maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələblərinə əsasən və
ya könüllü Ģəkildə maliyyə hesabatları üzrə qeydlərə daxil edilən
müvafiq açıqlamaların qiymətləndirilməsi əsasən maliyyə
hesabatlarında tanınmıĢ uçot qiymətləndirmələrinin auditi çərçivəsində qiymətləndirilən həmin aspektləri əhatə edir.
Uçot qiymətləndirmələri ilə əlaqədar məlumatların açıqlanması
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə müvafiq olaraq
26

450 saylı ―Audit zamanı müəyyən edilmiĢ təhriflərin dəyərləndirilməsi‖ BAS.
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edilən açıqlamalar (Ġst: Paraq. 19)
A120. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə müvafiq
olaraq maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi əhəmiyyətli
məsələlərin müvafiq açıqlamalarını əhatə edir. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri uçot qiymətləndirmələri ilə əlaqədar olan açıqlamaları mümkün hesab edə və ya tələb edə bilər,
həm də bəzi müəssisələr maliyyə hesabatlarına qeydlərdəki əlavə
məlumatları könüllü olaraq açıqlaya bilər. O cümlədən aĢağıdakı
məlumatlar açıqlana bilər:


Tətbiq edilən ehtimallar;



Hər hansı tətbiq olunan model daxil olmaqla, istifadə edilən
qiymətləndirmə metodu;



SeçilmiĢ qiymətləndirmə metodunun əsaslandırılması;



Əvvəlki dövrlə müqayisədə qiymətləndirmə metodunda edilən istənilən dəyiĢikliklərin təsiri;



Qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənliyin mənbələri və nəticələri.

A121. Bəzi hallarda maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri
qiymətlənditmələrdə qeyri-müəyyənliklə əlaqədar konkret
məlumatın açıqlanmasını tələb edə bilər. Məsələn, maliyyə
hesabatlarının bəzi çərçivələri aĢağıdakıları nəzərdə tuta bilər:


Əsas ehtimalların və qiymətləndirmələrdə qeyri-müəyyənliyin digər mənbələrinin aktiv və öhdəliklərin uçot dəyərinə
edilən əhəmiyyətli dəyiĢikliklərə səbəb olan əhəmiyyətli
risklərə malik açıqlanması. Həmin tələbləri, məsələn,
―Qiymətləndirmələrdə qeyri-müəyyənliyin əsas mənbələri‖
və ya ―Əhəmiyyətli uçot qiymətləndirmələri‖ adlandırmaq
olar.



Hüdudların formalaĢdırılmasında istifadə edilmiĢ mümkün
691

540 saylı BAS

BAS

Həmin açıqlamalar maliyyə hesabatlarında qəbul edilən və ya
açıqlanan uçot qiymətləndirmələrinin istifadəçilər tərəfindən baĢa
düĢülməsində vacib rol oynayır; həm də açıqlamaların maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələblərinə müvafiq
olması haqqında yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsinə ehtiyac duyulur.
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nəticə və ehtimalların hüdudlarının açıqlanması.


Ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələrinin müəssisənin
maliyyə vəziyyəti və fəaliyyətinin nəticələri üçün əhəmiyyətliliyi barədə məlumatların açıqlanması.



Müəssisənin məqsədlərinin keyfiyyət aspektlərinin, məsələn, risk amillərinin və onların əmələ gəlməsi yollarının,
risklərin idarə edilməsinin qayda və prosedurlarının,
riskləri ölçmək üçün istifadə edilən metodların, əvvəlki
dövrlə müqayisədə göstərilən istənilən keyfiyyət dəyiĢikliklərinin açıqlanması.



Kəmiyyət məlumatlarının, məsələn, əsas rəhbərlərin daxildəki mənbələrdən əldə etdikləri məlumatlar, o cümlədən
kredit riskləri, likvidlik riski və bazar riski əsasında müəssisənin risklərinin həcmi haqqında kəmiyyət açıqlamaları.

Əhəmiyyətli risklərə səbəb olan uçot qiymətləndirmələrində qeyrimüəyyənliyə dair açıqlamalar (Ġst: Paraq. 20)
A122. Əhəmiyyətli risklərlə əlaqələndirilmiĢ uçot qiymətləndirmələri
ilə əlaqədar olaraq, hətta açıqlamalar maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə müvafiq olduqda, auditor bu nəticəyə
gələ bilər ki, fakt və vəziyyətlər nəzərə alınmaqla, qiymətləndirmələrdə qeyri-müəyyənlik yetərincə açıqlanmamıĢdır. Auditor tərəfindən qiymətləndirmələrdə qeyri-müəyyənliyə dair
açıqlamaların yetərliliyinin müəyyənləĢdirilməsinin vacibliyi
uçot qiymətləndirmələrinin mümkün nəticələrinin hüdudları ilə
əhəmiyyətlilik arasında qarĢılıqlı əlaqələr gücləndikcə daha da
artır. (A94-cü paraqrafdakı izahlara bax).
A123. Bəzi hallarda auditor qiymətləndirmələrdə qeyri-müəyyənliklə
əlaqədar olan halları maliyyə hesabatlarına qeydlərdə təsvir
etmək üçün rəhbərliyi təhrik etməyi məqsədəuyğun saya bilər.
Qiymətləndirmələrdə qeyri-müəyyənliyə dair maliyyə hesabatlarında rəhbərliyin açıqlamalarının yetərli olmaması və ya yalnıĢ
olması haqqında auditorun mülahizələrinin auditor rəyində əks
etdirilməsi ilə bağlı tövsiyələr 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BASda27 verilir.
Rəhbərliyin mümkün olan qeyri-obyektivliyinin əlamətləri (Ġst: Paraq. 21)
27

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ‖Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
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A124. Audit zamanı auditor rəhbərliyin mümkün qeyri-obyektivliyinin
əlamətlərini göstərən mühakimələri və qərarları barədə məlumat
əldə edə bilər. Həmin əlamətlər auditorun riskləri qiymətləndirməsinin və əlaqəli cavab tədbirlərinin uyğun olaraq qalıbqalmaması haqqında auditorun qənaətinə təsir edə bilər və
auditin qalan hissəsi üçün auditorun belə əlamətlərin nəticələrini
nəzərə almasına ehtiyac ola bilər. Bundan əlavə, həmin hərəkətlər
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da28 izah edildiyi kimi, bütövlükdə
maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olması barədə
auditorun qiymətləndirməsinə təsir göstərə bilər.



Vəziyyətlərdə dəyiĢikliklərin olmasına dair rəhbərliyin subyektiv qiymətləndirməsinə əsasən uçot qiymətləndirmələrində və ya onların hazırlanması metodunda
dəyiĢikliklər.



Ədalətli dəyər üzrə uçot qiymətləndirmələrində müəssisənin
ölçülə bilən bazar ehtimallarına zidd olan ehtimallarından
istifadə edilməsi.



Rəhbərlik üçün sərfəli olan müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələr təqdim edən əhəmiyyətli ehtimalların seçilməsi və
ya formalaĢdırılması.



Nümunənin nikbinliyini və ya bədbinliyini göstərən müĢahidə
əsaslı qiymətləndirmələrin seçilməsi.

Yazılı təqdimatlar (Ġst: Paraq. 22)
A126. 580 saylı BAS-a29 yazılı təqdimatlardan istifadə olunması Ģərh
edilir. Qiymətləndirmədə qeyri-müəyyənliyin xüsusiyyəti,
əhəmiyyətliliyi və dərəcəsindən asılı olaraq, maliyyə hesabatlarında tanınan və ya açıqlanan uçot qiymətləndirmələri haqqında
yazılı təqdimatlara aĢağıdakılar aid ola bilər:


Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri nəzərə alınmaqla, rəhbərliyin istifadə etdiyi əlaqədar ehtimallar və

28

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS.
29
580 saylı ―Yazılı təqdimatlar‖ BAS.
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A125. Uçot qiymətləndirmələri ilə əlaqədar rəhbərlikdə mümkün qeyriobyektivliyin əlamətlərinə aĢağıdakılar daxildir:
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modellər daxil olmaqla, qiymətləndirmə proseslərinin müvafiq xüsusiyyəti və onların tətbiqinin ardıcıllığı.


Uçot qiymətləndirmələrinə və açıqlamalara aidiyyəti olan
hallarda müəssisənin adından rəhbərliyin müəyyən
fəaliyyət planına riayət etmək niyyəti və qabiliyyətinin tətbiq olunan ehtimallarda müvafiq qaydada əks etdirilməsi.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
uçot qiymətləndirmələri ilə əlaqədar olan açıqlamaların
tamlığı və münasib xüsusiyyəti.



Maliyyə hesabatlarında olan açıqlamalara və uçot qiymətləndirmələrinə düzəliĢlər edilməsini tələb edən hər hansı
sonrakı hadisənin olmaması.

A127. Maliyyə hesabatlarında tanınmayan və açıqlanmayan uçot
qiymətləndirmələri ilə əlaqədar yazılı təqdimatlara, həmçinin,
aĢağıdakılar aid ola bilər:


Uçot qiymətləndirmələrinin maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrində nəzərdə tutulmuĢ tanınma və ya
açıqlama meyarlarına uyğun gəlməməsi barədə rəhbərliyin
fikrinin əsaslılığı (bax: A114-cü paraqraf);



Ədalətli dəyər qiymətləndirmələrindən savayı, bütün uçot
qiymətləndirmələri ilə əlaqədar maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri ilə müəyyənləĢdirilən ədalətli dəyərdən istifadə etmək Ģərtindən rəhbərliyin imtina etməsinin
əsaslılığı (bax: A115-ci paraqraf).

SənədləĢdirmə (Ġst: Paraq. 23)
A128. Audit zamanı müəyyənləĢdirilmiĢ rəhbərliyin mümkün olan qeyriobyektivliyi əlamətlərinin sənədləĢdirilməsi auditora risklərin
qiymətləndirilməsinin və cavab tədbirlərinin müvafiqliyini
müəyyənləĢdirməyə, habelə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli
təhriflərin olub-olmamasını bütövlükdə qiymətləndirməyə kömək
edir. Rəhbərliyin mümkün qeyri-obyektivliyinin əlamətlərinə dair
nümunələr A125-ci paraqrafda verilmiĢdir.
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ƏLAVƏ
(Ġst: Paraq. A1)

Müxtəlif maliyyə
hesabatlarının çərçivələri nöqteyi-nəzərindən
ədalətli dəyər qiymətləndirmələri və onların açıqlanması
Bu Əlavədə yalnız arayıĢ xarakterli məlumat qismində maliyyə hesabatlarının müxtəlif çərçivələri dairəsində ədalətli dəyər qiymətləndirmələri
və onun açıqlanmasının daha ümumi olan qaydaları Ģərh edilir.

2. ―Ədalətli dəyər‖ termininin izahı maliyyə hesabatlarının müxtəlif
çərçivələrində, habelə ayrı-ayrı çərçivələr nöqteyi-nəzərindən
müxtəlif aktiv, öhdəlik və ya açıqlamalarla əlaqədar müxtəlif Ģəkildə tətbiq edilə bilər. Məsələn, 39 saylı Mühasibat Uçotunun
Beynəlxalq Standartında (MUBS)1 ədalətli dəyər ―sövdələĢmənin
həyata keçirilməsində maraqlı olan, yaxĢı məlumatlandırılmıĢ və
bir-birindən asılı olmayan tərəflər arasında aktivin mübadilə edilə
biləcəyi məbləğ‖ kimi müəyyən edilir. Ədalətli dəyər anlayıĢı,
bir qayda olaraq, keçmiĢdə və ya gələcəkdə hər hansı bir tarixdə
hesablaĢmaların tənzimlənməsindən daha çox cari sövdələĢmələri
nəzərdə tutur. Buna müvafiq olaraq, ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi prosesi belə sövdələĢmənin baĢ verə biləcəyi uçot
qiymətləndirmələrinin tapılmasından ibarət olacaqdır. Bundan
əlavə, maliyyə hesabatlarının müxtəlif çərçivələrində müxtəlif
terminlərdən, məsələn, ―müəssisə üçün səciyyəvi olan dəyər‖
1

39 saylı MUBS: ―Maliyyə alətləri: tanıma və qiymətləndirmə‖.
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1. Maliyyə hesabatlarının müxtəlif çərçivələri ədalətli dəyər
qiymətləndirmələri və maliyyə hesabatlarında onun açıqlanmasının müxtəlif variantlarını təqdim edir və ya mümkün hesab
edir. Məlumatın müvafiq açıqlanması kimi, aktiv və öhdəliklərin
qiymətləndirilməsinin parametrləri üzrə tövsiyələrin həcmi də
müxtəlifdir. Maliyyə hesabatlarının bəzi çərçivələri göstəriĢ
xarakterli, digərləri ümumi xarakterli tövsiyələr verir, üçüncülərdə isə heç bir göstəriĢ olmur. Bundan əlavə, müəyyən
sahələrdə ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin hazırlanması və
açıqlanmasının konkret praktikası mövcuddur.
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(―entity-specific value‖), ―istehlak dəyəri‖ (―value in use‖) kimi
və ya oxĢar terminlərdən istifadə edilə bilər, lakin onların hamısı
bu BAS-da istifadə edilən ədalətli dəyər anlayıĢı kimi qala bilər.
3. Maliyyə hesabatlarının müxtəlif çərçivələrində ədalətli dəyər
qiymətləndirmələrində tədricən baĢ verən dəyiĢikliklərlə əlaqədar
müxtəlif tələblər ola bilər. Məsələn, maliyyə hesabatları çərçivələrindən birinə görə, müəyyən aktiv və öhdəliklərin ədalətli dəyər
qiymətləndirmələrində baĢ verən dəyiĢikliklər bilavasitə xüsusi
kapital hesabı üzrə uçota alınmalıdır, baĢqa çərçivələrə görə isə
onlar gəlirlər hesabı üzrə uçota alına bilər. Bəzi çərçivələrdə
ədalətli dəyər üzrə uçotdan istifadə edib-etməmək və onu necə
tətbiq etmək barədə qərarın qəbul edilməsi konkret aktiv və ya
öhdəlik ilə əlaqədar müəyyən hərəkətlər qaydasına rəhbərliyin
riayət etmək niyyəti ilə bağlıdır.
4. Maliyyə hesabatlarının müxtəlif çərçivələri ədalətli dəyər üzrə
müəyyən qiymətləndirmələrin alınması və ya maliyyə hesabatlarında onların açıqlanması barədə tələblər müəyyən edə bilər,
habelə müxtəlif dərəcələrdə belə qiymətləndirmələri təyin edə və
ya onlara icazə verə bilər. Maliyyə hesabatlarının çərçivələri aĢağıdakıları edə bilər:


Maliyyə hesabatlarına daxil edilən, maliyyə hesabatlarına
qeydlərdə açıqlanan və ya izahedici məlumat kimi təqdim
edilən müəyyən informasiya üçün ölçü, təqdimat və
açıqlama tələbləri təyin etmək;



Müəssisənin seçimi və ya yalnız müəyyən meyarlara riayət
etdikdə, bəzi ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinə icazə vermək;



Ədalətli dəyərin müəyyənləĢdirilməsinin konkret metodunu
təyin etmək, məsələn, müstəqil qiymətləndiricilərin cəlb
edilməsi və ya diskontlaĢdırılmıĢ pul vəsaitlərinin hərəkətinin konkret metodlarından istifadə edilməsi vasitəsilə;



Bir neçə alternativ metod arasından ədalətli dəyəri müəyyən
etmək üçün konkret metodun seçiminə icazə vermək
(seçimin meyarları maliyyə hesabatlarının çərçivələrində
göstərilə və ya göstərilməyə bilər); habelə



Ənənə və ya təcrübəyə, məsələn, sahə təcrübəsinə istinadla
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yanaĢı, ədalətli dəyər qiymətləndirmələri və ya ədalətli
dəyər açıqlamaları ilə bağlı heç bir tövsiyənin olmaması.

6. Maliyyə hesabatlarının bəzi çərçivələri ədalətli dəyər haqqında
məlumatda müəyyən düzəliĢlər və ya dəyiĢikliklər edilməsini
tələb edir, yaxud konkret aktiv və ya öhdəliklər üzrə digər
göstəriĢləri nəzərdə tutur. Məsələn, daĢınmaz əmlaka investisiya
qoyuluĢlarının uçotu qiymətləndirilmiĢ bazar dəyərinə düzəliĢlər
edilməsini, o cümlədən satıĢ zamanı nəzərdə tutulan bağlanıĢ
xərclərində dəyiĢikliklər edilməsini, obyektin vəziyyəti və yerləĢməsi ilə bağlı dəyiĢikliklər və baĢqa dəyiĢikliklər tələb edə
bilər. Eynilə, əgər hər hansı bir konkret aktiv üçün fəal bazar
yoxdursa, ədalətli dəyərin daha münasib qiymətləndirilməsini
əldə etmək üçün nəĢr olunmuĢ bazar qiymətlərində düzəliĢ və ya
dəyiĢiklik etmək tələb oluna bilər. Məsələn, əgər bazarda
əməliyyatlar nadir hallarda aparılırsa, bazar sabitləĢməyibsə və
ya bazarda əmtəə dövriyyəsi dövriyyədə olan malların məcmu
həcmi ilə müqayisədə kiçikdirsə, təyin edilmiĢ bazar qiymətləri
ədalətli dəyəri əks etdirməyə bilər. Müvafiq olaraq, belə bazar
qiymətlərinə düzəliĢ edilməsi və ya dəyiĢdirilməsi tələb oluna
bilər. Belə düzəliĢ və dəyiĢiklikləri həyata keçirmək üçün bazar
haqqında alternativ informasiya mənbələrinə ehtiyac ola bilər.
Həmçinin, bir sıra hallarda ədalətli dəyərin müəyyənləĢdirilməsi
və ya aktiv və ya öhdəliyin mümkün qiymətdən düĢməsi üçün
girovun təyin olunmasına (məsələn, girov borcda investisiyanın
müəyyən növlərinə görə təyin edildikdə) ehtiyac ola bilər.
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5. Maliyyə hesabatlarının bəzi çərçivələrində fərz olunur ki, aktiv və
ya öhdəliklər üçün etibarlı ədalətli dəyər qiymətləndirmələri
ədalətli dəyər açıqlamalarının və ya müvafiq məlumatın açıqlanmasının tələb edilən və ya mümkün məcburi Ģərtidir. Bəzi hallarda - aktiv və ya öhdəliyin fəal bazarda təyin olunmuĢ qiyməti
olmadıqda, ədalətli dəyərin ağlabatan qiymətləndirilməsinin
digər metodları isə tamamilə yararsız və ya səmərəsiz olduqda bu
Ģərtə məhəl qoyulmaya bilər. Maliyyə hesabatlarının bəzi çərçivələri müəyyən edilmiĢ bazar qiymətlərinə və aktiv bazarlara
əsaslanan dəqiq ―ölçülə bilən ilkin məlumatlar‖dan tutmuĢ bazar
iĢtirakçılarının istifadə edə biləcəyi ehtimallar haqqında müəssisənin öz mühakimələrinin əks olunduğu ―ölçülə bilməyən ilkin
məlumatlar‖a qədər ədalətli dəyərin əldə edilməsinin ilkin
məlumatlarını dürüst müəyyən edən iyerarxiyanı təyin edə bilər.

UÇOT QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN, O CÜMLƏDƏN ƏDALƏTLĠ
DƏYƏR QĠYMƏTLƏNDĠRMƏLƏRĠNĠN VƏ ƏLAQƏLĠ
AÇIQLAMALARIN AUDĠTĠ

7. Maliyyə hesabatlarının əksər çərçivələrində ədalətli dəyər qiymətləndirmələri anlayıĢı müəssisənin fəaliyyət göstərən, ləğvetmə niyyəti və ya tələbatı olmayan, fəaliyyətinin əhatə
dairəsini əhəmiyyətli dərəcədə azaldan və ya əməliyyatlarını
əlveriĢsiz Ģərtlərlə həyata keçirən müəssisə olmaması haqqında
ehtimallara əsaslanır. Buna görə də belə hallarda ədalətli dəyər
müəssisənin zorla qəbul etdirilmiĢ əməliyyat, məcburi ləğvetmə
və ya könülsüz satıĢ çərçivəsində qəbul edəcəyi və ya ödəyəcəyi
məbləğ deyildir. Digər tərəfdən, makroiqtisadi və ya sahə
Ģəraitləri bazarın qeyri-likvidliyinə səbəb ola bilər, bu halda
ədalətli dəyər potensial olaraq ucuzlaĢdırılan qiymətlər deyil,
sadəcə, ucuzlaĢdırılmıĢ qiymətlər əsasında proqnozlaĢdırılmalıdır. Buna baxmayaraq, aktiv və öhdəliklərin ədalətli dəyəri
müəyyənləĢdirilərkən müəssisə, maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrində göstərilibsə və ya icazə verilibsə, özünün
cari iqtisadi və istehsalat vəziyyətini nəzərə almalıdır, həm də
nəzərə almaq lazımdır ki, bu çərçivələrdə belə uçotun qaydası
təsvir edilə və ya edilməyə bilər. Məsələn, rəhbərliyin müəyyən
kommersiya məqsədlərini həyata keçirmək üçün aktivləri sürətlə
özgəninkiləĢdirmək üzrə planları bu aktivlərin ədalətli dəyərinin
müəyyən edilməsində mühüm əhəmiyyətə malik ola bilər.
Ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin üstünlüyü
8. Ədalətli dəyər üzrə qiymətləndirmələr və açıqlamalar maliyyə
hesabatları çərçivələrində getdikcə daha böyük üstünlük kəsb edir.
Ədalətli dəyər maliyyə hesabatlarında əks etdirilə bilər və onun
formalaĢmasına, ədalətli dəyər qiymətləndirmələri daxil olmaqla,
aĢağıdakı müxtəlif üsullarla təsir edə bilər:


Müəyyən aktiv və öhdəlikləri, məsələn, dövriyyədə olan
qiymətli kağızlar və ya maliyyə alətləri üzrə öhdəlikləri
bazar qiymətlərinə bağlamaqla daimi və ya dövri əsasda
yerinə yetirmək vəzifəsi.



Xüsusi kapitalın müəyyən komponentləri, o cümlədən kapital əlamətlərinə malik bəzi maliyyə alətlərinin, məsələn,
emitentin adi səhmlərə konversiya edilən istiqrazlarının
tanınması, qiymətləndirlməsi və təqdimatı.



BirləĢmə nəticəsində əldə edilmiĢ müəyyən aktivlər və ya
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Birdəfəlik əsasda ədalətli dəyər üzrə düzəliĢ edilmiĢ müəyyən aktivlər və öhdəliklər. Maliyyə hesabatlarının bəzi çərçivələri aktivin qiymətdən düĢməsinin müəyyənləĢdirilməsi
zamanı aktivə və ya aktivlər qrupuna düzəliĢ edilməsi üçün
ədalətli dəyər qiymətləndirməsindən istifadə edilməsini,
məsələn, birləĢmə nəticəsində əldə edilmiĢ, ədalətli dəyər
əsasında iĢləyən müəyyən müəssisənin və ya hesabat verən
bölmənin qudvilinin dəyərdən düĢməsinin testləĢdirilməsini,
sonra isə nəzərdə tutulan qudvili nəzərə alınmıĢ
qudvil ilə müqayisə etmək məqsədilə belə müəssisənin və ya bölmənin aktivlər qrupu və öhdəlikləri
arasında bölünməni nəzərdə tuta bilər.



BirləĢdirilmiĢ aktivlər və öhdəliklər. Bəzi hallarda bir kateqoriya
və ya qrup aktiv və öhdəliklərin bir kateqoriyasını və ya
qrupunu qiymətləndirmək üçün müvafiq kateqoriya və ya
qrupa daxil olan ayrı-ayrı aktivlərin və öhdəliklərin ədalətli
dəyər göstəricilərini birləĢdirmək lazımdır. Məsələn,
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
olaraq, diversifikasiya olunmuĢ kredit portfelinin qiymətləndirilməsi portfelə daxil olan kreditlərin bir sıra kateqoriyasının ədalətli dəyərinə əsaslana bilər.



Maliyyə hesabatlarına qeydlərdə açıqlanan və ya izahedici
məlumat kimi təqdim edilən, lakin maliyyə hesabatlarında
tanınmayan informasiya.
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öhdəliklər. Məsələn, birləĢmə çərçivəsində müəssisənin
alınması zamanı iĢgüzar nüfuzun ilkin qiymətləndirilməsi
(qudvill), bir qayda olaraq, identifikasiya olunan əldə edilmiĢ aktiv və ya öhdəliklərin ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinə, habelə ödənilən kompensasiyanın ədalətli
dəyərinə əsaslanır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) maliyyə hesabatlarının auditinin gediĢində əlaqəli tərəflərlə münasibətlərinin və əməliyyatlarla
əlaqədar auditorun məsuliyyətini müəyyən edir. O cümlədən burada əlaqəli tərəflərlə münasibətlərinin və əməliyyatlarla əlaqədar
əhəmiyyətli təhriflər riski ilə bağlı 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-ın1, 330 saylı BAS-ın2 və 240 saylı BAS-ın3 necə tətbiq
edilməsi ətraflı təsvir edilmiĢdir.

Əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatların xüsusiyyəti
2. Əlaqəli tərəflərlə çoxsaylı əməliyyatlar biznesin normal gediĢi
Ģəraitində aparılır. Bu cür hallarda maliyyə hesabatlarının bu
əməliyyatlarla əlaqələndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski
əlaqəli olmayan tərəflərlə oxĢar əməliyyatlara nisbətən heç də
yüksək olmur. Lakin müəyyən hallarda əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatların xüsusiyyəti əlaqəli olmayan tərəflərlə
əməliyyatlara nisbətən maliyyə hesabatlarında daha yüksək
əhəmiyyətli təhriflər riski yarada bilər. Məsələn:


Əlaqəli tərəflər kompleks çoxpilləli struktur və sxemlərdən
istifadə edə bilərlər, bu isə əməliyyatların müvafiq olaraq
mürəkkəbləĢməsinə gətirib çıxarır.



Müəssisələrlə əlaqəli tərəflər arasında əməliyyatların və
ödənilməmiĢ qalıqların informasiya sistemləri vasitəsilə
müəyyən edilməsi və ümumiləĢdirilməsi səmərəsiz ola
bilər.



Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar normal bazar
Ģərtlərindən fərqli aparıla bilər; məsələn, əlaqəli tərəflərin
bəzi əməliyyatları heç bir ödəniĢ mübadiləsi olmadan aparıla
bilər.

Auditorun məsuliyyəti
3. Əlaqəli tərəflər bir-birindən asılı olduğuna görə, maliyyə hesa1

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS.
2
330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
3
240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti‖
BAS.
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batlarının bir çox çərçivələri əlaqəli tərəflərlə münasibətlərin,
əməliyyat və hesab qalıqlarının uçotu və açıqlanması üçün xüsusi tələblər müəyyən edir ki, maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri maliyyə hesabatlarının xüsusiyyətini və onlara faktiki və
ya potensial təsirləri dərk etsinlər. Göstərilən tələblər maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində müəyyən edilmiĢdirsə,
auditor əlaqəli tərəflərlə münasibətlərin, əməliyyat və hesab
qalıqlarının uçotu və ya açıqlanması ilə bağlı tələblərə müəssisənin riayət etməməsi üzündən meydana çıxan əhəmiyyətli
təhriflər riskini müəyyənləĢdirmək və qiymətləndirmək, habelə
müvafiq cavab tədbirləri görmək üçün audit prosedurlarını
keçirməlidir.
4. Hətta maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində əlaqəli
tərəflərə aid tələblər yoxdursa (və ya minimal tələblər qoyulmuĢdursa), auditor əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatları
yetərli həcmdə təhlil etməlidir ki, maliyyə hesabatları ilə əlaqədar
(əgər bu, belə münasibət və əməliyyatlara toxunursa) aĢağıdakı
nəticələri çıxarmalıdır: (Ġst: Paraq. A1)
(a) maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatı təmin edilmiĢdirmi
(ədalətli təqdimat çərçivələri nöqteyi-nəzərindən); yaxud
(Ġst: Paraq. A2)

5. Bundan əlavə, müəssisənin əlaqəli tərəflərlə münasibət və
əməliyyatlarının baĢa düĢülməsi auditorun 240 saylı BAS-da4
tələb edildiyi kimi, bir və ya bir neçə dələduzluq riski amillərinin
mövcudluğu və ya yoxluğunu qiymətləndirməsi üçün vacib rol
oynayır, çünki dələduzluq hərəkətlərini əlaqəli tərəflər vasitəsilə
həyata keçirmək daha asandır.
6. Auditə xas olan məhdudiyyətlərə görə, hətta audit BAS-a uyğun
planlaĢdırılıb lazımi qaydada keçirilsə də, maliyyə hesabatlarının
bəzi əhəmiyyətli təhrifləri aĢkar olunmaya bilər.5 Əlaqəli tərəflər
kontekstində, auditorun maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli
4
5

240 saylı BAS, 24-cü paraqraf.
200 saylı ‖Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına
uyğun aparılması‖ BAS, A53-A54-cü paraqraflar.
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(b) maliyyə hesabatları istifadəçiləri aldada bilərmi (uyğunluq
çərçivələri nöqteyi-nəzərindən). (Ġst: Paraq. A3)
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təhrifləri aĢkar etmək bacarığı üzrə potensial daxili məhdudiyyətlərin nəticələri aĢağıdakı səbəblərə görə daha güclü Ģəkildə özünü büruzə verir:


Xüsusilə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri
əlaqəli tərəflərlə bağlı tələblər müəyyənləĢdirmirsə, rəhbərlik əlaqəli tərəflərlə bütün münasibət və əməliyyatlardan xəbərdar olmaya bilər;



Əlaqəli tərəflərlə münasibətlər rəhbərliyə sövdələĢmə, dələduzluq hərəkətlərini gizlətmək və ya manipulyasiya üçün
böyük imkanlar aça bilər.

7. Buna görə də, 200 saylı BAS-da6 tələb edildiyi kimi, auditin
peĢəkar inamsızlıq prinsipinə riayət edilməklə planlaĢdırılması
və həyata keçirilməsi əlaqəli tərəflərlə açıqlanmayan münasibət
və əməliyyatların mümkün mövcudluğunu nəzərə almaqla, xüsusən vacib rol oynayır. Bu BAS-ın tələbləri əlaqəli tərəflərlə
münasibət və əməliyyatlar ilə əlaqədar əhəmiyyətli təhriflər
riskinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi, habelə
qiymətləndirilmiĢ risklərə cavab vermək üçün audit prosedurlarını iĢləyib hazırlamaqda auditora kömək etmək üçün nəzərdə
tutulmuĢdur.
Qüvvədə olma müddəti
8. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün qüvvədədir.*

Məqsədlər
9. Auditorun məqsədləri aĢağıdakılardır:
(a) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində əlaqəli
tərəflərə aid tələblərin müəyyən edilib-edilməməsindən
asılı olmayaraq, aĢağıdakı məqsədlər üçün əlaqəli tərəflərin
münasibət və əməliyyatları haqqında yetərli təsəvvür
əldə etmək:
(i)

6

müvafiq olarsa, əlaqəli tərəflərin münasibət və
əməliyyatları ilə Ģərtlənən və dələduzluq nəticəsində yaranmıĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin
müəyyən edilməsində və qiymətləndirilməsində

200 saylı BAS, 15-ci paraqraf.
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mühüm rol oynayan dələduzluq riski amillərini tanımaq;
(ii)

əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında maliyyə hesabatlarına dair (əgər həmin münasibət və əməliyyatlara toxunursa) aĢağıdakı nəticələrə gəlmək:
a. maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatı təmin
olunubmu (ədalətli təqdimat çərçivələri
çərçivəsində); yaxud
b. maliyyə hesabatları istifadəçiləri aldada bilərmi
(uyğunluq çərçivələri daxilində);

(b) Bundan əlavə, əgər maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələri əlaqədar tərəflərə dair tələblər müəyyən edirsə,
əlaqəli tərəflərlə bağlı münasibət və əməliyyatların
maliyyə hesabatlarında tətbiq olunan çərçivələrə uyğun
lazımi qaydada müəyyən edilməsi, uçota alınması və
açıqlanması haqqında yetərli münasib audit sübutları əldə
etmək.

AnlayıĢlar
10. BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənaları verir:

(b) Əlaqəli tərəf (Related party) aĢağıdakıdır: (Ġst: Paraq. A4-A7)
(i)

maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində
verilən tərifə uyğun əlaqəli tərəf;

(ii)

maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində
minimal tələblər müəyyən edilirsə və ya heç bir tələb
müəyyənləĢdirilmirsə:
a. Hesabat verən müəssisə üzərində bir və ya bir
neçə vasitəçilərlə birbaĢa və ya dolayı
yolla nəzarət və ya əhəmiyyətli dərəcədə
təsirə malik olan fiziki Ģəxs və ya müəssisə;
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(a) Müstəqil tərəflər arasında əməliyyat (Arm’s length transaction) - əlaqəli tərəflər olmayan, bir-birindən asılı olmadan hərəkət edən və Ģəxsi maraqlar güdən maraqlı alıcı
və maraqlı satıcı arasında mümkün olan Ģərtlər üzrə
aparılan əməliyyat;
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b. Hesabat verən müəssisə tərəfindən bir və ya
bir neçə vasitəçilərlə birbaĢa və ya
dolayı yolla nəzarət və ya əhəmiyyətli
dərəcədə təsir altında olan müəssisə; yaxud
c. Hesabat verən müəssisə ilə aĢağıdakıların
mövcudluğu nəticəsində ümumi nəzarət altında olan baĢqa bir müəssisə:
i.

Səhmlərin nəzarət zərfinə malik ümumi
mülkiyyətçi;

ii.

Yaxın qohumluq əlaqələrində olan mülkiyyətçilər; yaxud

iii.

Ümumi əsas rəhbərlik.

Bu zaman bir-biri ilə əhəmiyyətli dərəcədə
birgə əməliyyatlarda iĢtirak etmək və ya
əhəmiyyətli ümumi resurslardan istifadə
etmək hallarından savayı, dövlətin (milli, regional və ya yerli hökumətin) ümumi nəzarəti
altında olan müəssisələr əlaqəli tərəflər hesab
edilmirlər.

Tələblər
Riskin qiymətləndirilməsi prosedurları və əlaqədar fəaliyyətlər
11. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da və 240 saylı BAS-da7
nəzərdə tutulmuĢ riskin qiymətləndirilməsi prosedurları və əlaqədar fəaliyyətlər çərçivəsində auditor əlaqədar tərəflərlə münasibət
və əməliyyatlardan irəli gələn əhəmiyyətli təhriflər riskinin
müəyyən edilməsi üçün mühüm olan informasiyanı əldə etmək
məqsədilə 12-17-ci paraqraflarda qeyd edilmiĢ audit prosedurlarını
və əlaqədar fəaliyyətləri həyata keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A8)
Müəssisənin əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlarının dərk
edilməsi
12. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın və 240 saylı BAS-ın tələblərinə8 uyğun olaraq, tapĢırıq qrupunun müzakirə etdiyi
7
8

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 5-ci paraqraf; 240 saylı BAS, 16-cı paraqraf.
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 10-cu paraqraf; 240 saylı BAS, 15-ci paraqraf.
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məsələlərin dairəsinə müəssisənin əlaqəli tərəflərlə münasibət və
əməliyyatları nəticəsində dələduzluq və ya səhv səbəbindən
maliyyə hesabatlarında əmələ gələn əhəmiyyətli təhriflərin
mümkünlüyünün xüsusi təhlilini daxil etmək lazımdır. ( (Ġst:
Paraq. A9-A10)
13. Auditor aĢağıdakı məsələlər barədə məlumat əldə etmək üçün
rəhbərliyə sorğular göndərməlidir:
(a) Əvvəlki dövrlə müqayisədə baĢ vermiĢ dəyiĢikliklər daxil
olmaqla, müəssisənin əlaqəli tərəflərinin siyahısı;
(b) Müəssisə ilə bu əlaqəli tərəflər arasında münasibətlərin
xüsusiyyəti; habelə
(c) Hesabat dövründə müəssisə ilə bu əlaqəli tərəflər arasında
hər hansı əməliyyatlar olubmu və əgər olubsa, bu əməliyyatların növü və məqsədi.
14. Auditor aĢağıdakıları müəyyən etmək üçün rəhbərliyin tətbiq etdiyi nəzarət vasitələri haqqında (əgər belələri varsa) məlumat əldə
etmək məqsədilə müəssisənin rəhbərliyinə və digər təmsilçilərinə
sorğular göndərməli və müvafiq hesab etdiyi digər riski
qiymətləndirmə prosedurlarını yerinə yetirməlidir: (Ġst: Paraq.
A15-A20)

(b) Əlaqəli tərəflərlə iri əməliyyat və sövdələĢmələrə icazə vermək və onları təsdiqləmək; habelə (Ġst: Paraq. A21)
(c) Biznesin normal gediĢindən kənara çıxan iri əməliyyat
və sövdələĢmələrə icazə vermək və onları təsdiqləmək.
Materialların və sənədlərin yoxlanılması zamanı əlaqəli tərəflər
haqqında informasiyalara yüksək dərəcədə diqqət yetirilməsi
15. Audit ərzində auditor hesabatları və ya sənədləri yoxlayarkən
rəhbərliyin daha əvvəl müəyyən etmədiyi və ya auditora açıqlamadığı əlaqəli tərəflərlə münasibət və ya əməliyyatların
mövcudluğunu göstərə bilən sövdələĢmə yaxud baĢqa informasiyalara
daim yüksək diqqət yetirməlidir. (Ġst: Paraq. A22-A23)
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(a) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan prinsiplərinə uyğun
olaraq, əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatları
müəyyən etmək, uçotunu aparmaq və açıqlamaq;
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Xüsusilə, auditor rəhbərliyin daha əvvəl müəyyən etmədiyi və ya
auditora açıqlamadığı əlaqəli tərəflərlə münasibət və ya
əməliyyatların mövcud olması barədə əlamətləri müəyyən
etmək üçün aĢağıdakı materialları öyrənməlidir:
(a) Audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi zamanı banklardan
və hüquq məsləhətçilərindən əldə edilmiĢ təsdiqləmələr;
(b) Səhmdarların və idarəetməyə məsul Ģəxslərin yığıncaqlarının protokolları; habelə
(c) Müəssisənin fəaliyyətinin Ģəraiti nəzərə alınmaqla auditorun zəruri hesab etdiyi digər materiallar və sənədlər.
16. Əgər auditor 15-ci paraqrafda tələb edilən audit prosedurları və
ya digər audit prosedurları yerinə yetirilən zaman müəssisənin
biznes fəaliyyətinin normal gediĢindən kənara çıxan iri
əməliyyatları müəyyən edərsə, onda rəhbərlikdən aĢağıdakı
məlumatları tələb etməlidir: (Ġst: Paraq. A24-A25)
(a) Bu əməliyyatların xüsusiyyəti; habelə (Ġst: Paraq. A26)
(b) Əlaqəli tərəflərin əməliyyatlarda mümkün iĢtirakı. (Ġst:
Paraq. A27)
Əlaqəli tərəflər haqqında informasiyanın tapşırıq qrupunun üzvlərinə
çatdırılması
17.

Auditor müəssisənin əlaqəli tərəfləri haqqında əldə etdiyi uyğun
məlumatları audit qrupunun digər üzvləri ilə paylaĢmalıdır. ( Ġst:
Paraq. A28)

Əlaqəli tərəflərlə münasibətlərinin və əməliyyatlarla əlaqədar
əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi
18. Əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsi
və qiymətləndirilməsi haqqında 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-ın9 tələblərini yerinə yetirmək məqsədilə auditor
əlaqədar tərəflərlə münasibət və əməliyyatlarla əlaqədar
olaraq əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən etməli və
qiymətləndirilməli, onlardan hansı birinin vacib olduğunu təsbit
etməlidir. Bu zaman auditor müəssisə biznesinin normal gediĢindən
kənara çıxan əlaqəli tərəflərlə iri əməliyyatlara əhəmiyyətli
riskləri doğuran amil kimi baxmalıdır.
9

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 25-ci paraqraf.
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19. Əlaqəli tərəflərlə bağlı riski qiymətləndirmə prosedurlarını və
müvafiq fəaliyyətləri həyata keçirərkən auditor dələduzluq riski
amillərini müəyyən edərsə (üstün təsir göstərən əlaqəli tərəfin
mövcudluğu ilə ĢərtləndirilmiĢ hallar daxil olmaqla), auditor 240
saylı BAS-da göstərildiyi kimi, bu cür informasiyanı dələduzluq
nəticəsində yaranmıĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən
edilməsi və qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə almalıdır
(Ġst: Paraq. A6, A29-A30).
Əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlar ilə əlaqədar əhəmiyyətli
təhriflər riskinə qarĢı cavab tədbirləri
20.

QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı cavab tədbirləri haqqında 330
saylı BAS-ın tələblərinin yerinə yetirilməsi çərçivəsində10 auditor
əlaqəli tərəflərlə münasibətlərinin və əməliyyatlarla bağlı qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə dair yetərli münasib
audit sübutları əldə etmək üçün əlavə audit prosedurları hazırlayıb həyata keçirir. 21-24-cü maddələrdə qeyd olunmuĢ audit
prosedurları bunların tərkibinə daxildir. (Ġst: Paraq. A31-A34)

Əvvəllər məlum olmayan və ya açıqlanmayan əlaqəli tərəflərin və ya
əlaqəli tərəflərlə iri əməliyyatların müəyyən edilməsi

22. Əgər auditor rəhbərliyin əvvəllər müəyyən etmədiyi və ya auditora açıqlamadığı əlaqəli tərəflərin və ya əlaqəli tərəflərin
iri əməliyyatlarının mövcudluğunu müəyyən edirsə, onda
auditor aĢağıdakıları etməlidir:
(a) Müvafiq informasiyanı dərhal tapĢırıq qrupunun digər
üzvlərinə çatdırmalıdır; (Ġst: Paraq.A35)
(b) Əlaqəli tərəflərlə bağlı tələblər maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan prinsiplərində müəyyən edilmiĢdirsə:
(i)
10

auditorun sonrakı qiymətləndirməsi üçün yeni müəy-

330 saylı BAS, 5-6-cı paraqraflar.
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21. Əgər auditor rəhbərliyin əvvəllər müəyyən etmədiyi və ya auditora açıqlamadığı əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatların
mövcudluğunu göstərən sövdələĢmə və ya informasiyaları müəyyən edirsə, auditor həmin münasibət və əməliyyatların mövcudluğunun ilkin hallarla təsdiqlənib-təsdiqlənmədiyini müəyyən etməlidir.
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yən edilmiĢ əlaqəli tərəflərlə bütün əməliyyatları
müəyyənləĢdirməyi rəhbərlikdən tələb etmək; habelə
(ii)

əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlara nəzarət
vasitələrinin belə münasibət və əməliyyatların
müəyyən edilməsi və açıqlanmasının təmin etməməsinin səbəbləri barədə məlumat tələb etmək;

(c) Yeni müəyyən edilmiĢ əlaqəli tərəflər və ya əlaqəli tərəflərlə iri əməliyyatlara aid mahiyyəti üzrə müvafiq audit
prosedurlarını yerinə yetirmək; (Ġst: Paraq. A36)
(d) Rəhbərliyin əvvəllər müəyyən etmədiyi və ya auditora
açıqlamadığı əlaqəli tərəflər və ya əlaqəli tərəflərlə iri
əməliyyatların mümkün mövcudluğu üzrə riskləri yenidən
nəzərdən keçirmək və zərurət olduqda, əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirmək; habelə
(e) Əgər rəhbərlik tərəfindən informasiyanın qəsdən açıqlanmamasının əlamətləri (və buna görə dələduzluqla əlaqədar
əhəmiyyətli təhriflər riski) varsa, audit üçün bu faktın
nəticələrini qiymətləndirmək. (Ġst: Paraq. A37)
Müəssisənin biznesinin normal gedişindən kənara çıxan əlaqəli
tərəflərlə iri əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi
23. Müəssisənin biznesinin normal gediĢindən kənara çıxan əlaqəli
tərəflərlə iri əməliyyatlara uyğun olaraq, auditor aĢağıdakıları
etməlidir:
(a) Əgər varsa, ilkin müqavilələri və ya razılaĢmaları yoxlamaq
və aĢağıdakıları qiymətləndirmək:

11

(i)

Əməliyyatların biznes məntiqinin (və ya onların olmaması) bu müqavilə və razılaĢmaların maliyyə
hesabatlarını saxtalaĢdırmaq və ya aktivlərin qeyriqanuni mənimsənilməsini gizlətmək məqsədilə
bağlana biləcəyini göstərib-göstərməməsini;11 (Ġst:
Paraq. A38-A39)

(ii)

Əməliyyatların Ģərtlərinin rəhbərliyin izahatları ilə
uyğunluğunu;

(iii)

Əməliyyatların maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan

240 saylı BAS, 32(c) paraqrafı.
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prinsiplərinə uyğun olaraq uçota alınması və
açıqlanmasının lazımi qaydada yerinə yetirilməsini;
habelə
(b) Əməliyyatlara müvafiq qaydada icazə verilməsi və təsdiqlənməsi
üçün audit sübutlarını əldə etmək. (Ġst: Paraq. A40-A41)
Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların kommersiya cəhətdən müstəqil
tərəflər arasında əməliyyatlara ekvivalent olan şərtlərlə aparılmasının
təsdiqlənməsi
24. Əgər rəhbərlik maliyyə hesabatlarına əlaqəli tərəflərlə
əməliyyatların kommersiya cəhətdən müstəqil tərəflər arasında
əməliyyatlara ekvivalent olan Ģərtlərlə aparıldığına dair təsdiqləmə daxil edirsə, auditor bu təsdiqləmə haqqında yetərli münasib audit sübutları əldə etməlidir. ( Ġst: Paraq. A42-A45)
Əlaqəli tərəflərlə müəyyən edilmiĢ münasibət və əməliyyatların
uçotunun və açıqlanmasının qiymətləndirilməsi
25. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a12 uyğun olaraq, maliyyə
hesabatlarına dair rəy formalaĢdırarkən, auditor aĢağıdakıları
qiymətləndirməlidir: ( Ġst: Paraq. A46)
(a) Auditor tərəfindən müəyyən edilmiĢ əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlar maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun Ģəkildə uçota alınıbmı və
açıqlanıbmı; habelə (Ġst: Paraq. A47)
(i)

Maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatı üçün
maneədirmi (ədalətli təqdimat çərçivələri
nöqteyi-nəzərindən); yaxud

(ii)

Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri aldatmasının
səbəbidirmi (uyğunluq çərçivələri nöqteyi-nəzərindən).

Yazılı təqdimatlar
26. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində əlaqəli tərəflərə dair tələblər müəyyən edilibsə, auditor rəhbərlikdən və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərdən aĢağıdakılar barədə
yazılı təqdimatlar əldə etməlidir: (Ġst: Paraq. A48-A49)
12

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və
hesabat verilməsi‖ BAS, 10-15-ci paraqraflar.
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(b) Əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlar:
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(a) Auditora müəssisənin əlaqəli tərəflərinin siyahısı və bütün
əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlar barədə ona
məlum olan bütün informasiya təqdim edilmiĢdir; habelə
(b) Belə münasibət və əməliyyatlar maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq lazımi qaydada
uçota alınmıĢ və acıqlanmıĢdır.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə
27. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısı müəssisənin idarə edilməsinə cəlb olunduğu13 hallar istisna olmaqla, auditor audit ərzində müəssisənin əlaqəli tərəfləri ilə bağlı bütün əhəmiyyətli məlumatları
idarəetməyə məsul Ģəxslərə xəbər verməlidir. (Ġst: Paraq. A50)
SənədləĢdirmə
28. Auditor audit sənədlərinə müəyyən edilmiĢ əlaqəli tərəflərin adlarını və əlaqəli tərəflərlə münasibətlərin xüsusiyyətini daxil etməlidir.14
***

Praktik tətbiq və ya digər izahedici materiallar
Auditorun məsuliyyəti
Əlaqəli tərəflərlə bağlı minimum tələblər müəyyən edən maliyyə
hesabatı çərçivələri (Ġst: Paraq. 4)
A1. Əlaqəli tərəflərlə bağlı minimum tələblər müəyyən edən maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri altında elə çərçivələr baĢa
düĢülür ki, bunlarda bu BAS-ın 10(b)(ii) paraqrafında əlaqəli
tərəfin qeyd olunan tərifinə nisbətən daha məhdud tərifi verilmiĢdir və əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatların açıqlanması barədə bu çərçivələrdə nəzərdə tutulan tələb daha az sayda
belə münasibət və əməliyyatlara tətbiq ediləcəkdir.
Ədalətli təqdimat çərçivələri (Ġst: Paraq. 4(a))
A2. Ədalətli təqdimat çərçivələri kontekstində15 əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlar ona gətirib çıxara bilər ki, əgər,
13

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, 13-cü paraqraf.
230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8-11-ci paraqraflar və A6 paraqrafı.
15
200 saylı BAS-ın 13(a) paraqrafında ədalətli təqdimat çərçivələrinin və uyğunluq çərçivələrinin tərifi
verilmiĢdir.
14
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məsələn, belə münasibət və əməliyyatların iqtisadi mahiyyəti
maliyyə hesabatlarında lazımi qaydada əks olunmasa, maliyyə
hesabatlarının ədalətli təqdimatı təmin olunmayacaqdır. Məsələn,
müəssisə tərəfindən əmlakın nəzarətçi səhmdara ədalətli bazar
dəyərindən yuxarı və ya aĢağı qiymətə satıĢı kapital qoyuluĢu və
ya qaytarılması, yaxud dividend ödəniĢi kimi uçota alına biləcəyi
zaman müəssisədə mənfəət və ya zərərin yaranmasını nəzərdə tutan
əməliyyat kimi uçota alındığı halda ədalətli təqdimatı təmin etmək
mümkün deyil.
Uyğunluq çərçivələri ( Ġst: Paraq. 4(b))
A3. Uyğunluq çərçivələri kontekstində əlaqəli tərəflərlə münasibət və
əməliyyatların, 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da təsvir
olunduğu kimi, maliyyə hesabatları istifadəçilərinin
aldadılmasına səbəb olub-olmaması məsələsi audit tapĢırığının
konkret Ģərtlərindən asılıdır. Məsələn, hətta əlaqəli tərəflərlə
əməliyyatların açıqlanmaması maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrini, qanunları və normativ hüquqi aktları
pozmursa, müəssisə əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlardan gələn
gəlirin mühüm hissəsini əldə edirsə və bu fakt maliyyə
hesabatlarında açıqlanmamıĢdırsa, onda maliyyə hesabatlarıı
istifadəçiləri aldada bilər. Əgər 210 saylı BAS-a16 uyğun
olaraq, auditor maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin
münasibliyini təsdiqləyərsə, o,uyğunluq çərçivələrinə əsasən,
hazırlanmıĢ və təqdim edilmiĢ maliyyə hesabatlarını çox nadir
hallarda istifadəçilərini aldadan kimi qiymətləndirə biləcəkdir.17
A4.

Bir çox maliyyə hesabatları çərçivələrində nəzarət və mühüm təsir
konsepsiyaları nəzərdən keçirilir. Bu konsepsiyaların təsvirində
müxtəlif terminologiyadan istifadə olunsa da, bir qayda olaraq,
aĢağıdakı tərif verilir:
(a) Nəzarət – fəaliyyətindən mənfəət əldə etmək məqsədilə
müəssisənin maliyyə və əməliyyat siyasətinə rəhbərlik
etmək imkanını bildirir;
(b) Əhəmiyyətli təsir – (pay əsasında, nizamnamə və ya müqavilə üzrə əldə edilən mülkiyyət hüququ ilə) müəs-

16
17

210 saylı ‖Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS, 6(a) paraqrafı.
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS , A17 paraqrafı.
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sisənin maliyyə və əməliyyat siyasəti ilə əlaqədar qərarların
qəbul edilməsində iĢtirak etmək imkanını, lakin həmin
siyasətə nəzarət etməməyi bildirir.
A5.

AĢağıdakı təsvir edilmiĢ münasibətlərin mövcudluğu nəzarətin
və ya əhəmiyyətli təsirin olmasını göstərə bilər:
(a) Müəssisənin nizamnamə kapitalında birbaĢa və ya dolayı
iĢtirak və ya digər maliyyə maraqları.
(b) Digər müəssisələrin nizamnamə kapitalında müəssisənin
birbaĢa və ya dolayı iĢtirakı və ya digər maliyyə maraqları.
(c) Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərə və ya əsas rəhbərliyə məxsus
olma (yəni müəssisənin fəaliyyətinin planlaĢdırılması,
həyata keçirilməsi və nəzarət üçün səlahiyyəti və məsul
olan rəhbərliyin üzvlərinə məxsusluq).
(d) (c) yarımparaqrafında istinad edilən hər hansı Ģəxslə yaxın
ailə qohumluğu.
(e) (c) yarımparaqrafında istinad edilən hər hansı Ģəxslə
əhəmiyyətli biznes münasibətləri.

Üstün təsirə malik əlaqəli tərəflər
A6.

A7.

Əlaqəli tərəflər özlərinin nəzarət imkanları və ya əhəmiyyətli
təsiri sayəsində müəssisəyə və ya onun rəhbərliyinə üstün təsir
göstərməyə qadir ola bilərlər. A29-A30-cu paraqraflarda izah
olunduğu kimi, dələduzluq nəticəsində meydana gələn
əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi zamanı belə davranıĢın nəzərə alınması mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Bəzi hallarda xüsusi təyinatlı Ģirkət18 müəssisənin əlaqəli tərəfi
ola bilər, çünki müəssisə hətta səhmdar kapitalında kiçik paya
malikdirsə və ya heç bir paya malik deyilsə, faktiki olaraq xüsusi
təyinatlı Ģirkətə nəzarət edə bilər.

Riskin qiymətləndirməsi prosedurları və əlaqədar fəaliyyətlər
Əlaqəli tərəflərlə münasibətlərinin və əməliyyatlarla əlaqədar əhəmiyyətli
təhriflər riski (Ġst: Paraq.11)
18

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın A34-A35 paraqraflarında xüsusi təyinatlı Ģirkətin xüsusiyyəti
ilə bağlı məlumat verilir.
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Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A8.

Ġctimai sektor auditorunun əlaqəli tərəflərlə münasibətlərlə
və əməliyyatlarla bağlı məsuliyyəti auditorun səlahiyyətindən və
ya qanun, normativ və ya digər aktlarla ictimai sektorun müəssisələri üzərinə qoyulmuĢ öhdəliklərdən asılı ola bilər. Deməli,
ictimai sektor auditorunun məsuliyyəti əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlarla əlaqədar olaraq əhəmiyyətli təhriflər
riskinin nəzərdən keçirilməsi ilə məhdudlaĢmayaraq, daha geniĢ
ola bilər və ictimai sektorun müəssisələrinin fəaliyyətini tənzimləyən qanuna, normativ hüquqi aktlara və ya digər sənədlərə
riayət edilməməsi risklərini əhatə edə bilər. Bundan baĢqa, auditorda əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatların maliyyə
hesabatlarında əks etdirilməsinə dair ictimai sektorda mövcud olan
və özəl sektordakı tələblərdən fərqlənən tələbləri nəzərə almaq
zərurəti yarana bilər.

Müəssisənin əlaqəli tərəflərlə münasibətlərinin və əməliyyatlarının təhlili
TapĢırıq qrupunun üzvləri arasında müzakirə (Ġst: Paraq.12)
TapĢırıq qrupu üzvlərinin müzakirə edə biləcəyi məsələlərə aĢağıdakılar daxildir:


müəssisənin əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlarının
xüsusiyyəti və səviyyəsi (məsələn, hər bir auditdən sonra
müəyyən edilmiĢ yenilənən əlaqəli tərəflərin auditorun
sənədləri əsasında);



əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlardan irəli gələn
mümkün əhəmiyyətli təhriflərlə bağlı bütün audit ərzində
peĢəkar inamsızlıq prinsipinə riayət edilməsinin vacibliyi;



rəhbərliyin müəyyənləĢdirmədiyi və ya auditora açıqlamadığı əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatların
mövcudluğunu göstərə bilən müəssisənin fəaliyyətinin
Ģərtləri və Ģəraiti (məsələn, mürəkkəb təĢkilati struktur,
balansarxası əməliyyatlar üçün xüsusi təyinatlı Ģirkətlərdən
istifadə olunması, mükəmməl olmayan informasiya sistemi);



əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatların mövcudluğunu göstərə bilən material və sənədlər;



əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatların müəyyən
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edilməsi, müvafiq qaydada uçotu və açıqlanmasına rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərin verdiyi önəm
(məsələn, əgər maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrində əlaqəli tərəflərlə bağlı tələblər müəyyən
edilibsə) və rəhbərliyin müvafiq nəzarət vasitələrinə etinasızlığı ilə əlaqəli risk.
A10. Bundan əlavə, bu problemin dələduzluqla bağlı müzakirəsi əlaqəli tərəflərin dələduzluq hərəkətlərində necə iĢtirak edəcəyinin
təhlilini ehtiva edə bilər. Məsələn:


rəhbərlik tərəfindən nəzarət edilən xüsusi təyinatlı Ģirkətlərdən maliyyə hesabatlarında təhriflər üçün necə istifadə
edilə bilər;



müəssisə və rəhbərliyin əsas üzvünün biznes tərəfdaĢı arasında hansı əməliyyat sxemləri aktivlərin qeyri-qanuni
mənimsənilməsi məqsədləri üçün istifadə edilə bilər.

Müəssisənin əlaqəli tərəflərinin kimliyi (Ġst: Paraq.13(a))
A11. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində əlaqəli
tərəflərə dair tələblər müəyyən edilmiĢsə, bu halda rəhbərlik
müəssisənin əlaqəli tərəflərinin hazır siyahısına malik olur, çünki
uçota alınmaq və açıqlamaq ilə bağlı prinsiplərdə nəzərdə tutulmuĢ tələblərə riayət olunması müəssisənin informasiya sistemləri
əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlar haqqında məlumatları qeydə almalı, iĢləməli və ümumiləĢdirməlidirlər. Bu səbəbdən də rəhbərlik çox ehtimal ki, əlaqəli tərəflərin və əvvəlki
dövrdən sonra onların tərkibində baĢ vermiĢ dəyiĢikliklərin tam
siyahısına malik olacaqdır. Təkrar audit zamanı
sorğuların
göndərilməsi əvvəlki auditlərin gediĢində auditor tərəfindən tərtib
edilmiĢ və rəhbərlik tərəfindən təqdim olunmuĢ əlaqəli tərəflərin
siyahısı ilə bağlı informasiyanın müqayisəsi üçün əsas yaratmağa
imkan verir.
A12. Bununla belə, əgər tətbiq olunan çərçivələr əlaqəli tərəflərə dair
tələblər müəyyən etmirsə, müəssisə belə informasiya sistemlərinə
malik olmaya bilər. Belə olan halda rəhbərlik bütün əlaqəli
tərəflər barədə xəbərdar olmaya bilər. Buna baxmayaraq, sorğuların göndərilməsi barədə 13-cü paraqrafda nəzərdə tutulmuĢ
tələb əvvəlkitək tətbiq edilir, çünki rəhbərlik bu BAS-da əlaqəli
tərəflər anlayıĢına cavab verən tərəflərin mövcudluğundan xəbər
550 saylı BAS
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tuta bilər. Bununla belə, bu cür vəziyyətdə müəssisənin əlaqəli
tərəflərinin kimliyi ilə bağlı məlumat vermək barədə auditorun
xahiĢ sorğusu çox ehtimal ki, auditorun riski qiymətləndirmə
prosedurlarının və 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun
olaraq, aĢağıdaklılarla bağlı informasiya əldə etmək üçün yerinə
yetirilmiĢ əlaqədar fəaliyyətlərin bir hissəsini təĢkil edəcəkdir:


Müəssisənin mülkiyyət və idarəetmə strukturu;



Müəssisənin həyata keçirdiyi və planlaĢdırdığı investisiyaların növü; habelə



Müəssisənin strukturu və maliyyələĢmə qaydası.

Müəssisə ümumi nəzarət altında olduqda, rəhbərliyin bu cür münasibətlərdən xəbərdar olması ehtimalı daha yüksək olduğu və
onlar müəssisə üçün iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətli rol oynadığı
üçün auditorun sorğuları əsas diqqəti müəssisənin iri
əməliyyatlara daxil olduğu və əhəmiyyətli birgə resurslardan
istifadə etdiyi tərəflərin əlaqəli tərəflər olmasına yönəldərsə, daha
səmərəli ola bilər.

A14. Auditor, həmçinin, audit tapĢırığının qəbul edilməsi və ya
icrasının davam etdirilməsinin razılaĢdırılması prosesində rəhbərliyə sorğuların göndərilməsi vasitəsilə müəssisənin əlaqəli
tərəfləri ilə bağlı müəyyən məlumatlar əldə edə bilər.
Əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlara müəssisənin nəzarəti
(Ġst: Paraq. 14)
A15. Müəssisə daxilində baĢqaları – auditorun fikrincə, bunlar müəssisənin əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatları və bu cür
münasibət və əməliyyatlara müəssisənin nəzarəti barədə
məlumatı olan Ģəxslərdir. Bunların sırasına, rəhbərliyin tərkibinə
19

600 saylı ―Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının
iĢi)‖ BAS, 40(e) paraqrafı.
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tərəflərin və tapĢırıq qrupunun xəbərdar olduğu digər istənilən
əlaqəli tərəfləri tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın hazırladığı siyahı ilə təmin
etməlidir.19 Müəssisə qrupun bölməsi olduqda, bu informasiya
müəssisənin əlaqəli tərəflərinin kimliyi ilə əlaqədar rəhbərliyə
auditor sorğularının hazırlanması üçün çox faydalıdır.
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daxil olmamaq Ģərtilə, aĢağıdakılar daxil ola bilər:


Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər;



Həm iri olan və həm də müəssisənin biznesinin normal gediĢindən kənara çıxan əməliyyatlara baĢlamaq, iĢləmək
və ya qeydiyyata almaq üçün imkanlara malik olan əməkdaĢlar, habelə həmin əməkdaĢları idarə edən və ya onlara
nəzarəti həyata keçirənlər;



Daxili audit xidməti;



ġtatda olan hüquq məsləhətçiləri; habelə



Etika üzrə cavabdeh məmur və ya ekvivalent vəzifəli Ģəxs.

A16. Audit bu mühakimə əsasında keçirilir ki, rəhbərlik və müvafiq
olarsa, idarəetməyə məsul Ģəxslər maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinə uyğun olaraq, maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına, o cümlədən müvafiq olarsa, onun ədalətli təqdimatına
görə, habelə rəhbərliyin və müvafiq olarsa, idarəetməyə məsul
Ģəxslərin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər üzündən əhəmiyyətli
təhriflərdən azad maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün zəruri
olan daxili nəzarətə görə məsuliyyət daĢıdıqlarını qəbul edir və
təsdiqləyirlər.20 Müvafiq olaraq, əgər tətbiq olunan çərçivələr
əlaqəli tərəflərə dair tələblər müəyyən edirsə, idarəetməyə məsul
Ģəxslərin nəzarəti altında rəhbərlik maliyyə hesabatlarını hazırlamaq məqsədləri üçün maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə uyğun olaraq, əlaqəli tərəflərlə münasibət və
əməliyyatların müəyyənləĢdirilməsi, müvafiq qaydada qeydiyyata
alınması və açıqlanması üçün yetərli olan nəzarət vasitələrini
iĢləyib hazırlamalı, tətbiq etməli və dəstəkləməlidir. Nəzarət
funksiyalarını yerinə yetirərək, idarəetməyə məsul Ģəxslər rəhbərliyin belə nəzarət vasitələri ilə bağlı vəzifələrini necə yerinə
yetirməsinə nəzarət edirlər. Tətbiq olunan çərçivələrin əlaqəli
tərəflərə dair hansı tələbləri müəyyən etməsindən asılı olmayaraq, idarəetməyə məsul Ģəxslər özlərinin nəzarət funksiyalarını
yerinə yetirərək, rəhbərlikdən müəssisənin əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlarının xüsusiyyətini və iqtisadi mahiyyətini
anlamağa imkan verən informasiyanı əldə edə bilərlər.

20
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Müəssisənin iĢçi heyətinin diqqətinə müvafiq Ģəkildə çatdırılan və onlar tərəfindən riayət edilən, müəssisənin əlaqəli
tərəflərlə müəyyən növ əməliyyatlara daxil ola bilməsi hallarını tənzimləyən daxili etika məcəllələri.



Rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin əlaqəli tərəflərlə
əməliyyatlarında maraqlarının aĢkarlıq Ģəraitində və
vaxtında açıqlanması üzrə qayda və prosedurlar.



Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların müəyyənləĢdirilməsi,
uçotu, ümumiləĢdirilməsi və açıqlanması üzrə müəssisənin
iĢçiləri arasında vəzifə bölgüsü.



Müəssisənin biznesinin normal gediĢindən kənara çıxan iri
əməliyyatların rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslər
arasında vaxtında açıqlanması və müzakirəsi, o cümlədən
idarəetməyə məsul Ģəxslər bu cür əməliyyatların iqtisadi
cəhətdən əsaslılığını müvafiq qaydada müzakirə etmiĢlərmi
(məsələn, məsləhət almaq üçün kənar peĢəkar ekspertlərə
müraciət etmiĢlərmi).



Faktiki və ya potensial maraqlar münaqiĢəsi ilə bağlı
əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların təsdiqi üzrə dəqiq təlimatlar, məsələn, rəhbərlikdən asılı olmayan Ģəxslərin daxil
olduğu idarəetməyə məsul Ģəxslərin alt komitəsinin təsdiqi.



Müvafiq hallarda daxili auditorlar tərəfindən vaxtaĢırı yoxlamalar.



Əlaqəli tərəflər barədə məlumatların açıqlanması probleminin həlli üçün rəhbərliyin gördüyü profilaktik tədbirlər,
məsələn, auditordan və ya kənar hüquq məsləhətçisindən
tövsiyələrin alınması.



Müvafiq hallarda pozuntular barədə məlumat verilməsinin
qayda və prosedurları.

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 14-cü paraqraf.
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A17. Müəssisənin nəzarət mühitini öyrənmək barədə21 315 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-ın tələbini yerinə yetirmək çərçivəsində auditor
əlaqəli tərəflərlə münasibətlərinin və əməliyyatlarla bağlı əhəmiyyətli
təhriflər riskinin yüngülləĢdirilməsini təmin edən müvafiq nəzarət
mühitinin xüsusiyyətlərini, o cümlədən aĢağıdakıları nəzərə ala
bilər:
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A18. Bəzi müəssisələrdə əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlar
üzərində nəzarət bir sıra səbəblər üzündən, o cümlədən aĢağıdakı
səbəblər üzündən yetərli olmaya və ya ümumiyyətlə, mövcud
olmaya bilər:


Rəhbərlik tərəfindən əlaqəli tərəflərlə münasibət və sövdələĢmələri müəyyən etmək və açıqlamaq məsələlərinə az
diqqət yetirilməsi.



Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən müvafiq nəzarətin olmaması.



Belə nəzarətlərə qarĢı qəsdən etinasızlıq, çünki əlaqəli tərəflər barədə məlumatların açıqlanması rəhbərliyin fikrincə,
məxfi məlumatların, məsələn, rəhbərliyin yaxın qohumlarının iĢtirakı ilə əməliyyatların mövcudluğu haqda
məlumatların aĢkar edilməsinə gətirib çıxara bilər.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində müəyyən edilmiĢ əlaqəli tərəflərə dair tələblərin rəhbərlik
tərəfindən yetərincə baĢa düĢülməməsi.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində açıqlamalarla bağlı tələblərin olmaması.

Belə nəzarətlər səmərəsiz olduqda və mövcud olmadıqda, auditorun əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlar haqqında
yetərli münasib audit sübutları əldə etməsi mümkünsüz olacaq.
Bu vəziyyətlərdə auditor 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a22
müvafiq olaraq, bu halların auditor hesabatı da daxil olmaqla, audit
üçün nəticələrini nəzərə almalıdır.
A19. Maliyyə hesabatlarının saxtalaĢdırılması çox vaxt rəhbərliyin baĢqa
hallarda səmərəli fəaliyyət göstərə bilən nəzarət vasitələrinə
əhəmiyyət verməməsini ehtiva edir.23 Əgər rəhbərliklə müəssisənin biznes qurduğu Ģəxslər arasında nəzarət və ya əhəmiyyətli
təsir münasibətləri mövcuddursa və belə münasibətlər rəhbərliyə
dələduzluq hərəkətləri törətməyə sanballı stimul və imkanlar
verirsə, bu zaman rəhbərliyin nəzarətə məhəl qoymaması riski
daha yüksək ola bilər. Məsələn, rəhbərliyin müəyyən əlaqəli
tərəflərdə maliyyə maraqları rəhbərliyin nəzarət vasitələrinə
əhəmiyyət verməməsi üçün stimul yarada bilər və bunu: (a)
22
23

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
240 saylı BAS, 31-ci və A4 paraqrafları.
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müəssisəni onun maraqlarına qarĢı yönəltməklə, bu tərəflərin
xeyrinə əməliyyatlara daxil olmağa sövq etməklə, yaxud (b) bu
cür tərəflərlə razılaĢmaq və ya onların fəaliyyətinə nəzarət etməklə həyata keçirə bilər. Mümkün dələduzluq hərəkətlərinə
aĢağıdakılar daxildir:


Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların iqtisadi mahiyyətini təhrif
etmək üçün saxta Ģərtlərdən istifadə edilməsi.



Mükafat müqabilində digər Ģəxslər tərəfindən rəhbərliyə
və ya rəhbərlik tərəfindən digər Ģəxslərə aktivlərin
əhəmiyyətli dərəcədə aĢağı və ya yuxarı bazar dəyərinə
qeyri-qanuni verilməsinin təĢkili.



Məsələn, müəssisənin maliyyə vəziyyətini və ya maliyyə
nəticələrini təhrif etməyə imkan verən qaydada strukturlaĢdırılmıĢ xüsusi təyinatlı Ģirkət kimi əlaqəli tərəflərlə
mürəkkəb əməliyyatların aparılması.

A20. Kiçik müəssisələrdə nəzarət fəaliyyətləri az rəsmi ola bilər, əlaqəli
tərəflərlə münasibət və əməliyyatlara aid sənədləĢdirilmiĢ proseslər mövcud olmaya bilər. Sahibkar-rəhbər müəssisənin
fəaliyyətinin bütün əsas aspektlərində fəal iĢtirak edərək, əlaqəli
tərəflərlə əməliyyatlardan yaranan bəzi riskləri yüngülləĢdirə və
ya belə risklərin potensial artımı üçün Ģərait yarada bilər. Belə
müəssisələrlə iĢləyərkən, auditor digər prosedurlarla uzlaĢmada,
məsələn, rəhbərliyin nəzarət və yoxlama tədbirlərini müĢahidə
etməklə, bu məsələyə dair mövcud olan sənədləri öyrənməklə,
rəhbərliyə sorğular göndərmək vasitəsilə əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatları, habelə onlara aidiyyəti olan istənilən
nəzarət vasitələrini nəzərdən keçirə bilər.
Ġri əməliyyat və sövdələĢmələrə səlahiyyət verilməsi və təsdiqlənməsi
(Ġst: Paraq. 14 (b))
A21. Səlahiyyət verilmə mühakiməyə əsaslanan və ya əsaslanmayan,
əvvəlcədən müəyyən edilmiĢ meyarlara uyğun olaraq müəssisənin konkret əməliyyatları həyata keçirmək üçün zəruri
səlahiyyətlərə malik Ģəxs (Ģəxslər) -- rəhbərlik, idarəetməyə
məsul Ģəxslər və ya səhmdarlar tərəfindən icazə verilməsindən
ibarətdir. Təsdiqləmə onu bildirir ki, göstərilən Ģəxslər əməliy-
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yatların həyata keçirilməsi Ģərtlərinin əməliyyatların icazə verildiyi meyarlara uyğun olduğunu hesab edirlər. Müəssisənin əlaqəli
tərəflərlə iri əməliyyat və sövdələĢmələrə və ya biznesin normal
gediĢindən kənara çıxan iri əməliyyat və sövdələĢmələrə səlahiyyət
verməsi və təsdiqləməsi üçün istifadə edə bildiyi nəzarət
vasitələrinə dair nümunələrə aĢağıdakılar aiddir:


Səlahiyyət vermə və təsdiqləmə məqsədləri üçün bu cür
əməliyyat və sövdələĢmələrin müəyyən edilməsini təmin
edən nəzarət vasitələrinin monitorinqi.



Əməliyyat və sövdələĢmələrin Ģərtlərinin rəhbərlik, idarəetməyə məsul Ģəxslər və ya müvafiq olarsa, səhmdarlar
tərəfindən təsdiqlənməsi.

Material və ya sənədləri nəzərdən keçirərkən əlaqəli tərəflər haqqında
məlumatlara yüksək diqqət göstərilməsi
Auditorun yoxlaya biləcəyi material və ya sənədlər (Ġst: Paraq. 15)
A22. Audit zamani auditor əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlar
haqqında informasiyaların olduğu aĢağıdakı material və ya
sənədləri yoxlaya bilər:


Auditorun üçüncü Ģəxslərdən əldə etdiyi təsdiqləmələr
(bankların və hüquq məsləhətçilərinin təsdiqləmələrinə
əlavə olaraq).



Müəssisənin mənfəət vergisi bəyannamələri.



Tənzimləyici orqanlara müəssisənin verdiyi məlumatlar.



Müəssisənin əsas səhmdarlarını müəyyən etmək üçün səhmdarların reyestri.



Maraqların toqquĢmasına dair rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslərin bəyanatları.



Müəssisənin investisiyaları və pensiya planları haqqında
məlumat.



Əsas rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər ilə müqavilə və razılaĢmalar.



Müəssisənin biznesinin normal gediĢindən kənara çıxan
əhəmiyyətli müqavilə və razılaĢmalar.



PeĢəkar məsləhətçilərdən müəssisəyə verilən xüsusi hesab-
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lar və onlarla yazıĢmalar.


Müəssisə tərəfindən əldə edilmiĢ həyat sığortası vəsiqələri.



Hesabat dövrü ərzində Ģərtləri dəyiĢdirilmiĢ əhəmiyyətli
müqavilələr.



Daxili auditorların hesabatları.



Müəssisənin qiymətli kağızlar bazarına nəzarət edən orqanlara təqdim etdiyi materiallara aidiyyatı olan əlaqədar
sənədlər ( məsələn, emissiya prospektləri).

Əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatların mövcudluğunu göstərə
bilən əvvəllər naməlum qalan və ya açıqlanmayan sövdələĢmələr (Ġst:
Paraq. 15)
A23. Müəssisə ilə digər Ģəxs (Ģəxslər) arasında rəsmi və ya qeyri-rəsmi
razılaĢmaların mövcudluğunu nəzərdə tutan sövdələĢmə aĢağıdakı
məqsədlərə nail olunmasını göstərə bilər:


Müvafiq mexanizm və ya strukturlardan istifadə edilməklə
kommersiya münasibətlərinin yaradılması.



Müəyyən Ģərtlərlə bəzi əməliyyat növlərinin aparılması.



RazılaĢdırılmıĢ xidmətlərin və ya maliyyə köməyinin göstərilməsi.



Digər tərəflərlə hüquqi Ģəxs yaratmadan müəssisələrdə
birgə iĢtirak.



Müəssisənin biznesinin normal gediĢindən kənara çıxan
Ģərtlərlə müəyyən Ģəxslərə xidmətlərin göstərilməsi
haqqında müqavilələr.



Zəmanətlər və zaminlik münasibətləri.

Biznesin normal gediĢindən kənara çıxan iri əməliyyatların müəyyən
edilməsi (Ġst: Paraq. 16)
A24. Müəssisənin biznesinin normal gediĢindən kənara çıxan iri
əməliyyatlar barədə əlavə informasiyanın əldə edilməsi auditora
dələduzluq riski amillərinin olub-olmamasını qiymətləndirməyə
və əgər maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində
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əlaqəli tərəflərə dair tələblər müəyyən edilmiĢsə, əhəmiyyətli
təhriflər riskini müəyyənləĢdirməyə imkan verir.
A25. Biznesin normal gediĢindən kənara çıxan əməliyyatların nümunələri aĢağıdakılardır:


Səhmdar kapitalı ilə mürəkkəb əməliyyatlar, məsələn,
restrukturizasiya və ya əldəetmə.



ġirkətlər haqqında yüngül qanunvericiliyə malik yurisdiksiyalarda offĢor müəssisələrlə əməliyyatlar.



Təmənnasız əsasda binaların icarəyə verilməsi və ya müəssisə tərəfindən digər Ģəxsə idarəetmə xidmətlərinin
göstərilməsi.



Qeyri-adi böyük endirimlər və ya gəlirlər ilə satıĢ əməliyyatları.



Dairəvi sxemlərlə müĢaiyət olunan əməliyyatlar, məsələn,
geri alınma öhdəliyi ilə satıĢ.



ġərtləri vaxtından əvvəl dəyiĢdirilmiĢ müqavilələr üzrə əməliyyatlar.

Biznesin normal gediĢindən kənara çıxan iri əməliyyatların
xüsusiyyətinin təhlili (Ġst: Paraq. 16(a))
A26. Biznesin normal gediĢindən kənara çıxan iri əməliyyatların
xüsusiyyətinin öyrənilməsi belə əməliyyatların iqtisadi mahiyyəti
və həyata keçirilməsinin Ģərtləri barədə təsəvvürün əldə
edilməsini nəzərdə tutur.
Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlarda mümkün iĢtirak barədə məlumatın
əldə olunması (Ġst: Paraq. 16(b))
A27. Əlaqəli tərəf müəssisənin biznesinin normal gediĢindən kənara
çıxan iri əməliyyatlarda yalnız birbaĢa əməliyyata bilavasitə təsir
göstərən bir tərəf olmaqla yox, həmçinin, vasitəçi vasitəsilə
əməliyyata dolayı yolla təsir etməklə iĢtirak edilə bilər. Belə
təsir dələduzluq riski amillərinin mövcudluğunu göstərə bilər.
Əlaqəli tərəflər barədə məlumatların tapşırıq qrupunun üzvlərinə
çatdırılması (Ġst: Paraq. 17)
A28. Əlaqəli tərəflər haqqında tapĢırıq qrupunun bütün üzvlərinə çatdırıla bilən mühüm məlumatlara aĢağıdakılar daxildir:
550 saylı BAS
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Müəssisənin əlaqəli tərəflərinin kimliyi;



Əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatların xüsusiyyəti;



Xüsusi audit qiymətləndirmələri tələb edən, əlaqəli tərəflərlə
əhəmiyyətli və ya mürəkkəb münasibət və ya
əməliyyatlar, xüsusilə rəhbərliyin və ya idarəetməyə
məsul Ģəxslərin maliyyə marağının olduğu əməliyyatlar.

Əlaqəli tərəflərlə münasibətlərinin və əməliyyatlarla əlaqədar əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi
Üstün təsirə malik əlaqəli tərəfin mövcudluğu ilə əlaqədar dələduzluq
riski amilləri (Ġst: Paraq. 19)



Əlaqəli tərəf rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərin
mühüm təsərrüfat qərarlarına veto qoyur.



Ġri əməliyyatların qəti təsdiqlənməsini əlaqəli tərəf həyata
keçirir.



Rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər arasında əlaqəli
tərəfin təĢəbbüsü ilə baĢlanan kommersiya təklifləri ya
müzakirə olunmur, ya da yetərincə müzakirə olunmur.



Əlaqəli tərəfin (və ya onun yaxın qohumlarının) iĢtirakı ilə
əməliyyatlar nadir hallarda müstəqil yoxlamaya məruz
qalır və təsdiq edilir.

Üstün təsirlər, həmçinin, əlaqəli tərəfin müəssisənin təsis
edilməsində aparıcı rol oynamıĢ və onun idarə olunmasında
aparıcı rol oynamaqda davam etdikcə mövcud ola bilər.
A30. Digər risk amilləri iĢtirak etdikdə, üstün təsirə malik əlaqəli tərəfin
mövcudluğu dələduzluqla əlaqədar mühüm təhriflər riskinin
olduğunu göstərə bilər. Məsələn:


24

Ali rəhbərliyin və ya peĢəkar məsləhətçilərin tərkibində
qeyri-adi dərəcədə yüksək axıcılıq əlaqəli tərəfin
məqsədlərinə nail olunması üçün qeyri-etik və ya dələduz-

240 saylı BAS, Əlavə 1
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A29. Rəhbərlikdə bir Ģəxs və ya kiçik bir Ģəxslər qrupunun üstün təsiri
belə təsiri kompensasiya edən nəzarət vasitələri olmadıqda, dələduzluq riski amilidir.24 Əlaqəli tərəfin üstün təsir əlamətlərinə
aĢağıdakılar daxildir:
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luq praktikasının tətbiqini göstərə bilər.


Vasitəçilərin kommersiya mahiyyətinin aydın olmadığı iri
əməliyyatların həyata keçirilməsinə cəlb olunması əlaqəli
tərəfin belə vasitəçilərlə dələduzluq məqsədləri güdərək, bu
cür əməliyyatlarda marağının olmasını göstərə bilər.



Əlaqəli tərəfin uçot siyasətinin seçilməsində və ya əhəmiyyətli uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanmasında hədsiz
iĢtirakı və ya lüzumsuz marağı maliyyə hesabatlarının saxtalaĢdırılmasının mümkünlüyünü göstərə bilər.

Əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlarla əlaqədar
əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı cavab tədbirləri (Ġst: Paraq. 20)
A31. Əlaqəli tərəflərlə münasibətlərinin və əməliyyatlarla bağlı
qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı cavab tədbirləri görmək üçün auditorun seçə biləcəyi audit prosedurlarının
xüsusiyyəti, müddəti və həcmi bu risklərin xüsusiyyətindən və müəssisənin Ģərtlərindən asılıdır.25
A32. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan prinsiplərinə uyğun olaraq
(dələduzluq və ya səhv nəticəsində) rəhbərliyin əlaqəli tərəflərlə
müəyyən əməliyyatları lazımi qaydada uçota almaması və ya
açıqlamaması üzündən əmələ gələn əhəmiyyətli risklərin auditor
qiymətləndirməsindən sonra auditor tərəfindən yerinə yetirilə
bilən mahiyyəti üzrə audit prosedurlarına aĢağıdakılar
aid edilə bilər:

25



Məqsədəuyğundursa və qanun, qayda və ya etik normalarla
qadağan edilməmiĢdirsə, məsələn, banklar, hüquq firmaları,
zamin olanlar və ya agentlər kimi vasitəçilərlə
əməliyyatların müəyyən aspektlərinin təsdiqlənməsi
və ya müzakirə edilməsi.



Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların məqsədləri, konkret
Ģərtləri və ya məbləğlərinin təsdiq edilməsi (auditorun
fikrincə, müəssisənin ona verdiyi cavabların məzmununa
təsir etmək ehtimalı olduqda, bu prosedur az səmərəli ola
bilər).



Müvafiq hallarda əlaqəli tərəflərin mühasibat uçotu məlumat-

330 saylı BAS-da əlavə audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcminin nəzərə alınması
təsvir edilir. 240 saylı BAS-da dələduzluq nəticəsində baĢ vermiĢ qiymətləndirilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı müvafiq cavab tədbirlərinə dair tələb və tövsiyələr verilir.
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larında belə əməliyyatların əks etdirilməsini yoxlamaq
məqsədilə əlaqəli tərəflərin maliyyə hesabatları və ya əgər
varsa, digər əhəmiyyətli maliyyə məlumatları ilə tanıĢlıq.



Rəhbərliyə və idarəetməyə məsul Ģəxslərə sorğu göndərilməsi və müəyyən edilmiĢ risklərin onlarla müzakirəsi.



Əlaqəli tərəflərə sorğu göndərilməsi.



Əlaqəli tərəflərlə əhəmiyyətli müqavilələrin yoxlanılması.



Ġnternet və ya müəyyən xarici kommersiya məlumat bazaları vasitəsilə ilkin icmal araĢdırması.



Pozuntular barədə əməkdaĢların məlumatları ilə, əgər
müəssisədə belə məlumatlar saxlanılırsa, tanıĢlıq.

A34. Riski qiymətləndirmə prosedurlarıının nəticələrindən asılı olaraq,
auditor audit sübutlarını əlaqəli tərəflərlə münasibət və
əməliyyatlara nəzarəti test yoxlamasından keçirmədən əldə etməyi məqsədəuyğun hesab edə bilər. Bununla belə, bəzi Ģəraitlərdə
əlaqəli tərəflərlə münasibətlərinin və əməliyyatlarla əlaqədar
əhəmiyyətli təhriflər riskinə uyğun olaraq yetərli münasib audit
sübutlarını yalnız mahiyyəti üzrə audit prosedurlarından əldə
etmək mümkün olmaya bilər. Məsələn, müəssisə və onun
bölmələri arasında çoxsaylı qrupdaxili əməliyyatların olduğu
və bu əməliyyatlarla bağlı məlumatların xeyli hissəsi baĢlandıqda, qeydə alındıqda, iĢləndikdə və ya bir inteqrasiyalı sistem çərçivəsində elektron formada hesabata daxil edildikdə,
auditor bu əməliyyatlarla əlaqədar əhəmiyyətli təhriflər riskini
özləri tərəfindən məqbul dərəcədə azalda biləcək səmərəli
mahiyyəti üzrə audit prosedurlarını iĢləyib hazırlamağın mümkün
olmayacağını müəyyən edə bilər. Bu halda müvafiq nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinə dair yetərli münasib audit sübutları əldə
etmək barədə 330 saylı BAS-ın tələblərini yerinə yetirmək
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A33. Əgər auditor üstün təsirli əlaqəli tərəfin olması üzündən dələduzluq nəticəsində baĢ vermiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyən etmiĢdirsə, onda 240 saylı BAS-ın ümumi tələblərinə əlavə olaraq,
auditor belə bir əlaqəli tərəfin müəssisə ilə birbaĢa və ya dolayı
olaraq yarada biləcəyi iqtisadi münasibətlər haqqında təsəvvür
əldə etmək və daha münasib mahiyyəti üzrə əlavə audit prosedurlarına tələbatı müəyyən etmək üçün aĢağıdakı audit prosedurlarını keçirə bilər:

ƏLAQƏLĠ TƏRƏFLƏR

məqsədilə26 auditor əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatların tamlığına və uçotunun dəqiqliyinə müəssisənin tətbiq
etdiyi nəzarət vasitələrini test yoxlamasından keçirməlidir.
Əvvəllər müəyyən edilməyən və ya açıqlanmayan əlaqəli tərəflər və ya
əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi
Yeni müəyyən edilmiĢ əlaqəli tərəflər haqqında məlumatın tapĢırıq
qrupunun üzvlərinə çatdırılması (Ġst: Paraq. 22(a))
A35. Yeni müəyyən edilmiĢ əlaqəli tərəflər barədə məlumatın
ləngimədən tapĢırıq qrupunun digər üzvlərinə çatdırılması onlara
bu məlumatın artıq yerinə yetirilmiĢ riski qiymətləndirmə prosedurlarının nəticələrinə və bu əsasda yekunlarına, o cümlədən
əhəmiyyətli təhriflər riskinin yenidən qiymətləndirilməsi zərurəti
haqqında məsələyə təsir edib–etməməsini müəyyən etməkdə
kömək edir.
Yeni müəyyən edilmiĢ əlaqəli tərəflər və ya əlaqəli tərəflərlə iri
əməliyyatlar ilə bağlı mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları (Ġst:
Paraq. 22(c))
A36. Yeni müəyyən edilmiĢ əlaaqəli tərəflər və ya əlaqəli tərəflərlə iri
əməliyyatlar ilə bağlı auditorun yerinə yetirə biləcəyi
mahiyyəti üzrə audit prosedurlarının nümunələri aĢağıdakılardır:

26



Müəssisənin yeni müəyyən edilmiĢ əlaqəli tərəflərlə münasibətlərinin xüsusiyyəti haqqında sorğuların göndərilməsi,
o cümlədən məqsədəuyğundursa və qanun, qayda və ya etik
normalarla qadağan edilməmiĢdirsə, məsələn, hüquq məsləhətçiləri, əsas agentlər, əsas nümayəndələr, məsləhətçilər,
zamin olanlar və ya digər yaxın biznes tərəfdaĢları kimi,
müəssisə və onun fəaliyyəti haqqında mühüm informasiyaya malik ola bilən üçüncü Ģəxslərə sorğuların verilməsi.



Yeni müəyyən edilmiĢ əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar üzrə
mühasibat uçotu məlumatlarının təhlili. Belə təhlil
kompyuterləĢdirilmiĢ audit metodlarından istifadə etməklə
aparıla bilər.



Yeni müəyyən edilmiĢ əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların
Ģərtlərinin yoxlanması və onların maliyyə hesabatlarının

330 saylı BAS, 8(b) paraqrafı.
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tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun qaydada uçota alınması
və açıqlanması.
Rəhbərlik tərəfindən informasiyanın qəsdən açıqlanmaması (Ġst: Paraq.
22(e))
A37. Əgər auditor rəhbərliyin əlaqəli tərəflər və ya əlaqəli tərəflərlə iri
əməliyyatlar haqqında informasiyanı qəsdən açıqlamadığını
ehtimal edirsə, maliyyə hesabatlarının auditində dələduzluğun
müəyyən edilməsi halında auditorun məsuliyyəti ilə bağlı 240
saylı BAS-da əks olunmuĢ tələblər və tövsiyələr tətbiq olunur.
Auditor, həmçinin, auditorun sorğularına rəhbərliyin cavablarının
və auditora təqdimatlarının etibarlılığını yenidən qiymətləndirməyin lazım olub-olmaması zərurətini də nəzərdən keçirə
bilər.
Müəssisənin biznes fəaliyyətinin normal gedişindən kənara çıxan
müəyyən edilmiş əlaqəli tərəflərlə iri əməliyyatlar
Əlaqəli tərəflərlə iri əməliyyatların iqtisadi mahiyyətinin
qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq. 23)
A38. Müəssisənin biznes fəaliyyətinin normal gediĢindən kənara Ģıxan
müəyyən edilmiĢ əlaqəli tərəflərlə iri əməliyyatların iqtisadi
mahiyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı auditor aĢağıdakı məsələləri nəzərdən keçirə bilər:



Əməliyyatın:
o

hədsiz dərəcədə mürəkkəb olması (məsələn, birləĢdirilmiĢ qrupa daxil olan çoxlu sayda əlaqəli tərəf
əməliyyata cəlb edə bilər);

o

qeyri-adi kommersiya Ģərtləri, məsələn, qeyri-adi
qiymətlər, faiz dərəcələri, zəmanətlər və borcu
ödəmə Ģərtləri;

o

baĢ verməsi üçün açıq məntiqi əsasın olması;

o

əvvəllər müəyyən olunmamıĢ əlaqəli tərəflərin iĢtirakı;

o

qeyri-adi tərzdə rəsmiləĢdirilmə.

Rəhbərliyin bu cür əməliyyatların xüsusiyyətini və uçotunu
idarəetməyə məsul Ģəxslərlə müzakirə edib-etməməsi.
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Rəhbərlik belə əməliyyatın təməl iqtisadi xüsusiyyətlərinə nisbətən, onun uçotunun müəyyən qaydasına daha çox
diqqət yetirib-yetirməməsi.

Əgər rəhbərliyin izahları əlaqəli tərəflə əməliyyatların
Ģərtlərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirsə, 500 saylı BAS-a27
müvafiq olaraq, auditor digər mühüm məsələlərə dair rəhbərliyin
izah və təqdimatlarının etibarlılığını nəzərdən keçirməlidir.
A39. Auditor, həmçinin, əlaqəli tərəfin mövqeyindən bu cür
əməliyyatın iqtisadi mahiyyətini təhlil edə bilər: bu
əməliyyatın real kommersiya mənasını və nə üçün aparıldığını
baĢa düĢməkdə ona kömək edə bilər. Əlaqəli tərəfin mövqeyindən
əməliyyatın iqtisadi mahiyyətinin onun fəaliyyətinin xüsusiyyəti
ilə açıq-aydın uyğunlaĢmaması dələduzluq riski amilinin mövcud
olduğunu bildirə bilər.
Əlaqəli tərəflərlə iri əməliyyatlara səlahiyyət verilməsi və
təsdiqlənməsi (Ġst: Paraq. 23(b))
A40. Rəhbərlik, idarəetməyə məsul Ģəxslər və ya müvafiq olarsa, səhmdarlar tərəfindən əlaqəli tərəflərlə müəssisənin biznesinin normal
gediĢindən kənara çıxan iri əməliyyatlara səlahiyyət verilməsi
və təsdiqlənməsi belə əməliyyatların müvafiq səviyyəli rəhbərlik tərəfindən lazımı Ģəkildə baxılması və onların maliyyə
hesabatlarında əks etdirilməsinə dair audit sübutları təqdim edə
bilər. Səlahiyyət verilməsi və təsdiqlənməsi prosedurlarından
keçməmiĢ belə əməliyyatların mövcudluğu rəhbərlik və ya
idarəetməyə məsul Ģəxslərlə müzakirənin yekunları üzrə onların
ağlabatan izahının olmaması halında dələduzluq və ya səhv ucbatından baĢ vermiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin mövcudluğuna
iĢarə edə bilər. Bu Ģəraitlərdə auditorun oxĢar xarakterli digər
əməliyyatların mümkün aĢkara çıxarılmasına xüsusi diqqət yetirməsi zərurəti yarana bilər. Bununla belə, səlahityət verilməsi
və təsdiqlənmə özlüyündə dələduzluq və ya səhv ucbatından baĢ
vermiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin mövcud olmaması barədə
qərar vermək üçün yetərli olmaya bilər, çünki əgər əlaqəli tərəflər
arasında sövdələĢmə olarsa və ya müəssisə əlaqəli tərəfin üstün
təsirinə məruz qalarsa, səlahiyyət verilməsi və təsdiqlənmə
prosedurları səmərəsiz ola bilər.
27

500 saylı ―Audit sübutu‖ BAS, 11-ci paraqraf.
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Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər
A41. Kiçik müəssisədə, iri müəssisələrdə olduğu kimi, səlahiyyət
vermə və təsdiqləmənin müxtəlif səviyyələrinin olması ilə
təmin edilən nəzarət vasitələri olmaya bilər. Müvafiq olaraq, kiçik
müəssisədə audit zamanı auditor müəssisənin biznes fəaliyyətinin
normal gediĢindən kənara çıxan əlaqəli tərəflərlə iri əməliyyatlarının qanuniliyi ilə bağlı audit sübutları üçün səlahiyyət
verilməsi və təsdiqlənmə prosedurlarına daha az arxalana bilər.
Bunun əvəzinə, auditor digər audit prosedurlarının, o cümlədən
müvafiq sənədlərin yoxlanılması, müvafiq tərəflərdən
əməliyyatların müəyyən aspektlərinin təsdiqinin əldə edilməsi
və ya sahibkar-rəhbərin əməliyyatlarda iĢtirakının müĢahidəsi
kimi digər audit prosedurlarının həyata keçirilməsinə baxa bilər.

A42. Auditorun əlaqəli tərəflə əməliyyatların qiymətinin müstəqil
tərəflər arasındakı oxĢar əməliyyatların qiyməti ilə müqayisəliliyinə dair audit sübutlarına malik ola bilməsinə baxmayaraq, bir qayda olaraq, əməliyyatların bütün digər
aspektlərinin müstəqil tərəflər arasındakı əməliyyatlara ekvivalent olmasına dair audit sübutları əldə etmək bacarığını məhdudlaĢdıran praktik çətinliklər meydana çıxır. Məsələn, auditorun
əlaqəli tərəflə əməliyyatın bazar qiyməti üzrə aparılmasını təsdiq etmək iqtidarında ola bilməsinə baxmayaraq, əməliyyatın
digər Ģərtlərinin (kredit Ģərtləri, Ģərti öhdəliklər, xüsusi rüsumlar)
adətən, müstəqil tərəflər arasında razılaĢdırıla bilən Ģərtlərə ekvivalentliyini təsdiq etmək praktik olaraq həyata keçirilən olmaya bilər. Müvafiq olaraq, əlaqəli tərəflə əməliyyatın
müstəqil tərəflər arasında əməliyyatlara ekvivalent olan Ģərtlər
əsasında aparılmasına dair rəhbərliyin təsdiqləməsinin
əhəmiyyətli Ģəkildə təhrif olunması riski mövcud ola bilər.
A43. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik əlaqəli
tərəflə əməliyyatların müstəqil tərəflər arasındakı əməliyyatlara ekvivalent Ģərtlər üzrə aparıldığı barədə təsdiqləməsini
əsaslandırmalıdır. Belə təsdiqləmənin əsaslandırılması aĢağıdakıları əhatə edə bilər:

731

550 saylı BAS

BAS

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların müstəqil tərəflər arasındakı
əməliyyatlara ekvivalent olan şərtlər üzrə aparılmasının
təsdiqlənməsi (Ġst: Paraq. 24)
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əlaqəli tərəflə əməliyyatların Ģərtlərinin qeyri-əlaqəli tərəflə (tərəflərlə) eyni və ya oxĢar əməliyyatların Ģərtləri
ilə müqayisəsi.



əməliyyatın bazar dəyərini müəyyən etmək və bazar
Ģərtlərini təsdiqləmək üçün kənar ekspertin cəlb edilməsi.



əməliyyatın Ģərtlərinin açıq bazarda geniĢ oxĢar əməliyyatlar
üzrə məlum bazar Ģərtləri ilə müqayisəsi.

A44. Rəhbərliyin bu təsdiqləməsinin əsaslandırmasının
qiymətləndirilməsi aĢağıdakıları əhatə edə bilər:





Rəhbərliyin təsdiqləməsinin əsaslandırılması prosesinin
məqbul olmasının nəzərdən keçirilməsi.
Təsdiqləməni əsaslandırmaq üçün daxili və ya xarici mənbələrdən məlumatların etibarlılığının yoxlanılması və onların dəqiqliyi, tamlığı və uyğunluğunu müəyyən etmək
üçün belə məlumatların testləĢdirilməsi.
Təsdiqləmənin əsaslandığı istənilən əhəmiyyətli ehtimalların əsaslılığının qiymətləndirilməsi.

A45. Maliyyə hesabatlarının bəzi prinsipləri müstəqil tərəflər arasındakı əməliyyatlara ekvivalent olmayan Ģərtlər üzrə əlaqəli
tərəflərlə əməliyyatların açıqlanması barədə tələblər müəyyən
edir. Bu Ģəraitlərdə, əgər əlaqəli tərəflə əməliyyat maliyyə
hesabatlarında açıqlanmamıĢdırsa, bu, əməliyyatın müstəqil
tərəflər arasındakı əməliyyatlara ekvivalent olan Ģərtlər üzrə
aparılmasına dair təsdiqləməni nəzərdə tuta bilər.
Əlaqəli tərəflərlə müəyyənləĢdirilmiĢ münasibət və əməliyyatların
uçotunun və açıqlanmasının qiymətləndirilməsi
Təhriflərin qiymətləndirilməsində əhəmiyyətliliklə bağlı mülahizələr
(Ġst: Paraq. 25)
A46. 450 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditor təhrifin əhəmiyyətliliyini
qiymətləndirərkən, təhrifin ölçüsünü, xüsusiyyətini və baĢ verməsi
Ģəraitini nəzərdən keçirməlidir.28 Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün əməliyyatın əhəmiyyətliliyi təkcə əməliyyatın
uçota alınmıĢ miqdarından deyil, digər konkret
amillərdən də, məsələn, əlaqəli tərəflə münasibətlərinin xarak28

450 saylı ―Audit zamanı müəyyən edilmiĢ təhriflərin qiymətləndirilməsi‖ BAS, 11(a) paraqrafı.
450 saylı BAS-ın A21 paraqrafında təhrifin qiymətləndirilməsinə təsir edə bilən Ģəraitlərin
təsviri verilir.
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terindən də asılı ola bilər.
Əlaqəli tərəflər haqqında açıqlamaların qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq.
25(a))
A47. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində açıqlama ilə
bağlı tələblər kontekstində açıqlanan informasiyanın qiymətləndirilməsi onu nəzərdə tutur ki, müəssisənin əlaqəli tərəflərlə
münasibət və əməliyyatlarının fakt və Ģəraitləri nə dərəcədə
düzəliĢ edilmiĢ Ģəkildə ümumiləĢdirilmiĢdir və onlar istifadəçilər üçün nə dərəcədə anlaĢılan Ģəkildə təqdim edilmiĢdir.
Əlaqəli tərəflər barədə açıqlanmıĢ informasiya aĢağıdakı Ģərtlər
daxilində anlaĢılan olmaya bilər:
(a) Əməliyyatların iqtisadi mahiyyəti və nəticələri aydın olmayan Ģəkildə təqdim olunmuĢ və ya maliyyə hesabatlarında təhrif edilmiĢdir; yaxud
(b) Əməliyyatların əsas Ģərtləri və ya digər mühüm aspektləri
onların anlaĢılması üçün zəruri olan tərzdə açıqlanmamıĢdır.
Yazılı təqdimatlar (Ġst: Paraq. 26)



Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər əlaqəli tərəflərlə elə əməliyatları təsdiqləmiĢdir ki, onlar (a) maliyyə hesabatlarına
əhəmiyyətli təsir göstərir və ya (b) rəhbərliyin iĢtirakı ilə
həyata keçirilir.



Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər auditora əlaqəli tərəflərlə
əməliyyatların müəyyən təfərrüatlarına dair Ģifahi bəyanatlar
vermiĢlər.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin əlaqəli tərəflər və ya əlaqəli
tərəflərlə əməliyyatlarda maliyyə və ya digər maraqları
vardır.



A49. Auditor, həmçinin, rəhbərliyin konkret təsdiqləmələri ilə əlaqədar,
məsələn, əlaqəli tərəflərlə müəyyən əməliyyatlar çərçivəsində
açıqlanmamıĢ əlavə razılaĢmaların olmaması barədə yazılı təqdimatlar
tələb edə bilər.
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A48. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərdən yazılı təqdimatları əldə etmək üçün
məqsədəuyğun ola bilən Ģəraitlərə aĢağıdakılar daxildir:
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Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə (Ġst: Paraq. 27)
A50. Audit zamanı müəssisənin əlaqəli tərəfləri ilə bağlı meydana çıxan
mühüm məsələlər barədə idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat
verilməsi29 bu məsələlərin xüsusiyyəti və həlli yolları haqqında onlarla ümumi anlayıĢa nail olmaqda auditora kömək edir. Əlaqəli
tərəflərlə bağlı əhəmiyyətli məsələlərə aĢağıdakılar aid edilə
bilər:










29

Ġdarəetməyə məsul Ģəxsləri əvvəl onlara məlum olmayan
əhəmiyyətli əlaqəli tərəflərlə münasibətlərdən və əməliyyatlardan xəbərdar edə bilən əlaqəli tərəflər və ya əhəmiyyətli əlaqəli
tərəflər ilə əməliyyatlar barədə məlumatların rəhbərlik tərəfindən
auditora açıqlanmaması (qərəzli və ya qərəzsiz).
Müvafiq qaydada səlahiyyət verilməyən və təsdiqlənməyən, dələduzluq barədə Ģübhə doğuran əlaqəli tərəflərlə iri
əməliyyatların müəyyənləĢdirilməsi.
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
olaraq, əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların uçota alınması və
acıqlanmasına dair rəhbərliklə fikir ayrılığı.
Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların konkret növlərini qadağan edən və ya məhdudlaĢdıran tətbiq olunan qanun və ya
normalara riayət etməmə.
Müəssisəyə faktiki olaraq nəzarət edən tərəfin müəyyən
edilməsində çətinliklər.

230 saylı BAS-ın A8 paraqrafında audit zamanı ortaya çıxan əhəmiyyətli məsələlərə dair
əlavə təlimat verilir.
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560 saylı ―Sonrakı hadisələr‖ beynəlxalq audit standartı (BAS) 200
saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq
audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə birlikdə oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) maliyyə hesabatlarının auditində sonrakı hadisələrlə əlaqədar auditorun məsuliyyətindən
bəhs edir. Burada auditor hesabatının tarixindən sonra əldə
edilmiĢ, 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)1 BAS-da əks etdirilən
digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyətinə aid məsələlərdən
bəhs edilmir. Lakin belə digər məlumatlar bu BAS-ın əhatə dairəsində
olan sonrakı hadisəni aĢkar edə bilər. (Ġst: Paraq. A1)

Sonrakı hadisələr
2. Maliyyə hesabatlarına hesabat tarixindən sonra baĢ verən
müəyyən hadisələr təsir göstərə bilər. Maliyyə hesabatlarının bir
çox çərçivələrində həmin hadisələrə dair xüsusi tövsiyələr verilmiĢdir.2 Bir qayda olaraq, maliyyə hesabatlarının çərçivələrində
iki cür hadisələr müəyyən edilir:
(a) Maliyyə hesabatlarının tarixinə mövcud olan vəziyyətləri
təsdiqləyən hadisələr; habelə
(b) Maliyyə hesabatlarının tarixindən sonra baĢ verən
vəziyyətləri təsdiqləyən hadisələr.

Qüvvəyə minmə tarixi
3. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlı sayılır.

1

720 saylı ―Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarını əks etdirən sənədlərdəki digər məlumatlar üzrə
auditorun məsuliyyəti‖ BAS.
2
Məsələn, 10 saylı ―Hesabatvermə dövründən sonra baĢ verən hadisələr‖ maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartında (MHBS) maliyyə hesabatlarının tarixi (10 saylı MHBS-də
―hesabatvermə dövrünün sonu‖ kimi istinad edilir) və maliyyə hesabatlarının təqdim
edilməsinə icazə verilən tarix arasında baĢ verən əlveriĢli və əlveriĢsiz hadisələrin uçota
alınması və maliyyə hesabatlarında əks etdirilməsi qaydaları təsvir edilir.
3
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS, A38 paraqrafı.
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700 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditor hesabatının tarixi auditorun özünə məlum olan və həmin tarixə qədər baĢ verən hadisə
və əməliyyatların nəticələrinin nəzərə alındığını bildirir.3
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Məqsədlər
4. Auditorun məqsədləri aĢağıdakılardır:
(a) Auditor hesabatının tarixi ilə maliyyə hesabatlarının tarixi
arasında baĢ verən, maliyyə hesabatlarında açıqlanmalı
olan və ya düzəliĢ edilməsi tələb edilən hadisələrin maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun müvafiq
qaydada maliyyə hesabatlarında əks etdirilib-etdirilməməsi
haqqında yetərli münasib audit sübutları əldə etmək; habelə
(b) Göstərilən tarixdə məlum olmuĢ olsaydı, auditor hesabatında düzəliĢlər edilməsinə səbəb ola biləcək, auditor
hesabatının tarixindən sonra auditora məlum olan faktları
müvafiq qaydada nəzərə almaq.

AnlayıĢlar
5. BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənanı verir:
(a) Maliyyə hesabatlarının tarixi (Date of the financial statements) – Maliyyə hesabatları ilə əhatə olunan sonuncu dövrün
baĢa çatma tarixi.
(b) Maliyyə hesabatlarının təsdiqlənməsi tarixi (Date of approval of the financial statements) – Müvafiq qeydlər daxil
olmaqla, maliyyə hesabatlarından ibarət olan və ya maliyyə
hesabatlarını özündə ehtiva edən bütün hesabatların hazırlandığı və həmin maliyyə hesabatları üçün məsuliyyət
daĢıyan Ģəxslərin onlara görə məsuliyyəti öz öhdələrinə
götürməsi barədə bəyanat verdiyi tarix. ( Ġst: Paraq. A2)
(c) Auditor hesabatının tarixi (Date of the auditor’s report) –
700 saylı BAS-a müvafiq olaraq, auditorun maliyyə
hesabatları üzrə hesabatın tarixi kimi qeyd etdiyi tarix. (Ġst:
Paraq. A3)
(d) Maliyyə hesabatlarının təqdim edildiyi tarix (Date the financial statements are issued) – Auditor hesabatının və auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının üçüncü tərəflərə və ya
onlar üçün təqdim edildiyi tarix. (Ġst: Paraq. A4- A5)
(e) Sonrakı hadisələr (Subsequent events) – Maliyyə hesabat560 saylı BAS
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larının tarixi ilə auditor hesabatının tarixi arasında baĢ verən
hadisələr, habelə auditor hesabatının tarixindən sonra auditora məlum olan faktlar.

Tələblər
Maliyyə hesabatlarının tarixi ilə auditor hesabatının tarixi arasında
baĢ verən hadisələr
6. Auditor maliyyə hesabatlarında dəyiĢiklik edilməsi tələb edilən
və ya açıqlanmalı olan maliyyə hesabatlarının tarixi ilə auditor
hesabatının tarixi arasında baĢ verən bütün hadisələrin müəyyənləĢdirilməsinə dair müvafiq audit sübutları əldə edilməsi üçün
təyin edilmiĢ audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir. Auditor,
bununla belə, əvvəllər tətbiq edilmiĢ audit prosedurlarının qənaətbəxĢ nəticələr verdiyi məsələlər üzrə əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirməli deyildir. (Ġst. Paraq. A6)
7. Auditor 6-cı paraqrafda qeyd edilmiĢ, maliyyə hesabatlarının tarixindən auditor hesabatının tarixinə qədər olan dövrü və ya buna
mümkün qədər yaxın olan dövrü əhatə edən prosedurları yerinə
yetirməlidir. Bu audit prosedurlarının xarakterini və həcmini
müəyyənləĢdirərkən auditorun risk qiymətləndirməsini nəzərə
almaq lazımdır. Həmin prosedurlar aĢağıdakıları əhatə etməlidir:
(Ġst: Paraq. A7-A8)
(a) Rəhbərliyin sonrakı hadisələri müəyyənləĢdirmək üçün
təyin etdiyi istənilən prosedurun öyrənilməsi.

BAS

(b) Maliyyə hesabatlarına təsir göstərə biləcək hər hansı sonrakı hadisələrin baĢ verib-verməməsi barədə rəhbərliyə və
müvafiq olarsa, idarəetməyə məsul Ģəxslərə sorğuların
göndərilməsi. (Ġst. Paraq. A9)
(c) Maliyyə hesabatlarının tarixindən sonra keçirilmiĢ müəssisənin sahiblərinin, rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin iclaslarının, əgər varsa, protokollarının oxunması və
protokolları hələ hazır olmayan və ya tərtib edilməyən
istənilən iclasın gündəliyi haqqında sorğuların göndərilməsi.
(Ġst: Paraq. A10)
(d) Əgər varsa, müəssisənin aralıq maliyyə hesabatlarının ən son
versiyası ilə tanıĢlıq.
8.

6-cı və 7-ci paraqraflarda qeyd olunan prosedurların yerinə ye739
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tirilməsinin yekunlarına əsasən, auditor maliyyə hesabatlarında
açıqlanmalı olan və ya dəyiĢiklik tələb edən hadisələri müəyyən
etdikdə, hər bir belə hadisənin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq həmin maliyyə hesabatlarında
müvafiq qaydada əks etdirilib-etdirilmədiyini müəyyənləĢdirməlidir.
Yazılı təqdimatlar
9.

Auditor rəhbərlikdən və müvafiq olarsa, idarəetməyə məsul Ģəxslərdən 580 saylı BAS-a4 uyğun olaraq, maliyyə hesabatlarının
tarixindən sonra baĢ verən və maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq, açıqlanmalı olan və ya dəyiĢiklik
tələb edən bütün hadisələrin müvafiq qaydada maliyyə hesabatlarında açıqlanmasına və ya dəyiĢiklik edilməsinə dair yazılı
təqdimat tələb etməlidir.

Auditor hesabatının tarixindən sonra, maliyyə hesabatlarının
təqdim edildiyi tarixdən əvvəl auditora məlum olan faktlar
10.

Auditor, auditor hesabatının tarixindən sonra maliyyə hesabatları
ilə əlaqədar hər hansı audit prosedurlarını yerinə yetirməli deyil.
Bununla belə, əgər faktlar auditor hesabatının tarixindən sonra,
lakin maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi tarixindən əvvəl
auditora məlum olarsa, faktların auditor hesabatının tarixində
auditora artıq məlum olması auditorun auditor hesabatında düzəliĢlər etməsinə səbəb olarsa, bu zaman auditor aĢağıdakıları
yerinə yetirməlidir: (Ġst: Paraq. A11-A12)
(a) Bu məsələni rəhbərlik və müvafiq hallarda idarəetməyə
məsul Ģəxslərlə müzakirə etmək;
(b) Maliyyə hesabatlarında düzəliĢ etməyə ehtiyacın olubolmamasını müəyyənləĢdirmək; əgər ehtiyac olarsa,
(c) Rəhbərlik ilə maliyyə hesabatlarında hansı düzəliĢ
ediləcəyini aydınlaĢdırmaq.

11.

Əgər rəhbərlik maliyyə hesabatlarında düzəliĢ edərsə, auditor
aĢağıdakıları yerinə yetirməlidir:
(a) DüzəliĢlərlə əlaqədar müvafiq Ģəraitlərdə zəruri olan audit
prosedurlarını yerinə yetirmək.

4
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(b) 12-ci paraqrafda qeyd olunmuĢ vəziyyətlər tətbiq olunmazsa:

12.

(i)

6-cı və 7-ci paraqraflarda nəzərdə tutulan audit
prosedurlarının yeni auditor hesabatının tarixinə
qədər uzadılması; habelə

(ii)

DüzəliĢlər edilmiĢ maliyyə hesabatları haqqında
yeni auditor hesabatının təqdim edilməsi. Yeni auditor hesabatının tarixi düzəliĢlər edilmiĢ maliyyə
hesabatlarının təsdiq edildiyi tarixdən əvvəlki dövrə
təsadüf edə bilməz.

Qanun və qaydalara və ya maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə
uyğun olaraq, rəhbərliyin düzəliĢlər edilməsinə səbəb olan
hadisələrin nəticələrinə aid hissədə maliyyə hesabatlarına düzəliĢlər etmək və maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi üçün
məsuliyyət daĢıyan Ģəxslərin yalnız həmin düzəliĢləri təsdiq
etmək hüququ varsa, auditor 11(b)(i) paraqrafında nəzərdə tutulan
yalnız belə düzəliĢlərə dair sonrakı hadisələr üzrə audit prosedurlarını yerinə yetirə bilər. Bu hallarda auditor aĢağıdakılardan
birini yerinə yetirməlidir:

(b) Sonrakı hadisələr üzrə audit prosedurlarının maliyyə
hesabatlarına dair müvafiq qeyddə təsvir edildiyi kimi, yalnız maliyyə hesabatlarına düzəliĢlər edilməsi ilə məhdudlaĢdırılmasını ifadə edən izahedici paraqrafa5 və ya
digər məsələlər paraqrafına dair bəyanatın daxil edildiyi
yeni və ya düzəliĢlər edilmiĢ auditor hesabatını təqdim
etmək.
13.

5

Bəzi yurisdiksiyalarda qanun, qayda və ya maliyyə hesabatlarının çərçivələrində düzəliĢ edilmiĢ maliyyə hesabatlarının
təqdimatı tələb olunmaya bilər və müvafiq olaraq, auditorun düzəliĢ-

Bax: 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər
paraqrafı‖ BAS.
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(a) Yalnız həmin düzəliĢə aid olan əlavə tarix qoymaqla auditor
hesabatına düzəliĢ etmək və bununla bildirmək ki, hesabat
dövründən sonrakı hadisələr üzrə auditorun prosedurları yalnız
maliyyə hesabatlarına müvafiq qeydlərdə təsvir olunan maliyyə
hesabatlarına edilən düzəliĢlərə aiddir; yaxud (Ġst: Paraq. A13)

SONRAKI HADĠSƏLƏR

lər edilmiĢ, yaxud yeni auditor hesabatını təqdim etməsinə
ehtiyac olmayacaqdır. Bununla belə, əgər rəhbərlik auditorun
fikrincə, düzəliĢlər edilməsinə ehtiyac olan maliyyə hesabatlarına düzəliĢlər etməzsə, bu zaman: (Ġst: Paraq. A14-A15).
(a) əgər auditor hesabatı hələ də müəssisəyə təqdim edilməyibsə, bu zaman auditor 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BASa6 uyğun olaraq, rəyi dəyiĢdirməli və sonra hesabatını müəssisəyə
təqdim etməlidir; yaxud
(b) əgər auditor hesabatı artıq müəssisəyə təqdim edilibsə, bu
zaman auditor rəhbərliyi və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
hamısı müəssisənin idarə edilməsinə rəhbərlikdə iĢtirak
edirsə, idarəetməyə məsul Ģəxsləri xəbərdar etməlidir ki,
zəruri düzəliĢlər edilməyənə qədər maliyyə hesabatları
üçüncü Ģəxslərə təqdim edilməməlidir. Xəbərdarlığa baxmayaraq, əgər maliyyə hesabatları zəruri düzəliĢlər olmadan
təqdim edilərsə, bu zaman auditor müvafiq tədbirləri görməlidir ki, üçüncü Ģəxslər auditor hesabatına arxalanmasınlar. (Ġst: Paraq. A16-A17)
Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsindən sonra auditora məlum
olan faktlar
14.

Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsindən sonra auditor həmin
maliyyə hesabatları ilə əlaqədar olaraq heç bir audit prosedurunu
yerinə yetirməməlidir. Bununla belə, əgər auditor hesabatının
tarixinə məlum olan faktların auditora maliyyə hesabatlarının
təqdim edilməsindən sonra məlum olması auditor hesabatında
düzəliĢlər edilməsinə səbəb olarsa, bu zaman auditor:
(a) bu məsələni rəhbərlik və müvafiq hallarda, idarəetməyə
məsul Ģəxslər ilə müzakirə etməlidir;
(b) maliyyə hesabatlarında düzəliĢ edilib-edilməməsinə
ehtiyacın olub-olmamasını müəyyənləĢdirməlidir; əgər
ehtiyac olarsa,
(c) rəhbərliyin maliyyə hesabatlarında hansı düzəliĢlər etməyi
planlaĢdırdığını aydınlaĢdırmalıdır. (Ġst: Paraq. A18)

15.
6

Əgər rəhbərlik maliyyə hesabatlarına düzəliĢlər edərsə, bu

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
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zaman auditor: (Ġst: Paraq. A19)
(a) Bu hallarda düzəliĢlərə dair zəruri olan audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir.
(b) Rəhbərlik tərəfindən əvvəllər təqdim edilmiĢ maliyyə
hesabatlarını və auditor hesabatını qəbul edən bütün Ģəxslərin yaranmıĢ vəziyyət barədə məlumatlandırılmasına dair
görülən tədbirləri təhlil etməlidir.
(c) 12-ci paraqrafda qeyd edilmiĢ hallar olmadıqda:
(i)

(ii)

6-cı və 7-ci paraqraflarda istinad edilən audit prosedurlarını yeni auditor hesabatının tarixinədək uzatmalıdır, həm də yeni auditor hesabatının tarixi
düzəliĢ edilmiĢ maliyyə hesabatlarının təsdiq
edilməsi tarixindən tez ola bilməz;
DüzəliĢ edilmiĢ maliyyə hesabatları üzrə yeni auditor hesabatını təqdim etməlidir.

7

16.

Auditor yeni və ya düzəliĢ edilmiĢ auditor hesabatına izahedici
paraqrafı və ya maliyyə hesabatlarına qeydlərə istinad edilməklə
digər məsələlər paraqrafını daxil etməli və burada əvvəllər təqdim
edilmiĢ maliyyə hesabatlarında və auditor hesabatında düzəliĢ
edilməsinin səbəblərini ətraflı Ģəkildə izah etməlidir.

17.

Əgər rəhbərlik əvvəllər təqdim edilmiĢ maliyyə hesabatlarını
əldə edənlərin hamısının yaranmıĢ vəziyyət barədə məlumatlı olmasına dair zəruri tədbirləri görmürsə və auditorun fikrincə, dəyiĢiklik edilməsinin zəruri olduğu hallarda maliyyə hesabatlarına
müvafiq düzəliĢlər etmirsə, bu zaman auditor rəhbərliyi və
idarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısının müəssisəyə rəhbərlikdə
iĢtirak etməsi halları istisna olmaqla7, idarəetməyə məsul Ģəxsləri
xəbərdar etməlidir ki, gələcəkdə üçüncü Ģəxslərin auditor
hesabatına arxalanmaması üçün müvafiq tədbirlər görəcəkdir.
Belə xəbərdarlığa baxmayaraq, əgər rəhbərlik və ya idarəetməyə

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, 13-cü paraqraf.
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(d) 12-ci paraqrafda qeyd edilmiĢ vəziyyət və ya hallar
olduqda, auditor hesabatında düzəliĢlər etməli və ya 12ci paraqrafın tələblərinə uyğun olaraq, yeni auditor
hesabatını təqdim etməlidir.
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məsul Ģəxslər lazımi tədbirlər görməzsə, bu zaman auditor
üçüncü Ģəxslərin auditor hesabatına arxalanmaması üçün müvafiq tədbirlər görməlidir. (Ġst: Paraq. A20)

***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Bu BAS-ın əhatə dairəsi (Ġst: Paraq. 1)
A1. Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları maliyyə hesabatlarının (720
saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın əhatə dairəsinə daxil olan illik
hesabatlar istisna olmaqla) təqdim edilməsindən sonra digər
sənədlərin tərkibinə daxil edilərsə, bu zaman auditor baxılmaq
tələb edə bilən sonrakı hadisələr ilə əlaqədar (məsələn, qiymətli
kağızların yerləĢdirildiyi yurisdiksiyada açıq yerləĢdirilməsi ilə
bağlı qanunverici və ya tənzimləyici orqanların tələbləri) əlavə
öhdəliklərə malik ola bilər. Məsələn, auditordan emissiyalar
haqqında sənədin yekun versiyasının tarixinə qədərki dövr
üçün əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirmək tələb oluna
bilər. Bu prosedurlara 6-cı və 7-ci paraqraflarda göstərilən
və emissiyalar haqqında sənədin qüvvəyə minmə tarixinə yaxın
vaxtda yerinə yetirilən prosedurlar, habelə digər məlumatların
auditor ilə əlaqəsi olan maliyyə məlumatlarına uyğun
olub-olmamasını qiymətləndirmək məqsədilə bu sənədin
oxunması aid ola bilər8.
AnlayıĢlar
Maliyyə hesabatlarının təsdiq olunması tarixi (Ġst: Paraq. 5(b))
A2. Bəzi yurisdiksiyalarda Ģəxslər və ya orqanlar (məsələn, rəhbərlik
və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər) maliyyə hesabatlarının tərkibinə
daxil olan bütün hesabatların, eləcə də əlaqədar qeydlərin
maliyyə hesabatlarının təsdiq olunması qaydası kimi, qanun və
ya qaydalarda müəyyən edildiyi Ģəkildə hazırlandığını təsdiqləməlidirlər. Digər yurisdiksiyalarda təsdiqləmə qaydası
qanun və ya qaydalarda nəzərdə tutulmamıĢdır və müəssisə
özünün rəhbərlik və korporativ idarəetmə strukturlarını nəzərə
8

Bax: 200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS, 2-ci paraqraf.
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almaqla, maliyyə hesabatlarının hazırlanması və yekun hala
salınması prosedurlarından istifadə edir. Bəzi yurisdiksiyalarda
isə maliyyə hesabatlarının idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən
qəti olaraq təsdiqlənməsi tələb olunur. Həmin yurisdiksiyalarda
maliyyə hesabatları haqqında auditor rəyini əsaslandırmağa dair
yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsinə dair qənaəti
səhmdarların maliyyə hesabatlarını qəti olaraq təsdiqləməsindən
asılı deyil. BAS-ın məqsədləri üçün ―maliyyə hesabatlarının təsdiq
olunması tarixi‖ zəruri səlahiyyətlərə malik Ģəxslərin maliyyə
hesabatlarının tərkibinə daxil olan bütün hesabatların, eləcə də
əlaqədar qeydlərin hazırlandığını təsdiqlədiyi tarixi və ya zəruri
səlahiyyətlərə malik Ģəxslərin maliyyə hesabatları üçün məsuliyyəti
öz öhdələrinə götürdüyünü bəyan etdiyi vaxtdan əvvəlki tarixi
bildirir.
A3.

Auditor hesabatının tarixi maliyyə hesabatları haqqında rəyin
əsaslandırılmasına dair auditorun yetərli münasib audit sübutları
əldə etdiyi, o cümlədən maliyyə hesabatlarının tərkibinə daxil olan
bütün hesabatların, eləcə də əlaqədar qeydlərin hazırlanması və
zəruri səlahiyyətlərə malik Ģəxslərin həmin maliyyə hesabatları
üçün məsuliyyəti öz öhdələrinə götürdükləri barədə bəyanatının
təsdiqləndiyi tarixdən əvvəl ola bilməz.9 Nəticə etibarilə, auditor
hesabatına 5(b) paraqrafında müəyyən edildiyi kimi, maliyyə
hesabatlarının təsdiqlənməsi tarixindən tez tarix qoyula bilməz.
Ġnzibati prosedurlarla əlaqədar auditor hesabatının 5(c)
paraqrafında müəyyən edildiyi tarixlə auditor hesabatının müəssisəyə təqdim edildiyi tarix arasında müəyyən qədər vaxt keçə
bilər.

Maliyyə hesabatlarının təqdim edildiyi tarix (Ġst: Paraq. 5(d))
A4. Maliyyə hesabatlarının təqdim edildiyi tarix, bir qayda olaraq, müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi hüquqi-tənzimləyici mühitdən asılıdır.
Müəyyən hallarda tənzimləyici orqana təqdim edildiyi tarix
maliyyə hesabatlarının təqdim edildiyi tarix ola bilər. Auditi
aparılmıĢ maliyyə hesabatları auditor hesabatı olmadan təqdim edilə
bilmədiyi üçün auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının təqdim
edildiyi tarix auditor hesabatının tarixindən əvvəl və auditor
9

700 saylı BAS, 41-ci paraqraf. Bəzi hallarda qanun və ya qaydalar, həmçinin, auditin tamamlanması
nəzərdə tutulan, maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsindəki müvafiq məqamı müəyyənləĢdirir.
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Auditor hesabatının tarixi (Ġst: Paraq. 5(c))

SONRAKI HADĠSƏLƏR

hesabatının müəssisəyə təqdim edildiyi tarixdən əvvəl ola
bilməz.
Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A5. Ġctimai sektorun müəssisələri üçün maliyyə hesabatlarının təqdim
edildiyi tarix auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının və onlara dair
auditor hesabatının qanunvericilik orqanlarına təqdim edildiyi və
ya digər Ģəkildə ictimaiyyət üçün açıqlandığı tarix ola bilər.
Maliyyə hesabatlarının tarixi ilə auditor hesabatının tarixi
arasında baĢ verən hadisələr (Ġst: Paraq. 6-9)
A6.

Auditorun yerinə yetirdiyi riskləri qiymətləndirmə prosesinin
nəticəsindən asılı olaraq, 6-cı paraqrafa əsasən tələb olunan audit
prosedurlarına yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsi
üçün zəruri olan prosedurlar, o cümlədən maliyyə hesabatlarının
tarixi ilə auditor hesabatının tarixi arasında baĢ verən mühasibat
uçotu qeydlərinin və ya əməliyyatların təhlili və test yoxlaması
ola bilər. 6-cı və 7-ci paraqraflara əsasən tələb olunan audit prosedurları sonrakı hadisələrə aid müvafiq sübutu təmin edə biləcək
digər məqsədlər üçün auditorun yerinə yetirə biləcəyi prosedurları (məsələn, hesabat dövründən sonra əməliyyatların
yoxlanılması və ya hesabat dövründən sonra debitor borclarının
ödənilməsinin qəbul edilməsi kimi maliyyə hesabatlarının tarixinə hesab qalıqları ilə əlaqədar audit sübutları əldə etmək üçün
yerinə yetirilən prosedurlar) tamamlayır.

A7.

7-ci paraqrafda auditorun 6-cı paraqrafa müvafiq olaraq bu kontekstdə yerinə yetirməli olduğu müəyyən audit prosedurları təsvir
olunur. Sonrakı hadisələrlə əlaqədar auditorun yerinə yetirəcəyi
prosedurlar mövcud olan məlumatlardan və xüsusilə, hesabat tarixindən sonrakı dövrdə mühasibat uçotu qeydlərinin hazırlanması dərəcəsindən asılıdır. Mühasibat uçotu məlumatları
olmadıqda və müvafiq olaraq, daxili və ya kənar məqsədlər üçün
olmasından asılı olmayaraq aralıq maliyyə hesabatları hazırlanmadıqda və ya rəhbərliyin, yaxud idarəetməyə məsul Ģəxslərin
iclaslarının protokolları hazırlanmamıĢ olduqda, audit prosedurları bank çıxarıĢları daxil olmaqla, mühasibat kitablarının və
sənədlərinin yoxlanılması formasında keçirilə bilər. A8
paraqrafında auditorun göstərilən informasiyanı öyrənməsi zamanı nəzərə ala biləcəyi digər məsələlərə dair bəzi nümunələr
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verilmiĢdir.
A8.

7-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuĢ audit prosedurlarından əlavə,
auditor aĢağıdakıları zəruri və məqsədəmüvafiq hesab edə bilər:


Müəssisənin büdcəsinin son variantı, maliyyə hesabatlarının
tarixindən sonrakı dövrlər üçün pul vəsaitlərinin hərəkətinə
dair proqnoz və digər idarəetmə hesabatlarına dair proqnozlarla tanıĢ olmaq;



Sorğuların aparılması və məhkəmə prosesləri və iddiaları
haqqında müəssisənin hüquq məsləhətçisindən sorğu vasitəsilə məlumat almaq və ya əvvəllər göndərilmiĢ Ģifahi və
yazılı sorğuları tamamlamaq; yaxud



Xüsusi sonrakı hadisələri əhatə edən yazılı təqdimat digər
audit sübutlarını təsdiqləmək və bununla da yetərli münasib audit sübutları əldə etmək üçün müəyyən sonrakı
hadisələrə aid olan yazılı təqdimatlar almaq zərurətinə baxmaq.

Sorğu (Ġst: Paraq. 7(b))
Rəhbərliyə və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərə ünvanlanmıĢ maliyyə hesabatlarına təsir göstərən hər hansı sonrakı
hadisələrin baĢ verib-verməməsi ilə əlaqədar sorğularda auditor
ilkin və ya natamam məlumatlar əsasında uçotda əks etdirilmiĢ
maddələrin cari vəziyyəti barədə məlumat tələb edə bilər, habelə
aĢağıdakı məsələlər haqqında ayrıca sorğular göndərə bilər:


Yeni öhdəliklər, borclar və ya zəmanətlər rəsmiləĢdirilibmi.



Aktivlərin satılması və ya alınması həyata keçirilibmi,
yaxud planlaĢdırılıbmı.



Kapitalın artırılması və ya, məsələn, yeni səhmlərin və ya
istiqrazların emissiyası kimi borc alətlərinin buraxılıĢı həyata keçirilibmi, birləĢmə, yaxud ləğvetmə prosedurları
keçirilibmi (planlaĢdırılıbmı).



Hökumət tərəfindən hər hansı aktiv mənimsənilibmi və ya
məsələn, yanğın, yaxud daĢqın nəticəsində məhv edilibmi.



ġərti öhdəliklərlə əlaqədar hər hansı hadisə baĢ veribmi.



Hər hansı bir qeyri-adi mühasibat düzəliĢləri edilibmi
(nəzərdə tutulubmu).
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Maliyyə hesabatlarında tətbiq olunan uçot siyasətinin
məqsədəuyğunluğunu Ģübhə altına ala biləcək hər hansı
hadisə baĢ veribmi (baĢ verməsi ehtimalı varmı), məsələn,
vəziyyətdən asılı olaraq, belə hadisələr fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalının əsaslılığını sual altında qoyurmu.



Uçot qiymətləndirmələrinin və ya maliyyə hesabatlarında
əks etdirilmiĢ ehtiyatların ölçülməsi ilə bağlı hər hansı
hadisə baĢ veribmi.



Aktivlərin dəyərinin əvəzləĢdirilməsi baxımından hər hansı
bir mühüm hadisə baĢ veribmi.

Protokollarla tanışlıq (Ġst. Paraq. 7(c))
Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A10. Ġctimai sektorda auditor qanunvericilik orqanlarının rəsmi
hesabatları ilə tanıĢ ola və bu iclaslarda baxılmıĢ, lakin rəsmi
hesabatlara hələ daxil olmayan problemlər haqqında sorğu
göndərə bilər.
Auditor hesabatının tarixindən sonra, lakin maliyyə hesabatlarının
təqdim edildiyi tarixdən əvvəl auditora məlum olan faktlar
Auditor hesabatının tarixindən sonra əldə edilmiş digər məlumatların nəticələri
(Ġst: Paraq. A10)
A11.

Auditor hesabatının tarixindən sonra, lakin maliyyə hesabatları
təqdim edildiyi tarixdən əvvəl auditorun maliyyə hesabatları ilə
bağlı heç bir audit prosedurunu yerinə yetirmək öhdəliyinin
olmamasına baxmayaraq, 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
auditor hesabatının tarixindən sonra əldə edilmiĢ digər məlumatlarla əlaqədar tələbləri və göstəriĢləri əhatə edir. Digər məlumatlara auditor hesabatının tarixindən sonra, lakin maliyyə hesabatlarının təqdim edildiyi tarixdən əvvəl əldə edilmiĢ məlumatlar
daxil ola bilər.

Rəhbərliyin auditor qarşısında məsuliyyəti (Ġst: Paraq. A10)
A12. 210 saylı BAS-da qeyd edildiyi kimi, audit tapĢırığının Ģərtinə
auditor hesabatının tarixindən maliyyə hesabatlarının təqdim
edildiyi tarixə qədərki dövr ərzində rəhbərliyə məlum olan və
maliyyə hesabatlarına təsir göstərə biləcək hallar barədə rəhbər-
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liyin auditora məlumat vermək haqqında razılığı daxildir.10
İki vaxtlılıq (Ġst. Paraq. 12(a))
A13. 12(a) paraqrafında təsvir olunan hallarda auditor düzəliĢlə məhdudlaĢdırılan əlavə tarixi auditor hesabatına daxil etmək üçün
düzəliĢlər edən zaman rəhbərlik tərəfindən onların sonrakı düzəliĢdən əvvəlki maliyyə hesabatları üzrə auditor hesabatının
tarixi dəyiĢməz olaraq qalır, çünki bu tarix istifadəçiyə həmin
maliyyə hesabatları haqqında audit iĢinin nə zaman tamamlandığı
haqqında məlumat verir. Lakin bu zaman auditor hesabatına əlavə
tarix qoyulur və bu, birinci tarixdən sonra audit prosedurlarının
maliyyə hesabatlarında sonrakı düzəliĢlərlə məhdudlaĢdırıldığı
haqqında istifadəçilərə məlumat vermək üçün daxil edilir.
AĢağıda həmin əlavə tarixi bildirən nümunə verilir:
(Auditor hesabatının tarixi), (Y qeydində göstərilən düzəliĢə aid olan audit prosedurlarının baĢa çatması tarixinə)
olan Y qeydi istisna olmaqla.
Rəhbərlik tərəfindən maliyyə hesabatlarına heç bir düzəlişin
edilməməsi (Ġst: Paraq. 13)
A14. Bəzi yurisdiksiyalarda rəhbərlikdən qanun, qayda və ya maliyyə
hesabatları çərçivələrinə müvafiq olaraq, düzəliĢ edilmiĢ maliyyə
hesabatlarını təqdim etmək tələb edilməyə bilər. Bu, çox vaxt həmin
hesabatlarda müvafiq məlumatların açıqlanması Ģərtilə, sonrakı dövr
üzrə maliyyə hesabatlarının təqdim etmə vaxtı yaxınlaĢdığı hallara
aiddir.
A15. Ġctimai sektorda rəhbərlik 13-cü paraqrafa əsasən maliyyə hesabatlarına düzəliĢlər etmədikdə, həyata keçirilməli tədbirlərə ayrıca
maliyyə hesabatları və auditor hesabatı üçün sonrakı hadisələrin
nəticələri haqqında qanunverici və ya digər müvafiq orqanlara
hesabat vermək vəzifəsi daxil ola bilər.
Üçüncü şəxslərin auditor hesabatından asılılığının qarşısını almaq
üçün auditorun gördüyü tədbirlər (Ġst: Paraq. 13(b))
A16. Auditorun maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinin yolverilməzliyi haqqında rəhbərliyə xəbərdarlıq etməsi və rəhbərliyin
bu tələblə razılaĢması halında auditor qanunla müəyyən edilmiĢ
10

210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS, A24 paraqrafı.
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əlavə məsuliyyət daĢıya bilər.
A17. Auditorun maliyyə hesabatlarının üçüncü Ģəxslərə təqdim
edilməsinin yolverilməzliyi haqqında xəbərdarlığına baxmayaraq, rəhbərliyin maliyyə hesabatlarını təqdim etməsi halında,
auditorun üçüncü Ģəxslərin maliyyə hesabatları haqqında auditor
hesabatından asılılığının qarĢısının almaq üçün gördüyü tədbirlər
auditorun qanunla müəyyən edilmiĢ hüquq və vəzifələrindən
asılıdır. Bunun nəticəsi olaraq, auditor hüquqi məsləhət almaq
üçün müraciət etməyi məqsədəmüvafiq hesab edə bilər.
Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsindən sonra auditora məlum
olan faktlar
Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsindən sonra əldə edilmiş digər məlumatların nəticələri (Ġst: Paraq.14)
A18. Auditor hesabatının tarixindən sonra əldə edilmiĢ digər məlumatlarla
əlaqədar auditorun öhdəlikləri 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da əks
etdirilmiĢdir. Maliyyə hesabatları təqdim edildikdən sonra auditorun
maliyyə hesabatları ilə bağlı heç bir audit prosedurunu yerinə yetirmək
öhdəliyinin olmamasına baxmayaraq, 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
auditor hesabatının tarixindən sonra əldə edilmiĢ digər məlumatlarla
əlaqədar tələbləri və göstəriĢləri əhatə edir.
Rəhbərlik tərəfindən maliyyə hesabatlarına düzəlişlərin edilməməsi (Ġst:
Paraq. 15)
Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A19. Bəzi yurisdiksiyalarda qanun və ya qaydalar ictimai sektorun
müəssisələrinə düzəliĢlər edilmiĢ maliyyə hesabatlarının
təqdim edilməsini qadağan edə bilər. Belə hallarda auditor üçün
münasib hərəkət hesabatı müvafiq qanunla müəyyən edilmiĢ
orqana təqdim etmək olardı.
Üçüncü şəxslərin auditor hesabatından asılılığının qarşısını almaq
üçün auditorun gördüyü tədbirlər (Ġst: Paraq. 17)
A20. Auditorun xəbərdarlığına baxmayaraq, üçüncü Ģəxslərin təqdim
edilmiĢ əvvəlki maliyyə hesabatlarına etibar edilməməsinin qarĢısını
almaq üçün rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərin zəruri
tədbirlər görmədiyini ehtimal etdiyi halda, auditorun görəcəyi
tədbirlər qanunla müəyyən edilmiĢ hüquq və vəzifələrindən
560 saylı BAS
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asılıdır. Nəticə etibarilə auditor hüquqi məsləhət almaq üçün
müraciət etməyi məqsədəuyğun hesab edə bilər.

751

560 saylı BAS

570 saylı BEYNƏLXALQ AUDĠT STANDARTI
(DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ)
MÜƏSSĠSƏNĠN FƏALĠYYƏTĠNĠN
FASĠLƏSĠZLĠYĠ EHTĠMALI
(15 dekabr 2016-cı il tarixindən tez olmayaraq baĢa çatan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır)

MÜNDƏRĠCAT
Paraqraf
GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi ......................................................................….1
Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
prinsipi………………………………………..........................................2
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə məsuliyyət ................................3-7
Qüvvəyə minmə tarixi ...............................................................................8
Məqsədlər.....................................................................................................9
Tələblər
Riski qiymətləndirmə prosedurları və əlaqədar fəaliyyətlər ................10-11
Rəhbərliyin qiymətləndirməsinin dəyərləndirilməsi ..........................12-14
Rəhbərliyin qiymətləndirməsindən əvvəlki dövr..................................... 15
Hadisələr və ya Ģəraitlər müəyyənləĢdirilərkən əlavə audit prosedurları.......16
Auditorun nəticələri…………………..................................................17-20
Auditor hesabatı üçün nəticələr.............................................................21-24
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə ...............................................................25
Maliyyə hesabatlarının təsdiqlənməsində əhəmiyyətli gecikmə ..............26
Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Bu BAS-ın əhatə dairəsi……………………………………………….A1
Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
prinsipi .....................................................................................................A2
Riski qiymətləndirmə prosedurları və əlaqədar fəaliyyətlər .............A3- A7
Rəhbərliyin qiymətləndirməsinin dəyərləndirilməsi .......................A8-A13
570 saylı BAS (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) 752

MÜƏSSĠSƏNĠN FƏALĠYYƏTĠNĠN FASĠLƏSĠZLĠYĠ EHTĠMALI

Rəhbərliyin qiymətləndirməsindən əvvəlki dövr............................A14-A15
Hadisələr və ya Ģəraitlər müəyyənləĢdirilərkən əlavə audit
prosedurları...................................................................................A16-A20
Auditorun nəticələri ………………….........................................A21-A25
Auditor hesabatı üçün nəticələr.....................................................A26-A35
Əlavə: Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə əlaqədar auditor
hesabatının nümunələri
_____________________________________________________________

BAS

570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖
beynəlxalq audit standartı (BAS) 200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi
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753

570 saylı BAS (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ)

MÜƏSSĠSƏNĠN FƏALĠYYƏTĠNĠN FASĠLƏSĠZLĠYĠ EHTĠMALI

GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi və auditor hesabatı üçün nəticələr ilə əlaqədar maliyyə
hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətindən bəhs edir.
(Ġst: Paraq. A1)

Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipi
2.

Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
prinsipinə əsasən, maliyyə hesabatları müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyi və yaxın gələcəkdə öz fəaliyyətini davam etdirəcəyi
ehtimalı ilə hazırlanır. Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları
rəhbərliyin müəssisəni ləğv etmək və ya fəaliyyətini dayandırmaq
niyyəti, yaxud belə etmək üçün real alternativi olmadıqda,
mühasibat uçotunda fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinə əsasən
hazırlanır. Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları fəaliyyətin
fasiləsizliyi prinsipi üçün münasib olan (məsələn, müəyyən
yurisdiksiyalarda fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipi vergi məqsədləri
üzrə hazırlanmıĢ bəzi maliyyə hesabatları üçün məqsədəuyğun deyil)
maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə uyğun hazırlana bilər (lakin
məcburi deyil). Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyi prinsipi müvafiq olduqda, müəssisə biznes fəaliyyətinin
normal gediĢində öz aktivlərini reallaĢdıra və öhdəliklərini icra edə
biləcəyi ehtimalına əsaslanaraq aktivlər və öhdəliklər nəzərə alınır.
(Ġst: Paraq. A2)

Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə məsuliyyət
3.

Maliyyə hesabatlarının bəzi çərçivələri birbaĢa rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini
qiymətləndirməsini nəzərdə tutur və müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyi ehtimalı ilə əlaqədar informasiyanın təhlili və
açıqlanması üzrə tövsiyələr verir. Məsələn, 1 saylı Mühasibat
Uçotunun Beynəlxalq Standartı (MUBS) rəhbərlikdən müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinin
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4.

Maliyyə hesabatlarının digər çərçivələrində rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini
qiymətləndirməsi üçün birbaĢa tələblər olmaya bilər. Buna baxmayaraq, mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
prinsipi, 2-ci paraqrafda qeyd edildiyi kimi, maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasında fundamental prinsip olduğu hallarda maliyyə
hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik hətta maliyyə
hesabatlarının çərçivələrində birbaĢa müvafiq tələb olmasa da,
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirməlidir.

5.

Rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirməsi konkret bir vaxtda
gələcək hadisələrin və ya Ģəraitlərin qeyri-müəyyən nəticələri
haqqında peĢəkar mühakimə yürüdülməsini nəzərdə tutur. Belə
mühakimə aĢağıdakı amilləri nəzərdə tuta bilər:


Hadisənin nəticəsi və ya Ģərait ilə əlaqədar qeyri-müəyyənlik dərəcəsi qərarın qəbul edilməsi ilə belə hadisə, Ģərait və
ya nəticənin baĢ verməsi arasındakı dövr artdıqca
əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bu səbəbdən də rəhbərliyin
qiymətləndirməsini birbaĢa tələb edən maliyyə hesabatlarının əksər çərçivələri rəhbərlikdən bütün mövcud
məlumatları nəzərə almaq üçün tələb olunan müddəti
müəyyən edir.



Müəssisənin həcmi və strukturunun mürəkkəbliyi,
fəaliyyətinin xarakteri və Ģəraiti, habelə kənar amillərin
təsir dərəcəsi hadisələrin və ya Ģəraitlərin nəticələri ilə
bağlı qərara təsir göstərir.



Gələcək hadisələr haqqında istənilən qərar mühakimənin
yürüdüldüyü vaxt mövcud olan məlumatlara əsaslanır. Sonrakı hadisələr mühakimənin yürüdüldüyü vaxt ağlabatan
mühakimələrlə uyğun olmayan nəticələrə gətirib çıxara bilər.

1 saylı ―Maliyyə hesabatlarının təqdimatı‖ MUBS, 1 yanvar 2009-cu il, 25-26-cı paraqraflar.
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qiymətləndirilməsini aparmağı tələb edir.1 Rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini
qiymətləndirməsi və maliyyə hesabatında informasiyanın müvafiq açıqlanması ilə əlaqədar müfəssəl tələblər, həmçinin, qanun
və ya qaydalarda nəzərdə tutula bilər.
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Auditorun məsuliyyətləri
6.

Auditorun məsuliyyətləri maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında
rəhbərliyin mühasibat uçotunda fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipindən istifadəsinin məqsədəuyğunluğu barədə yetərli münasib
audit sübutları əldə etmək və bu barədə nəticə çıxarmaq,
habelə əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyəti ilə əlaqədar hansısa
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmaması barədə bir
nəticəyə gəlməkdən ibarətdir. Bu məsuliyyətlər hətta maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasında istifadə edilən maliyyə hesabatları
çərçivələrinə rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini
davam etdirmək qabiliyyətinin qiymətləndirməsi üçün birbaĢa
tələbin olmaması halında da qüvvədədir.

7.

Bununla belə, 200 saylı BAS-da2 qeyd edildiyi kimi, auditorun
əhəmiyyətli təhrifləri müəyyənləĢdirmək qabiliyyətinə xas məhdudiyyətlərin potensial təsiri müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirməməsinə səbəb olacaq gələcək hadisələr və
ya Ģəraitlər üçün daha da artır. Auditor həmin gələcək hadisə və ya
Ģəraitlərin nəticəsi barədəi əvvəlcədən məlumat verə bilməz.
Müvafiq olaraq, auditor hesabatında müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyəti barədə əhəmiyyətli
qeyri-müəyyənliyə dair istinadın olmaması müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinin zəmanəti
kimi qəbul edilə bilməz.

Qüvvəyə minmə tarixi
8.

Bu BAS 15 dekabr 2016-cı il tarixindən tez olmayaraq baĢa çatan
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsədlər
9.

Auditorun məqsədləri aĢağıdakılardır:
(a) maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında rəhbərliyin mühasibat
uçotunda müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipindən
istifadəsinin məqsədəuyğunluğu ilə əlaqədar yetərli münasib
audit sübutları əldə etmək və nəticə çıxarmaq;

2

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına
uyğun aparılması‖ BAS, A53-A54 paraqrafları.
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(b) əldə edilən audit sübutlarına əsaslanaraq, müəssisənin
fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinə dair
əhəmiyyətli Ģübhələr yarada biləcək hadisələr və ya Ģəraitlər ilə
əlaqədar əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliklərin olub-olmaması
haqqında nəticə çıxarmaq; habelə
(c) bu BAS-a uyğun hesabat vermək.

Tələblər
Riski qiymətləndirmə prosedurları və əlaqədar fəaliyyətlər
10.

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da3 tələb edildiyi kimi, riski
qiymətləndirmə prosedurlarını yerinə yetirən zaman auditor
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hər hansı bir hadisə və ya Ģəraitin
mövcud olub-olmamasını nəzərdən keçirməlidir. Bu zaman
auditor müəyyən etməlidir ki, rəhbərlik müəssisənin fəaliyyətin
fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinin ilkin qiymətləndirməsini aparmıĢdırmı, habelə: (Ġst: Paraq. A3-A6)

(b) əgər belə qiymətləndirmə hələ aparılmamıĢdırsa, auditor rəhbərliklə müzakirə etməlidir ki, hansı əsasla mühasibat
uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipindən
istifadə edilməsi nəzərdə tutulur və müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ayrılıqda və ya
cəm halında ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələrin və
Ģəraitlərin olub-olmaması barədə sorğu göndərməlidir.
11.

3

Auditin bütün mərhələlərində auditor xüsusi diqqətlə müəssisənin
fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi
Ģübhə altına ala bilən hadisələrə və ya Ģəraitlərə dair audit sübutları
toplamalıdır. (Ġst: Paraq. A7)

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS, 5-ci paraqraf.
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(a) əgər belə qiymətləndirmə aparılıbsa, onda auditor rəhbərliklə müzakirə etməli və müəyyənləĢdirməlidir ki, müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ayrılıqda və ya cəm halında ciddi Ģübhə altına
ala bilən hadisələr və Ģəraitlər aĢkar edilibmi, əgər
aĢkar edilibsə, rəhbərlik hansı tədbirlər görməyi planlaĢdırır;
habelə
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Rəhbərliyin qiymətləndirməsinin dəyərləndirilməsi
12.

Auditor rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirməsini dəyərləndirməlidir.
(Ġst: Paraq. A8-A10, A12-A13)

13.

Rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirməsini dəyərləndirən zaman auditor maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə və ya
qanun və qaydalara əsasən, daha uzun müddət müəyyənləĢdirilərsə, rəhbərlik tərəfindən öz qiymətləndirməsini aparmaq
üçün istifadə edilən müddəti əhatə edəcəkdir. Əgər rəhbərliyin
müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirməsi 560 saylı BAS-da4 müəyyənləĢdirildiyi
kimi, maliyyə hesabatlarının tarixindən sonra on iki aydan az
müddəti əhatə edərsə, bu zaman auditor rəhbərlikdən
qiymətləndirmə müddətini həmin tarixdən sonra ən az on iki aya
qədər uzatmağı tələb etməlidir. (Ġst: Paraq. A11-A13)

14.

Rəhbərliyin qiymətləndirməsini dəyərləndirən zaman auditor rəhbərliyin qiymətləndirməsinə audit nəticəsində ona məlum olan
bütün əhəmiyyətli məlumatların daxil edilib-edilmədiyini müəyyən
etməlidir.

Rəhbərliyin qiymətləndirməsindən əvvəlki dövr
15.

Auditor rəhbərlikdən müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən rəhbərliyin
qiymətləndirməsinin əhatə etdiyi dövrdən əvvəlki hadisələr və ya
Ģəraitlər haqqında məlumatlı olub-olmaması barədə sorğu verməkdir.
(Ġst: Paraq. A14- A15)

Hadisələr və ya Ģəraitlər aĢkarlandıqda əlavə audit prosedurları
16.

4

Əgər müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr və ya Ģəraitlər aĢkar
olunarsa, bu zaman auditor təsirlərin azaldılması amilləri də daxil
olmaqla, əlavə audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi vasitəsilə
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələrə və ya Ģəraitlərə
aid əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmamasını
müəyyənləĢdirmək üçün yetərli münasib audit sübutları əldə

560 saylı ―Sonrakı hadisələr‖ BAS, 5(a) paraqrafı.
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etməlidir. Bu prosedurlara aĢağıdakılar daxil olmalıdır:
(Ġst: Paraq. A16)
(a) Rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsini hələ də yerinə
yetirmədiyi halda, rəhbərlikdən qiymətləndirməni yerinə
yetirməyi tələb etmək;
(b) Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin qiymətləndirilməsi
ilə əlaqədar rəhbərliyin planlaĢdırdığı tədbirlərin dəyərləndirilməsi: belə planların nəticələri vəziyyəti yaxĢılaĢdıracaqmı və
bu Ģəraitlərdə rəhbərliyin planlarını həyata keçirmək
mümkündürmü; (Ġst: Paraq. A17)
(c) Müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkətinin proqnozu hazırlanıbsa və bu proqnozun təhlili rəhbərliyin planlaĢdırdığı
hərəkətlərin qiymətləndirilməsi çərçivəsində əhəmiyyətli
amil olduqda: (Ġst. Paraq. A18-A19)
(i)

Proqnozun hazırlandığı ilkin məlumatların etibarlılığının qiymətləndirilməsi, habelə

(ii)

Proqnozun əsaslandığı ehtimalların yetərincə
əsaslı olub-olmamasının yoxlanılması;

(e)

Rəhbərlikdən və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərdən gələcək fəaliyyət planları və bu planların həyata
keçirilməsi haqqında yazılı təqdimatlar almaq.
(Ġst: Paraq. A20)

Auditorun nəticələri
17.

Auditor maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında rəhbərliyin
mühasibat uçotunda fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipindən
istifadəsinə dair yetərli münasib audit sübutları əldə edibetməməsini qiymətləndirməlidir və bu barədə nəticə çıxarmalıdır.

18.

Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən, auditor peĢəkar mühakiməyə uyğun olaraq, müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini
davam etdirmək qabiliyyətini ayrılıqda və ya digərləri ilə birlikdə
cəm halında ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr və ya Ģəraitlər
ilə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin olub-olmaması barədə
759
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(d) Rəhbərliyin qiymətləndirməsini apardığı tarixdən sonra hər
hansı əlavə fakt və ya məlumatların müəyyən edilibedilməməsini yoxlamaq;
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nəticə çıxarmalıdır. Belə hesab olunur ki, əhəmiyyətli qeyrimüəyyənlik o zaman mövcud olur ki, onun potensial təsir
dərəcəsi və baĢ vermə ehtimalı, auditorun peĢəkar mühakiməsinə
əsasən, onun xarakterinin və nəticələrinin lazımi qaydada
açıqlanmasını aĢağıdakılar üçün zəruri edir: (Ġst: Paraq. A21-A22)
(a) Maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatı (maliyyə hesabatlarının
ədalətli təqdimat çərçivələrinin tətbiq edilməsi halında); yaxud
(b) Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri aldatmaması
(uyğunluq çərçivələrinin tətbiq edilməsi halında).
Hadisələr və ya şəraitlər aşkarlandıqda və əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcud olduqda açıqlamaların yetərliliyi
19.

Əgər auditor bu hallarda rəhbərliyin mühasibat uçotunda
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipindən istifadəsinin
məqsədəuyğun olması, lakin əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin
mövcud olması qənaətinə gələrsə, bu zaman o, maliyyə
hesabatlarının aĢağıdakıları təmin edib-etməyəcəyini
müəyyənləĢdirməlidir: (Ġst: Paraq. A22-A23)
(a) Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən əsas hadisələrin və
ya Ģəraitlərin, habelə rəhbərliyin bu hadisələr və ya
Ģəraitlər ilə əlaqədar planlaĢdırdığı tədbirlərin yetərli Ģəkildə
açıqlaması; habelə
(b) Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən əsas hadisələr və
ya Ģəraitlər ilə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin olması və buna görə də onun biznes fəaliyyətinin normal
gediĢində öz aktivlərini reallaĢdırmağa və öhdəliklərini yerinə yetirməyə qadir olmasına dair aydın Ģəkildə açıqlama
verilməsi.

Hadisələr və ya şəraitlər aşkarlandıqda, lakin əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcud olmadıqda açıqlamaların yetərliliyi
20.

Əgər müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr və ya Ģəraitlər aĢkar
olunarsa, lakin əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olmaması qənaətinə gələrsə,
bu zaman auditor maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri
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baxımından maliyyə hesabatlarında həmin hadisələr və ya Ģəraitlər
barədə yetərli açıqlamaların verilib-verilməməsini qiymətləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A24-A25)
Auditor hesabatı üçün nəticələr
Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipinin
istifadəsi məqsədəuyğun deyil
21. Əgər maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında mühasibat uçotunda
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipindən istifadə edilmiĢdirsə,
lakin auditorun mühakiməsinə görə maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasında rəhbərliyin mühasibat uçotunda müəssisənin
fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipindən istifadə etməsi məqsədəuyğun
deyilsə, auditor mənfi rəy bildirməlidir. (Ġst: Paraq. A26-A27)
Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipinin
istifadəsi məqsədəuyğundur, lakin əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcuddur
Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik yetərli Ģəkildə
açıqlanmıĢdır
22. Əgər əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik barədə müvafiq informasiya
maliyyə hesabatlarında yetərli Ģəkildə açıqlanmıĢdırsa, bu zaman auditor
Ģərtsiz müsbət rəy verir və auditor hesabatına aĢağıdakıları təmin etmək
üçün ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə əlaqəli əhəmiyyətli
qeyri-müəyyənlik‖ baĢlıqlı ayrıca bölmə daxil edilməlidir:
(Ġst: Paraq. A28-A31, A34)

(b) Bu hadisələrin və ya Ģəraitlərin müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala
bilən əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğunu və bu
aspektdən auditor rəyinin dəyiĢdirilmədiyini bildirmək.
Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik yetərli Ģəkildə
açıqlanmamıĢdır
23.

Əgər əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik barədə müvafiq informasiya
maliyyə hesabatlarında yetərli Ģəkildə açıqlanmamıĢdırsa, bu zaman
auditor: (Ġst: Paraq. A32-A34)
(a) 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a5 əsasən, müvafiq olaraq,

5

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
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(a) 19-cu paraqrafda müəyyənləĢdirilən aspektləri açıqlayan
maliyyə hesabatlarındakı qeydlərə diqqət cəlb etmək; habelə
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Ģərtli müsbət rəy və ya mənfi rəy bildirməlidir; habelə
( b ) Auditor hesabatının ―ġərti müsbət (mənfi) rəy üçün əsaslar‖
bölməsində müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması və bu
aspektin maliyyə hesabatlarında yetərli Ģəkildə açıqlanmamasını bildirməlidir.
Rəhbərliyin öz qiymətləndirməsini həyata keçirmək və ya
geniĢləndirmək istəməməsi
24.

Əgər rəhbərlik auditorun müvafiq tələbinə baxmayaraq, öz
qiymətləndirməsini həyata keçirmək və ya geniĢləndirmək
istəmədiyini ifadə edirsə, bu zaman auditor rəhbərliyin auditor
hesabatı üçün belə davranıĢının nəticələrini təhlil etməlidir. (Ġst:
Paraq. A35)

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə
25. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısı müəssisənin rəhbərliyində
iĢtirak etdiyi6 hallardan baĢqa, auditor müəssisənin fəaliyyətin
fəaliyyətsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına
ala bilən müəyyənləĢdirilmiĢ hadisələr və ya Ģəraitlər barədə idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verməlidir. Həmin məlumatların
tərkibinə aĢağıdakılar daxil edilməlidir:
(a) Bu hadisələrin və ya Ģəraitlərin əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
yaradıb-yaratmaması;
(b) Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyi
prinsipindən istifadənin maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında
məqsədəuyğun olub-olmaması; habelə
(c) Maliyyə hesabatlarında edilən müvafiq açıqlamaların
yetərliliyi; habelə
(d) Müvafiq hallarda auditor hesabatı üçün nəticələr.
Maliyyə hesabatlarının təsdiqlənməsində əhəmiyyətli gecikmə
26. Əgər maliyyə hesabatının tarixindən sonra rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən maliyyə hesabatlarının təsdiqlənməsində əhəmiyyətli gecikmələr olarsa, bu zaman auditor
6

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, 13-cü paraqraf.
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gecikmənin səbəbləri barədə sorğu göndərməlidir. Əgər auditor
gecikmənin müəssisənin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə
bağlı hadisələr və ya Ģəraitlər ilə əlaqədar ola biləcəyini ehtimal edərsə,
bu zaman auditor 16-cı paraqrafda təsvir edilmiĢ əlavə audit
prosedurlarını yerinə yetirməli, eləcə də belə gecikmənin 18-ci
paraqrafa uyğun olaraq, əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin
mövcudluğu ilə bağlı çıxardığı nəticəyə təsirini nəzərə almalıdır.
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Bu BAS-ın əhatə dairəsi (Ġst: Paraq. 1)
A1. 701 saylı BAS-da7 auditor hesabatında auditorun əsas audit məsələləri
barədə məlumat vermək məsuliyyətindən bəhs edilir. Həmin BAS-da
qəbul edilir ki, 701 saylı BAS tətbiq edildikdə müəssisənin
fəaliyyətinin fasiləsizliyinə aid olan məsələlər əsas audit məsələləri
kimi müəyyən edilə bilər və izah olunur ki, müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına
ala bilən hadisələr və ya Ģəraitlər ilə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik öz xarakterinə görə əsas audit məsələsidir.8
Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipi
(Ġst: Paraq. 2)
A2. Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
prinsipini ictimai sektorun müəssisələrinin rəhbərləri də tətbiq
edə bilər. Məsələn, Ġctimai Sektor üçün 1 saylı Beynəlxalq
Mühasibat Uçotu Standartında (IPSAS) ictimai sektorun
müəssisələrinin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyəti məsələsi nəzərdən keçirilir.9 Fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə
bağlı olan risklər həm də ictimai sektorun müəssisələrinin
kommersiya fəaliyyətini həyata keçirdiyi və ixtisarların
olacağı və ya hökumət dəstəyinin ləğv edildiyi, yaxud
özəlləĢdirmə hallarında baĢ verə bilər. Ġctimai sektorun
7

701 saylı ―Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə‖ BAS.
Bax: 701 saylı BAS, 15-ci və A41 paraqrafları.
9
1 saylı ―Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi‖ BMUS, 38-41-ci paraqraflar.
8
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müəssisələrinin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələrə və ya
Ģəraitlərə fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək üçün maliyyələĢmənin yetərincə olmamasını və ya ictimai sektorun müəssisəsi
tərəfindən təqdim edilən xidmətlərə təsir göstərən siyasi qərarların qəbul edilməsi aid ola bilər.
Riski qiymətləndirmə prosedurları və əlaqəli fəaliyyətlər
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini
ciddi şübhə altına ala bilən hadisələr və ya şəraitlər (Ġst. Paraq. 10)
A3.

AĢağıda ayrıca və ya digərləri ilə birlikdə müəssisənin
fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi
Ģübhə altına ala bilən hadisələrə və ya Ģəraitlərə dair nümunələr
verilmiĢdir. Bu siyahı tam deyil, həm də bir və ya bir neçə
əlamətin mövcudluğu heç də hökmən əhəmiyyətli qeyrimüəyyənliyin mövcud olduğuna dəlalət etmir.

Maliyyə əlamətləri:


Xalis öhdəliklər və ya xalis cari öhdəliklərin cəmi;



ÖdəniĢin və ya borc müddətinin uzadılmasının real perspektivləri olmayan ödəmə müddəti yaxınlaĢan təcili
borclar və ya uzunmüddətli aktivləri maliyyələĢdirmək
üçün qısamüddətli borclardan əsassız olaraq istifadə
edilməsi;



Kreditorların maliyyə dəstəyi göstərməkdən imtinasının
əlamətləri.



Ötən dövrlərin maliyyə hesabatlarında və ya proqnozlaĢdırılan maliyyə məlumatlarında əks etdirilmiĢ
əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin
mənfi hərəkəti;



Əsas mənfi maliyyə göstəriciləri;



Əsas fəaliyyətdən əhəmiyyətli itkilər və ya pul vəsaitlərinin
hərəkətini formalaĢdıran aktivlərin dəyərinin əhəmiyyətli
dərəcədə aĢağı düĢməsi;



Borcların ödənilməsinin və ya dividendlərin verilməsinin
dayandırılması;



ÖdəniĢ tarixlərində kreditor borcunu ödəməyə qadir olma-
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maq;


Kredit müqavilələrinin Ģərtlərinə əməl etməyə qadir olmamaq;



Göndərilən mallara (iĢlərə, xidmətlərə) görə ödəniĢ
Ģərtlərinin kommersiya kreditindən ―malın göndərilməsi
anına hesablaĢma‖ya dəyiĢdirilməsi.



Vacib yeni məhsulun iĢlənib hazırlanması və ya digər
mühüm investisiyalar üçün maliyyələĢmənin cəlb edilməsinə nail olmamaq.

Əməliyyat əlamətləri:


Rəhbərliyin müəssisəni ləğv etmək və ya fəaliyyətini
dayandırmaq niyyəti;



Lazımi əvəzləmə olmadan əsas rəhbərliyin vəzifədən azad
edilməsi;



Ġri bazarın, əsas müĢtərinin (müĢtərilərin), franĢizlərin,
lisenziya və ya əsas təchizatçının (təchizatçıların) itirilməsi;



Əmək münaqiĢələri;



Mühüm mal-material ehtiyatlarının çatıĢmazlığı;



Yeni uğurlu rəqibin meydana gəlməsi.


Kapital normasına yaxud digər qanun və ya qaydaların
tələblərə əməl edilməməsi, məsələn maliyyə qurumları üçün
ödəmə qabiliyyətinə və ya likvidliyə dair tələblər;



Müəssisənin çox ehtimal ki, yerinə yetirə bilməyəcəyi iddialar və ya tələblər ilə nəticələnəcək baĢa çatmamıĢ
məhkəmə və ya nəzarət icraatı;



Müəssisə üçün xoĢagəlməz nəticələri ola biləcək qanun və
ya qaydalarda, yaxud dövlət siyasətində dəyiĢikliyin baĢ
verməsi.



SığortalanmamıĢ və ya tam Ģəkildə sığortalanmamıĢ təbii
və digər fəlakətlər və ya bu fəlakətlərin baĢ vermə anına
sığorta ödəniĢinin olmaması.

Həmin hadisələrin və ya Ģəraitlərin əhəmiyyətli təsiri çox vaxt
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baĢqa amillərin təsiri altında azala bilər. Məsələn, müəssisənin
öz borclarını normal Ģəkildə ödəməyə qadir olmamasının nəticələri
rəhbərliyin alternativ mənbələrdən, məsələn, aktivlərin satılması,
kreditlərin ödəniĢi cədvəlinin restrukturizasiyası və ya əlavə kapitalın cəlb edilməsi ilə müvafiq pul vəsaitlərinin hərəkətini təmin
etmək planları ilə kompensasiya edilə bilər. Eyni qaydada, əsas
təchizatçının itirilməsinin nəticələri münasib alternativ təchizat
mənbəyinin mövcudluğu ilə yüngülləĢdirilə bilər.
A4. 10-cu paraqrafda nəzərdə tutulmuĢ riski qiymətləndirmə prosedurları auditora mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətin
fasiləsizliyi prinsipindən rəhbərliyin istifadəsinin ciddi problemə
çevrilə bilməsini və bu problemin auditin planlaĢdırılmasına
necə təsir etməsini müəyyənləĢdirməkdə kömək edir. Bu
prosedurlar, həmçinin, göstərilən məsələləri, o cümlədən
rəhbərliyin planlarını və müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
ehtimalı ilə bağlı müəyyənləĢdirilmiĢ istənilən problemin həlli
qaydasını rəhbərliklə vaxtında müzakirə etməyə imkan verir.
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər (Ġst: Paraq. 10)
A5. Müəssisənin həcmi onun xoĢagəlməz hallara qarĢı cavab tədbirləri görmək qabiliyyətinə təsir edə bilər. Kiçik müəssisələr sərfəli
imkanlara operativ reaksiya verə, lakin fəaliyyəti davam etdirmək
üçün yetərli ehtiyatlara malik olmaya bilərlər.
A6.

Kiçik müəssisələr üçün mühüm rol oynayan Ģərtlər sırasına bankların və digər kredit verənlərin müəssisəni dəstəkləməsini
dayandırması riski, habelə əsas təchizatçının, iri müĢtərinin, əsas
iĢçilərin və ya lisenziya, franĢizlər və ya digər hüquqi müqavilələrə əsasən iĢləmək hüququnun mümkün itkisi daxil ola bilər.

Auditin bütün mərhələlərində hadisələr və ya şəraitlər barədə audit
sübutlarına xüsusi diqqət yetirilməsi (Ġst: Paraq. 11)
A7. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq, auditor riski
qiymətləndirməni yenidən nəzərdən keçirməli və auditin
gediĢində auditorun riski qiymətləndirməsinə təsir göstərən əlavə
audit sübutları əldə edilmiĢdirsə, sonrakı audit prosedurlarına müvafiq dəyiĢikliklər etməlidir10. Əgər müəssisənin fəaliyyətin
fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə
10

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)BAS, 31-ci paraqraf.
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altına ala bilən hadisələr və ya Ģəraitlər auditorun riski qiymətləndirməsinin yerinə yetirilməsindən sonra müəyyənləĢdirilmiĢsə,
bu zaman 16-cı paraqrafda nəzərdə tutulmuĢ prosedurlara əlavə
olaraq, əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsinə
yenidən baxılmasına ehtiyac olacaqdır. Həmin hadisələrin və ya
Ģəraitlərin mövcudluğu da qiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı cavab
tədbiri olaraq auditorun yerinə yetirdiyi sonrakı prosedurların
xarakterinə, müddətinə və həcminə təsir göstərə bilər. 330 saylı
BAS-da11 bu məsələyə dair tələblər və tövsiyələr verilir.
Rəhbərliyin qiymətləndirməsinin dəyərləndirilməsi

A8.

Rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirməsi mühasibat uçotunda
fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinin tətbiqinə dair auditorun təhlilində
həlledici elementdir.

A9.

Auditor rəhbərliyin apardığı təhlildəki çatıĢmazlığı düzəltməyə
borclu deyildir. Bununla belə, müəyyən hallarda rəhbərliyin öz
qiymətləndirməsini dəstəkləmək üçün apardığı müfəssəl təhlilin
yetərsizliyi auditorun bu vəziyyətdə mühasibat uçotunda fəaliyyətin
fasiləsizliyi prinsipindən istifadənin məqsədəuyğunluğu barədə nəticə
çıxarmağa mane ola bilməz. Məsələn, müəssisə əvvəllər
mənfəətli əməliyyatlar aparmıĢsa və maliyyə resurslarına giriĢi
mövcuddursa, rəhbərlik müfəssəl təhlil aparmadan qiymətləndirməsini
həyata keçirə bilər. Bu halda rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasında mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyi prinsipinin istifadə etməsinin bu vəziyyətlərdə məqsədəuyğunluğu barədə nəticə çıxarmaq üçün digər audit prosedurları
yetərli olarsa, auditor müfəssəl təhlil aparmadan rəhbərliyin
qiymətləndirməsinin məqsədəuyğunluğu haqqında fikir bildirə bilər.

A10. Digər hallarda, rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətin fasiləsizliyini
davam etdirmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, 12-ci
paraqrafda tələb olunduğu kimi, bu qiymətləndirməni həyata
keçirmək üçün riayət olunan prosesin qiymətləndirilməsi,
qiymətləndirmənin əsaslandığı ehtimallar, rəhbərliyin fəaliyyət
planları və bu vəziyyətlərdə onların həyata keçirilməsinin mümkün
11

330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
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olub-olmaması daxil edilə bilər.
Rəhbərliyin qiymətləndirməsinin müddəti (Ġst: Paraq. 13)
A11. Rəhbərliyin qiymətləndirməsini birbaĢa tələb edən əksər maliyyə
hesabatlarının çərçivələrində rəhbərlikdən bütün mövcud
məlumatları nəzərə alması tələb olunan müddət müəyyənləĢdirilmiĢdir.12
Kiçik müəssisələrə xas olan xüsusiyyətlər (Ġst: Paraq. 12-13)
A12. Əksər hallarda kiçik müəssisələrin rəhbərliyi müəssisənin
fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətinin müfəssəl
qiymətləndirməsini keçirməyə bilər, bunun əvəzində isə biznes
barədə dərin biliyə və proqnozlaĢdırılan nəticəyə güvənə bilər.
Buna baxmayaraq, bu BAS-ın tələblərinə müvafiq olaraq, auditor
rəhbərliyin müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirməsini dəyərləndirməlidir.
Kiçik müəssisələrin auditi zamanı rəhbərlik ilə müəssisənin orta
və uzun müddətli maliyyələĢməsi məsələlərini müzakirə etmək
məqsədəuyğun ola bilər, bu Ģərtlə ki, rəhbərliyin iddiaları
yetərincə sənədli sübutlarla təsdiq oluna bilsin və auditorun
müəssisə barədə təsəvvürünə zidd olmasın. Buna görə də auditorun rəhbərlikdən öz qiymətləndirməsini geniĢləndirməyi tələb
etməsinə dair 13-cü paraqrafdakı tələblər, məsələn, müzakirə,
sorğu və təsdiqləyici sənədlərin yoxlanılması kimi formalarda
(məsələn, mal göndərilməsinə dair alınmıĢ sifariĢlərin həyata
keçirilə bilməsi və ya digər əsaslandırmalar qiymətləndirilə bilər)
yerinə yetirilə bilər.
A13. Kiçik müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyəti çox vaxt sahibkar-rəhbərlər tərəfindən edilən daimi
dəstəkdən asılı olur. Kiçik müəssisənin maliyyələĢməsinin əksər
hissəsini sahibkar-rəhbərin ayırdığı kredit təĢkil edirsə, bu halda
vəsaitlərin geri alınmaması amili mühüm rol oynaya bilər.
Məsələn, maliyyə çətinlikləri hiss edən kiçik müəssisədə
fəaliyyətin davam etməsi sahibkar-rəhbərin müəssisəyə bankların və ya digər kreditorların xeyrinə subordinasiya olunmuĢ
kredit verməsindən və ya Ģəxsi əmlakı ilə zamin durmaqla müəssisənin kreditləĢməsinə yardım göstərməsindən asılı ola bilər.
12

Məsələn, 1 saylı IPSAS bu müddətin hesabat dövrü bitən tarixdən sonra ən azı on
iki ay olduğunu müəyyən edir.
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Bu vəziyyətlərdə auditor sahibkar-rəhbərin kreditinin subordinasiya olunmasına və ya zəmanətin mövcudluğuna dair lazımi
sənədli sübut əldə edə bilər. Əgər müəssisə sahibkar-rəhbərin
əlavə dəstəyindən asılıdırsa, bu zaman auditor sahibkar-rəhbərin
dəstək çərçivəsində öhdəlikləri yerinə yetirmək qabiliyyətini
qiymətləndirə bilər. Bundan əlavə, auditor həmin dəstəyin
Ģərtləri, sahibkar-rəhbərin mövqeyi və niyyəti barədə yazılı təsdiqləmə tələb edə bilər.
A14. 11-ci paraqrafın tələblərinə əsasən, auditor rəhbərliyin
qiymətləndirməsi ilə əhatə edilmiĢ dövrdən kənar baĢ verəcək
və maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında mühasibat uçotunda
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipindən istifadənin
məqsədəuyğunluğunu Ģübhə altına ala bilən planlaĢdırılmıĢ və ya
digər məlum hadisələrin və ya Ģəraitlərin mümkün mövcudluğunu daim xatırlamalıdır. Gələcəkdə baĢ verəcək hər hansı bir
hadisənin nəticəsi və ya Ģərait ilə bağı olan qeyri-müəyyənlik
dərəcəsi qiymətləndirmənin tarixi və belə hadisənin və ya
Ģəraitin ehtimal edilən baĢlanması tarixi arasındakı dövrün
davamlılığı artdığına görə, gələcək hadisələrin və ya Ģəraitlərin təhlili
zamanı auditor hər hansı əlavə hərəkətlərin zəruriliyini yalnız
o halda nəzərdən keçirməlidir ki, fəaliyyətin fasiləsizliyinə
təsir göstərən əhəmiyyətli problemlərin əlamətləri mövcud olsun.
Əgər belə hadisələr və ya Ģəraitlər müəyyən edilmiĢdirsə, bu
zaman auditor rəhbərlikdən tələb etməlidir ki, həmin hadisə
və ya Ģəraitlərin müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini
davam etdirmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün
potensial əhəmiyyətini müəyyənləĢdirsin. Bu halda 16-cı
paraqrafda təsvir edilmiĢ prosedurlar tətbiq olunmalıdır.
A15. Auditor rəhbərliyin qiymətləndirməsindən əvvəlki, 13-cü
paraqrafda nəzərdə tutulduğu kimi, maliyyə hesabatlarının tarixindən ən azı on iki ay olan müddət ərzində müəssisənin
fəaliyyətin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģəkildə Ģübhə altına ala bilən hadisələri və ya Ģəraitləri müəyyənləĢdirmək məqsədilə rəhbərliyə sorğu göndərilməsindən baĢqa,
hər hansı digər audit prosedurlarını yerinə yetirməməlidir.
Hadisələr və ya Ģəraitlər aĢkarlandıqda əlavə audit prosedurları
(Ġst: Paraq. 16)
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Rəhbərliyin qiymətləndirməsindən əvvəlki dövr (Ġst: Paraq. 15)
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A16. 16-cı paraqrafın tələblərinə müvafiq olaraq, yerinə yetirilməli
audit prosedurlarına aĢağıdakılar daxildir:


Rəhbərliklə pul vəsaitlərinin hərəkətini, mənfəət və digər
mühüm proqnoz göstəricilərini təhlil və müzakirə etmək;



Müəssisənin sonuncu aralıq maliyyə hesabatlarının təhlil və
müzakirə edilməsi;



Borc öhdəliklərinin və kredit saziĢlərinin Ģərtləri ilə tanıĢlıq
və onlarda mümkün pozuntuların müəyyənləĢdirilməsi;



MaliyyələĢdirmə çətinlikləri barədə informasiyaları müəyyən etmək üçün mülkiyyətçilərin, idarəetməyə məsul Ģəxslərin yığıncaqlarının və müvafiq komitələrin iclaslarının
protokolları ilə tanıĢlıq;



Məhkəmə prosesi və tələb və ya iddiaların mövcudluğu və
rəhbərliyin onun nəticələrinin qiymətləndirməsinin və
maliyyə nəticələrinin hesablanmasının əsaslılığı ilə əlaqədar olaraq müəssisənin hüquq məsləhətçisindən məlumat
almaq və bu məsələləri ondan soruĢmaq;



Əlaqəli tərəflər və üçüncü Ģəxslər ilə maddi dəstəyin təmin
edilməsi və ya davam etdirilməsi barədə müqavilələrin
mövcudluğunun, hüquqi cəhətdən qüvvədə olmasının və
icrasının məcburiliyi imkanlarının
təsdiq edilməsi və
həmin tərəflərin əlavə vəsaitlər təqdim etmək qabiliyyətinin
qiymətləndirilməsi;



Müəssisənin yerinə yetirilməmiĢ müĢtəri sifariĢləri ilə
əlaqədar planlarının qiymətləndirilməsi;





Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini azaldan və ya digər Ģəkildə təsir göstərən hadisələri müəyyənləĢdirmək məqsədilə sonrakı hadisələrlə
əlaqəli audit prosedurlarının yerinə yetirilməsi;
Borc vəsaitlərinin mövcudluğunun, cəlb edilməsi Ģərtlərinin
və yetərliliyinin təsdiqlənməsi;



Tənzimləyici orqanların iddialarına dair hesabatların əldə
edilməsi və təhlili;



Aktivlərin planlaĢdırılmıĢ hər hansı özgəninkiləĢdirilməsinə dəstəyin yetərliliyinin qiymətləndirilməsi.
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Rəhbərliyin fəaliyyət planlarının qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq. 16(b))
A17. Rəhbərliyin fəaliyyət planlarının qiymətləndirilməsi üzrə iĢlərə
planlaĢdırılmıĢ tədbirlər, o cümlədən məsələn, aktivlərin ləğv
edilməsi, borc pul götürülməsi və ya borcların restrukturizasiyası,
xərclərin azaldılması və ya təxirə salınması, yaxud kapitalın
həcminin artırılması barədə rəhbərliyə sorğu göndərmək daxil
ola bilər.
Rəhbərliyin qiymətləndirmə müddəti (Ġst: Paraq. 16(c))
A18. 16(c) bəndində nəzərdə tutulan prosedurlara əlavə olaraq, auditor
aĢağıdakıları müqayisə edə bilər:


Yaxın tarixi dövrlər üzrə proqnoz maliyyə məlumatları ilə
həmin dövrlərin faktiki nəticələri və;



Qiymətləndirmə tarixinə olan nəticələrlə cari dövr üzrə
proqnoz maliyyə məlumatları.

Yazılı təqdimatlar (Ġst: Paraq. 16(e))
A20. Auditor fəaliyyətin fasiləsizliyinin qiymətləndirilməsi və həmin
planların mümkünlüyü ilə bağlı sonrakı tədbirlər üçün rəhbərliyin
planlarına dair əldə edilmiĢ audit sübutlarını əsaslandıran, 16-cı
paraqrafda tələb edilənlərdən əlavə xüsusi yazılı təqdimatları əldə
etməyi məqsədəuyğun hesab edə bilər.
Auditorun nəticələri
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi
şübhə altına ala bilən hadisələr və ya şəraitlər ilə əlaqəli əhəmiyyətli
qeyri-müəyyənlik (Ġst: Paraq. 18)
A21. 1 saylı MUBS-da ―əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik‖ ifadəsi maliyyə
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A19. Rəhbərliyin ehtimalları üçüncü Ģəxslər tərəfindən subordinasiya
olunmuĢ kreditləĢmə, əlavə maliyyələĢmənin təqdim edilməsi və
ya davam etdirilməsi və ya zəmanətlər üzrə öhdəliklər formasında
dəstəyin saxlanılmasını nəzərdə tutursa və belə dəstəyin müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyəti üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edib-etməməsindən asılı olmayaraq, auditor həmin üçüncü Ģəxslərdən göstərilənlərin Ģərtləri daxil olmaqla yazılı təsdiqləmə tələb edə bilər, habelə həmin dəstəyin
təqdim edilməsinə onların bacarığının olmasına dair sübutlar
əldə etməlidir.
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hesabatlarında açıqlanmalı olan, müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına
ala bilən hadisələr və ya Ģəraitlər ilə əlaqəli qeyri-müəyyənlik amillərinin təsviri üçün istifadə edilir. Maliyyə hesabatlarının bir sıra
digər prinsiplərində ―əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik‖ ifadəsi
oxĢar kontekstdə istifadə olunur.
Hadisələr və ya şəraitlər aşkarlandıqda və əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcud olduqda açıqlamanın yetərliliyi
A22. 18-ci paraqrafda izah olunur ki, hadisələrin və ya Ģəraitlərin potensial
təsirinin miqyası və baĢ vermə ehtimalı ədalətli təqdimat (ədalətli
təqdimat çərçivələri üçün) və ya maliyyə hesabatlarının yanlıĢ
olmaması (uyğunluq çərçivələri üçün) üçün məlumatların müvafiq
Ģəkildə açıqlanmasını tələb etdikdə əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcuddur. 18-ci paraqrafa əsasən auditordan tələb olunur ki,
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində əhəmiyyətli qeyrimüəyyənliyin müəyyən edilib-edilməməsindən və bunun necə
edilməsindən asılı olmayaraq, belə əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin
mövcud olub-olmamasına dair nəticə çıxarsın.
A23. 19-cu paraqrafa əsasən auditordan həmin paraqrafda izah edilən
məsələlərin maliyyə hesabatlarında açıqlanan informasiyada
əks etdirilib-etdirilmədiyini müəyyən etmək tələb olunur. Bu
müəyyənləĢdirmə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri
üzrə tələb edilən əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyə dair açıqlamaların
yetərli olub-olmamasının auditor tərəfindən müəyyənləĢdirilməsinə
əlavədir. 19-cu paraqrafda izah edilən məsələlərə əlavə olaraq bəzi
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri üzrə tələb edilən
açıqlamalar aĢağıdakılara dair Ģərhi əhatə edə bilər:


Müəssisənin öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyəti ilə bağlı
hadisələrin və ya Ģəraitlərin əhəmiyyətliliyinin rəhbərlik
tərəfindən qiymətləndirilməsi; yaxud



Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinin tərkibində rəhbərlik
tərəfindən irəli sürülən əhəmiyyətli mühakimələr.

Maliyyə hesabatları çərçivələrinin bəzilərində əsas hadisələrin və ya
Ģəraitlərin potensial təsirinin miqyası, habelə onların baĢ vermə
ehtimalı və müddəti barədə açıqlamaların rəhbərlik tərəfindən nəzərə
alınmasına dair əlavə təlimatlar verilə bilər.
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Hadisələr və ya şəraitlər aşkarlandıqda, lakin əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcud olmadıqda açıqlamaların yetərliliyi (Ġst: Paraq. 20)

A25.

13



Müəssisənin öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyəti ilə əlaqədar
həmin hadisələrin və ya Ģəraitlərin əhəmiyyətliliyinin rəhbərlik
tərəfindən qiymətləndirilməsi;



Rəhbərliyin bu hadisələrin və ya Ģəraitlərin təsirini azaldan
planları;



Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin davam etdirmək
qabiliyyətinin qimətləndirilməsinin tərkibində rəhbərlik
tərəfindən irəli sürülən əhəmiyyətli mühakimələr.

Maliyyə hesabatları ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun
hazırlandıqda maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatı təmin
edib-etmədiyinin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi maliyyə
hesabatlarının ümumi təqdimatının, strukturunun və məzmununun,
habelə maliyyə hesabatlarında, o cümlədən əlaqəli qeydlərdə, əsas
əməliyyatların və hadisələrin ədalətli təqdimatının təmin edilibedilməməsinin nəzərdən keçirilməsini əhatə edir.13 Faktlardan və
Ģəraitlərdən asılı olaraq auditor ədalətli təqdimatın təmin edilməsi
üçün əlavə açıqlamaların tələb olunduğunu müəyyən edə bilər. Bura
məsələn, müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala biləcək hadisələr və ya Ģəraitlər
aĢkarlandıqda, lakin əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditorun
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin olmaması və maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələrinə əsasən bu Ģəraitlərlə bağlı məlumatların

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS, 14-cü paraqraf.
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A24. Hətta əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud olmadıqda, 20-ci paraqraf
üzrə auditordan tələb olunur ki, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinin tələbləri baxımından maliyyə hesabatlarında müəssisənin
fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə
altına ala bilən hadisələr və ya Ģəraitlər barədə yetərli açıqlamanın
verilib-verilməməsini qiymətləndirsin. Maliyyə hesabatları
çərçivələrinin bəzilərində aĢağıdakılar barədə açıqlamalar əks etdirilə
bilər:

Əsas hadisələr və ya Ģəraitlər;
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açıqlanması açıq Ģəkildə tələb olunmaması barədə qənaətə gəldiyi hal
ola bilər.
Auditor hesabatı üçün nəticələr
Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipindən
istifadənin məqsədəuyğun olmaması (Ġst: Paraq. 21)
A26. Əgər maliyyə hesabatları mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipi əsasında hazırlanmıĢdırsa, lakin
auditorun peĢəkar mühakiməsinə görə, rəhbərliyin belə
prinsipdən istifadə etməsi məqsədəuyğun deyilsə, bu zaman auditor
21-ci paraqrafdakı tələbə əsasən, maliyyə hesabatlarında
rəhbərliyin mühasibat uçotunda fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipindən
istifadəsinin məqsədəuyğun olmamasının açıqlanıb-açıqlanmamasından asılı olmayaraq, mənfi rəy bildirməlidir.
A27. Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
prinsipindən istifadə mövcud Ģəraitdə məqsədəuyğun olmadıqda,
rəhbərlikdən maliyyə hesabatlarının baĢqa əsaslarla (məsələn,
ləğvetmə əsasları) hazırlanması tələb edilə bilər və ya rəhbərlik
bu seçimi edə bilər. Auditor, həmin maliyyə hesabatlarının auditini
yerinə yetirə bilər, o Ģərtlə ki, auditor mühasibat uçotunun baĢqa
əsasının mövcud Ģəraitdə məqsədəuyğun olmasını müəyyənləĢdirsin.
Auditor həmin maliyyə hesabatlarına dair Ģərti müsbət rəy bildirə
bilər, o Ģərtlə ki, onlarda maliyyə hesabatlarının hazırlandığı
mühasibat uçotunun əsasları haqqında müvafiq açıqlama olsun,
lakin, o, istifadəçilərin diqqətini mühasibat uçotunun müvafiq
alternativ əsasına və onun tətbiqinin səbəblərinə yönəltmək
üçün auditor hesabatına 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a 14
əsasən izahedici paraqrafın daxil edilməsini məqsədəuyğun yaxud
zəruri hesab edə bilər.
Mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipindən
istifadəsi məqsədəuyğundur, lakin əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcuddur (Ġst: Paraq. 22-23)
A28. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin aĢkarlanması maliyyə hesabatlarının
istifadəçi tərəfindən baĢa düĢülməsi üçün vacib olan bir məsələdir.
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı əhəmiyyətli qeyri14

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər
paraqrafı‖ BAS.
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müəyyənliyin mövcud olmasına istinad daxil edilən hər hansı baĢlıqlı
ayrıca bölmənin istifadə edilməsi istifadəçiləri bu hal barədə
xəbərdar edir.
A29. Bu BAS-ın Əlavəsində Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları
(MHBS) maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri olduqda
maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatına daxil edilməsi tələb edilən
hesabatların nümunələri təqdim edilir. Əgər MHBS-dan fərqli maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri istifadə edilərsə, bu BAS-ın
Əlavəsində təqdim edilmiĢ nümunəvi hesabatların verilmiĢ hallarda
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan digər çərçivələrinin tətbiq
edilməsini əks etdirmək üçün uyğunlaĢdırılması lazım ola bilər.
A30. 22-ci paraqrafda təsvir edilmiĢ hər bir halda auditor hesabatında əks
etdirilməsi zəruri olan minimal məlumatları müəyyən edilir. Auditor,
məsələn, aĢağıdakıları izah etmək üçün zəruri hesabatlara əlavə olaraq
məlumatlar təqdim edə bilər:


Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcudluğu maliyyə
hesabatlarının istifadəçilər tərəfindən baĢa düĢülməsi üçün
əsasdır;15 yaxud



Auditor yoxlamasında məsələyə necə baxılmıĢdır (həmçinin bax:
A1 paraqrafı).

A31. Bu BAS-ın Əlavəsindəki 1 saylı Nümunə auditor mühasibat uçotunda
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipinin rəhbərlik tərəfindən
istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğuna dair yetərli münasib audit
sübutları əldə etdikdə, lakin əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud
olduqda və maliyyə hesabatlarındakı açıqlama yetərli olduqda auditor
hesabatının nümunəsidir. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın Əlavəsinə
fəaliyyətin fasiləsizliyinə aidiyyatı olan bütün müəssisələr üçün auditor
hesabatına daxil ediləcək, maliyyə hesabatlarına görə cavabdeh Ģəxslərin
və auditorun fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə bağlı müvafiq məsuliyyətlərini
təsvir edən mətnin nümunəsi də daxil edilmiĢdir.
Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik yetərli Ģəkildə
açıqlanmamıĢır (Ġst: Paraq. 23)

15

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, A2 paraqrafı.
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Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin yetərli açıqlanması
verilmiĢdir (Ġst: Paraq. 22)
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A32. Bu BAS-ın Əlavəsində verilən 2 və 3 saylı Nümunələr auditor rəhbərlik
tərəfindən mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
prinsipindən istifadə edilməsinin məqsəduyğunluğuna dair yetərli
müvafiq audit sübutları əldə etdikdə, lakin maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin yetərli açıqlanması verilmədikdə,
müvafiq olaraq Ģərti müsbət və mənfi rəyləri özündə ehtiva edən auditor
hesabatlarının nümunələridir.
A33. Maliyyə hesabatları üçün ümumilikdə əhəmiyyətli olan qeyrimüəyyənliklərin sayı çox olduğu hallarda auditor son dərəcədə
nadir hallarda 22-ci paraqrafa əsasən tələb edilən bəyanatları daxil
etmək əvəzinə rəy verməkdən imtina edə bilər. 705 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-da bu məsələyə dair təlimat verilir.16
Tənzimləyici orqanlarla əlaqə (Ġst: Paraq. 22-23)
A34. Tənzimlənən müəssisənin auditoru müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyinə dair məsələlərə auditor hesabatında istinad edilməsini
zəruri hesab etdikdə, auditorun müvafiq tənzimləyici, hüquq
mühafizə və nəzarət orqanları ilə əlaqə saxlamaq vəzifəsi ola bilər.
Rəhbərliyin öz qiymətləndirməsini həyata keçirmək və ya
geniĢləndirmək istəməməsi (Ġst: Paraq. 24)
A35. Müəyyən hallarda auditor rəhbərlikdən öz qiymətləndirməsini
həyata keçirməyi və ya onu geniĢləndirməyi tələb etməyi zəruri
hesab edə bilər. Əgər rəhbərlik bunu etmək istəməzsə, bu zaman
auditorun Ģərti rəy bildirməsi və ya rəy verməkdən imtinası
məqsədəuyğun ola bilər, çünki bu vəziyyətdə auditor rəhbərliyin
iĢləyib hazırladığı fəaliyyət planlarının və ya digər yüngülləĢdirici
amillərin mövcudluğu ilə əlaqədar audit sübutu kimi, maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasında rəhbərlik tərəfindən mühasibat uçotunda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipindən istifadə ilə
əlaqədar yetərli münasib audit sübutları əldə etmək imkanına malik
olmaya bilər.

16

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 10-cu paraqraf.
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Əlavə
(Ġst: Paraq. A29, A31-32)
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə əlaqədar auditor hesabatlarının
nümunələri
Nümunə 1: Auditor əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması və
maliyyə hesabatlarındakı açıqlamanın yetərli olması barədə qənaətə
gəldikdə, Ģərtsiz müsbət rəyi özündə ehtiva edən auditor hesabatı.



Nümunə 2: Auditor əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması və
açıqlamanın yetərli olmamasına görə maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli
dərəcədə təhrif olunması barədə qənaətə gəldikdə, Ģərti müsbət rəyi
özündə ehtiva edən auditor hesabatı.



Nümunə 3: Auditor əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması və
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyə aid olan zəruri açıqlamaların maliyyə
hesabatlarında göstərilməməsi barədə qənaətə gəldikdə, mənfi rəyi
özündə ehtiva edən auditor hesabatı.

BAS
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Nümunə 1 - Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud olduqda və
maliyyə hesabatlarındakı açıqlama yetərli olduqda, Ģərtsiz müsbət
rəy
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
Ģərtlərin mövcud olması ehtimal edilir:


Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam
dəstinin auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı 1 BAS
tətbiq edilmir).



Maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS)
(ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı2 BAS-da təsvir
edilən maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks
etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz müsbət
(yəni, “nöqsansız”) rəyin məqsədəuyğun olması barədə
qənaətə gəlmiĢdir.



Auditə dair tətbiq edilən münasib etika normaları
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən, hadisələr
və ya Ģəraitlər ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcud deyil. Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli qeyrimüəyyənliyin açıqlanması yetərlidir.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun
məlumat verilmiĢdir.



Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və digər məlumatlarda əhəmiyyətli

1

600 saylı ―Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının
iĢi)‖ BAS.
2
210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS.
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təhriflər aĢkarlamamıĢdır.


Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər
fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri var.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat3
Rəy

Bizim fikrimizcə, müĢayiət edən maliyyə hesabatları, hesabatımızın
―ġərti rəy üçün əsaslar‖ bölməsində əks etdirilən məsələlərin mümkün
təsirləri istisna olmaqla, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına
(MHBS) əsasən, 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə Ģirkətin maliyyə vəziyyətini,
habelə onun maliyyə nəticələrini və həmin vaxt baĢa çatan il üçün pul
vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli
Ģəkildə əks etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normaların tələblərinə uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki,
3

―Digər hüquqi və normativ tələblər haqqında hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq
edilmədikdə, ―Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb
olunmur.
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Əlavə

BAS

Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə
vəziyyətinə dair hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu gəlirlər
haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə hesabatlarına dair
qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsindən
ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
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əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və
münasibdir.
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə əlaqəli əhəmiyyətli
qeyri-müəyyənlik
Biz diqqəti 31 dekabr 20X1-ci il tarixində baĢa çatan il ərzində ġirkətin ZZZ
məbləğində xalis zərər çəkdiyini və həmin tarixə ġirkətin cari öhdəliklərinin
ümumi aktivlərdən YYY qədər artıq olduğunu əks etdirən maliyyə
hesabatlarındakı XXX Qeydinə yönəldirik. 6 saylı Qeyddə bildirildiyinə əsasən
bu Ģəraitlər və ya hadisələr, 6 saylı Qeyddə təyin edilən digər məsələlər yanaĢı
ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə
altına ala bilən əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması göstərilir. Bu
məsələyə dair bizim rəyimiz fərqli deyil.
Əsas audit məsələləri
Əsas audit məsələləri bizim peĢəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün maliyyə
hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli olanlarıdır. Bu məsələlər maliyyə
hesabatlarının tam dəstinin apardığımız auditin kontekstində və onlara dair
rəyimizi formalaĢdıranda əks etdirilmiĢdir və biz bu məsələlərə dair ayrı rəy
vermirik. ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyrimüəyyənlik‖ bölməsində təsvir edilmiĢ məsələdən əlavə biz hesabatımızda
məlumat veriləcək əsas audit məsələləri kimi aĢağıda təsvir edilmiĢ məsələləri
müəyyən etdik.
[701 saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit məsələlərinin hər birinin təsviri]
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn “Maliyyə
hesabatları və onlara dair auditor hesabatından fərqli məlumatlar”]
[720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilən hesabatvermə tələblərinə
uyğun hesabatvermə - bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 2 saylı Əlavəsi,
Nümunə 1 ]
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri4
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş)5 BAS, Nümunə 1 ]
4

Bu nümunəvi auditor hesabatlarında ―rəhbərlik‖ və ―idarəetməyə məsul Ģəxslər‖ terminlərini
müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir termin ilə əvəz
olunmalıdır.
5
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
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Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 ]

Digər hüquqi və normativ tələblərə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 ]
Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ
[Adı ]
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]

BAS

[Tarix ]

verilməsi‖ BAS.
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Nümunə 2 - Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud olduqda və
açıqlamanın yetərli olmadığına görə maliyyə hesabatları əhəmiyyətli
dərəcədə təhrif olunduqda, Ģərti müsbət rəy
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı Ģərtlərin
mövcud olması ehtimal edilir:


Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam
dəstinin auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı BAS
tətbiq edilmir).



Maliyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən MHBSlərə (ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Auditə dair tətbiq edilən münasib etika normaları
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr və
ya Ģəraitlər ilə əlaqədar əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcuddur. Maliyyə hesabatlarına edilən yy saylı Qeyddə
maliyyələĢdirmə sövdələĢmələrinin əhəmiyyətliliyi, qüvvədən
düĢməsi və ümumi maliyyələĢdirmə sövdələĢmələri müzakirə
olunur; lakin maliyyə hesabatlarında təkrar
maliyyələĢdirmənin təsirinə və ya mövcudluğuna dair
müzakirələr əhatə olunmur, nə də bu vəziyyət əhəmiyyətli
qeyri-müəyyənlik kimi səciyyələndirilmir.



Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin yetərli açıqlanmamasına görə
maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər mövcuddur. ġərti
müsbət rəy ifadə olunur, çünki auditor qənaətə gəlmiĢdir ki,
yetərli olmayan belə açıqlamanın maliyyə hesabatlarına təsiri
əhəmiyyətlidir, lakin maliyyə hesabatları üçün nüfuzedici
deyil.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun məlumat
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verilmiĢdir.


Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və maliyyə hesabatlarına dair Ģərti
müsbət rəyin verilməsinə səbəb olan məsələ digər məlumatlara
da təsir edir.



Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri var.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat6
ġərti müsbət rəy

Bizim fikrimizcə, hesabatımızın ―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖
bölməsində qeyd edilmiĢ məlumatların tam açıqlanmaması istisna olmaqla,
müĢayiət edən maliyyə hesabatları, Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən, 31 dekabr 20X1-cil il
tarixinə Ģirkətin maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün
maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli
aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks etdirir (və ya düzgün və ədalətli
təsəvvür yaradır).
ġərti müsbət rəy üçün əsaslar
yy saylı Qeyddə əks olunduğuna əsasən, ġirkətin maliyyələĢdirmə
6

―Digər hüquqi və tənzimləyici tələblər haqqında hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq
edilmədikdə, ―Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb olunmur.
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BAS

Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə
vəziyyətinə dair hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat
və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə
hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas
prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının
auditini apardıq.
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sövdələĢmələrinin müddəti baĢa çatır və qalan məbləğlər 19 mart 20X2-ci il
tarixdə ödənilməlidir. ġirkət müqavilənin yenidən bağlanmasına və ya yeni
maliyyələĢdirmənin əldə edilməsinə nail ola bilməmiĢdir. Bu vəziyyət
göstərir ki, ġirkətinin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcuddur. Maliyyə hesabatlarında bu məsələ yetərli Ģəkildə açıqlanmır.
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normaların tələblərinə uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki,
əldə etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün
yetərli və məqsədəuyğundur.
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn “Maliyyə
hesabatları və onlara dair auditorun hesabatından fərqli məlumatlar”]
[720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilən hesabatvermə tələblərinə
uyğun hesabatvermə - bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 2 saylı Əlavəsi,
Nümunə 6. Nümunə 6-dakı “Digər məlumatlar” bölməsinin sonuncu
paraqrafı elə uyğunlaşdırılmalıdır ki, şərti müsbət rəyin verilməsi ilə
nəticələnən, digər məlumatlara da təsir edən xüsusi məsələ də təsvir edilsin.]
Əsas audit məsələləri
Əsas audit məsələləri bizim peĢəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün maliyyə
hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli olanlarıdır. Bu məsələlər maliyyə
hesabatlarının tam dəstinin apardığımız auditin kontekstində və onlara dair
rəyimizi formalaĢdıranda əks etdirilmiĢdir və biz bu məsələlərə dair ayrı rəy
vermirik. ―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖ bölməsində təsvir edilmiĢ məsələdən
əlavə biz hesabatımızda məlumat veriləcək əsas audit məsələləri kimi aĢağıda
təsvir edilmiĢ məsələləri müəyyən etdik.
[701 saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit məsələlərinin hər birinin təsviri]
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri7
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
7

Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir
termin.
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saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 8]
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1.8 ]

Digər hüquqi və normativ tələblərə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 ]
Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ
[adı ].
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor
təşkilatının adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin
adından imza]
[Auditorun ünvanı ]

BAS

[Tarix ]

8

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 34-cü və 39-cu paraqraflarına əsasən tələb olunur ki, fəaliyyətin
fasiləsizliyi ilə bağlı bütün müəssisələr üçün auditor hesabatına maliyyə hesabatlarına görə məsul
Ģəxslərin və auditorun müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı müvafiq məsuliyyətlərini təsvir
edən mətn daxil edilsin.
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Nümunə 3 - Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud olduqda və
maliyyə hesabatlarında açıqlanmadıqda mənfi rəy
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
Ģərtlərin mövcud olması ehtimal edilir:


Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam
dəstinin auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı BAS
tətbiq edilmir).



Maliyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən
MHBS-lərə (ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun
hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks
etdirilir.



Auditə dair tətbiq edilən münasib etika normaları
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr
və ya Ģəraitlər ilə əlaqədar əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcuddur və ġirkət müflisləĢmə məsələsini nəzərdən
keçirir. Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli qeyrimüəyyənliklə bağlı zəruri açıqlamalar göstərilməmiĢdir.
Mənfi rəy bildirilir, çünki açıqlamaların göstərilməməsi
əhəmiyyətli və nüfuzedicidir.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun məlumat
vermək auditordan tələb olunmur nə də ki, o bunu etmək
qərarına gəlməmiĢdir.



Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və maliyyə hesabatlarına dair
mənfi rəyin verilməsinə səbəb olan məsələ digər məlumatlara
da təsir edir.



Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər
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fərqlidir.


Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri var.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat9
Mənfi rəy
Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə
vəziyyətinə dair hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat
və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə
hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas
prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini
apardıq.
Bizim fikrimizcə, hesabatımızın ―Mənfi rəy üçün əsaslar‖ bölməsində qeyd
edilmiĢ məlumatların göstərilməməsinə görə, müĢayiət edən maliyyə
hesabatları, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS)
əsasən, 31 dekabr 20X1-cil il tarixinə Ģirkətin maliyyə vəziyyətini və
həmin tarixdə baĢa çatan il üçün maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin
hərəkətini ədalətli Ģəkildə əks etdirmir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür
yaratmır).

ġirkətin maliyyələĢdirmə sövdələĢmələrinin müddəti baĢa çatmıĢdır və qalan
məbləğ 31 dekabr 20X1-ci il tarixdə ödənilməli idi. ġirkət müqavilənin
yenidən bağlanmasına və ya yeni maliyyələĢdirmənin əldə edilməsinə nail ola
bilməmiĢdir və müflis olduğunu bəyan etməyi düĢünür . Bu vəziyyət göstərir
ki, ġirkətinin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi
Ģübhə altına ala bilən əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcuddur. Maliyyə
hesabatlarında bu məsələ yetərli Ģəkildə açıqlanmır.
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
9

―Digər hüquqi və tənzimləyici tələblər haqqında hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq
edilmədikdə, ―Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb
olunmur.
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―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normaların tələblərinə uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki,
əldə etdiyimiz audit sübutları mənfi rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və
məqsədəuyğundur.
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn “Maliyyə
hesabatları və onlara dair auditorun hesabatından fərqli məlumatlar”]
[720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilən hesabatvermə tələblərinə
uyğun hesabatvermə - bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 2 saylı Əlavəsi,
Nümunə 7. Nümunə 7-dəkı “Digər məlumatlar” bölməsinin sonuncu
paraqrafı elə uyğunlaşdırılmalıdır ki, mənfi rəyin verilməsi ilə nəticələnən,
digər məlumatlara da təsir edən xüsusi məsələ də təsvir edilsin.]
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri10
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 11]
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1.]

Digər hüquqi və normativ tələblərə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 ]
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor
təşkilatının adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin
adından imza]
[Auditorun ünvanı ]
[Tarix ]

10

Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir
termin.
11
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 34-cü və 39-cu paraqraflarına əsasən tələb olunur ki, fəaliyyətin
fasiləsizliyi ilə bağlı bütün müəssisələr üçün auditor hesabatına maliyyə hesabatlarına görə məsul
Ģəxslərin və auditorun müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı müvafiq məsuliyyətlərini təsvir
edən mətn daxil edilsin.
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YAZILI TƏQDĠMATLAR

Əlavə 2: Yazılı təqdimatın nümunəsi
__________________________________________________________
580 saylı ―Yazılı təqdimatlar‖ beynəlxalq audit standartı (BAS) 200
saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq
audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə birlikdə oxunmalıdır.

580 saylı BAS

790

YAZILI TƏQDĠMATLAR

GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) auditorun maliyyə hesabatlarının auditində rəhbərlikdən və müvafiq hallarda, idarəetməyə
məsul Ģəxslərdən yazılı təqdimatların əldə edilməsi üzrə məsuliyyətindən bəhs edir.
2. Əlavə 1-də auditin predmeti ilə bağlı yazılı təqdimatlara dair konkret
tələbləri əks etdirən digər BAS-lar qeyd edilmiĢdir. Digər BASlarda yazılı təqdimatlara dair nəzərdə tutulmuĢ konkret tələblər
bu BAS-ın tətbiq edilməsini məhdudlaĢdırmır.
Yazılı təqdimatlar audit sübutu kimi
3. Audit sübutu auditor rəyini əsaslandıran qənaətə gəlmək üçün auditorun
istifadə etdiyi məlumatlardır.1 Yazılı təqdimatlar müəssisənin maliyyə
hesabatlarının auditi ilə bağlı auditorun tələb etdiyi zəruri
məlumatlardır. Müvafiq olaraq, sorğulara verilən cavablar kimi,
yazılı təqdimatlar da audit sübutudur. (Ġst: Paraq. A1)

Qüvvəyə minmə tarixi
5. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlayan
dövrlər üzrə aparılan maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsədlər
6. Auditorun məqsədləri aĢağıdakılardır:
(a) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və auditora tam
həcmdə məlumatların təqdim edilməsi üçün üzərinə düĢən
vəzifələri yerinə yetirdiklərinə əmin olduqları barədə rəhbərlikdən və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxs1

500 saylı ―Audit sübutu‖ BAS, 5(c) paraqrafı.
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4. Yazılı təqdimatlar zəruri audit sübutları təqdim etsələr də, onlar
özlüyündə bəhs etdikləri məsələlər haqqında yetərli müvafiq
audit sübutları təqdim etmirlər. Bundan əlavə, rəhbərliyin etibarlı
yazılı təqdimatları təqdim etməsi faktı rəhbərliyin öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi və ya konkret təsdiqləmələr haqqında auditorun əldə etdiyi digər audit sübutlarının xüsusiyyətinə və ya
həcminə təsir göstərmir.

YAZILI TƏQDĠMATLAR

lərdən yazılı təqdimatların alınması;
(b) Əgər auditor zəruri hesab edərsə və ya digər BAS-larla
tələb edilərsə, maliyyə hesabatlarına və ya onlardakı xüsusi təsdiqləmələrə aid olan digər audit sübutlarının yazılı təqdimatlarla əsaslandırılması;
(c) Rəhbərliyin və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərin yazılı təqdimatları ilə bağlı və ya auditorun tələb etdiyi yazılı təqdimatların onlar tərəfindən təqdim olunmaması
halında zəruri tədbirlərin görülməsi.

AnlayıĢlar
7. BAS-ların məqsədləri üçün aĢağıdakı termin bu mənanı ifadə edir:
Yazılı təqdimat (Written representation) - rəhbərliyin müəyyən
məsələləri və ya digər audit sübutlarını əsaslandırmaq üçün auditora
təqdim etdiyi yazılı məlumat. Bu mənada yazılı təqdimatlara
maliyyə hesabatları, onların təsdiqləmələri və ya yardımçı
kitablar və uçot məlumatları daxil deyildir.
8. Bu BAS-ın məqsədləri üçün ―rəhbərlik‖ termini ―rəhbərlik və
müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslər‖ kimi oxunmalıdır.
Bundan əlavə, ədalətli təqdimat çərçivələri tətbiq edildikdə, rəhbərlik maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə müvafiq
olaraq, maliyyə hesabatlarının hazırlanması və ədalətli təqdimatı
və ya maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə müvafiq
olaraq, müəssisədə iĢlərin vəziyyəti haqqında düzgün və ədalətli
təsəvvür yaradan maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün məsuliyyət daĢıyır.

Tələblər
Yazılı təqdimatların tələb edildiyi rəhbərlik
9. Auditor maliyyə hesabatları üzrə müvafiq məsuliyyət daĢıyan
və aidiyyəti məsələlərə dair məlumatlı olan rəhbərlikdən yazılı
təqdimatlar tələb etməlidir. (Ġst: Paraq. A2-A6)
Rəhbərliyin məsuliyyəti haqqında yazılı təqdimatlar
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
10. Auditor rəhbərlikdən maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çər580 saylı BAS
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çivələrinə müvafiq olaraq maliyyə hesabatlarının hazırlanması,
o cümlədən müvafiq hallarda, audit tapĢırığının Ģərtlərində müəyyənləĢdirildiyi kimi, onun ədalətli təqdimatı üzrə öhdəliyini yerinə
yetirdiyini bildirən yazılı təqdimat tələb etməlidir.2 (Ġst: Paraq.
A7-A9, A14, A22)
Təqdim edilən məlumatlar və əməliyyatların əks etdirilməsinin tamlığı
11. Auditor rəhbərlikdən aĢağıdakılar barədə yazılı təqdimat tələb
etməlidir:
(a) Audit tapĢırığının Ģərtlərinə uyğun olaraq, rəhbərlik bütün
münasib məlumatlar və onlara çıxıĢ ilə auditoru təmin
etmiĢdir;3 habelə
(b) Bütün əməliyyatlar uçota alınmıĢ və maliyyə hesabatlarında
əks etdirilmiĢdir. (Ġst: Paraq. A7-A9, A14, A22)
Yazılı təqdimatlarda rəhbərliyin məsuliyyətinin təsviri
12. Rəhbərliyin məsuliyyəti 10-cu və 11-ci paraqraflara əsasən, bu
məsuliyyətlərin audit tapĢırığının Ģərtlərində təsvir edildiyi qaydada yazılı təqdimatlarda təsvir edilməlidir.
13. Digər BAS-lara əsasən auditor yazılı təqdimatlar tələb etməlidir. Əgər
həmin tələb edilən təqdimatlardan əlavə, auditor maliyyə hesabatlarına
və ya maliyyə hesabatları üzrə bir və ya bir neçə təsdiqləmələrə
müvafiq olan digər audit sübutlarını əsaslandırmaq üçün bir və
ya daha çox yazılı təqdimatların əldə edilməsinin zəruri olmasını
müəyyən edərsə, bu zaman auditor həmin yazılı təqdimatları tələb
etməlidir. (Ġst. Paraq. A10-A13, A14, A22)
Yazılı təqdimatların tarixi və əhatə etdiyi dövr (dövrlər)
14. Yazılı təqdimatların tarixi maliyyə hesabatları üzrə auditor
hesabatının tarixinə mümkün qədər yaxın və sonrakı vaxta
təsadüf etməyən tarix olmalıdır. Yazılı təqdimatlar bütün maliyyə
hesabatlarını və auditor hesabatında istinad edilən bütün dövrü
(dövrləri) əhatə etməlidir. (Ġst: Paraq. A15-A18).

2
3

210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS, 6(b)(i) paraqrafı.
210 saylı BAS, 6(b) (iii) paraqrafı.
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Yazılı təqdimatların forması
15. Yazılı təqdimatlar auditora ünvanlanan məktub formasında tərtib
olunmalıdır. Əgər qanun və ya qaydalara əsasən rəhbərlikdən özünün
məsuliyyətləri haqqında yazılı məlumatlar dərc etməlidirsə və auditor həmin məlumatların 10-cu və ya 11-ci paraqraflarda tələb
olunan bəzi və ya bütün təqdimatları əks etdirdiyini müəyyənləĢdirərsə, bu zaman həmin məlumatlarda əhatə olunan müvafiq
məsələlər təqdimat məktubuna daxil edilməyə bilər. (Ġst:
Paraq. A19-A21).
Yazılı təqdimatların etibarlılığına Ģübhə və tələb olunan yazılı
təqdimatların təqdim edilməməsi
Yazılı təqdimatların etibarlılığına şübhə
16. Əgər rəhbərliyin səriĢtəsi, dürüstlüyü, etik dəyərləri və ya çalıĢqanlığı,
yaxud göstərilən keyfiyyətlərə və bunların həyata keçirilməsinə
sadiqliyi ilə əlaqədar auditorda Ģübhələr yaranırsa, bu zaman
auditor yazılı və ya Ģifahi təqdimatların və bütövlükdə audit
sübutlarının etibarlılığına həmin Ģübhələrin təsirini
qiymətləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A24-A25)
17. Xüsusilə, əgər yazılı təqdimatlar digər audit sübutlarına ziddirsə,
bu zaman auditor həmin problemi həll etmək məqsədilə
audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir. Əgər problem həll
edilməmiĢ olaraq qalarsa, bu zaman auditor rəhbərliyin
səriĢtəliliyi, dürüstlüyü, etik dəyərləri və ya çalıĢqanlığı, yaxud
göstərilən keyfiyyətlərə və onların yerinə yetirməsinə sadiqliyini
yenidən dəyərləndirməli və dəyiĢdirilmiĢ bu qiymətləndirmənin
yazılı və ya Ģifahi təqdimatların və bütövlükdə audit sübutlarının
etibarlılığına təsirini qiymətləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A23)
18. Əgər auditor yazılı təqdimatların etibarlı olmadığı qənaətinə
gələrsə, bu zaman o, lazımi tədbirlər görməli, o cümlədən 705
saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a4 uyğun olaraq və bu BAS-ın 20ci paraqrafının tələblərini nəzərə alaraq, auditor hesabatındakı rəyə
həmin qənaətinin təsirini qiymətləndirməlidir.

4

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
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Tələb edilən yazılı təqdimatların təqdim edilməməsi
19. Əgər rəhbərlik tələb edilən bir və ya bir neçə yazılı təqdimatı təqdim
etməzsə, bu zaman auditor:
(a) bu məsələni rəhbərliklə müzakirə etməlidir;
(b) rəhbərliyin dürüstlüyünü yenidən qiymətləndirməli və yazılı
və ya Ģifahi təqdimatların və bütövlükdə audit sübutlarının
etibarlılığına bu yenidən qiymətləndirmənin mümkün
təsirini qiymətləndirməlidir; habelə
(c) lazımi tədbirlər görməlidir, o cümlədən 705 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-a müvafiq olaraq və bu BAS-ın 20-ci
paraqrafının tələblərini nəzərə alaraq, belə təqdim etməmənin
auditor hesabatındakı rəyə mümkün təsirini qiymətləndirməlidir.
Rəhbərliyin məsuliyyəti haqqında yazılı təqdimatlar
20. Əgər aĢağıdakı hallar müĢahidə olunarsa, auditor 705 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-a müvafiq olaraq, maliyyə hesabatlarına dair rəy
verilməsindən imtina etməlidir:
(a) auditor 10-cu və 11-ci paraqraflarda tələb edilən yazılı təqdimatların
etibarlılığı haqqında rəhbərliyin dürüstlüyünə Ģübhənin olduğunu
müəyyən edərsə; yaxud
(b) rəhbərlik 10-cu və 11-ci paraqraflarda tələb olunan yazılı
təqdimatları təqdim etməzsə. (Ġst. Paraq. A26-A27).

BAS

***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Yazılı təqdimatlar audit sübutu kimi (Ġst: Paraq. 3)
A1. Yazılı təqdimatlar audit sübutunun mühüm mənbəyidir. Əgər rəhbərlik tələb olunan yazılı təqdimatlar təqdim etmirsə və ya onlarda
düzəliĢlər edərsə, bu, bir və ya bir neçə ciddi problemin mövcud olmasına dəlalət edə bilər. Bundan əlavə, Ģifahi deyil, yazılı təqdimatın təqdim edilməsi barədə tələb bir çox hallarda rəhbərliyi
müvafiq məsələləri dərindən təhlil etməyə sövq edəcək ki, bu da
belə təqdimatların keyfiyyətini artıracaqdır.
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Yazılı təqdimatların tələb edildiyi rəhbərlik (Ġst: Paraq. 9)
A2. Yazılı təqdimatlar maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına məsul
olan Ģəxslərdən tələb edilir. Bu, müəssisənin idarəetmə strukturundan və tətbiq olunan qanun və normativ hüquqi aktlardan
asılı olaraq, müxtəlif Ģəxslər ola bilər, lakin bir qayda olaraq,
idarəetməyə məsul Ģəxslər deyil, rəhbərlik məsul tərəf hesab
olunur. Buna görə yazılı təqdimatlar müəssisənin baĢ direktorundan və maliyyə məsələləri üzrə direktordan, yaxud
göstərilən vəzifələrin olmadığı müəssisələrdə ekvivalent öhdəlikləri icra edən Ģəxslərdən tələb edilə bilər. Lakin bəzi hallarda,
həmçinin, digər Ģəxslər, məsələn, idarəetməyə məsul Ģəxslər
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsuliyyət daĢıyırlar.
A3. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və müəssisənin fəaliyyətinin
aparılmasına görə rəhbərliyin məsuliyyət daĢıdığını nəzərə alaraq,
ehtimal edilir ki, rəhbərlik maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesi
və yazılı təqdimatları əsaslandırmaq üçün maliyyə hesabatlarındakı
təsdiqləmələr haqqında yetərli biliyə malikdir.
A4. Bəzi hallarda rəhbərlik maliyyə hesabatlarının və onlardakı
təsdiqləmələrin hazırlanmasında və təqdim olunmasında iĢtirak edən digər Ģəxslərə, o cümlədən yazılı təqdimatların tələb
olunduğu məsələlər üzrə xüsusi biliklərə malik olan Ģəxslərə
sorğu göndərmək barədə qərar verə bilər. Belə Ģəxslərə aĢağıdakılar aid edilir:

A5.



uçot qiymətləndirmələrinin əsaslandığı aktuar hesablamalar üçün məsuliyyət daĢıyan aktuar;



ətraf mühitə zərər vurma ilə bağlı öhdəliklərin qiymətləndirilməsi
sahəsində xüsusi biliklərə malik olan və belə qiymətləndirmələr
üçün məsuliyyət daĢıyan Ģtatda olan texniki mütəxəssislər;



məhkəmə iddiaları ilə əlaqədar xərclər üçün ehtiyatlara dair
çox vacib olan məlumatları təqdim edə bilən Ģtatda
olan hüquq məsləhətçisi.

Bəzi hallarda rəhbərlik yazılı təqdimatlarda ―bizdə olan məlumatlara görə və bizim fikrimizcə‖ qeydindən istifadə edə bilər.
Auditor yazılı təqdimatların müvafiq səlahiyyətlərə və təqdimatlarda əks etdirilən məsələlər üzrə biliklərə malik olan Ģəxs-
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lər tərəfindən hazırlanmasına əmin olduğu halda bu cür ifadə
formasını qəbul edə bilər.
A6.

Rəhbərliyi əsaslandırılmıĢ təqdimatların təqdim edilməsinə
məcbur etmək üçün auditor tələb edə bilər ki, yazılı təqdimatlarda rəhbərlik auditorun tələb etdiyi yazılı təqdimatları tərtib
etmək məqsədilə, onun fikrincə, zəruri olan bütün sorğuları
göndərdiyini təsdiqləsin. Ehtimal edilir ki, bu cür sorğular üçün
bir qayda olaraq, müəssisədə artıq mövcud olanlardan baĢqa
hər hansı bir yeni formal daxili proses tələb olunmayacaqdır.

A7.

Rəhbərliyin 10-cu və 11-ci paraqraflarda qeyd edilən öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair audit zamanı əldə edilmiĢ audit
sübutları, rəhbərliyin fikrincə, onun bu öhdəlikləri yerinə
yetirməsi barədə təsdiqləmə alınmayana qədər yetərli
sayılmır, çünki maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim
edilməsi, auditora isə rəhbərliyin öz məsuliyyətini
razılaĢdırılmıĢ Ģəkildə qəbul etməsi və dərk etməsi əsasında
bütün məlumatları təqdim etməsi, auditorun mühakiməsinə
görə, yalnız digər audit sübutlarına əsaslana bilməz. Misal
üçün, auditor sorğu-sual etmədən və təsdiqini almadan
rəhbərliyin audit tapĢırığı Ģərtlərində razılaĢdırılmıĢ tələb olunan bütün məlumatları auditora təqdim etməsi barədə nəticə
çıxara bilməz.

A8.

10-cu və 11-ci paraqraflarda nəzərdə tutulan yazılı təqdimatlar
rəhbərliyin audit tapĢırığı Ģərtlərinə daxil edilmiĢ öhdəliklərini
(bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təsdiqləmək barədə rəhbərliyə sorğu göndərilməsi Ģərtilə) razılaĢdırılmıĢ Ģəkildə qəbul
etməsinə və dərk etməsinə əsaslanır. Auditor, həmçinin, rəhbərlikdən öz öhdəliklərini etiraf etməsi və yazılı təqdimatlarda
göstərilən öhdəlikləri anlamasının yenidən təsdiq olunmasını
xahiĢ edə bilər. Bu, müəyyən yurisdiksiyalarda geniĢ yayılmıĢ
hal hesab edilsə də, bütün hallarda münasibdir, əgər:


Müəssisənin adından audit tapĢırığı Ģərtlərini imzalayan
Ģəxslər müvafiq vəzifələri yerinə yetirməkdən azad olunmuĢdursa;



Audit tapĢırığının Ģərtləri əvvəlki ildə hazırlanmıĢdırsa;



Rəhbərliyin öz öhdəliklərini yanlıĢ anlaması ilə bağlı
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əlamətlər vardırsa; yaxud


Bu tələblər cari vəziyyətdə dəyiĢikliklər baĢ verərkən münasibdirsə.

210 saylı BAS-ın5 tələblərinə uyğun olaraq, rəhbərliyin öz
öhdəliklərini yenidən etiraf etməsi və dərk etməsini təsdiqləməsi
―bizdə olan məlumatlara görə və bizim fikrimizcə‖ qeydinə
(bu BAS-ın A5 paraqrafında nəzərdə tutulduğu kimi) istinad
edə bilməz.
İctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A9. Ġctimai sektorun müəssisələrinin maliyyə hesabatlarının auditi
zamanı auditorun səlahiyyətləri digər müəssisələrin auditində
olduğuna nisbətən geniĢ ola bilər. Buna görə, ictimai sektorun
müəssisəsinin maliyyə hesabatlarının auditinin aparıldığı rəhbərliyin məsuliyyəti ilə əlaqədar olan ilkin Ģərt əlavə yazılı təqdimatların, məsələn, əməliyyatın yerinə yetirildiyini və hadisələrin
qanunvericiliyə, normativ hüquqi və digər aktlara uyğun olaraq
baĢ verdiyini təsdiq edən yazılı təqdimatların alınması zərurətini doğura bilər.
Digər yazılı təqdimatlar (Ġst: Paraq. 13)
Maliyyə hesabatları barədə əlavə yazılı təqdimatlar
A10. 10-cu paraqrafda tələb olunan yazılı təqdimatlardan əlavə, auditor maliyyə hesabatları barədə digər yazılı təqdimatların
tələb edilməsini zəruri hesab edə bilər. Bu cür yazılı təqdimatlar
10-cu paraqrafda tələb olunan yazılı təqdimatları tamamlasa da,
onların tərkib hissəsini təĢkil etmir. Onlar aĢağıdakı məsələlər
barədə təqdimatları ehtiva edə bilər:


Uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiqinin əsaslı olub-olmaması;
habelə



AĢağıda sadalanan məsələlər maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələri nöqteyi-nəzərindən müvafiq olduqda,
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
tanınmıĢdır, qiymətləndirilmiĢdir, təqdim edilmiĢdir və
ya açıqlanmıĢdır:
o

5

Aktivlərin və öhdəliklərin balans dəyərinə və ya təs-

210 saylı BAS, 6(b) paraqrafı.
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nifatına təsir göstərə bilən planlar və ya niyyətlər;
o

Faktiki və Ģərti öhdəliklər;

o

Aktivlər üzərində mülkiyyət hüququ və ya nəzarət,
girov və ya aktivlərin yüklənməsi, təminat qismində istifadə edilən aktivlər; habelə

o

Qanunvericiliyin, normativ hüquqi aktların və müqavilələrin
maliyyə hesabatlarına, o cümlədən onlara riayət
edilməməsinə təsir göstərən aspektləri.

Auditora verilən məlumatlar haqqında əlavə yazılı təqdimatlar
A11. 11-ci paraqrafda nəzərdə tutulan yazılı təqdimatlara əlavə
olaraq, auditor rəhbərliyin daxili nəzarət sistemində xəbərdar
olduğu bütün çatıĢmazlıqlarla bağlı auditora məlumat verməsi
barədə rəhbərlikdən yazılı təsdiqləmə tələb etməyi zəruri hesab
edə bilər.
Xüsusi təsdiqləmələr haqqında yazılı təqdimatlar



Müəssisənin müəyyən fəaliyyət planı seçməsinin səbəbləri;



Müəssisənin müəyyən fəaliyyət planını həyata keçirmə
qabiliyyəti;



Auditin gediĢində əldə edilə bilən və rəhbərliyin mühakimə
və niyyətlərinə uyğun gələ bilməyən məlumatların
mövcudluğu və ya olmaması.

A13. Bundan əlavə, auditor rəhbərlikdən maliyyə hesabatlarındakı
xüsusi təsdiqləmələr haqqında yazılı təqdimatlar, məsələn,
auditorun digər audit sübutundan xüsusi təsdiqləmə və
ya belə təsdiqləmənin tamlığı ilə əlaqədar rəhbərliyin mühakimə və
niyyətlərini baĢa düĢməsinin təsdiqlənməsini tələb etməyi
zəruri hesab edə bilər. Məsələn, rəhbərliyin niyyəti investisiyaların dəyər qiymətləndirməsi üçün vacib olduğu halda, rəhbərliyin
niyyətləri barədə yazılı təqdimat olmadan belə qiymətləndirmə ilə
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A12. Mühakimə və niyyətlərin qiymətləndirilməsini həyata
keçirərkən və onlara aid audit sübutları əldə edərkən auditor
aĢağıdakı məsələlərdən birini və ya bir neçəsini nəzərə ala
bilər:

Müəssisənin əvvəlki dövrlərdə bəyan edilmiĢ niyyətlərinin
həyata keçirilməsi;

YAZILI TƏQDĠMATLAR

əlaqədar yetərli müvafiq audit sübutu əldə etmək mümkün
olmaya bilər. Bu cür yazılı təqdimatlar zəruri audit sübut
təmin etsə də, öz-özlüyündə müvafiq təsdiqləmə ilə əlaqədar
yetərli müvafiq audit sübutunu təmin edə bilməz.
BaĢlanğıc həddin təyin edilməsi

(Ġst: Paraq. 10-11, 13)

A14. 450 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditor açıq-aĢkar əhəmiyyətsiz6
görünən təhriflər istisna olmaqla, audit zamanı aĢkar edilən
təhrifləri toplamalıdır. Auditor təhriflərin aydın Ģəkildə
əhəmiyyətsiz kimi qəbul edildiyi həddi müəyyən edə bilər. Eyni
qaydada, auditor tələb olunan yazılı təqdimatlarla əlaqədar
baĢlanğıc hədd barədə rəhbərliyə məlumat verə bilər.
Yazılı təqdimatların tarixi və əhatə etdiyi dövr (dövrlər) (Ġst: Paraq. 14)
A15. Yazılı təqdimatlar zəruri audit sübutu olduğu üçün yazılı təqdimatların tarixindən əvvəl auditor rəyi ifadə edilə və auditor
hesabatının tarixi müəyyən edilə bilməz. Bundan əlavə, auditor
maliyyə hesabatlarında düzəliĢ edilməsini və ya açıqlanmasını
tələb edən, auditor hesabatının tarixinə qədər baĢ verən bütün
hadisələri nəzərdən keçirdiyi üçün yazılı təqdimatların tarixi
maliyyə hesabatları üzrə auditor hesabatının tarixindən sonra
deyil, bu tarixə yaxın olan münasib bir tarixdə olmalıdır.
A16. Bəzi hallarda audit zamanı, maliyyə hesabatlarındakı konkret
təsdiqləmələr haqqında yazılı təqdimat əldə etmək auditor üçün
məqsədəuyğun sayıla bilər. Belə olan halda yenilənmiĢ yazılı
təqdimatlar tələb etmək zəruri ola bilər.
A17. Rəhbərlik əvvəlki dövrlərlə bağlı təqdim etdiyi yazılı təqdimatların əvvəlki kimi münasib olduğunu yenidən təsdiqləməli
olduğu üçün yazılı təqdimatlar auditor hesabatında əhatə olunan
bütün dövrlərə aid edilir. Auditor və rəhbərlik əvvəlki dövrlər
üzrə təqdimatları - əvvəlki təqdimatlarda hər hansı bir dəyiĢikliyin olub-olmamasını və əgər olubsa, məhz hansı dəyiĢikliklərin
olmasını təsdiqləyən yazılı təqdimatın formasını razılaĢdıra bilərlər.
A18. Auditor hesabatında əhatə edilən bütün dövrlər ərzində indiki
rəhbərliyin özünün vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirməməsi kimi
halların baĢ verməsi mümkündür. Bu Ģəxslər həmin dövr
6

450 saylı ―Audit zamanı müəyyən edilmiĢ təhriflərin dəyərləndirilməsi‖ BAS, 5-ci paraqraf.
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ərzində vəzifələrini icra etmədikləri üçün bütün yazılı təqdimatları və ya bəzilərini təqdim etmək iqtidarında olmadıqlarını
bəyan edə bilərlər. Lakin bu hal həmin Ģəxslərin maliyyə
hesabatlarına görə məsuliyyətini bütövlükdə azaltmır. Müvafiq
olaraq, auditorun nəzərdən keçirilən bütün dövrü (dövrləri)
əhatə edən yazılı təqdimatlar tələb etmək vəzifəsi qüvvəsində
qalır.
Yazılı təqdimatların forması (Ġst: Paraq. 15)



10-cu və 11-ci paraqraflarda nəzərdə tutulmuĢ öhdəliklərin icrasına dair təsdiqləmə bu məlumata daxil
edilibmi.



Bu məlumat auditorun müvafiq yazılı təqdimatlar tələb etdiyi Ģəxslər tərəfindən təqdim edilibmi və ya təsdiqlənibmi.



Məlumatın surəti maliyyə hesabatlarına dair auditor
hesabatının təqdim edildiyi tarixdən sonra deyil, mümkün
qədər ona yaxın olan tarixdə auditora təqdim edilibmi
(bax: 14-cü paraqraf).

A20. Qanunvericiliyə və ya tənzimləyici aktlara riayət edilməsi və
ya maliyyə hesabatlarının təsdiqlənməsi haqqında rəsmi
məlumat auditora bütün zəruri yazılı təqdimatların Ģüurlu Ģəkildə
təqdim edilməsini təsdiqləyən yetərli məlumat vermir. Qanunvericilikdə və ya tənzimləyici aktlarda rəhbərliyin məsuliyyətinin təsvir edilməsi tələb olunan yazılı təqdimatları əvəz etmir.
A21. Əlavə 2-də yazılı təqdimatın nümunəsi verilmiĢdir.
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A19. Yazılı təqdimatlar auditora göndərilən məktub formasında tərtib
edilməlidir. Bununla belə, bəzi yurisdiksiyalarda qanunvericilik və ya tənzimləyici aktlar rəhbərliyin özünün məsuliyyətləri
haqqında ictimaiyyətə yazılı məlumat verməsini nəzərdə tuta
bilər. Bu məlumatlar maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə və
ya səlahiyyətli orqanlara ünvanlanmıĢ təqdimat olsa da, auditor
bunun 10-cu və ya 11-ci paraqrafda nəzərdə tutulmuĢ münasib
yazılı təqdimat olduğunu müəyyən edə bilər. Nəticədə, bu cür
məlumatda əhatə olunan müvafiq məsələləri yazılı təqdimata
daxil etməmək olar. Auditorun bu qərarı aĢağıdakı amillərdən
asılı ola bilər:

YAZILI TƏQDĠMATLAR

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə (Ġst.Paraq. 10-11, 13)
A22. 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq, auditor
rəhbərlikdən tələb etdiyi yazılı təqdimatlar barədə
idarəetməyə məsul Ģəxsləri məlumatlandırmalıdır.7
Yazılı təqdimatların etibarlılığına Ģübhə və tələb olunan
yazılı təqdimatların təqdim edilməməsi (Ġst: Paraq. 16-17)
A23. Bir və ya bir neçə yazılı təqdimat ilə digər mənbələrdən əldə
edilmiĢ audit sübutu arasında uyğunsuzluqlar müəyyən etdiyi
halda, auditor riski qiymətləndirmənin öz aktuallığını qoruyub
saxladığını yoxlaya bilər, əgər saxlamırsa, belə qiymətləndirməni yenidən keçirə və qiymətləndirilmiĢ risklərə cavab
vermək üçün sonrakı audit prosedurlarının xüsusiyyətini, müddətini və həcmini müəyyənləĢdirə bilər.
A24. Rəhbərliyin səriĢtəsi, səmimiliyi, etik dəyərləri və ya düzgünlüyü, habelə göstərilən keyfiyyətlərə və onların həyata keçirilməsinə sadiqliyinin Ģübhə doğurması nəticəsində auditor
maliyyə hesabatlarında rəhbərlik tərəfindən təhriflərə yol
verilməsi riskinin yüksək olması səbəbindən, auditin aparılmaması
barədə nəticə çıxara bilər. Belə olan halda, idarəetməyə məsul
Ģəxslər müvafiq tənzimləyici tədbirləri görmədiyi təqdirdə, auditor tətbiq olunan qanunvericiliyə və tənzimləyici aktlara
uyğun olaraq, audit tapĢırığından imtina etmək imkanını nəzərdən
keçirə bilər. Buna baxmayaraq, belə tədbirlər auditora Ģərtsiz
müsbət auditor rəyi vermək üçün yetərli olmaya bilər.
A25. 230 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditor audit zamanı meydana
çıxan bütün əhəmiyyətli məsələləri, bu məsələlərə dair çıxarılan
nəticələri və həmin nəticələrlə əlaqədar yürüdülən əhəmiyyətli
peĢəkar mühakimələri sənədləĢdirməlidir.8 Auditor rəhbərliyin
səriĢtəsi, səmimiliyi, etik dəyərləri və ya düzgünlüyü, habelə
göstərilən keyfiyyətlərə və onların həyata keçirilməsinə sadiqliyii
ilə əlaqədar ciddi problemlər müəyyən edə, lakin buna baxmayaraq, yazılı təqdimatların etibarlı olması barədə nəticə çıxara
bilər. Bu cür vəziyyətdə belə ciddi problemlər 230 saylı BAS-a
uyğun olaraq sənədləĢdirilir.

7
8

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, 16(c)(ii) paraqrafı.
230 saylı ― Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8(c) və 10-cu paraqraflar.
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Rəhbərliyin məsuliyyəti haqqında yazılı təqdimatlar (Ġst: Paraq. 20)
A26. A7 paraqrafında izah edildiyi kimi, auditor yalnız digər audit
sübutları əsasında rəhbərliyin 10-cu və 11-ci paraqraflarda
nəzərdə tutulmuĢ öhdəliklərini yerinə yetirməsi ilə bağlı
mühakimə yürüdə bilməz. Buna görə, auditor, 20(a) paraqrafında
qeyd olunduğu kimi, bu məsələlərə dair yazılı təqdimatların
etibarsız olması barədə nəticəyə gəlir və ya rəhbərliyin həmin
yazılı təqdimatları təqdim etmədiyi halda, auditor yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilmir. Bu cür imkansızlığın
maliyyə hesabatlarına mümkün təsiri maliyyə hesabatlarının
ayrı-ayrı elementləri, hesablar və ya maddələrlə məhdudlaĢmır,
yəni kütləvi xarakter daĢıyır. 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a
uyğun olaraq, bu cür hallarda auditor maliyyə hesabatlarına
dair rəy verməkdən imtina etməlidir.9

9



Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarını hazırlamaqla bağlı öz
öhdəliklərini yerinə yetirməsi haqqında yazılı təqdimat
rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin konkret tələbinə əhəmiyyətli dərəcədə
riayət edilməməsi istisna olmaqla, maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələrə uyğun hazırlandığı haqqında
rəhbərliyin fikrini ifadə edir. Bu halda 20-ci paraqrafda
olan tələb tətbiq edilmir, çünki auditor rəhbərliyin
etibarlı yazılı təqdimatlar təqdim etməsi qənaətinə gəlir.
Bununla belə, auditor 705 saylı BAS-a uyğun olaraq,
belə riayət etməmənin auditor hesabatındakı rəyə təsirini
təhlil etməlidir.



Rəhbərliyin auditoru audit tapĢırığının Ģərtlərində
razılaĢdırılmıĢ bütün müvafiq məlumatlarla təmin etməsinə dair öhdəliyini yerinə yetirməsi barədə yazılı təqdimatda rəhbərliyin fikrincə, yanğın zamanı məhv olan
sənədlər istisna olmaqla, auditorun bu cür məlumatla

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 9-cu paraqraf.
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A27. Yazılı təqdimatda auditorun tələbinə uyğun gəlməyən dəyiĢikliklər edilmiĢsə, bu, hökmən rəhbərliyin yazılı hesabat təqdim
etmədiyi demək deyil. Buna baxmayaraq, belə düzəliĢlərin
əsasında duran səbəblər auditor rəyinə təsir göstərə bilər.
Misal üçün:

YAZILI TƏQDĠMATLAR

təmin edildiyi barədə qeyd ola bilər. Bu halda 20-ci
paraqrafda olan tələb tətbiq edilmir, çünki auditor rəhbərliyin etibarlı yazılı təqdimatlar təqdim etməsi qənaətinə
gəlir. Bununla belə, 705 saylı BAS-a uyğun olaraq,
auditor yanğının məhv etdiyi məlumatın maliyyə
hesabatlarına nə dərəcədə geniĢ təsir etdiyini təhlil etməli və
bu faktın nəticələrinin auditor hesabatındakı rəyə təsirini
müəyyənləĢdirməlidir.
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Əlavə 1
(Ġst: Paraq. 2)

Yazılı təqdimatlara dair tələbləri əks etdirən
BAS-ların siyahısı



240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla
bağlı auditorun məsuliyyəti‖ BAS, 39-cu paraqraf.



250 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və
qaydaların nəzərə alınması‖ BAS, 16-cı paraqraf.



450 saylı ―Audit zamanı müəyyən edilmiĢ təhriflərin
qiymətləndirilməsi‖ BAS, 14-cü paraqraf.



501 saylı ―Audit sübutu - seçilmiĢ maddələr üzrə xüsusi
mülahizələr‖ BAS, 12-ci paraqraf.



540 saylı ―Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli
dəyər qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların auditi‖ BAS, 22-ci paraqraf.



550 saylı ―Əlaqəli tərəflər‖ BAS, 26-cı paraqraf.



560 saylı ―Sonrakı hadisələr‖ BAS, 9-cu paraqraf.



570 saylı ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖
BAS, 16(e) paraqrafı.



710 saylı ―Müqayisəli məlumatlar: müqayisəli göstəricilər
və müqayisəli maliyyə hesabatları‖ BAS, 9-cu paraqraf.



720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Digər məlumatlar üzrə auditorun
məsuliyyəti‖ BAS, paraqraf 13(c)
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Bu Əlavədə digər BAS-ların auditin predmetinə dair yazılı təqdimatlar tələb
olunan paraqrafları müəyyən edilir. Bu siyahı BAS-lardakı tələbləri,
əlaqədar tövsiyələri və digər izahedici materialların öyrənilməsi
zərurətini aradan qaldırmır.
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Əlavə 2
(Ġst: Paraq. A 21)

Yazılı təqdimatın nümunəsi
AĢağıdakı məktub nümunəsində bu və digər BAS-ların tələb etdiyi
yazılı təqdimatlar verilir. Ehtimal edilir ki, maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələri qismində Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartları tətbiq edilır; 570 saylı BAS-ın yazılı təqdimat əldə etmək
tələbi1 müvafiq deyil; tələb olunan yazılı təqdimatlara dair istisnalar
yoxdur. Əgər istisnalar olarsa, yazılı təqdimatlarda müvafiq dəyiĢikliklər
etmək lazımdır.
(Müəssisənin firma blankı)
(Auditora:)

(Tarix)

Bu təqdimat məktubu ABC Ģirkətinin 31 dekabr 20XX-ci il tarixində2
baĢa çatan ildə maliyyə hesabatlarının auditi ilə əlaqədar maliyyə
hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun ədalətli təqdim edilməsinə
(düzgün və ədalətli təsəvvür yaratmasına) dair rəyin ifadə olunması
məqsədilə sizə göndərilir.
Bununla biz (bizdə olan məlumatlara görə və bizim fikrimizcə, zəruri
hesab etdiyimiz münasib məlumatları əldə etmək üçün bütün sorğuları
keçirərək) aĢağıdakıları təsdiq edirik:
Maliyyə hesabatları


Biz [tarixi qeyd edin] tarixli audit tapĢırığı Ģərtlərində
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun
maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə öhdəliklərimizi
yerinə yetirmiĢik; o cümlədən maliyyə hesabatları göstərilən
standartlara uyğun olaraq ədalətli təqdim edilmiĢdir (və
ya müəssisədə işlərin vəziyyəti barədə düzgün və ədalətli
təsəvvür yaradır).



Uçot qiymətləndirmələrini, o cümlədən ədalətli dəyər
qiymətləndirmələrini aparan zaman istifadə olunan

1
2

570 saylı ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS.
Auditor hesabatı bir neçə fəaliyyət dövrünü əhatə edirsə, bu zaman auditor həmin təqdimatın auditor hesabatının əhatə etdiyi bütün dövrlərə aid olması üçün tarixə düzəliĢ edir.
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əhəmiyyətli ehtimallar əsaslıdır. (540 saylı BAS)


Əlaqəli tərəflərlə münasibətlər və əməliyyatlar Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq
lazımi qaydada uçota alınmıĢ və açıqlanmıĢdır. (550 saylı
BAS)



Maliyyə hesabatlarının tarixindən sonrakı tarixdə baĢ
verən və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq, maliyyə hesabatlarında düzəliĢ və
açıqlanma tələb edən bütün hadisələr açıqlanmıĢ və müvafiq düzəliĢ edilmiĢdir. (560 saylı BAS)



Aradan qaldırılmayan təhriflər ayrılıqda və cəm
halında maliyyə hesabatları üçün bütövlükdə əhəmiyyətsizdir. Aradan qaldırılmayan təhriflərin siyahısı bu təqdimat məktubuna əlavə olunur. (450 saylı BAS)
[Auditorun müvafiq hesab etdiyi digər məsələlər (bax: bu
BAS-ın 10-cu paraqrafı)].



Təqdim edilən məlumatlar


Biz sizə aĢağıdakıları təqdim etmiĢik:3
Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına aidiyyəti olması barədə məlumatlı olduğumuz uçot qeydləri,
sənədləri və digər materialları əldə etmək imkanı;

Müəssisə daxilində audit sübutları əldə etmək üçün zəruri hesab
etdiyiniz Ģəxslər haqqında məlumatları qeyri-məhdud əldə
etmək imkanı.


Bütün əməliyyatlar mühasibat uçotu sənədlərində qeydə
alınmıĢ və maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiĢdir.



Biz sizə dələduzluq nəticəsində maliyyə hesabatlarının
əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirməsinin nəticələrini
açıqlamıĢıq. (240 saylı BAS)

3

Əgər auditor 210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS-a müvafiq olaraq rəhbərliyin
məsuliyyətlərinə dair digər məsələləri məktub-saziĢə daxil edərsə, bu məsələlərin rəhbərlikdən və ya
idarəetməyə məsul Ģəxslərdən alınan yazılı təqdimatlara daxil edilməsi nəzərdə tutula bilər.
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Audit məqsədilə tələb etdiyiniz əlavə məlumatları əldə etmək
imkanı; ahabelə

YAZILI TƏQDĠMATLAR



Biz sizə məlumatlı olduğumuz və müəssisəyə təsir
göstərən dələduzluq və ya ehtimal edilən dələduzluqla
əlaqədar aĢağıdakıların iĢtirakı ilə bütün məlumatları
açıqlamıĢıq:
o

rəhbərlik;

o

daxili nəzarətdə əhəmiyyətli vəzifələri olan iĢçilər; yaxud

o

dələduzluğun maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərə
biləcəyi hallarda digər Ģəxslər. (240 saylı BAS)



Biz sizə müəssisənin maliyyə hesabatlarına təsir göstərən,
indiki və keçmiĢ iĢçilər, analitiklər, tənzimləyici orqanlar
və ya baĢqaları tərəfindən təqdim edilmiĢ dələduzluq və
ya ehtimal edilən dələduzluqla bağlı bütün iddialar
barədə məlumatları açıqlamıĢıq. (240 saylı BAS)



Biz sizə maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən təsirləri
nəzərə alınmalı olan qanun və tənzimləyici aktlara faktiki
və ya ehtimal edilən riayət etməmə halları haqqında
bütün məlumatları açıqlamıĢıq. (250 saylı BAS)



Biz sizə müəssisənin əlaqəli tərəflərinin siyahısını və bizə
məlum olan əlaqəli tərəflərlə bütün münasibətlər və
əməliyyatlar haqqında məlumatları açıqlamıĢıq. (550
saylı BAS)



[Auditorun zəruri hesab etdiyi istənilən digər mövzular
(bax: bu BAS-ın A11 paraqrafı)].

_____________________________________________________________

Rəhbərlik
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Rəhbərlik
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600 saylı BEYNƏLXALQ AUDĠT STANDARTI
XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - QRUP MALĠYYƏ
HESABATLARININ AUDĠTĠ (O CÜMLƏDƏN
BÖLMƏ AUDĠTORLARININ ĠġĠ)
(15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlayan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır)
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600 saylı ―Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o
cümlədən bölmə auditorlarının iĢi)‖ beynəlxalq audit standartı (BAS)
200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq
audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə birlikdə oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Beynəlxalq audit standartı (BAS) Ģirkətlər qrupunun auditinə
tətbiq olunur. Bu BAS-da qrup auditlərinə, xüsusilə bölmə auditorlarının iĢinə dair xüsusi aspektlərdən bəhs edilir.
2. Qrup maliyyə hesabatları olmayan maliyyə hesabatlarının auditinə digər auditorlar cəlb edildikdə, tapĢırığın Ģərtlərindən nəzərə
alınmaqla uyğunlaĢdırılmıĢ bu BAS faydalı ola bilər. Məsələn,
auditor digər auditora uzaq yerdə inventarizasiyanı və ya əsas
vəsaitlərin fiziki yoxlamasını müşahidə etməyi tapĢıra bilər.
3. Bölmə auditorundan qanuna, qaydalara və ya digər əsaslara görə
bölmənin maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyi bildirmək tələb
oluna bilər. Qrupun tapĢırıq heyəti bölmənin maliyyə hesabatları
üzrə auditor rəyinin əsaslandığı audit sübutlarından qrup auditinin məqsədləri üçün audit sübutları qismində istifadə etmək
barədə qərar qəbul edə bilər, lakin belə halda bu BAS-ın tələbləri
qüvvədə olacaqdır. (Ġst: Paraq. A1)

5. Qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı bölmənin maliyyə məlumatlarının
auditiniqrupun tapĢırıq heyətinin və ya bölmə auditorunun
aparmasından asılı olmayaraq, 220 saylı BAS-ın tələblərinə riayət olunmasını təmin etməlidir. Bölmənin maliyyə
məlumatlarının auditini bölmə auditorları apardıqda 220 saylı
BAS-ın tələblərinə riayət etmək üçün bu BAS rupun tapĢırıq
üzrə tərəfdaĢına kömək etməlidir.
6. Audit riski əhəmiyyətli təhriflər riskinin və auditorun belə təhrifləri aĢkar etməməsi riskinin nəticəsidir.2 Qrup auditi zamanı,
həmçinin, bölmə auditorunun qrup maliyyə hesabatlarının
1
2

220 saylı ‖Maliyyə hesabatlarının auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ BAS, 14-15-ci paraqraflar.
200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına
uyğun aparılması‖ BAS, A34 paraqrafı.
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4. 220 saylı BAS-ın1 tələblərinə uyğun olaraq, qrupun tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢı əmin olmalıdır ki, qrupun audit tapĢırığını yerinə yetirən Ģəxslər, o cümlədən bölmənin bütün auditorları lazımi
səriĢtə və vərdiĢlərə malikdirlər. Qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı,
həmçinin, qrup audit tapĢırığına rəhbərlik, onun icrasına nəzarət
və yerinə yetirilməsinin keyfiyyəti üçün məsuliyyət daĢıyır.

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - QRUP MALĠYYƏ HESABATLARININ
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əhəmiyyətli təhrifi ilə nəticələnə bilən bölmənin maliyyə məlumatlarında təhrifi aĢkar etməməsi riski, habelə qrupun tapĢırıq
heyətinin bu təhrifi aĢkar etməməsi riski baĢ verə bilər. Bu
BAS-da qrupun tapĢırıq heyətinin riski qiymətləndirmə prosedurlarında və bölmə auditorlarının bölmənin maliyyə məlumatlarına tətbiq etdikləri sonrakı audit prosedurlarında özünün
iĢtirakının xüsusiyyətini, müddətini və əhatə dairəsini müəyyən
edərkən nəzərdən keçirdiyi məsələlər izah edilir. Bu iĢtirakın
məqsədi qrup maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyini
əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit sübutları əldə etməkdir.
Qüvvəyə minmə tarixi
7. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan
dövrlər üzrə qrup maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsədlər
8. Auditorun məqsədləri aĢağıdakılardır:
(a) Qrup maliyyə hesabatları üzrə auditor kimi fəaliyyət göstərib-göstərməməsini müəyyənləĢdirmək; habelə
(b) Qrup maliyyə hesabatları üzrə auditor kimi fəaliyyət
göstərdiyi halda:
(i)

Bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi və əldə
edilmiĢ məlumatların iĢlənməsi üzrə iĢin həcmi və
müddəti barədə bölmə auditorlarının diqqətinə dəqiq
məlumat çatdırmaq; habelə

(ii)

Qrup maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinə uyğunluğu haqqında
rəy
bildirmək üçün bölmələrin maliyyə məlumatlarına
və konsolidasiya prosesinə aid yetərli münasib audit
sübutları əldə etmək.

AnlayıĢlar
9. BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənanı ifadə
edir:
(a) Bölmə (Component) - Qrup tərkibində müəssisə və ya
müəssisənin bölməsi olub, qrup və ya bölmə rəhbərliyi
tərəfindən qrup
600 saylı BAS
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maliyyə hesabatlarına daxil edilmək üçün maliyyə məlumatları
hazırlayır. (Ġst: Paraq. A2-A4)
(b) Bölmə auditoru (Component auditor) – Qrupun auditini aparan
tapĢırıq heyətinin tapĢırığına əsasən, qrup auditinin məqsədləri
üçün bölmə ilə əlaqədar maliyyə məlumatlarının auditinə
dair iĢi yerinə yetirən auditor. (Ġst: Paraq. A7)
(c) Bölmə rəhbərliyi (Component management) – Bölmənin
maliyyə məlumatlarının hazırlanmasına görə cavabdeh
olan rəhbərlik.
(d) Bölmənin əhəmiyyətliliyi (Component materiality) - Qrupun
auditini aparan tapĢırıq heyətinin bölmə üçün müəyyən etdiyi
əhəmiyyətlilik səviyyəsi.
(e) Qrup (Group) - Maliyyə məlumatları qrup maliyyə hesabatlarına
daxil edilən bütün bölmələr. Qrupun tərkibində həmiĢə bir
neçə bölmə olur.
(f) Qrup auditi (Group audit) – Qrup maliyyə hesabatlarının auditi.

(h) Qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı (Group engagement partner) Qrup audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinə və Ģirkətin adından
qrup maliyyə hesabatlarına dair verilən auditor rəyinə görə
məsuliyyət daĢıyan tərəfdaĢ və ya Ģirkətin digər əməkdaĢı.
MüĢtərək Ģəkildə qrup auditi apardığı hallarda müĢtərək
tapĢırıq üzrə tərəfdaĢlar və tapĢırıq heyətləri kollektiv
Ģəkildə tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı və qrupun tapĢırıq heyətini
təĢkil edirlər. Bununla belə, bu BAS müĢtərək auditorlar
arasında əlaqə və ya bir müĢtərək auditorun digər müĢtərək
auditorun iĢi ilə əlaqədar yerinə yetirdiyi iĢdən bəhs etmir.
(i) Qrupun tapĢırıq heyəti (Group engagement team) - TərəfdaĢlar,
o cümlədən qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı və qrupun ümumi
audit strategiyasını müəyyən edən iĢçi heyət bölmə auditorları
ilə birgə iĢləyir, əldə edilmiĢ məlumatların birləĢdirilməsi üzrə
iĢi yerinə yetirir və qrup maliyyə hesabatlarına dair rəy
formalaĢdırılması üçün bir zəmin kimi, audit sübutları əsasında
çıxarılmıĢ nəticələri qiymətləndirirlər.
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(g) Qrup üzrə auditor rəyi (Group audit opinion) – Qrupun
maliyyə hesabatları barədə auditor rəyi.
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(j) Qrup maliyyə hesabatları (Group financial statements) – Bir neçə
bölmənin maliyyə məlumatlarını əhatə edən maliyyə hesabatları. ―Qrup maliyyə hesabatları‖ termini, həmçinin, ana Ģirkəti
olmasa da, ümumi nəzarət altında olan bölmələr tərəfindən
hazırlanmıĢ maliyyə məlumatlarını bir yerə cəmləyən
birləĢdirilmiĢ maliyyə hesabatlarını bildirir.
(k) Qrupun rəhbərliyi (Group management) - Qrup maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına cavabdeh olan rəhbərlik.
(l) Qrupdaxili nəzarət vasitələri (Group-wide controls) Qrupun rəhbərliyinin qrup maliyyə hesabatlarına nəzarət üçün
iĢləyib hazırladığı, həyata keçirdiyi və saxladığı nəzarət vasitələri.
(m) Əhəmiyyətli bölmə (Significant component) - Qrupun tapĢırıq
heyəti tərəfindən bu bölmə iki cür müəyyən edilir: (i) qrup
üçün fərdi maliyyə əhəmiyyətinə malikdir və ya (ii) özünün
xüsusiyyətləri və Ģəraitləri baxımından, qrup maliyyə
hesabatlarının əhəmiyyətli təhrifi ilə bağlı böyük risklərə
malik ola bilərlər. (Ġst: Paraq. A5-A6)
10. ―Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri‖nə istinad qrup
maliyyə hesabatlarına tətbiq olunan maliyyə hesabatlarının əsas
çərçivələri mənasında iĢlənir. ―Konsolidasiya prosesi‖ istinadına
aĢağıdakılar daxildir:
(a) Konsolidasiya, proporsional konsolidasiya və ya kapital,
yaxud maya dəyəri üzrə uçot metodları vasitəsilə
bölmələrin maliyyə məlumatlarının qrup maliyyə hesabatlarında tanınması, qiymətləndirilməsi, təqdimatı və açıqlanması;
(b) Vahid ana Ģirkəti olmasa da, ümumi nəzarət altında olan
bölmələr tərəfindən hazırlanmıĢ maliyyə məlumatlarını birləĢdirən maliyyə hesabatları.

Tələblər
Məsuliyyət
11. Qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı qrup audit tapĢırığına rəhbərlik,
onun aparılmasına nəzarət və peĢəkar standartlara və tətbiq
edilən qanun və qaydalara uyğun yerinə yetirilməsinin keyfiyyəti
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üçün məsuliyyət daĢıyır.3 Nəticə etibarı ilə, bu cür istinadın daxil
edilməsi qanun və ya qaydalarda tələb edilmədiyi halda, qrup
maliyyə hesabatları üzrə auditor hesabatında bölmə auditoruna
istinad edilməməlidir. Qanun və ya qaydalarda bunun əksi tələb
olunduğu təqdirdə auditor hesabatında belə bir qeyd olmalıdır ki,
bölmə auditorlarına istinad qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢının
və ya qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢının Ģirkətinin məsuliyyətini
məhdudlaĢdırmır. (Ġst: Paraq. A8-A9)
MüĢtəri qəbulu və davamlılığı
12. 220 saylı BAS-a uyğun olaraq, qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı
qrup üzrə auditor rəyini əsaslandırmaq üçün konsolidasiya
prosesinə və bölmələrin maliyyə məlumatlarına dair yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsinin ağlabatan olub-olmadığını müəyyən edir. Bu məqsədlə qrupun tapĢırıq heyəti
əhəmiyyətli ola biləcək bölmələri müəyyən etmək üçün qrup,
onun bölmələri və onların mühitini yetərincə təhlil etməlidir.
Bölmə auditorları belə bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi
üzrə iĢləri yerinə yetirdiyi halda, qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı
tapĢırıq heyətinin yetərli münasib audit sübutları əldə etmək üçün
bölmə auditorlarının iĢində iĢtirak edə bilib-bilməməsini
qiymətləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A10-A12)
13. Əgər qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı aĢağıdakı nəticəyə gələrsə:

(b) bu imkansızlığın mümkün nəticələri qrup maliyyə hesabatları üzrə rəydən imtinaya4 gətirib çıxaracaqdır;
bu halda qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı:
(a) yeni tapĢırıq zamanı tapĢırığı qəbul etməyəcək və ya
tapĢırığı davam etdirmək məqamında müvafiq qanun və
ya qaydalara uyğun olaraq, tapĢırıqdan imtina edəcəkdir;
yaxud
(b) qanun və ya qaydalarda auditorun tapĢırıqdan imtinası
3
4

220 saylı BAS, 15-ci paraqraf.
705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
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(a) qrupun rəhbərliyinin qoyduğu məhdudiyyətlərə görə
qrupun tapĢırıq heyəti yetərli münasib audit sübutları əldə
edə bilməyəcəkdir; habelə
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qadağan edildikdə və ya tapĢırıqdan baĢqa cür imtina etmək
mümkün olmadıqda, qrup maliyyə hesabatlarının auditini
mümkün həcmdə yerinə yetirməli və onlara dair rəy verməkdən
imtina etməlidir. (Ġst: Paraq. A13-A19)
Tapşırığın şərtləri
14. Qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı 210 saylı BAS-a5 uyğun olaraq,
qrup audit tapĢırığının Ģərtlərini razılaĢdırmalıdır. (Ġst: Paraq.
A20-A21)
Ümumi audit strategiyası və audit planı
15. Qrupun tapĢırıq heyəti 300 saylı BAS-a6 uyğun olaraq, ümumi
audit strategiyasını iĢləyib hazırlamalı və qrup auditinin planını
tərtib etməlidir.
16. Qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı qrupun ümumi audit strategiyasını və qrupun audit planını yoxlamalıdır. (Ġst: Paraq. A22)
Qrupun, onun bölmələrinin və onların mühitinin öyrənilməsi
17. Auditor müəssisə və onun mühitini7 öyrənmək vasitəsilə
əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyənləĢdirməli və qiymətləndirməlidir. Qrupun tapĢırıq heyəti:
(a) Qrup, onun bölmələri və onların mühiti, o cümlədən qrupdaxili nəzarət vasitələri barədə müĢtəri qəbulu və davamlılığı
mərhələsində əldə olunan məlumatları artırmalı; habelə
(b) Konsolidasiya prosesi, o cümlədən qrupun rəhbərliyi
tərəfindən bölmələrə təqdim edilən təlimatları təhlil etməlidir.
(Ġst: Paraq. A23-A29)
18. Qrupun tapĢırıq heyəti aĢağıdakılar üçün yetərli olan təhlilləri
aparmalıdır:
(a) Əhəmiyyətli ola bilən bölmələrin ilkin müəyyənləĢdirilməsini
təsdiqləmək və ya yenidən baxmaq; habelə
(b) Qrup maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhv
nəticəsində baĢ vermiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskini
5

210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS.
300 saylı ‖Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaĢdırılması‖ BAS, 7-12-ci paraqraflar.
7
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər
riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS.
6

600 saylı BAS

816

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - QRUP MALĠYYƏ HESABATLARININ
AUDĠTĠ (O CÜMLƏDƏN BÖLMƏ AUDĠTORLARININ ĠġĠ)

qiymətləndirmək.8 (Ġst: Paraq. A30-A31)
Bölmə auditorlarının iĢinin öyrənilməsi
19. Qrupun tapĢırıq heyəti bölmə auditoruna bölmənin maliyyə
məlumatlarının auditi üzrə iĢin yerinə yetirilməsini tapĢırmağı
planlaĢdırdıqda, qrupun tapĢırıq heyəti aĢağıdakı aspektləri
araĢdırmalıdır: (Ġst: Paraq. A32-A35)
(a) Bölmə auditoru qrup auditi zamanı tətbiq olunan etik normaları dərk edirmi və onlara riayət edəcəkmi, xüsusən də
o, müstəqildirmi; (Ġst: Paraq. A37)
(b) Bölmə auditorunun peĢəkar səriĢtəliliyi hansı səviyyədədir;
(Ġst: Paraq. A38)
(c) Qrupun tapĢırıq heyəti yetərli münasib audit sübutlarının
əldə edilməsi üçün zəruri olan həcmdə bölmə auditorunun
iĢində iĢtirak edə bilərmi;
(d) Bölmə auditorunun çalıĢdığı tənzimləyici mühit auditorlar
üzərində fəal nəzarəti təmin edirmi. (Ġst: Paraq. A36)

Əhəmiyyətlilik
21. Qrupun tapĢırıq heyəti aĢağıdakıları müəyyənləĢdirməlidir:
(a) Qrupun ümumi audit strategiyasını formalaĢdıran zaman
qrup maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik.
(b) Qrupun fəaliyyətinin konkret Ģəraitlərində qrup
maliyyə hesabatlarında xüsusi əməliyyat kateqoriyaları,
hesab qalıqları və ya açıqlamalar bütövlükdə maliyyə
hesabatları üçün əhəmiyyətlilik həddindən daha az təhriflər
olduqda, əsaslı Ģəkildə istifadəçilərin qrup maliyyə hesabat8

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
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20. Bölmə auditoru qrup auditində tətbiq olunan müstəqillik
tələblərinə cavab vermirsə və ya qrupun tapĢırıq heyəti 19 (a)(c) paraqrafında qeyd olunan digər məsələlərlə bağlı ciddi narahatlıq keçirirsə, qrupun tapĢırıq heyəti bölmə auditorunu belə
bölmənin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə iĢi icra etməyə
cəlb etmədən bölmənin maliyyə məlumatları ilə bağlı yetərli
münasib audit sübutu əldə etməlidir. (Ġst: Paraq. A39-A41)
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ları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlara təsir edirsə,
həmin əməliyyatların xüsusi kateqoriyalarına, hesab
qalıqlarına və ya açıqlamalara tətbiq edilən əhəmiyyətlilik
səviyyəsi və ya səviyyələri.
(c) Qrup auditinin məqsədlərindən ötrü bölmə auditorları
tərəfindən audit və ya təhlili aparılacaq bölmələr üçün
əhəmiyyətlilik. Aradan qaldırılmamıĢ və maliyyə hesabatlarında müəyyən edilməmiĢ təhriflərin bütövlükdə qrup
maliyyə hesabatları üçün müəyyən edilmiĢ son
əhəmiyyətlilik həddindən yüksək olması ehtimalını
tətbiq olunan aĢağı səviyyəyə qədər azaltmaq üçün
bölmənin əhəmiyyətliliyi bütövlükdə qrup maliyyə
hesabatlarının əhəmiyyətliliyindən aĢağı olmalıdır. (Ġst:
Paraq. A43-A44)
(d) Son həddi aĢdıqda təhriflərin qrup maliyyə hesabatları üçün
açıq-aydın əhəmiyyətsiz kimi qəbul edilməməsi. (Ġst:
Paraq. A45)
22. Bölmə auditorları auditi qrup auditi məqsədləri üçün yerinə yetirdikdə, qrupun tapĢırıq heyəti bölmə səviyyəsində müəyyən
edilmiĢ əhəmiyyətlilik həddinin münasibliyini qiymətləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A46)
23. Əgər bölmədə qanun, qayda və ya digər əsaslarla audit həyata
keçirilməli olarsa və qrupun tapĢırıq heyəti həmin auditdən qrup
auditi üçün audit sübutları əldə etmək məqsədilə istifadə etməyi
qərara alarsa, bu zaman qrupun tapĢırıq heyəti aĢağıda qeyd olunanların bu BAS-ın tələblərinə cavab verib-vermədiyini
müəyyənləĢdirməlidir:
(a) bütövlükdə bölmənin maliyyə hesabatları üçün müəyyən
edilmiĢ əhəmiyyətlilik; habelə
(b) bölmə səviyyəsində bu BAS-ın tələblərinə cavab verən
əhəmiyyətlilik həddi.
QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı cavab tədbirləri
24. Auditor maliyyə hesabatlarının qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskinə qarĢı lazımi cavab tədbirləri iĢləyib hazırlamalı
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və həyata keçirməlidir9. Qrupun tapĢırıq heyəti özü və ya onun
tapĢırığı ilə bölmələrin auditorları tərəfindən bölmələrin maliyyə
məlumatlarına dair yerinə yetirilməli iĢlərin növünü müəyyənləĢdirməlidir (bax: 26-29-cu paraqraflar). Qrupun tapĢırıq heyəti,
həmçinin, bölmə auditorlarının iĢində özünün iĢtirakının xüsusiyyətini,
müddətini və dərəcəsini müəyyən etməlidir (bax: 30-31-ci paraqraflar).
25. Əgər konsolidasiya prosesi və ya bölmələrin maliyyə məlumatları üzrə yerinə yetirilməli iĢlərin xüsusiyyəti, müddəti və dərəcəsi
qrup səviyyəsində nəzarət vasitələrinin səmərəliliyi haqqında
fərziyyələr əsasında müəyyən edilərsə və ya əgər mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurları özlüyündə təsdiqləmələr səviyyəsində
yetərli münasib audit sübutları təqdim etməzsə, bu zaman qrupun
tapĢırıq heyəti həmin nəzarət vasitələrinin səmərəliliyini test
yoxlamasından keçirməli və ya bu testləĢdirməni keçirməyi
bölmə auditoruna tapĢırmalıdır.
Bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə yerinə yetirilməli işlərin
növünün müəyyənləşdirilməsi (Ġst: Paraq. A47)
Əhəmiyyətli bölmələr

27. Əhəmiyyətli sayılan bölmə spesifik xüsusiyyəti və ya vəziyyəti
baxımından qrup maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflər
riskinin mühüm hissəsini doğura bildiyinə görə, qrupun tapĢırıq
qrupu və ya onun tapĢırığı ilə bölmə auditoru aĢağıdakıları
yerinə yetirməlidir:
(a) Əhəmiyyətlilik əsasında bölmənin maliyyə məlumatlarının
auditi.
(b) Qrup maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflər riski ilə
əlaqədar bir və ya bir neçə hesab qalıqlarının, əməliyyatların
kateqoriyalarının və açıqlamaların auditi. (Ġst: Paraq. A48)
(c) Qrup maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflər riski ilə
9

330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
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26. Qrup üçün fərdi vaciblik baxımından, bölmə əhəmiyyətli
sayılmıĢsa, qrupun tapĢırıq heyəti və ya onun tapĢırığına əsasən
bölmə auditoru əhəmiyyətlilik əsasında belə bölmənin
maliyyə məlumatlarının auditini yerinə yetirməlidir.
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əlaqədar xüsusi audit prosedurları. (Ġst: Paraq. A49).
Əhəmiyyətli sayılmayan bölmələr
28. Əhəmiyyətli sayılmayan bölmələrlə əlaqədar qrupun tapĢırıq
qrupu qrupdaxili analitik prosedurları yerinə yetirməlidir. (Ġst:
Paraq. A50).
29. Əgər qrupun tapĢırıq heyəti qrup üzrə auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit sübutlarının aĢağıdakılar:
(a) əhəmiyyətli bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə
yerinə yetirilən iĢlər;
(b) qrupdaxili nəzarət vasitələri və konsolidasiya prosesi üzrə
yerinə yetirilən iĢlər; habelə
(c) yerinə yetirilən qrupdaxili analitik prosedurlar
sayəsində əldə ediləcəyini ehtimal etməzsə, bu zaman qrupun
tapĢırıq heyəti əhəmiyyətli olmayan bölmələri seçməli və seçilmiĢ
bölmələrin maliyyə məlumatlarına dair aĢağıdakıları yerinə yetirməlidir: (Ġst: Paraq. A51-A53)


əhəmiyyətlilik əsasında bölmənin maliyyə məlumatlarının
auditi;



bir və ya bir neçə hesab qalıqlarının, əməliyyatların kateqoriyalarının və açıqlamaların auditi;



əhəmiyyətlilik əsasında bölmənin maliyyə məlumatlarının
təhlili;



müəyyən edilmiĢ prosedurlar.

Qrupun tapĢırıq heyəti seçmənin əhatə etdiyi bölmələrin vaxtaĢırı rotasiyasını keçirməlidir.
Bölmə auditorlarının işində iştirak (Ġst: Paraq. A54-A55)
Əhəmiyyətli bölmələr – riskin qiymətləndirilməsi
30. Əgər bölmə auditoru əhəmiyyətli bölmənin maliyyə məlumatlarının auditini yerinə yetirirsə, qrupun tapĢırıq heyəti qrup
maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyənləĢdirmək üçün bu auditorun yerinə yetirdiyi riskin qiymətləndirilməsində iĢtirak etməlidir. Bu iĢtirakın xüsusiyyəti, müddəti və
dərəcəsi bölmə auditoru haqqında qrupun tapĢırıq heyətinin təsəv600 saylı BAS
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vüründən asılı olur, lakin buraya, ən azı, aĢağıdakılar daxil olmalıdır:
(a) bölmə auditoru və ya rəhbərliyi ilə qrup üçün əhəmiyyətli
olan fəaliyyət aspektlərinin müzakirəsi;
(b) bölmə auditoru ilə dələduzluq və ya səhv nəticəsində
maliyyə məlumatlarının əhəmiyyətli təhrifi imkanlarının
müzakirəsi; habelə
(c) qrup maliyyə hesabatlarının müəyyənləĢdirilmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riskinə dair bölmə auditorunun sənədlərinin
öyrənilməsi. Həmin sənədlər müəyyənləĢdirilmiĢ əhəmiyyətli risklər üzrə bölmə auditorunun nəticələrini əks etdirən
memorandum formasında ola bilər.
Qrup maliyyə hesabatlarının müəyyənləĢdirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər
riski – əlavə audit prosedurları
31. Əgər qrup maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflər riski bölmə
auditorunun auditini apardığı bölmədə müəyyən edilmiĢsə, bu
zaman qrupun tapĢırıq heyəti qrup maliyyə hesabatlarının
müəyyənləĢdirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə cavab vermək
üçün yerinə yetirməli olduğu əlavə audit prosedurlarının zəruriliyini qiymətləndirməlidir. Bölmə auditoru barədə əldə edilmiĢ
təsəvvürü nəzərə alaraq, qrupun tapĢırıq heyəti əlavə audit prosedurlarında özünün iĢtirakının zəruri olub-olmadığını müəyyənləĢdirməlidir.
32. 17-ci paraqrafa əsasən, qrupun tapĢırıq heyəti qrupun rəhbərliyi
tərəfindən bölmələrə verilən təlimatlar daxil olmaqla, qrupdaxili
nəzarət vasitələri və konsolidasiya prosesini öyrənməlidir. 25-ci
paraqrafda nəzərdə tutulduğu kimi, əgər konsolidasiya prosesi
üzrə yerinə yetirilməli iĢlərin xüsusiyyəti, müddəti və dərəcəsi qrup
səviyyəsində nəzarət vasitələrinin səmərəliliyinə əsaslanırsa və
ya mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları özlüyündə təsdiqləmələr
səviyyəsində yetərli münasib audit sübutları təqdim edə bilmirsə,
qrupun tapĢırıq heyəti və ya onun tapĢırığı ilə bölmə auditoru
qrupdaxili nəzarət vasitələrinin səmərəliliyini test yoxlamasından
keçirməlidir.
33. Qrupun tapĢırıq heyəti konsolidasiya prosesi ilə bağlı qrup maliyyə hesabatlarının müəyyənləĢdirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər
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riskinə qarĢı cavab tədbirləri görmək üçün konsolidasiya prosesi
üzrə əlavə audit prosedurlarını iĢləyib hazırlamalı və yerinə yetirməlidir. O cümlədən bütün bölmələrin qrup maliyyə hesabatlarına daxil edilib-edilməməsini qiymətləndirmək lazımdır.
34. Qrupun tapĢırıq heyəti konsolidasiya zamanı düzəliĢlərin və
yenidən təsnifləĢdirmənin lazımi xüsusiyyətini, tamlığını və
dəqiqliyini, habelə dələduzluq riski amillərinin və ya rəhbərliyin
mümkün qeyri-obyektivliyinin olub-olmamasını
qiymətləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A56)
35. Əgər bölmənin maliyyə məlumatları qrup maliyyə hesabatları
zamanı tətbiq olunan uçot siyasətindən fərqli olaraq hazırlanmıĢdırsa, bu zaman qrupun tapĢırıq heyəti həmin bölmənin
maliyyə məlumatlarının qrup maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi məqsədləri üçün lazımi düzəliĢlərin
edilib-edilmədiyini qiymətləndirməlidir.
36. Qrupun tapĢırıq heyəti bölmə auditorunun təqdim etdiyi maliyyə
məlumatlarının (bax: 41(c) paraqrafı) məhz qrup maliyyə
hesabatlarına daxil edilmiĢ maliyyə məlumatları olub-olmadığını
müəyyənləĢdirməlidir.
37. Əgər qrup maliyyə hesabatlarına qrup maliyyə hesabatlarından
fərqli müddət üçün bölmənin maliyyə hesabatları daxil olarsa,
bu zaman qrupun tapĢırıq heyəti müəyyənləĢdirməlidir ki, həmin
maliyyə hesabatlarında maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə uyğun olaraq lazımi düzəliĢlər edilibmi.
Sonrakı hadisələr
38. Qrupun tapĢırıq heyəti və ya bölmə auditorları bölmənin
maliyyə məlumatlarının auditini apardıqları zaman qrupun
tapĢırıq heyəti və ya bölmə auditorları bölmənin maliyyə
məlumatlarının tarixi ilə qrup maliyyə hesabatları üzrə auditor
hesabatının tarixi arasında baĢ verən və qrup maliyyə hesabatlarında düzəliĢ və ya açıqlama tələb edə biləcək həmin
bölmələrdəki hadisələri müəyyənləĢdirmək üçün nəzərdə tutulan
prosedurları yerinə yetirməlidir.
39. Bölmə auditorları bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditindən
fərqli hər hansı baĢqa bir iĢi yerinə yetirdikdə, qrupun tapĢırıq
qrupu tələb etməlidir ki, bölmə auditorları xəbərdar olduqları
600 saylı BAS
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qrup maliyyə hesabatlarında düzəliĢ və ya açıqlamalar tələb
edəcək sonrakı hadisələrdən qrupun tapĢırıq heyətinə məlumat
versinlər.
Bölmə auditorları ilə əlaqə
40. Qrupun tapĢırıq heyəti öz tələblərini vaxtında bölmə auditoruna
bildirməlidir. Bu tələblər barədə məlumat yerinə yetirilməli
iĢlərin həcmini, yerinə yetirilmiĢ iĢlərin nəticəsindən istifadə
qaydasını, qrupun tapĢırıq heyəti ilə bölmə auditorunun əlaqəsinin
forma və məzmununu, həmçinin, aĢağıdakıları əhatə etməlidir:
(Ġst: Paraq. A57, A58, A60)
(a) Qrupun tapĢırıq heyətinin bölmə auditorunun iĢinin nəticələrindən istifadə qaydasını bilərək, bölmə auditorunun qrupun
tapĢırıq heyəti ilə əməkdaĢlığa hazır olmasını təsdiq etməsi;
(Ġst: Paraq. A59)
(b) Qrup auditində tətbiq olunan etik normalar, xüsusilə,
müstəqillik tələbləri;

(d) Bölmə auditorunun iĢi üçün vacib olan, dələduzluq və ya
səhv nəticəsində qrup maliyyə hesabatlarının müəyyənləĢdirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski. Qrupun tapĢırıq
heyəti bölmə auditorundan bölmədə dələduzluq və ya səhv
nəticəsində qrup maliyyə hesabatlarının müəyyənləĢdirilmiĢ
digər əhəmiyyətli təhriflər riski və bölmə auditorunun
həmin risklərə qarĢı cavab tədbirləri haqqında vaxtında
məlumat verməyi tələb etməlidir.
(e) Qrupun rəhbərliyi tərəfindən hazırlanmıĢ əlaqəli tərəflərin
siyahısı və qrupun tapĢırıq heyətinə məlum olan hər hansı
digər əlaqəli tərəflər. Qrupun tapĢırıq heyəti bölmə auditorundan qrupun rəhbərliyi və ya qrupun tapĢırıq heyəti
tərəfindən əvvəllər müəyyənləĢdirilməmiĢ əlaqəli tərəflər
haqqında vaxtında məlumat verməyi tələb etməlidir.
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(c) Bölmənin maliyyə məlumatlarının təhlili və ya auditi
aparıldıqda: bölmənin əhəmiyyətliliyi və müvafiq olarsa,
konkret əməliyyat sinifləri, hesab qalıqları və ya açıqlamalar üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsi (səviyyələri), habelə
təhriflərin qrup maliyyə hesabatları üçün açıq-aydın
əhəmiyyətsiz kimi qəbul edilməməsinin son həddi;
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Qrupun tapĢırıq heyəti müəyyən etməlidir ki, həmin yeni
əlaqəli tərəflər haqqında digər bölmə auditorlarına xəbər
vermək lazımdırmı.
41. Qrupun tapĢırıq heyəti bölmə auditorundan auditin nəticələri ilə
əlaqədar qrupun tapĢırıq heyəti üçün vacib olan bütün məsələlər
haqqında məlumat verməyi tələb etməlidir. Həmin məlumatlara
aĢağıdakılar daxil olmalıdır: (Ġst: Paraq. A60)
(a) Bölmə auditoru qrup auditinə aid olan etik normalara,
o cümlədən müstəqillik və peĢəkar səriĢtəlilik
tələblərinə riayət etmiĢdirmi;
(b) Bölmə auditoru qrupun tapĢırıq heyətinin tələblərinə əməl
etmiĢdirmi;
(c) Bölmə auditorunun hesabatına daxil edilmiĢ bölmənin
maliyyə məlumatlarının müəyyən edilməsi;
(d) Qrup maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərə səbəb
ola biləcək qanun və qaydalara riayət edilməməsi faktları
haqqında məlumat;
(e) Bölmənin maliyyə məlumatlarında aradan qaldırılmamıĢ
təhriflərin siyahısı (qrupun tapĢırıq heyətinin müəyyən etdiyi son həddi aĢmayan açıq-aydın əhəmiyyətsiz təhriflər
istisna olmaqla (bax: 40(c) paraqrafı);
(f) Rəhbərliyin mümkün qeyri-obyektivliyinin əlamətləri;
(g) Bölmə səviyyəsində daxili nəzarətdə müəyyənləĢdirilmiĢ
bütün əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların təsviri;
(h) Bölmə auditorunun bölmənin idarəetməyə məsul Ģəxslərinə
bildirdiyi və ya bildirmək niyyətində olduğu digər əhəmiyyətli məsələlər, o cümlədən bölmə rəhbərliyinin, bölmə səviyyəsində daxili nəzarətdə vacib funksiyaları yerinə yetirən
iĢçilərin və ya digər iĢçilərin iĢtirakı ilə müəyyən edilmiĢ
və ya ehtimal edilən dələduzluğun bölmənin maliyyə məlumatlarının əhəmiyyətli təhrifləri ilə nəticələndiyi hallar;
(i) Qrup auditi üçün əhəmiyyətli ola bilən və ya bölmə auditorunun fikrincə, bölmə rəhbərliyinin diqqətinə çatdırılmalı
olan digər məsələlər, o cümlədən bölmə rəhbərliyindən
auditorun tələb etdiyi yazılı təqdimatlarda qeyd olunan etirazlar;
600 saylı BAS
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(j) Bölmə auditorunun ümumi nəticələri, qərarları və ya rəyləri.
Əldə edilmiĢ audit sübutlarının yetərliliyinin və münasibliyinin
qiymətləndirilməsi
Bölmə auditorlarından alınmış məlumatların və yerinə yetirdikləri işin
yetərliliyinin qiymətləndirilməsi
42. Qrupun tapĢırıq heyəti bölmə auditorundan alınmıĢ məlumatı dəyərləndirməli (bax: 41-ci paraqraf), bunun üçün aĢağıdakıları yerinə yetirməlidir:
(a) qiymətləndirmə nəticəsində meydana gələn əhəmiyyətli
məsələləri bölmə auditoru, bölmə rəhbərliyi və ya
Ģəraitdən asılı olaraq, qrupun rəhbərliyi ilə müzakirə
etmək; habelə
(b) bölmə auditorunun audit sənədləĢdirməsinin digər hissələrini
təhlil etməyin zəruri olub-olmadığını müəyyənləĢdirmək.
(Ġst: Paraq. A61)
43. Əgər qrupun tapĢırıq heyəti bölmə auditorunun iĢinin yetərli olmadığı qənaətinə gələrsə, bu zaman qrupun tapĢırıq heyəti hansı
əlavə prosedurların yerinə yetirilməli olduğunu və onların bölmə
auditoru, yoxsa qrupun tapĢırıq heyəti tərəfindən yerinə yetirilməli olduğunu müəyyənləĢdirməlidir.
44. Auditor audit riskini qəbul ediləcək aĢağı səviyyəyə qədər azaltmaq və auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit
sübutları əldə etməlidir.10 Qrupun tapĢırıq heyəti qrup üzrə auditor
rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit sübutlarının konsolidasiya prosesi üzrə yerinə yetirilən audit prosedurlarından,
qrupun tapĢırıq heyəti tərəfindən yerinə yetirilən iĢlərdən və
bölmə auditorlarından bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditindən əldə edilib-edilmədiyini qiymətləndirməlidir. (Ġst: Paraq.
A62)
45. Qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı hər hansı aradan qaldırılmamıĢ və
qrupun tapĢırıq heyəti tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢ və ya
bölmə auditorları tərəfindən xəbər verilmiĢ təhriflərin qrup
10

200 saylı BAS, 17-ci paraqraf.

825

600 saylı BAS

BAS

Audit sübutunun yetərliliyi və münasibliyi

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - QRUP MALĠYYƏ HESABATLARININ
AUDĠTĠ (O CÜMLƏDƏN BÖLMƏ AUDĠTORLARININ ĠġĠ)

üzrə auditor rəyinə dair yetərli münasib audit sübutlarının əldə
edilməsinin mümkün olmamasının təsirini qiymətləndirməlidir.
(Ġst: Paraq. A63)
Qrupun rəhbərliyi və idarəetməyə məsul Ģəxsləri ilə əlaqə
Qrupun rəhbərliyi ilə əlaqə
46. 265 saylı BAS-a11 müvafiq olaraq, qrupun tapĢırıq heyəti idarəetməyə məsul Ģəxslərə və qrupun rəhbərliyinə daxili nəzarətdə
aĢkara çıxarılmıĢ hansı çatıĢmazlıqların bildirilməsini müəyyənləĢdirməlidir. Bu qərarı qəbul edən zaman qrupun tapĢırıq heyəti
aĢağıdakıları nəzərdən keçirməlidir:
(a) Qrupun tapĢırıq heyəti tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢ qrupdaxili daxili nəzarətdə çatıĢmazlıqlar;
(b) Qrupun tapĢırıq heyəti tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢ bölmə
səviyyəsində daxili nəzarətdə çatıĢmazlıqlar;
(c) Bölmə auditorları tərəfindən qrupun tapĢırıq heyətinin diqqətinə çatdırılmıĢ daxili nəzarətdə çatıĢmazlıqlar.
47. Əgər qrupun tapĢırıq heyəti tərəfindən dələduzluq faktları
müəyyənləĢdirilərsə və ya belə faktlar barədə ona bölmə auditorundan məlumat çatdırılarsa (bax: 41(h) paraqrafı), yaxud
mövcud olan məlumat mümkün dələduzluqdan xəbər verərsə, bu
zaman qrupun tapĢırıq heyəti belə məlumatı dələduzluğun profilaktikası və müəyyənləĢdirilməsi üçün cavabdeh olan Ģəxsləri onların səlahiyyət dairəsinə daxil olan məsələlər barədə
məlumatlandırmaq məqsədilə qrupun müvafiq səviyyəli rəhbərliyinin diqqətinə vaxtında çatdırmalıdır. (Ġst: Paraq. A64)
48. Bölmə auditoru qanun, qayda və ya digər əsaslara görə,
bölmənin maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyi bildirməlidir.
Bu zaman qrupun tapĢırıq heyəti qrupun rəhbərliyindən qrupun
tapĢırıq heyətinə məlum olan və bölmənin maliyyə hesabatları
üçün əhəmiyyətli olan, lakin bölmə rəhbərliyinə məlum olmayan
məlumatları bölmə rəhbərliyinə bildirməyi tələb etməlidir. Əgər
qrupun rəhbərliyi bu məlumatları bölmə rəhbərliyinə
bildirməkdən imtina edərsə, onda qrupun tapĢırıq heyəti bu
11

265 saylı ―Daxili nəzarətlə bağlı çatıĢmazlıqların idarəetməyə məsul Ģəxslərə və rəhbərliyə
bildirilməsi‖ BAS.
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məsələləri və məlumatları idarəetməyə məsul Ģəxslərlə müzakirə
etməlidir. Əgər məsələ hələ də həll edilməmiĢ qalarsa, qrupun
tapĢırıq heyəti hüquqi və peĢəkar məxfilik tələbləri nəzərə alınmaqla, məsələ həll edilməyənə qədər bölmənin maliyyə hesabatları üzrə auditor rəyinin təqdim edilməməsini bölmə auditoruna
tövsiyə edib-etməmək imkanını nəzərdən keçirməlidir. (Ġst:
Paraq. A65).
Qrupun idarəetməsinə məsul şəxslərlə əlaqə
49. 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da12 və digər BAS-larda nəzərdə
tutulmuĢ məlumatlardan əlavə, qrupun tapĢırıq heyəti aĢağıdakı
məsələləri qrupun idarəetməsinə məsul Ģəxslərinə bildirməlidir:
(Ġst: Paraq. A66)
(a) Bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə iĢlərin təsviri;
(b) Əhəmiyyətli bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə
bölmə auditorları tərəfindən yerinə yetirilməli iĢlərdə
qrupun tapĢırıq heyətinin planlaĢdırılmıĢ iĢtirakının təsviri;
(c) Bölmə auditorunun iĢinin qrupun tapĢırıq heyəti tərəfindən
qiymətləndirməsinin gediĢində bölmə auditorunun iĢinin
keyfiyyətinə Ģübhə yaradan faktlar;

(e) bölmə səviyyəsində daxili nəzarətdə vacib funksiyaları
yerinə yetirən iĢçilərin və ya digər iĢçilərin iĢtirakı ilə
müəyyən edilmiĢ və ya ehtimal edilən dələduzluq faktlarının
qrup maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhrifləri ilə
nəticələnməsi.
SənədləĢdirmə
50. Qrupun tapĢırıq heyəti audit sənədlərinə aĢağıdakı məlumatları
daxil etməlidir:13
(a) Əhəmiyyətli bölmələrin müəyyən edilməsi məqsədilə
bölmələrin və bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi
üzrə iĢlərin növünün təhlili.
12
13

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS.
230 saylı ‖Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8-11-ci və A6 paraqrafları.
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(d) Qrup auditinin istənilən məhdudiyyətləri, məsələn, qrupun
tapĢırıq heyətinin məlumatlara çıxıĢı məhdud olduğu hallar.
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(b) Əhəmiyyətli bölmələrin auditi üzrə bölmə auditorlarının
iĢində qrupun tapĢırıq heyətinin iĢtirakının xüsusiyyəti, müddəti
və dərəcəsi, o cümlədən müvafiq olarsa, qrupun tapĢırıq
qrupu tərəfindən auditin sənədləĢdirilməsinin müvafiq
hissələrinin və bölmə auditorlarının mülahizələrinin təhlili.
(c) Qrupun tapĢırıq heyətinə tələblər haqqında qrupun tapĢırıq
heyəti və bölmə auditorları arasında yazıĢma.
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Qanun, qayda və ya digər əsaslara görə auditi aparılmalı bölmələr
(Ġst: Paraq. 3)
A1. Qrup auditinin məqsədləri üçün audit sübutları qismində qanun,
qayda və ya digər əsaslara görə keçirilən auditin nəticələrindən
istifadə etmək haqqında qrupun tapĢırıq heyətinin qərarı aĢağıdakı
amillərdən asılı ola bilər:


Bölmənin maliyyə hesabatlarının və qrup maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında tətbiq olunan maliyyə hesabatlarının çərçivələrində fərqlər.



Bölmə auditorunun tətbiq etdiyi və qrup maliyyə hesabatlarının auditi gediĢində audit standartlarında və digər
tələblərdə fərqlər.



Bölmənin maliyyə hesabatlarının auditinin qrupun
hesabatvermə cədvəlinə uyğun olaraq vaxtında tamamlanıb-tamamlanmaması.

AnlayıĢlar
Bölmə (Ġst: Paraq. 9(a))
A2.

Bölmələrin eyniləĢdirilməsi qrupun strukturundan asılıdır.
Məsələn, qrup maliyyə hesabatları sistemi kapital üzrə uçot
metodu və ya maya dəyəri üzrə uçot metodunu tətbiq edən ana
Ģirkət və törəmə Ģirkət (Ģirkətlər), birgə müəssisə (müəssisələr)
və ya investisiyalaĢdırılan obyekt (obyektlər) və (və ya) baĢ ofis
və bölmə (bölmələr) və ya filial (filiallar) tərəfindən hazırlanmalı
maliyyə məlumatlarını nəzərdə tutan təĢkilati struktura əsaslana
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bilər. Bununla belə, bəzi qruplarda maliyyə hesabatları sistemi
xidmət bölmələri, proseslər, məhsullar və ya xidmətlər (məhsul
və ya xidmətlər qrupu), yaxud coğrafi mövqe üzrə təĢkil edilə
bilər. Bu hallarda qrup və ya bölmə rəhbərliyinin hazırladığı
və qrup maliyyə hesabatlarına daxil edilən maliyyə məlumatları
üçün müəssisə və ya fəaliyyət növü qismində xidmət bölmələri,
proseslər, məhsul və ya xidmət (məhsul və ya xidmətlər qrupu),
yaxud coğrafi mövqe çıxıĢ edə bilər.
A3. Qrup maliyyə hesabatları sistemində müxtəlif səviyyəli bölmələr ola bilər; bu halda bölmələri fərdi olaraq deyil, müəyyən
ümumiləĢdirmə səviyyələrində eyniləĢdirmək daha məqsədəuyğun ola bilər.
A4. Müəyyən səviyyədə ümumiləĢdirilən bölmələr qrup auditinin
məqsədləri üçün yalnız bir bölməni təmsil edə bilər, lakin belə
bölmə, həmçinin, qrupun tərkibinə daxil olan bölmələrin (yəni
yarımqrupların) maliyyə məlumatlarını birləĢdirən qrup maliyyə
hesabatlarını hazırlaya bilər. Ona görə də bu BAS müxtəlif
tapĢırıq üzrə tərəfdaĢlar və müxtəlif qrupun tapĢırıq heyətləri
tərəfindən daha iri qruplar tərkibində müxtəlif yarımqruplara tətbiq edilə bilər.
A5.

Bölmənin fərdi maliyyə əhəmiyyəti artdıqca, bir qayda olaraq,
qrup maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflər riski də artır.
Qrupun tapĢırıq heyəti fərdi maliyyə əhəmiyyətinə malik
bölmələri eyniləĢdirmək üçün faiz normasını seçilmiĢ nəzarət
göstəricisinə tətbiq edə bilər. Nəzarət göstəricisinin seçilməsi və
ona tətbiq edilən faiz normasının müəyyənləĢdirilməsi peĢəkar
mühakimə əsasında həyata keçirilir. Qrupun xüsusiyyətindən
və fəaliyyət Ģəraitindən asılı olaraq, münasib nəzarət göstəricilərinə
qrupun aktivləri, öhdəlikləri, pul vəsaitlərinin hərəkəti, mənfəət
və ya dövriyyəsi aid edilə bilər. Məsələn, qrupun tapĢırıq heyəti
təyin edə bilər ki, seçilmiĢ nəzarət göstəricisi 15%-dən artıq olan
bölmələr əhəmiyyətli bölmələrdir. Bununla belə, yaranmıĢ hallardan asılı olaraq, daha yuxarı və ya daha aĢağı faiz norması münasib hesab edilə bilər.

A6. Qrupun tapĢırıq heyəti, həmçinin, təyin edə bilər ki, hər hansı bir
bölmə özünün xüsusiyyətləri və ya Ģəraitləri nəticəsində qrup
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Əhəmiyyətli bölmə (Ġst: Paraq. 9(m))

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - QRUP MALĠYYƏ HESABATLARININ
AUDĠTĠ (O CÜMLƏDƏN BÖLMƏ AUDĠTORLARININ ĠġĠ)

maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflər risklərindən daha
böyük risklər (yəni xüsusi auditor təhlili tələb edən risklər14)
yarada bilər. Məsələn, bölmə valyuta əməliyyatları üçün məsuliyyət daĢıya və beləliklə, qrup səviyyəsində daha böyük
əhəmiyyətli təhriflər riski yarada bilər, halbuki digər hallarda bu
bölmə qrup üçün fərdi maliyyə əhəmiyyəti kəsb etməyəcəkdir.
Bölmə auditoru (Ġst: Paraq. 9(b))
A7. Qrupun tapĢırıq heyətinin üzvü qrup auditi üçün qrupun tapĢırıq
heyətinin tapĢırığı ilə bölmənin maliyyə məlumatlarının auditi
üzrə iĢləri yerinə yetirə bilər. Bu halda tapĢırıq heyətinin belə
üzvü həm də bölmə auditorudur.
Məsuliyyət (Ġst: Paraq. 11)
A8. Bölmə auditorları qrup auditinin məqsədləri üçün bölmələrin
maliyyə məlumatlarının auditi üzrə iĢləri yerinə yetirə bilməsinə
və bu qisimdə özünün nəticələri, qərar və ya rəyləri üçün
məsuliyyət daĢımalarına baxmayaraq, qrup üzrə auditor rəyi üçün
qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı və ya onun təmsil etdiyi Ģirkət məsuliyyət daĢıyır.
A9. Qrupun tapĢırıq heyətinin hər hansı bir bölmənin (bölmələrin)
maliyyə məlumatları ilə əlaqədar yetərli münasib audit sübutu
əldə edə bilməməsi nəticəsində qrup üzrə dəyiĢdirilmiĢ auditor
rəyi verilirsə, bu zaman qrup maliyyə hesabatları haqqında
auditor hesabatının dəyiĢdirilmiĢ rəylər üzrə əsaslar bəndi bölmə
auditoruna istinad etmədən - həmin istinadın bu vəziyyətin müvafiq
izahı üçün zəruri olduğu hallar istisna olmaqla - bunun
səbəblərini təsvir etməlidir.15
MüĢtəri qəbulu və davamlılığı
Müştəri qəbulu və ya davamlılığı mərhələsində vəziyyətin
təhlili (Ġst: Paraq. 12)
A10. Yeni audit tapĢırığı halında qrupun tapĢırıq heyəti qrup, onun
bölmələri və onların mühiti haqqında aĢağıdakı mənbələrdən
bilgi əldə edə bilər:


14
15

Qrupun rəhbərliyinin təqdim etdiyi informasiya;

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 27-29-cu paraqraflar.
705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 20-ci paraqraf.
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Qrupun rəhbərliyi ilə əlaqə;



Müvafiq hallarda qrupun əvvəlki tapĢırıq heyəti, bölmə
rəhbərliyi və ya bölmə auditorları ilə əlaqə.



Qrupun strukturu, o cümlədən hüquqi və təĢkilati strukturu
(yəni qrup maliyyə hesabatları sistemi necə təĢkil olunub);



Bölmənin fəaliyyətinin növləri, o cümlədən həmin
fəaliyyətin həyata keçirildiyi qrup üçün əhəmiyyətli olan
sahə, tənzimləyici, iqtisadi və siyasi mühitlər;



Birgə servis mərkəzləri daxil olmaqla, xidmət təĢkilatlarının cəlb edilməsi;



Qrupdaxili nəzarət vasitələrinin təsviri;



Konsolidasiya prosesinin çətinliyi;



Qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢının Ģirkət və ya Ģəbəkəsinə
aid olmayan bölmə auditorlarının istənilən bölmənin
maliyyə məlumatlarının auditi üzrə iĢdə mümkün iĢtirakı
və bölmə rəhbərliyinin bir neçə auditoru təyin etməsinin
əsaslandırılması;



Qrupun tapĢırıq heyətində aĢağıdakıların mövcudluğu:
o

Qrupun idarəetməsinə məsul Ģəxslərə, qrupa cavabdeh olan rəhbərliyə, bölmənin idarəetməsinə məsul
Ģəxslərə, qrupun rəhbərliyinə, bölmə və bölmənin
auditorları haqqında məlumatlara, o cümlədən
qrupun tapĢırıq heyəti tərəfindən tələb edilən
əhəmiyyətli audit sənədləĢdirilməsinə məhdudiyyətsiz
giriĢ; habelə

o

Bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə
zəruri iĢləri yerinə yetirmək imkanları.

A12. Təkrar audit tapĢırığı halında tapĢırıq heyətinin yetərli münasib
audit sübutları əldə etmək imkanına əhəmiyyətli dəyiĢikliklər
təsir göstərə bilər, o cümlədən:


Qrupun strukturunda baĢ verən dəyiĢikliklər (məsələn,
qrup maliyyə hesabatlarının strukturunda birləĢmə,
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özgəninkiləĢdirmə, sanasiya və ya dəyiĢikliklər).


Qrup üçün əhəmiyyətli olan bölmələrin fəaliyyətində dəyiĢikliklər;



Qrupun idarəetməsinə məsul Ģəxslərin, qrupun rəhbərliyinin
və ya əhəmiyyətli bölmələrin əsas rəhbərliyinin tərkibində
dəyiĢikliklər;



Qrupun tapĢırıq heyətinin qrup və ya bölmə rəhbərliyinin
səriĢtəliliyi və səmimiliyi ilə əlaqədar təĢviĢi;



Qrupdaxili nəzarət vasitələrində dəyiĢikliklər;



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan prinsiplərində dəyiĢikliklər.

Əldə edilməsi gözlənilən yetərli münasib audit sübutları (Ġst: Paraq. 13)
A13. Qrup yalnız əhəmiyyətli hesab olunmayan bölmələrdən
ibarət ola bilər. Bu hallarda qrupun tapĢırıq heyəti aĢağıdakıları
yerinə yetirməyə qadir olarsa, qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı qrupun
auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit
sübutlarının əldə ediləcəyini məntiqlə gözləyə bilər:
(a) Həmin bölmələrin bəzilərinin maliyyə məlumatlarının auditinə dair iĢləri yerinə yetirmək; habelə
(b) Yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsi üçün zəruri
olan həcmdə digər bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə bölmə auditorları tərəfindən yerinə yetirilən
iĢlərdə iĢtirak etmək.
Məlumatlara giriş (Ġst: Paraq. 13)
A14. Qrupun tapĢırıq heyətinin məlumatlara giriĢi qrupun rəhbərliyinin
nəzarətindən kənar hallarda, məsələn, məxfilik və ya məlumatların qorunması haqqında qanunlarla, yaxud qrupun tapĢırıq
qrupu tərəfindən tələb olunan əhəmiyyətli audit sənədləĢdirilməsinə
giriĢə icazə verməkdən auditorun imtinası ilə məhdudlaĢdırıla
bilər. Məhdudiyyət həm də qrupun rəhbərliyi tərəfindən qoyula
bilər.
A15. Məlumatlara giriĢ vəziyyətlə məhdudlaĢdırılmıĢsa, qrupun tapĢırıq
heyətinin yetərli münasib audit sübutları əldə etmək imkanı qala
bilər, lakin bölmənin əhəmiyyəti artdıqca audit sübutlarının əldə
600 saylı BAS
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edilməsi ehtimalı da azalır. Məsələn, qrupun tapĢırıq heyəti kapital üzrə uçot metodunun tətbiq olunduğu bölmənin idarəetməsinə məsul Ģəxsləri, rəhbərliyi və ya auditoru ilə əlaqəli
(qrupun tapĢırıq heyəti tərəfindən tələb olunan əhəmiyyətli audit
sənədləĢdirməsi daxil olmaqla) məlumatlara giriĢ hüququna malik
olmaya bilər. Əgər bu bölmə əhəmiyyətli bölmə deyilsə və qrupun
tapĢırıq heyətinin sərəncamında onun maliyyə hesabatlarının tam
dəsti, o cümlədən müvafiq auditor rəyi varsa və qrupun rəhbərliyinin
həmin bölmə ilə əlaqədar məlumatlara çıxıĢı vardırsa, bu zaman
qrupun tapĢırıq heyəti bu məlumatın həmin bölməyə aid yetərli
münasib audit sübutu olduğu qənaətinə gələ bilər. Əgər bölmə
əhəmiyyətli bölmədirsə, qrupun tapĢırıq qrupu bu BAS-ın qrup
auditi üçün əhəmiyyətli olan tələblərinə riayət edə bilməyəcəkdir.
Məsələn, qrupun tapĢırıq heyəti bölmə auditorunun iĢində iĢtirak
etmək haqqında 30-31-ci bəndlərdə qeyd olunan tələbləri yerinə
yetirə bilməyəcəkdir. Bununla belə, qrupun tapĢırıq heyəti həmin
bölmə ilə əlaqədar yetərli münasib audit sübutlarını əldə edə
bilməyəcəkdir. Qrupun tapĢırıq heyətinin yetərli münasib audit
sübutları əldə etməyə qadir olmamasının nəticələri 705 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da nəzərdən keçirilir.

A17. Əgər təsvir edilən məhdudiyyətlər əhəmiyyətli hesab olunmayan
bölməyə aid olarsa, qrupun tapĢırıq heyəti yetərli münasib audit
sübutları əldə etmək imkanları qalsa da bu məhdudiyyətin səbəbi
qrup üzrə auditor rəyinə təsir edə bilər, məsələn, qrup rəhbərliyinin qrupun tapĢırıq heyətinin sorğularına cavablarının və qrup
rəhbərliyinin təqdimatlarının etibarlılığını Ģübhə altına ala bilər.
A18. Qanun və ya qaydalara müvafiq olaraq, qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı audit tapĢırığını qəbul etmək və ya yerinə yetirməkdən
imtina etmək hüququna malik olmaya bilər. Məsələn, bəzi yurisdiksiyalarda auditor müəyyən müddət üçün təyin olunur və həmin
müddət baĢa çatmamıĢdan əvvəl tapĢırığı yerinə yetirməkdən
imtina edə bilməz. Ġctimai sektorda da təyinatın Ģərtləri və ya ictimai maraqlar nəticəsində auditor tapĢırığı qəbul etmək və ya yerinə
yetirməkdən imtina etmək imkanına malik olmaya bilər. Belə
833
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A16. Əgər qrupun rəhbərliyi qrupun tapĢırıq heyətinin və ya bölmə auditorunun əhəmiyyətli bölmənin məlumatlarını əldə etməsi
imkanını məhdudlaĢdırarsa, bu zaman qrupun tapĢırıq heyəti
yetərli münasib audit sübutu əldə edə bilməyəcəkdir.
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vəziyyətlərdə bu BAS hələ də qrup auditinə tətbiq edilir; qrupun
tapĢırıq heyətinin yetərli münasib audit sübutu əldə edə
bilməməsinin nəticələri 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da
nəzərdən keçirilir.
A19. Əlavə 1-də qrupun tapĢırıq heyətinin kapital üzrə uçot metodunun
tətbiq olunduğu əhəmiyyətli bölmə ilə əlaqədar yetərli münasib
audit sübutları əldə edə bilməməsinə əsaslanan Ģərti auditor
rəyinin nümunəsi verilmiĢdir; yeri gəlmiĢkən, qrupun tapĢırıq
heyətinin fikrincə, bu cür səriĢtəsizliyinin nəticələri əhəmiyyətli
xarakter daĢısa da geniĢ yayılmamıĢdır.
Audit tapşırığının şərtləri (Ġst: Paraq. 14)
A20. Audit tapĢırığının Ģərtlərində maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
prinsipləri müəyyənləĢdirir.16 Qrup auditi tapĢırığının Ģərtləri
aĢağıdakı məsələlər kimi digər məsələləri də tənzimləyə bilər,
məsələn:

16



Qrupun tapĢırıq heyəti ilə bölmə auditorları arasında
əlaqədə qanun və ya qaydalara əsasən mümkün
dərəcədə məhdudiyyətin olmaması;



Bölmə auditorları, bölmənin idarəetməsinə məsul Ģəxslər
və bölmə rəhbərliyi arasında mühüm məlumat, o cümlədən
daxili nəzarətdə əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar barədə məlumat
mübadiləsinin qrupun tapĢırıq heyətinin diqqətinə çatdırılması;



Maliyyə hesabatlılığı məsələləri ilə bağlı bölmə və tənzimləyici orqanlar arasında mübadilə edilən mühüm məlumatların qrupun tapĢırıq heyətinə çatdırılması; habelə



Qrupun tapĢırıq heyətinin zəruri və lazımi hesab etdiyi hallarda, aĢağıdakılara icazə verilməsi:
o

Bölmə haqqında məlumatlara, o cümlədən qrupun
tapĢırıq heyəti tərəfindən tələb olunan əhəmiyyətli
audit sənədləĢdirilməsinə bölmələrin idarəetməsinə
məsul Ģəxslərə, bölmə rəhbərliyinə və bölmənin auditorlarına çıxıĢ imkanı; habelə

o

Bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə iĢləri

210 saylı BAS, 8-ci paraqraf.
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öz qüvvələri ilə və ya bölmə auditorunu cəlb etməklə
yerinə yetirmək imkanı.
A21. AĢağıdakılara qoyulan məhdudiyyətlər:


qrupun tapĢırıq heyətinin bölmə haqqında məlumatlara, eləcə
də qrupun tapĢırıq heyəti tərəfindən tələb olunan əhəmiyyətli audit sənədləĢdirilməsinə, bölmələrin idarəetməsinə məsul
Ģəxslərə, bölmə rəhbərliyinə və ya bölmə auditorlarına çıxıĢ;
yaxud



bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə iĢləri yerinə yetirmək imkanı

qrupun audit tapĢırığının qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı tərəfindən
qəbul edilməsindən sonra qrupun auditor rəyinə təsir göstərəcək
yetərli münasib audit sübutları əldə etməməsi deməkdir. Müstəsna
hallarda bu, tətbiq olunan qanun və ya qaydalara əsasən mövcud olan
imtina halında audit tapĢırığını yerinə yetirməkdən imtina
etmək üçün əsas ola bilər.
Ümumi audit strategiyası və audit planı (Ġst: Paraq. 16)
A22. Qrupun audit strategiyasının və audit planının qrupun tapĢırıq
üzrə tərəfdaĢı tərəfindən təhlili qrupun audit tapĢırığına rəhbərlik
sahəsində qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢının məsuliyyətinin
əhəmiyyətli elementidir.
Qrupun tapşırıq heyətinin nəzərdən keçirə biləcəyi məsələlər
(Ġst: Paraq. 17)
A23. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da müəssisəyə, o cümlədən
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan prinsiplərinə, eləcə də
müəssisənin xüsusiyyətinə, məqsədlərinə, strategiyalarına və
müvafiq biznes risklərinə, müəssisənin maliyyə göstəricilərinin
qiymətləndirilməsi və təhlilinə təsir göstərən sahə, tənzimləyici
və digər kənar amillərin öyrənilməsi çərçivəsində auditorun
nəzərdən keçirə biləcəyi məsələlərə dair tövsiyələr verilir.17 Qrup
auditinin, o cümlədən konsolidasiya prosesinin xüsusiyyətlərinin
təsviri bu BAS-ın 2-ci Əlavəsində verilir.

17

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, A25-A49 paraqrafları.
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Qrupun rəhbərliyinin bölmələr üçün təlimatları (Ġst: Paraq. 17)
A24. Maliyyə məlumatlarının eyniliyini və müqayisəliliyini təmin
etmək üçün qrupun rəhbərliyi bir qayda olaraq, bölmələr üçün təlimatlar iĢləyib hazırlayır. Həmin təlimatlar qrup maliyyə hesabatlarına daxil edilməli bölmələrin maliyyə məlumatları üçün
tələbləri müəyyənləĢdirir və çox vaxt maliyyə hesabatları prosedurlarının təsviri və hesabat sənədləri komplektindən ibarət olur.
Hesabat sənədləri komplekti, bir qayda olaraq, qrup maliyyə
hesabatlarına daxil edilən maliyyə məlumatlarının təqdimatı
üzrə standart blanklardan ibarətdir. Lakin hesabat sənədləri dəsti,
bir qayda olaraq, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
prinsiplərinə müvafiq olaraq hazırlanan və təqdim edilən tam
maliyyə hesabatlarını təĢkil etmir.
A25. Təlimatlar, adətən, aĢağıdakıları əhatə edir:


Tətbiq olunan uçot siyasəti;



AĢağıdakılar daxil olmaqla, qrup maliyyə hesabatlarında
tətbiq olunan qanuni və digər açıqlama tələbləri:



o

Seqmentlərin müəyyənləĢdirilməsi və onların hesabatlılığı;

o

Əlaqəli tərəflərlə münasibət və əməliyyatlar;

o

Qrupdaxili əməliyyatlar və reallaĢdırılmamıĢ mənfəət;

o

Qrupdaxili hesab qalıqları; habelə

Hesabatvermə cədvəli.

A26. Qrupun tapĢırıq heyətinin pardığı təlimatların öyrənilməsi
aĢağıdakı məsələləri əhatə edə bilər:


Hesabat dəstinin tərtib edilməsi nöqteyi-nəzərindən
təlimatların dəqiqliyi və praktik səmərəliliyi;



Təlimatlarda aĢağıdakıların mövcudluğu:
o

Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin
xüsusiyyətlərinin yetərli qaydada təsvir edilməsi;

o

Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin
tələblərinə riayət edilməsi üçün yetərli olan açıqlamaların Ģərtləri, məsələn, əlaqəli tərəflərlə münasibət
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və əməliyyatların və seqmentlər haqqında
məlumatların açıqlanması;
o

o

Konsolidasiya tənzimləmələrinin müəyyənləĢdirilməsi, məsələn, qrupdaxili əməliyyatlar, reallaĢdırılmamıĢ mənfəət və qrupdaxili hesab qalıqları; habelə
Maliyyə məlumatlarının bölmə rəhbərliyi tərəfindən
təsdiqlənməsinə verilən tələblər.

Dələduzluq (Ġst: Paraq. 17)
A27. Auditor dələduzluq nəticəsində maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyənləĢdirməli və qiymətləndirməli, habelə qiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı lazımi cavab tədbirləri
iĢləyib hazırlamalı və həyata keçirməlidir.18 Dələduzluq
nəticəsində qrup maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər
riskinin müəyyənləĢdirilməsi üçün istifadə olunan məlumatlara
aĢağıdakılar daxil ola bilər:




18

Qrup maliyyə hesabatlarında dələduzluq nəticəsində
əhəmiyyətli təhriflər riskinə dair qrupun rəhbərliyinin
qiymətləndirməsi;
Qrupun rəhbərliyi tərəfindən tətbiq edilən qrupda dələduzluq
risklərinin müəyyənləĢdirilməsi prosesi və həmin risklərə
qarĢı cavab tədbirləri, o cümlədən qrupun rəhbərliyi
tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢ bütün konkret dələduzluq
riskləri, habelə dələduzluq riskinin olması ehtimal edilən
hesab qalıqları, əməliyyatların kateqoriyaları və ya
məlumatların açıqlanması;
Dələduzluq riskinin olması ehtimal edilən konkret
bölmələrin mövcudluğu;



Qrupun rəhbərliyinin dələduzluq risklərinin müəyyənləĢdirilməsi və həmin risklərə qarĢı cavab tədbirləri prosesi, habelə belə riskləri azaltmaq üçün qrupun rəhbərliyinin
tətbiq etdiyi nəzarət vasitələrinin qrupun idarəetməsinə
məsul Ģəxslərinin keçirdiyi monitorinqi;



Bölməyə və qrupa dair müəyyənləĢdirilmiĢ, Ģübhə
doğuran və ehtimal edilən dələduzluq faktları barədə qrupun

BAS



240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti―
BAS.
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tapĢırıq heyətinin sorğularına qrupun idarəetməsinə məsul
Ģəxslərin, qrupun rəhbərliyinin, daxili audit xidmətinin və
zərurət olarsa, bölmələrin rəhbərliyinin və auditorlarının
və digər Ģəxslərin cavabları.
Qrup maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər riski, o cümlədən
dələduzluq riskləri ilə əlaqədar qrupun tapşırıq heyətinin üzvləri və
bölmə auditorları arasında müzakirə (Ġst: Paraq. 17)
A28. TapĢırıq heyətinin əsas üzvləri dələduzluq və ya səhv nəticəsində
maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərə müəssisənin həssaslığını müzakirə etməli, dələduzluq nəticəsində baĢ verən
risklərə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Qrup auditində bu müzakirələrə bölmə auditorları da qoĢula bilər.19 Qrupun rəhbərliyinin
belə müzakirələrin iĢtirakçılarının kimlər olması, müzakirələrin
məzmunu, keçirilməsi qaydası və müddəti haqqında qərarı bir
neçə amildən, o cümlədən qrupla əvvəlki iĢ təcrübəsindən asılıdır.
A29. Müzakirələr aĢağıdakıları həyata keçirmək imkanını təmin edir:

19



Bölmələr və onların mühiti, o cümlədən qrupdaxili nəzarət
vasitələri haqqında məlumat mübadiləsi;



Bölmələrin və ya qrupun biznes riskləri haqqında məlumat
mübadiləsi;



Qrup maliyyə hesabatlarının hansı hallarda dələduzluq və
ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinə məruz qala
bilməsi, qrupun rəhbərliyinin və bölmə rəhbərliyinin maliyyə
hesabatlarında necə saxtakarlıq etməsi və bunu necə gizlətməsi, bölmələrin aktivlərinin qanunsuz yolla necə mənimsənilməsi haqqında fikir mübadiləsi;



Qrupun rəhbərliyi və ya bölmə rəhbərliyi tərəfindən istifadə
edilən, onların qeyri-obyektivlinə dəlalət edə bilən və gəlirlərin təhrif edilməsi məqsədilə tətbiq edilən, maliyyə
hesabatlarının saxtalaĢdırılmasına gətirib çıxaracaq metodun, məsələn, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun gəlməyən gəlirlərin tanınması qaydasının
müəyyənləĢdirilməsi;



Qrupun rəhbərliyi, bölmə rəhbərliyi və ya baĢqaları tərəfindən

240 saylı BAS, 15-ci paraqraf; 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 10-cu paraqraf.
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dələduzluq törətmək, dələduzluğun törədilməsi imkanını
təmin etmək və ya qrupun rəhbərliyinə, bölmə rəhbərliyinə və
ya digər Ģəxslərə dələduzluğun törədilməsini əsaslandırmaq üçün peĢəkarlıq etikasının olmamasını və mühitin olmasını
təsdiqləmək məqsədilə qrupun rəhbərliyinə, bölmələrin
rəhbərliyinə və ya digər Ģəxslərə stimul yaradan və ya
təsir göstərən kənar və daxili amillərin müzakirə edilməsi;


Qrup rəhbərliyinin və ya bölmə rəhbərliyinin nəzarət vasitələrinə etinasızlığı riskinin nəzərə alınması;



Qrup maliyyə hesabatları üçün bölmələrin maliyyə
məlumatlarının hazırlanmasında vahid uçot siyasətinin tətbiq olunub-olunmamasını müəyyənləĢdirmək, əgər tətbiq
edilməyibsə, onda uçot siyasətlərində fərqlərin necə
müəyyənləĢdirilməsi və tənzimlənməsinin nəzərə alınması
(maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri bunu tələb
edirsə);



Bölmələrdə müəyyənləĢdirilmiĢ dələduzluq faktlarının və
ya bölmədə dələduzluğun mövcud olmasını göstərən
məlumatın müzakirə edilməsi;



Milli qanunlara və ya qaydalara riayət olunmamasını
göstərən məlumatların, məsələn, rüĢvətlərin verilməsi və
müvafiq olmayan transfert qiymətqoyması haqqında
məlumatların mübadiləsi.

A30. Əlavə 3-də ayrılıqda və məcmu halında birlikdə daxil olmaqla,
qrup maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflər riskini, o cümlədən dələduzluq nəticəsində yaranan riskləri göstərə bilən Ģərait
və ya hadisələrə dair nümunələr təqdim edilir.
Risklərin qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq. 18)
A31. Qrupun tapĢırıq heyətinin qrup səviyyəsində maliyyə hesabatlarının
əhəmiyyətli təhriflər riskini qiymətləndirməsi o cümlədən aĢağıdakı məlumatlara əsaslanır:


Qrupun, onun bölmələrinin və onların mühitinin və konsolidasiya prosesinin öyrənilməsindən əldə edilən məlumatlar, eləcə də konsolidasiyaya müvafiq olan qrupdaxili
nəzarət vasitələrinin, o cümlədən konsolidasiya prosesinə
839

600 saylı BAS

BAS

Risk amilləri (Ġst: Paraq. 18)

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - QRUP MALĠYYƏ HESABATLARININ
AUDĠTĠ (O CÜMLƏDƏN BÖLMƏ AUDĠTORLARININ ĠġĠ)

nəzarət vasitələrinin strukturunun və tətbiqinin qiymətləndirilməsinin nəticələri üzrə əldə olunan audit sübutları.


Bölmə auditorlarından əldə edilmiĢ məlumatlar.

Bölmə auditorlarının iĢinin öyrənilməsi (Ġst: Paraq. 19)
A32. Qrupun tapĢırıq heyəti qrup auditinin məqsədləri üçün bölmənin
maliyyə məlumatlarının auditini ona tapĢırmaq planlaĢdırıldığı
vaxtdan etibarən bölmə auditorunun iĢini öyrənir. Məsələn, əgər
qrupun tapĢırıq heyəti hər hansı bölmə üzrə yalnız qrupdaxili
analitik prosedurları yerinə yetirməyi planlaĢdırırsa, həmin
bölmələrin auditorlarının iĢini öyrənməyə zərurət olmayacaqdır.
Qrupun tapşırıq heyətinin bölmə auditorunun işini və audit sübutlarının
mənbəyini öyrənmək məqsədilə yerinə yetirdiyi prosedurlar (Ġst: Paraq. 19)
A33. Bölmə auditorunun iĢini öyrənmək məqsədilə qrupun tapĢırıq
heyətinin yerinə yetirdiyi prosedurların xüsusiyyəti, müddəti və
dərəcəsi bir sıra amillərdən, o cümlədən belə bölmə auditoru ilə
əvvəlki iĢ təcrübəsi və ya onun barəsində informasiyanın mövcudluğundan, qrupun tapĢırıq heyəti və bölmə auditoru tərəfindən
ümumi qayda və prosedurların tətbiqi dərəcəsindən asılı olur,
məsələn:




Qrupun tapĢırıq heyəti və bölmə auditoru aĢağıdakıları tətbiq edirlərmi:
o

ĠĢlərin yerinə yetirilməsinin vahid qayda və prosedurları (məsələn, audit metodları);

o

Keyfiyyətə nəzarətin vahid qayda və prosedurları;
yaxud

o

Monitorinqin vahid qayda və prosedurları.

AĢağıdakıların eyniliyi və ya oxĢarlığı:
o

Qanun və qaydalar və ya hüquqi sistemlər;

o

PeĢəkar nəzarət, nizam-intizam və keyfiyyətə kənar
nəzarət;

o

Təhsil və təlim;

o

PeĢəkar təĢkilatlar və standartlar; yaxud

600 saylı BAS

840

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - QRUP MALĠYYƏ HESABATLARININ
AUDĠTĠ (O CÜMLƏDƏN BÖLMƏ AUDĠTORLARININ ĠġĠ)
o

Dil və mədəniyyət.

A34. Bu amillər qarĢılıqlı əlaqədədir və bir-birini istisna etmir. Məsələn, davamlı olaraq vahid keyfiyyətə nəzarət və monitorinq
qaydalarını və prosedurlarını və ümumi audit metodlarını tətbiq
edən və ya qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı kimi eyni yurisdiksiyada fəaliyyət göstərən A bölməsi auditorunun iĢini öyrənmək
məqsədilə qrupun tapĢırıq heyətinin yerinə yetirdiyi prosedurların
əhatə dairəsi vahid keyfiyyətə nəzarət və monitorinq qaydalarını
və prosedurlarını və ümumi audit metodlarını tətbiq etməyən və
ya qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı kimi xarici yurisdiksiyada
fəaliyyət göstərən B bölməsi auditorunun iĢini öyrənmək məqsədilə qrupun tapĢırıq heyətinin yerinə yetirdiyi prosedurların əhatə
dairəsindən kiçik ola bilər. A və B bölmələrinin auditorları ilə
əlaqədar yerinə yetirilən prosedurların xüsusiyyətləri də fərqli ola
bilər.

20



Qrupun tapĢırıq heyətinin və bölmə auditorunun vahid monitorinq qaydaları və prosedurlarına əsasən fəaliyyət
göstərən və onlara riayət edən Ģirkət və ya Ģəbəkəyə məxsus
olması halında keyfiyyətə nəzarətin monitorinqi sisteminin
iĢinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi;20



Bölmə auditoru ilə görüĢmək və 19(a)-(c) bəndlərində
nəzərdə tutulan məsələləri müzakirə etmək;



Bölmə auditorundan 19(a)-(c) bəndlərində nəzərdə tutulan
məsələləri yazılı Ģəkildə təsdiqləməyi tələb etmək. Bölmə
auditorunun yazılı təsdiqləməsinin nümunəsi Əlavə 4-də
verilmiĢdir;



19 (a)-(c) bəndlərində nəzərdə tutulan məsələlər barədə
sorğu vərəqələrini doldurmaq üçün bölmə auditoruna
xahiĢlə müraciət etmək;



Bölmə auditorunun iĢini qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢının

1 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapĢırıqları yerinə yetirən Ģirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət‖ BKNS-nin 54-cü
paraqrafının tələblərinə və ya tələbləri ən azı eyni səviyyədə olan milli standartlarına uyğun olaraq.
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A35. Qrupun tapĢırıq heyəti bölmə auditorunun iĢini müxtəlif üsullarla
öyrənə bilər. Bölmə auditorunun cəlb edilməsinin birinci ilində
qrupun tapĢırıq heyəti, məsələn, aĢağıdakıları yerinə yetirir:

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - QRUP MALĠYYƏ HESABATLARININ
AUDĠTĠ (O CÜMLƏDƏN BÖLMƏ AUDĠTORLARININ ĠġĠ)

Ģirkətindən olan həmkarları və ya bölmə auditorunun iĢi
haqqında məlumatlı olan səriĢtəli üçüncü Ģəxslə müzakirə
etmək; yaxud


Bölmə auditorunun aid olduğu peĢəkar qurumlardan, ona
lisenziya vermiĢ səlahiyyətli orqanlardan və ya digər
üçüncü Ģəxslərdən xasiyyətnamə almaq.

Sonrakı illərdə bölmə auditorunun iĢinin təhlili qrupun tapĢırıq
heyətinin həmin bölmə auditoru ilə əvvəlki iĢ təcrübəsinə
əsaslana bilər. Qrupun tapĢırıq heyəti bölmə auditorundan
19(a)-(c) bəndlərində qeyd olunan məsələlər ilə əlaqədar olaraq
əvvəlki ildən bəri hər hansı dəyiĢikliyin baĢ verib-verməməsini
təsdiqləməyi tələb edə bilər.
A36. Auditor fəaliyyətinə nəzarət və auditor yoxlamalarının keyfiyyətinə nəzarət üzrə müstəqil orqanlar varsa, onda tənzimləyici
mühitə bələdlik bölmə auditorunun müstəqilliyinin və
səriĢtəliliyinin qiymətləndirilməsində qrupun tapĢırıq heyətinə
kömək edə bilər. Tənzimləyici mühit haqqında məlumat bölmə
auditorundan və ya müstəqil nəzarət orqanlarından əldə edilə
bilər.
Qrup auditində tətbiq edilən etik normalar (Ġst: Paraq. 19(a))
A37. Qrup auditinin məqsədləri üçün bölmənin maliyyə məlumatlarının
auditi üzrə iĢləri yerinə yetirərkən bölmə auditoru qrup auditində
tətbiq olunan etik normalara riayət etməlidir. Həmin normalar
müxtəlif ola bilər və bölmə auditorunun yurisdiksiyasında
məcburi auditi yerinə yetirən zaman tətbiq olunan tələblərdən
fərqlənə bilər və ya həmin tələbləri tamamlaya bilər. Buna görə,
qrupun tapĢırıq heyəti aydınlaĢdırmalıdır ki, bölmə auditoru qrup
auditində tətbiq edilən etik normaları baĢa düĢürmü və onlara
qrup auditi çərçivəsində öz öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün
yetərli səviyyədə riayət etmək niyyətindədirmi.
Bölmə auditorunun peşəkar səriştəliliyi (Ġst: Paraq. 19(b))
A38. Bölmə auditorunun peĢəkar səriĢtəliliyinin qrupun tapĢırıq heyəti
tərəfindən keçirilən təhlili o cümlədən aĢağıdakı məsələləri əhatə
edə bilər:


Bölmə auditoru qrupun auditor yoxlamasında tətbiq olu-
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nan audit standartlarını və digər tələbləri qrup auditi
çərçivəsində öz öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün yetərli
səviyyədə baĢa düĢürmü.


Bölmə auditoru konkret bölmənin maliyyə məlumatlarının auditi üçün zəruri olan xüsusi səriĢtələrə (məsələn,
sahəyə dair biliklərə) malikdirmi.



Müvafiq olarsa, bölmə auditoru qrup auditi çərçivəsində öz
öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün yetərli olan həcmdə
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri ilə
tanıĢdırmı (qrupun rəhbərliyinin bölmələrə təqdim edilən təlimatlarında, bir qayda olaraq, maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinin xüsusiyyətləri təsvir edilir).

Qrupun tapşırıq heyəti ilə bölmə auditoru arasında qarşılıqlı anlaşmanın
tətbiqi (Ġst: Paraq. 20)

A40. Bununla belə, qrupun tapĢırıq heyəti bölmə auditorunun peĢəkar
səriĢtəliliyi haqqında cüzi narahatlıqları (məsələn, sahə barədə
yetərincə biliyə malik olmaması) və ya auditor fəaliyyətinə fəal
nəzarətin olmaması Ģəraitində onun iĢini bölmə auditorunun
iĢində iĢtirak etməklə, bölmənin maliyyə məlumatlarına dair
əlavə risk qiymətləndirməsini və ya əlavə audit prosedurlarını
yerinə yetirməklə əvəzləyə bilər.
A41. Qanun və ya qaydalar bölmə auditorunun audit sənədləĢdirməsinin
əhəmiyyətli hissələrinə giriĢi qadağan edirsə, bu zaman qrupun
tapĢırıq heyəti zəruri məlumatları əhatə edən memorandumu
hazırlamağı bölmə auditorundan xahiĢ edə bilər.
Əhəmiyyətlilik (Ġst. Paraq. 21-23)
A42. Auditordan aĢağıdakıları yerinə yetirmək tələb olunur:21
(a) Ümumi audit strategiyasını formalaĢdıran zaman aĢağı21

320 saylı ―Auditin planlaĢdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik‖ BAS, 10-11-ci
paraqraflar.
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A39. Qrupun tapĢırıq heyəti bölmə auditorunun iĢində iĢtirak etməklə,
bölmənin maliyyə məlumatlarına dair əlavə risk qiymətləndirməsini və ya əlavə audit prosedurlarını yerinə yetirməklə,
bölmə auditorunun müstəqil olmaması faktını kompensasiya edə
bilməz.

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - QRUP MALĠYYƏ HESABATLARININ
AUDĠTĠ (O CÜMLƏDƏN BÖLMƏ AUDĠTORLARININ ĠġĠ)

dakıları müəyyənləĢdirmək:
(i)

Bütövlükdə maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik
dərəcəsi; habelə

(ii)

Müəssisənin konkret Ģəraitlərində bütövlükdə
maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsindən aĢağı olan, bu maliyyə hesabatları əsasında istifadəçilərin iqtisadi qərarlarına təsir göstərən
müəyyən əməliyyat sinifləri, hesab qalıqları və ya
açıqlamalar varsa, həmin əməliyyatların xüsusi kateqoriyalarına, hesab qalıqlarına və ya açıqlamalara tətbiq
edilən əhəmiyyətlilik dərəcəsi və ya dərəcələri; habelə

(b) Əhəmiyyətliliyin həddini müəyyən etmək.
Qrup auditi kontekstində əhəmiyyətlilik həm bütövlükdə qrup
maliyyə hesabatları, həm də bölmələrin maliyyə məlumatları
üçün müəyyənləĢdirilir. Bütövlükdə qrup maliyyə hesabatları
üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsindən qrupun ümumi audit strategiyası iĢlənib hazırlanarkən istifadə olunur.
A43. Qrup maliyyə hesabatlarında aradan qaldırılmamıĢ və aĢkarlanmamıĢ təhriflər məcmusunun bütövlükdə qrup maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətlilik həddini aĢması ehtimalını qəbul olunan
aĢağı səviyyəyə qədər azaltmaq üçün bölmənin əhəmiyyətlilik
həddi qrup maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik həddindən
daha aĢağı müəyyən edilir. Müxtəlif bölmələr üçün fərqli
əhəmiyyətlilik həddi müəyyən edilə bilər. Bölmələrin əhəmiyyətlilik həddinin bütövlükdə qrup maliyyə hesabatları üzrə
əhəmiyyətlilik həddinin riyazi hissəsi olmasına ehtiyac yoxdur
və nəticədə, bölmələr üçün əhəmiyyətlilik həddinin məcmu cəmi
bütövlükdə qrup maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətlilik həddindən artıq ola bilər. Bölmənin əhəmiyyətlilik həddindən bölmə
üçün ümumi audit strategiyası iĢlənib hazırlanarkən istifadə olunur.
A44. Əhəmiyyətlilik həddi maliyyə məlumatları 26-cı, 27(a) və 29-cu
paraqraflara müvafiq olaraq, qrup auditi çərçivəsində auditi
aparılacaq və təhlil ediləcək bölmələr üçün müəyyən edilir.
Bölmənin əhəmiyyətlilik həddindən bölmə auditoru tərəfindən
aradan qaldırılmayan aĢkar olunmuĢ təhriflərin ayrılıqda və ya
baĢqaları ilə birlikdə məcmu halında əhəmiyyətliliyinin
600 saylı BAS
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qiymətləndirilməsində istifadə olunur.
A45. Təhriflərin əhəmiyyətlilik həddi bölmələrin əhəmiyyətliliyinə
əlavə olaraq təyin edilir. Bölmələrin maliyyə məlumatlarında
aĢkar edilmiĢ və müəyyən edilmiĢ əhəmiyyətlilik həddini aĢan
təhriflər qrupun tapĢırıq heyətinin diqqətinə çatdırılır.
A46. Bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi zamanı bölmənin auditoru (və ya qrupun tapĢırıq heyəti) bölmə səviyyəsində
əhəmiyyətlilik həddi təyin edir. Bu, bölmələrin maliyyə məlumatlarında aradan qaldırılmamıĢ və müəyyən edilməmiĢ təhriflərin
məcmu halında bölmələr üçün təyin edilmiĢ əhəmiyyətlilik həddini aĢması ehtimalını qəbul olunan aĢağı səviyyəyə qədər azaltmaq üçün lazımdır. Praktikada qrupun tapĢırıq heyəti bölmə üçün
belə kiçik əhəmiyyətlilik həddi təyin edə bilər. Bu halda bölmə
auditoru bölmənin əhəmiyyətlilik həddindən bölmələrin maliyyə
məlumatlarının əhəmiyyətli təhriflər riskini qiymətləndirmək və
qiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı cavab tədbirləri qismində əlavə
audit prosedurları iĢləyib hazırlamaq, habelə müəyyənləĢdirilmiĢ
təhriflərin istər ayrılıqda, istərsə də baĢqaları ilə birlikdə məcmu
halında əhəmiyyətliliyini qiymətləndirmək üçün istifadə edir.
QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı cavab tədbirləri

A47. Qrupun tapĢırıq heyətinin bölmənin maliyyə məlumatlarının auditi
üzrə görüləcək iĢlərin növünün və özünün bölmə auditorunun
iĢində iĢtirakının müəyyənləĢdirməsi zamanı qrupun tapĢırıq
qrupu aĢağıda göstərilən amilləri nəzərə ala bilər:
(a) Bölmənin əhəmiyyətliliyi;
(b) Qrup maliyyə hesabatlarında müəyyən edilmiĢ mühüm
əhəmiyyətli təhriflər riski;
(c) Qrupun tapĢırıq heyətinin qrupdaxili nəzarət vasitələrinin
strukturunun və tətbiqinin qiymətləndirilməsini yerinə yetirməsi; habelə
(d) Qrupun tapĢırıq heyətinin bölmə auditorunun iĢini öyrənməsi.
Diaqramda bölmənin əhəmiyyətliliyinin qrupun tapĢırıq heyətinin
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Bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə görüləcək işlərin
növünün müəyyənləşdirilməsi (Ġst: Paraq. 26-27)
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bölmənin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə görüləcək iĢlərin
növünün müəyyənləĢdirməsinə necə təsir etdiyi göstərilir.
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Bölmə qrup üçün fərdi
maliyyə
əhəmiyyətinə
malikdirmi? (Paraq. 26)

BƏLĠ
Bölmənin maliyyə

XEYR

Bölmənin maliyyə
Bölmə özünün
xüsusiyyətləri və ya
Ģəraitlərinə

məlumatlarıının auditi;*
BƏLĠ

görə qrup maliyyə
hesabatlarında böyük
əhəmiyyətli təhriflər
riski yarada

yaxud mümkün əhəmiyyətli risklərlə bağlı bir və
ya bir neçə hesab
qalıqlarının,
əməliyyatların kateqoriyalarının
və
ya
açıqlamaların auditi;
yaxud mümkün əhəmiyyətli
risklərlə bağlı xüsusi

XEYR
Əhəmiyyətli olmayan bölmələr
üçün qrup səviyyəsində yerinə
yetirilmiĢ analitik prosedurlar

əsaslandırmaq üçün
yetərli
münasib
audit sübutları əldə
etməyə
imkan
verirmi? (Paraq. 29)

BƏLĠ

Bölmə auditorları ilə
əlaqə (Paraq. 40)

XEYR

Əlavə olaraq seçilmiĢ bölmələrə münasibətdə:
bölmənin maliyyə məlumatlarının auditi;* yaxud
bir və y bir neçə hesab qalıqlarının,əməliyyatların
kateqoriyalarının və ya açıqlamaların auditi;

* Bölmələrin əhəmiyyətlilik həddi

yaxud bölmənin maliyyə məlumatlarıının təhlili;
yaxud xüsusi prosedurlar (Paraq. 29)
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Əhəmiyyətli bölmələr (Ġst: Paraq. 27(b)-(c))
A48. Qrupun tapĢırıq heyəti bölməni o əsasda əhəmiyyətli kimi
müəyyən edə bilər ki, bu bölmə özünün xüsusiyyətləri və
Ģəraitlərinə görə qrup maliyyə hesabatlarında böyük əhəmiyyətli
təhriflər riski yaradır. Bu halda qrupun tapĢırıq heyəti hesab
qalıqlarını, əməliyyat kateqoriyalarını və bu cür risklərlə bağlı olan
məlumatların açıqlanmasını müəyyən edə bilər. Belə Ģəraitlərdə
qrupun tapĢırıq heyəti yalnız bu hesab qalıqlarının, əməliyyatların
kateqoriyalarının və ya məlumatların açıqlanmasının auditini həyata
keçirməyi və ya bölmə auditorundan bunları həyata keçirməyi
qərara ala bilər. Məsələn, A6 paraqrafında təsvir olunduğu kimi,
bölmənin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə iĢlər bu bölmənin
valyuta əməlyyatları ilə bağlı hesab qalıqlarının, əməliyyat siniflərinin və məlumatların açıqlanmasının auditi ilə məhdudlaĢdırıla
bilər. Qrupun tapĢırıq heyəti bölmə auditoruna müəyyən
əməliyyatların kateqoriyalarının, hesab qalıqlarının və ya
məlumatların açıqlanmasının auditini həyata keçirməyi tapĢırdıqda, qrupun tapĢırıq heyətinin tapĢırığında (bax: 40-cı paraqraf)
belə bir fakt nəzərə alınmalıdır ki, maliyyə hesabatlarının
bir çox maddələri qarĢılıqlı əlaqədədir.
A49. Qrupun tapĢırıq heyəti qrup maliyyə hesabatlarında ehtimal olunan böyük əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı cavab tədbirləri qismində audit prosedurlarını iĢləyib hazırlaya bilər. Məsələn,
mal-material ehtiyatlarının mənəvi cəhətdən köhnəlməsi üzrə
ehtimal olunan əhəmiyyətli risklər olduqda, qrupun tapĢırıq heyəti
böyük həcmdə potensial köhnəlmiĢ mal-material ehtiyatlarına
malik olan bölmədə inventarın qiymətləndirilməsi üzrə xüsusi
audit prosedurlarını həyata keçirə və ya bunu həyata keçirməyi
bölmə auditoruna tapĢıra bilər.
Əhəmiyyətli olmayan bölmələr (Ġst: Paraq. 28-29)
A50. Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinin Ģəraitindən asılı olaraq,
bölmələrin maliyyə məlumatları analitik prosedurlar keçirmək
üçün müxtəlif səviyyələrdə ümumiləĢdirilə bilər. Analitik prosedurların nəticələri əhəmiyyətli olmayan bölmələrin ümumiləĢdirilmiĢ maliyyə məlumatlarında böyük əhəmiyyətli təhriflər riskinin olmaması haqqında qrupun tapĢırıq heyətinin fikrini
təsdiqləyir.
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A51. 29-cu paraqrafın məqsədləri üçün neçə bölmə seçmək və onlardan
hansı birini seçmək, habelə seçilmiĢ bölmələrin maliyyə
məlumatlarının auditi üzrə iĢlərin növü haqqında qrupun tapĢırıq
qrupunun qərarı bir sıra amillərdən, məsələn, aĢağıdakılardan
asılı ola bilər:



Əhəmiyyətli bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditinin
nəticələri üzrə əldə edilməsi ehtimal edilən audit sübutlarının həcmi.
Həmin bölmə bu yaxınlarda formalaĢdırılıbmı və ya əldə
olunubmu.



Bölmədə hansısa əhəmiyyətli dəyiĢikliklər baĢ veribmi.



Daxili audit xidməti bölmənin auditi üzrə hər hansı bir iĢi
yerinə yetiribmi və bu iĢ qrupun auditor yoxlamasına necə
təsir göstərib.



Bölmələrdə vahid sistem və proseslər tətbiq edilirmi.



Qrupdaxili nəzarət vasitələrinin səmərəliliyi.



Qrup səviyyəsində həyata keçirilən analitik prosedurların nəticələri üzrə müəyyənləĢdirilmiĢ qeyri-adi dəyiĢikliklər.



Bölmələrin fərdi maliyyə əhəmiyyətliliyi və ya onun bu
kateqoriyadan olan digər bölmələrlə müqayisədə yaratdığı
risk.



Bölmə qanun, qayda və ya digər səbəblərdən auditdən
keçməlidirmi.

Bu kateqoriyadan olan bölmələrin seçimində gözlənilməzlik
amilinin nəzərə alınması bölmələrin maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflərin müəyyən edilməsi ehtimalını artıra bilər.
Bölmələrin seçimi zamanı çox vaxt dövri rotasiya tətbiq olunur.
A52. Bölmənin maliyyə məlumatlarının təhlili, zərurət olduqda, tapĢırığın Ģəraitinə uyğunlaĢdırılmıĢ 2400 saylı22 və ya 2410 saylı23
təhlil tapĢırıqlarına dair beynəlxalq standartlara (ISRE) müvafiq
olaraq yerinə yetirilə bilər. Qrupun tapĢırıq heyəti bu iĢə əlavə
22
23

2400 saylı ―Maliyyə hesabatlarının təhlili üzrə tapĢırıqlar‖ TTBS.
2410 saylı ―Aralıq maliyyə məlumatlarının müəssisənin müstəqil auditoru tərəfindən yerinə yetirilmiĢ təhlili‖ TTBS.
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olaraq, həmçinin, baĢqa prosedurlar da təyin edə bilər.
A53. 13-cü paraqrafda izah olunduğu kimi, qrup yalnız əhəmiyyətli olmayan bölmələrdən ibarət ola bilər. Bu hallarda qrupun tapĢırıq
heyəti 29-cu paraqrafa uyğun olaraq, bölmələrin maliyyə
məlumatlarının auditi üzrə iĢlərin növünün müəyyən edilməsi vasitəsilə qrup üzrə auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit sübutu əldə edə bilər. Qrupun tapĢırıq heyəti və ya
bölmə auditoru yalnız qrupdaxili nəzarət vasitələrinin test yoxlamasını və bölmələrin maliyyə məlumatları üzrə analitik prosedurları yerinə yetirdikdə, qrupun tapĢırıq heyəti çətin ki, qrup
üzrə auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit
sübutu əldə etsin.
Bölmə auditorlarının işində iştirak (Ġst: Paraq. 30-31)
A54. Qrupun tapĢırıq heyətinin bölmə auditorunun iĢində iĢtirakı barədə
qərara təsir göstərə biləcək amillərə aĢağıdakılar daxildir:
(a) Bölmənin əhəmiyyətliliyi;
(b) Qrup maliyyə hesabatlarında böyük əhəmiyyətli təhriflər
riskinin aĢkar edilməsi; habelə
(c) Qrupun tapĢırıq heyətinin bölmə auditorunun iĢini öyrənməsi.
Əhəmiyyətli bölmə və ya müəyyən edilmiĢ əhəmiyyətli risklər
halında qrupun tapĢırıq heyəti 30-31-ci paraqraflarda təsvir edilən
prosedurları yerinə yetirir. Əhəmiyyətli olmayan bölmə halında
qrupun tapĢırıq heyətinin bölmə auditorunun iĢində iĢtirakının
xüsusiyyəti, müddəti və dərəcəsi qrupun tapĢırıq heyətinin həmin
bölmə auditorunun iĢini öyrənməsinin nəticələrindən asılı olaraq
fərqlənir. Bölmənin əhəmiyyətli bölmə olmaması faktı ikinci
dərəcəli olur. Məsələn, hətta bölmə əhəmiyyətli hesab
edilmədikdə, buna baxmayaraq, əgər bölmə auditorunun peĢəkar
səriĢtəliliyinə (məsələn, sahə üzrə xüsusi biliklərinin olmaması)
dair azacıq Ģübhə olduqda və ya bölmə auditoru auditor
fəaliyyətinə fəal nəzarəti təmin etməyən bir mühitdə çalıĢdıqda,
qrupun tapĢırıq heyəti bölmə auditorunun riskin qiymətləndirilməsi üzrə iĢində özünün iĢtirakına qərar verə bilər.
A55. Qrupun tapĢırıq heyətinin bölmə auditorunu öyrənməsinin
nəticələrindən asılı olaraq, bölmə auditorunun iĢində onun iĢti600 saylı BAS
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rakı 30-31-ci və 42-ci paraqraflarda təsvir edilənlərlə
yanaĢı, aĢağıdakı formalarda ola bilər:
(a) Bölməni və onun mühitini öyrənmək məqsədilə bölmənin
rəhbərliyi və ya auditorları ilə görüĢ;
(b) Bölmə auditorlarının iĢləyib hazırladığı ümumi audit strategiyasının və audit planının təhlili;
(c) Bölmə səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər riskini müəyyənləĢdirmək və qiymətləndirmək üçün riski qiymətləndirmə
prosedurlarının həyata keçirilməsi. Bu iĢ qrupun tapĢırıq
heyəti tərəfindən müstəqil surətdə və ya bölmələrin auditorları ilə birgə həyata keçirilə bilər;
(d) Əlavə audit prosedurlarının iĢlənib hazırlanması və həyata
keçirilməsi. Bu prosedurlar qrupun tapĢırıq heyəti
tərəfindən müstəqil surətdə və ya bölmələrin auditorları ilə
birgə iĢlənib hazırlana və həyata keçirilə bilər;
(e) Bölmə auditorlarlarının və bölmələrin rəhbərliyinin yekun
görüĢündə və digər həlledici görüĢlərdə iĢtirakı;
(f) Bölmələrin auditorlarının audit sənədləĢdirilməsinin digər
əhəmiyyətli hissələrinin təhlili.
Konsolidasiya prosesi
A56. Konsolidasiya prosesində qrupun tapĢırıq heyətinin hesabatlarında
təqdim edilmiĢ adi əməliyyatların iĢlənməsi sistemlərindən
keçməyən və digər maliyyə məlumatlarında tətbiq olunan daxili
nəzarət sistemləri ilə əhatə edilə bilməyən məbləğlərə düzəliĢ
olunması tələb edilə bilər. Qrupun tapĢırıq heyətinin bu düzəliĢlərin
yararlığının, tamlığının və düzgünlüyünün qiymətləndirilməsi
aĢağıdakı aspektləri əhatə edə bilər:


Əhəmiyyətli düzəliĢlər müvafiq ilkin hadisə və əməliyyatları lazımi qaydada əks etdirirmi;



Bu əhəmiyyətli düzəliĢlər qrupun rəhbərliyi və zərurət olarsa,
bölmələrin rəhbərliyi tərəfindən düzgün hesablanıbmı,
iĢlənilibmi və təsdiqlənibmi;



Əhəmiyyətli düzəliĢlər yetərli sübutlarla və lazımi
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sənədləĢdirmə ilə əsaslandırılıbmı;


Qrupdaxili əməliyyatların və reallaĢdırılmamıĢ gəlirlərin
üzləĢdirilməsi və yenidən hesablanması düzgün aparılıbmı;
qrupdaxili hesab qalıqları düzgün hesablanıbmı.

Bölmə auditorları ilə əlaqə (Ġst: Paraq. 40-41)
A57. Qrupun tapĢırıq heyəti ilə bölmələrin auditorları arasında ikitərəfli
səmərəli əlaqə olmadıqda, qrupun tapĢırıq heyətinin qrup üzrə auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit sübutları
əldə edə bilməyəcəyi riski yaranır. Qrupun tapĢırıq heyətinin
tələblərinin düzgün və vaxtında bölmələrin auditorlarına çatdırılması onlar arasında ikitərəfli səmərəli əlaqə üçün əsas yaradır.
A58. Qrupun tapĢırıq heyətinin tələbləri çox vaxt təlimat məktubunda
(təlimatlarda) ifadə edilir. Əlavə 5-də bu cür məktuba daxil edilə
bilən məcburi və əlavə məsələlər barədə tövsiyələr verilir. Qrupun
tapĢırıq heyəti ilə bölmə auditorunun əlaqəsi çox vaxt memorandum və ya yerinə yetirilmiĢ iĢ barədə hesabat formasında həyata
keçirilir. Lakin qrupun tapĢırıq heyətinin bölmə auditoru ilə
əlaqəsinin hökmən yazılı Ģəkildə olması vacib deyildir. Məsələn,
qrupun tapĢırıq heyəti müəyyənləĢdirilmiĢ əhəmiyyətli riskləri
müzakirə etmək və bölmə auditorunun audit sənədləĢdirməsinin müvafiq hissələri ilə tanıĢ olmaq üçün bölmə auditoru ilə görüĢə bilər.
Bu zaman bu və digər BAS-ların sənədləĢdirmə tələbləri tətbiq edilir.
A59. Qrupun tapĢırıq heyəti ilə əlaqə çərçivəsində bölmə auditoru,
məsələn, qanun və ya qaydalarla qadağan edilməyibsə, qrupun
tapĢırıq heyətinə əhəmiyyətli audit sənədləĢdirilməsinə giriĢə icazə
verməlidir.
A60. Bölmə auditoru qrupun tapĢırıq heyətinin tərkibinə daxil olduqda,
onunla dəqiq əlaqə məsələsi konkret yazılı məlumat
mübadiləsindən əlavə, digər vasitələrlə həll edilə bilər, məsələn:


Bölmə auditorunun ümumi audit strategiyasına və audit
planına giriĢi qrupun tapĢırıq heyətinin 40-cı paraqrafda
göstərilmiĢ tələblərini iĢıqlandırmaq üçün yetərli ola bilər;
habelə



Qrupun tapĢırıq heyətinin bölmə auditorunun audit
sənədləĢdirilməsini təhlil etməsi qrupun tapĢırıq heyətinin 41-
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ci paraqrafda təsvir edilmiĢ qənaətləri üçün məlumat almağa
yetərli ola bilər.
Əldə edilmiĢ audit sübutlarının yetərliliyinin və münasibliyinin
qiymətləndirilməsi
Bölmə auditorunun audit sənədləşdirməsinin təhlili (Ġst: Paraq. 42(b))
A61. Bölmə auditorunun audit sənədləĢdirməsinin müxtəlif hissələrinin
qrup auditi üçün əhəmiyyətliliyi Ģəraitdən asılı olaraq fərqlənə
bilər. Çox vaxt əsas diqqət qrup maliyyə hesabatlarının böyük
əhəmiyyətli təhriflər riski ilə bağlı olan audit sənədləĢdirilməsinə yetirilir. Təhlilin həcmi bölmə auditorunun sənədləĢdirməsinin Ģirkətdə
tətbiq olunan təhlil prosedurundan keçib-keçməməsindən asılı
ola bilər.
Audit sübutlarının yetərliliyi və münasibliyi (Ġst. Paraq. 44-45)
A62. Qrupun tapĢırıq heyəti qrup auditor rəyini əsaslandırmaq üçün
yetərli münasib audit sübutlarının əldə olunmaması qənaətinə
gəldikdə, bölmə auditoruna əlavə prosedurları yerinə yetirməyi
tapĢıra bilər. Bu, mümkün olmadıqda, qrupun tapĢırıq heyəti
bölmənin maliyyə məlumatlarının auditinə dair öz prosedurlarını
yerinə yetirə bilər.

BAS

A63. Qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢının qrupun tapĢırıq heyəti tərəfindən
müəyyən edilmiĢ və ya bölmə auditoru tərəfindən xəbər verilmi
istənilən təhriflərin məcmu təsirini qiymətləndirməsi qrupun
tapĢırıq üzrə tərəfdaĢına bütövlükdə qrup maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmamasını müəyyənləĢdirməyə
kömək edir.
Qrupun rəhbərliyi və idarəetməyə məsul Ģəxsləri ilə əlaqə
Qrupun rəhbərliyi ilə əlaqə (Ġst. Paraq. 46-48)
A64. 240 saylı BAS-da dələduzluq barədə məlumatların rəhbərliyin və
rəhbərlik dələduzluğa cəlb edilmiĢ olduqda, idarəetməyə məsul
Ģəxslərin diqqətinə çatdırılmasına dair tələblər və tövsiyələr verilmiĢdir.24
A65. Qrupun rəhbərliyi müəyyən mənada xüsusilə vacib və əhəmiyyətli
məlumatları məxfi saxlamaqda maraqlı ola bilər. Bölmənin
24

240 saylı BAS, 40-42-ci paraqraflar.
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maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli rol oynaya bilən və bölmə
rəhbərliyinin xəbərsiz ola bildiyi məsələlərə aĢağıdakılar nümunə
ola bilər:






Potensial məhkəmə çəkiĢmələri.
Əhəmiyyətli əməliyyat aktivlərinin planlaĢdırılmıĢ özgəninkiləĢdirilməsi.
Sonrakı hadisələr.
Vacib hüquqi razılaĢmalar.

Qrupun idarəetməsinə məsul şəxsləri ilə əlaqə (Ġst: Paraq. 49)
A66. Qrupun tapĢırıq heyətinin qrupun idarəetməsinə məsul Ģəxslərin
diqqətinə çatdırdığı məsələlərin tərkibinə bölmələrin auditorları
tərəfindən xəbər verilmiĢ və qrupun tapĢırıq heyətinin fikrincə,
qrupun idarəetməsinə məsul Ģəxslərin öhdəlikləri nöqteyinəzərindən əhəmiyyətli olan məlumatlar daxil ola bilər. Qrupun
idarəetməsinə məsul Ģəxsləri ilə əlaqə auditor yoxlamasının müxtəlif mərhələlərində həyata keçirilir. Məsələn, 49(a)-(b) paraqrafında göstərilən məlumatlar qrupun tapĢırıq heyəti
bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditinə dair zəruri iĢlərin
həcmini müəyyən etdikdən sonra təqdim edilə bilər. Digər
tərəfdən, 49(c) paraqrafında nəzərdə tutulan məlumat auditor
yoxlamasının sonunda, 49(d)-(e) paraqrafında təsvir edilmiĢ
məlumatlar isə əldə olunduqca təqdim edilə bilər.
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Əlavə 1
(Ġst: Paraq. A19)

Qrupun tapĢırıq heyətinin qrup üzrə auditor rəyini
əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit sübutları əldə
edə bilmədiyi hallarda müstəqil auditor hesabatının
nümunəsi
Qeyd: Auditor hesabatının bu nümunəsində 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-a müvafiq olaraq ―Rəy‖ bölməsi birinci, ―Rəy üçün əsaslar‖ bölməsi
isə bilavasitə ―Rəy‖ bölməsindən sonra yerləĢdirilmiĢdir. Həmçinin,
mövcud olan auditorun məsuliyyətləri bölməsinə daxil edilmiĢ birinci və
sonuncu cümlə indi yeni ―Rəy üçün əsaslar‖ bölməsinə daxil edilmiĢdir.



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyekti olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam
dəstinin auditi. Audit qrup auditidir (yəni, 600 saylı BAS
tətbiq edilir).



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları müəssisənin
rəhbərliyi tərəfindən Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına (MHBS) (ümumi təyinatlı çərçivəyə)
uyğun hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir
edilən konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları üzrə
rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Qrupun tapĢırıq heyəti kapital üzrə uçot metodunu tətbiq
edən (60 mln. ABġ dolları həcmində olan ümumi aktivləri
əks etdirən maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda 15 mln.
ABġ dolları tanınmıĢdır) əhəmiyyətli bölməyə dair
yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilmir, çünki
qrupun tapĢırıq heyətinin mühasibat sənədlərinə,
bölmənin rəhbərliyinə və ya auditoruna çıxıĢı olmamıĢdır.



Qrupun tapĢırıq heyəti bölmənin 31 dekabr 20X1-ci il
tarixinə olan, auditor yoxlamasından keçirilmiĢ maliyyə
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Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
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hesabatları və müvafiq auditor hesabatı ilə tanıĢ olmuĢ,
habelə qrupun rəhbərliyində olan bölməyə dair maliyyə
məlumatlarını təhlil etmiĢdir.


Qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢının fikrincə, yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilə bilməməsinin nəticələri
qrup maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli xarakter
daĢıyır, lakin geniĢ yayılmamıĢdır.1



Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları ġurasının
“PeĢəkar mühasiblərin etika məcəlləsi” auditə dair tətbiq
edilən bütün müvafiq etika normalarını əhatə edir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a2 uyğun
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr və ya
Ģəraitlər ilə əlaqədar əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcud deyil.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a3 uyğun
məlumat vermək auditordan tələb olunmur nə də ki, o
bunu etmək qərarına gəlməmiĢdir.



Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarına dair Ģərti müsbət rəy digər məlumatlara da
təsir edir.



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə
məsul Ģəxslər ilə konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə
auditorun yerli qanunla tələb edilən digər hesabatvermə
məsuliyyətləri var.

1

Qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢının fikrincə, yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilə bilməməsinin
nəticələri qrup maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli xarakter daĢıyır, lakin geniĢ yayılmamıĢdırsa,
qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢı 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a müvafiq olaraq rəy verməkdən
imtina edir.
2
570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS.
3
701 saylı ―Müstəqil auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə‖ BAS.
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MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]
Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat4
ġərti müsbət rəy
Biz ABC Ģirkətinin və onun filiallarının (Qrupun) 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə olan maliyyə vəziyyətinə dair konsolidə edilmiĢ hesabat və həmin
tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu gəlirlər haqqında konsolidə edilmiĢ
hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat və
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat, habelə
konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən
mühasibat uçotunun əhəmiyyətli prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan
konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
Bizim fikrimizcə, müĢayiət edən konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları,
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən,
31 dekabr 20X1-ci il tarixinə Ģirkətin konsolidə edilmiĢ maliyyə
vəziyyətini, habelə onun konsolidə edilmiĢ maliyyə nəticələrini və
həmin vaxt baĢa çatan il üçün konsolidə edilmiĢ pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks etdirir
(və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).

Ġl ərzində əldə edilmiĢ və kapital üzrə uçot metodunun tətbiq olunduğu
xarici asılı müəssisə olan XYZ Ģirkətinə ABC Ģirkətinin investisiyaları
31 dekabr 20X1-ci il tarixinə olan maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə
olunmuĢ maliyyə hesabatlarında 15 mln. ABġ dolları həcmində əks etdirilmiĢ
və XYZ-nin xalis gəlirində ABC-nin payı həmin tarixdə bitən il üzrə məcmu
gəlir haqqında konsolidə olunmuĢ hesabata 1 mln. ABġ dolları həcmində
daxil edilmiĢdir. XYZ-nin maliyyə məlumatı, rəhbərliyi və auditorları
ilə əlaqəyə icazə verilmədiyinə görə, biz 31 dekabr 20X1-ci ildə
ABC-nin investisiyasının XYZ-də balans dəyəri və il ərzində
XYZ-nin xalis gəlirində ABC-in payı haqqında yetərli münasib
audit sübutu əldə edə bilmədik. Nəticədə bu məbləğlərə hər hansı
4

―Digər qanunvericilik və normativ tələblərə dair hesabat‖ adlı ikinci bölmə
olmadıqda ―Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına dair hesabat‖ bölməsinə
ehtiyac yoxdur.
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düzəliĢlərin zəruri olub-olmamasını müəyyən edə bilmədik.
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS-lara) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun
məsuliyyəti‖ bölməsində əks etdirilir. Biz Mühasiblər üçün Beynəlxalq
Etika Standartları ġurasının ―PeĢəkar mühasiblərin etika məcəlləsi‖nə
(IESBA Məcəlləsinə) uyğun olaraq Qrupdan asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu IESBA Məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə
yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət
rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn
“Maliyyə hesabatları və onlara dair auditor hesabatından fərqli
məlumatlar”]
[720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilən hesabatvermə tələblərinə
uyğun hesabatvermə - bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın5 2 saylı
Əlavəsi, Nümunə 6. Nümunə 6-dakı “Digər məlumatlar” bölməsinin
sonuncu paraqrafı elə uyğunlaşdırılmalıdır ki, şərti müsbət rəyin verilməsi
ilə nəticələnən, digər məlumatlara da təsir edən xüsusi məsələ də təsvir
edilsin.]
Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə
məsul Ģəxslərin məsuliyyətləri6
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a7 uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 2.]
Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun
məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 2. Yalnız listinq subyekti olan
müəssisələrin auditi üçün tətbiq edilən son iki paraqraf daxil
edilməməlidir.]
Digər hüquqi və normativ tələblər üzrə hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
5

720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti‖ BAS.
Auditor hesabatlarının bu nümunələrində ―rəhbərlik‖ və ―idarəetməyə məsul Ģəxslər‖ terminlərini
müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir
terminlə əvəz etmək tələb oluna bilər.
7
700 saylı ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat verilməsi‖ BAS.
6
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saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 2]
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı]
[Tarix]

BAS

Qrupun tapĢırığı üzrə tərəfdaĢının fikrincə, əgər qrup maliyyə
hesabatları üçün yetərli münasib audit sübutunun əldə oluna bilməməsinin
nəticələri əhəmiyyətli və geniĢ xarakter daĢıyırsa, qrupun tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢı 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq, rəy
verməkdən imtina edəcəkdir.

859

600 saylı BAS. Əlavə 1

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - QRUP MALĠYYƏ HESABATLARININ
AUDĠTĠ (O CÜMLƏDƏN BÖLMƏ AUDĠTORLARININ ĠġĠ)

Əlavə 2
(Ġst: Paraq. A23)

Qrupun tapĢırıq heyətinin nəzərdən keçirə bildiyi
məsələlərə dair nümunələr
Təqdim olunan nümunələr məsələlərin geniĢ dairəsini əhatə edir; lakin
onların heç də hamısının bütün qrup audit tapĢırıqlarına aidiyyəti yoxdur, nümunələrin siyahısı isə tam deyildir.
Qrupdaxili nəzarət vasitələri
1. Qrupdaxili nəzarət vasitələrinə aĢağıdakılarınbirləĢməsi daxil ola
bilər:


Fəaliyyətin inkiĢafını müzakirə etmək və nəticələri təhlil
etmək üçün qrupun rəhbərliyi ilə bölmə rəhbərliyi
arasında müntəzəm görüĢlər;



Qrupun rəhbərliyinə bölmələrin iĢinin nəticələrini büdcə ilə
müqayisə etməyə və müvafiq tədbirlər görməyə imkan
verən əməliyyatların və bölmələrin maliyyə nəticələrinin
monitorinqi, o cümlədən müntəzəm hesabat qaydası;



Qrupun rəhbərliyinin riski qiymətləndirmə prosesi, yəni qrup
maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhrifləri ilə nəticələnəcək
biznes risklərinin, o cümlədən dələduzluq riskinin
müəyyənləĢdirilməsi və təhlili, belə risklərin idarə
edilməsi.



Qrupdaxili əməliyyatların və reallaĢdırılmamıĢ mənfəətin,
habelə qrup səviyyəsində qrupdaxili hesab qalıqlarının
monitorinqi, nəzarəti, üzləĢdirilməsi və yenidən hesablanması;



Bölmələrdən alınmıĢ maliyyə məlumatlarının dəqiqliyinin
və tamlığının qiymətləndirilməsinin və vaxtlı-vaxtında olmasının monitorinqi prosesi;



Qrupun hamısı və ya bir hissəsi üçün eyni ĠT-nin ümumi
nəzarət elementləri tərəfindən nəzarət edilən mərkəzi ĠT
sistemi;



Bütün bölmələr və ya bölmələrin bir hissəsi üçün ümumi
olan ĠT sistemi çərçivəsində nəzarət fəaliyyətləri;
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Nəzarət vasitələrinin, o cümlədən daxili audit xidmətinin
fəaliyyəti və özünüqiymətləndirmə proqramlarının monitorinqi;



Qrup maliyyə hesabatları prosedurlarının təsviri daxil olmaqla, vahid qayda və prosedurlar;



DavranıĢ məcəlləsi və dələduzluğun profilaktikası proqramları kimi qrupdaxili proqramlar;



Vəzifə və öhdəliklərin bölmə rəhbərliyinə verilməsi sxemi.

2. Daxili audit xidmətinə, məsələn, daxili audit mərkəzləĢdirilmiĢ
Ģəkildə həyata keçirildikdə, qrupdaxili nəzarət vasitələrinin elementi kimi baxıla bilər. Daxili auditorların səriĢtəliliyinin və
obyektivliyinin qrupun tapĢırıq heyəti tərəfindən qiymətləndirilməsi
barədə məsələ onların iĢindən istifadə edilməsi nəzərdə tutulduğu
təqdirdə 610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da1 nəzərdən
keçirilir.
Konsolidasiya prosesi

1



Bölmə rəhbərliyinin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
prinsipləri üzrə tanıĢ olmasının səviyyəsi;



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
olaraq, bölmələr üçün müəyyənləĢdirmə və hesabat prosesi;



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
olaraq, seqment hesabatlarının tərtib olunacağı seqmentlərin müəyyənləĢdirilməsi prosesi;



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
olaraq, hesabat məqsədləri üçün əlaqəli tərəflərlə münasibət
və əməliyyatların müəyyənləĢdirilməsi prosesi;



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
olaraq, qrup maliyyə hesabatlarına tətbiq edilmiĢ uçot

610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ edilmiĢ) ―Daxili auditorların iĢindən istifadə edilməsi‖ BAS, 13-cü
paraqraf.
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3. Qrupun tapĢırıq heyəti tərəfindən konsolidasiya prosesinin
öyrənilməsi o cümlədən aĢağıdakı məsələləri əhatə edə bilər:
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan prinsipləri ilə bağlı olan
məsələlər:
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siyasəti; əvvəlki maliyyə ili ilə müqayisədə uçot siyasətində
fərqlər; uçot siyasətində maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri dairəsində yeni və ya düzəliĢ edilmiĢ standartlardan irəli gələn dəyiĢikliklər;


Maliyyə ilinin bitməsi qrupun maliyyə ilinin bitməsi ilə
üst-üstə düĢməyən bölmələrin uçotu prosedurları;
Konsolidasiya prosesi ilə bağlı məsələlər:



Bölmələrin uçot siyasətinin öyrənilməsi və müvafiq olarsa,
qrup maliyyə hesabatları üçün bölmələrin maliyyə məlumatlarının hazırlanmasında vahid uçot siyasətindən istifadənin
təmin olunması, uçot siyasətində fərqləri müəyyənləĢdirmək və maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq tələb olunduqda düzəliĢlər etmək üçün
qrupun rəhbərliyi tərəfindən tətbiq olunan proses. Vahid uçot
siyasəti maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə
əsasən qrupda qəbul edilmiĢ konkret çərçivələr, əsas,
müqavilə, qayda və prosedurlardır, bunlardan bölmələr
oxĢar əməliyyatları hesabatda eyni cür əks etdirmək üçün
ardıcıl Ģəkildə istifadə edirlər. Bir qayda olaraq, uçot
siyasəti maliyyə hesabatlılığı prosedurları üzrə təlimatlarda və
qrupun rəhbərliyi tərəfindən buraxılan hesabat sənədləĢdirilməsi
komplektində təsvir edilir;



Konsolidasiya məqsədləri üçün bölmələrin maliyyə hesabatlarının tamlığını, dəqiqliyini və vaxta münasibliyini
təmin etmək naminə qrupun rəhbərliyi tərəfindən tətbiq edilən
proses;



Xarici bölmələrin maliyyə məlumatlarını qrup maliyyə
hesabatlarının valyutasına çevirmə prosesi;



Konsolidasiya məqsədləri üçün ĠT-nin təĢkili sxemi, o cümlədən təlimatlar və prosesin avtomatlaĢdırılmıĢ mərhələləri,
habelə konsolidasiya prosesinin müxtəlif mərhələlərində
tətbiq edilmiĢ təlimatlar və nəzarətin proqram vasitələri;



Sonrakı hadisələr barədə məlumat əldə etmək üçün qrup
rəhbərliyinin tətbiq etdiyi proses;
Konsolidasiya düzəliĢləri ilə bağlı məsələlər:



Konsolidasiya düzəliĢlərinin daxil edilməsi prosesi, o cüm-
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lədən müvafiq jurnal yazılıĢlarının hazırlanması, təsdiqlənməsi və emal edilməsi, habelə konsolidasiya üçün cavabdeh
olan iĢçi heyətin təcrübəsi;
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə əsasən
tələb olunan konsolidasiya düzəliĢləri;



Konsolidasiya düzəliĢlərini zəruri edən hadisə və əməliyyatlar üçün biznes əsaslandırması;



Bölmələr arasında əməliyyatların dövriliyi, xüsusiyyəti
və həcmi;



Qrupdaxili əməliyyatların və reallaĢdırılmamıĢ mənfəətin,
habelə qrupdaxili hesab qalıqlarının monitorinqi, nəzarəti,
üzləĢdirilməsi və yenidən hesablanması prosedurları;



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
olaraq, əldə olunmuĢ aktivlərin və öhdəliklərin ədalətli
dəyərini müəyyən etmək üçün görülən tədbirlər, iĢgüzar nüfuzun amortizasiyası (qudvill) və müvafiq olarsa, onun
qiymətdən düĢməsinin testləĢdirilməsi prosedurları;



Bölməyə dəymiĢ zərərin nəzarət və ya minoritar səhm paketinə sahib olanlarla razılaĢdırılmıĢ ödəmə sxemləri
(məsələn, bu zərərləri ödəmək üçün minoritar səhm paketi
sahiblərinin öhdəliyi).

BAS
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Əlavə 3
(Ġst: Paraq. A30)

Qrup maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər
riskinin əlaməti ola bilən Ģərait və hadisələrə
dair nümunələr
Təqdim olunan nümunələr Ģərait və hadisələrin geniĢ dairəsini əhatə
edir; lakin onların heç də hamısının bütün qrup audit tapĢırıqlarına
aidiyyəti yoxdur, nümunələrin siyahısı isə tam deyildir.


Xüsusən, tez-tez baĢ verən birləĢmə, özgəninkiləĢdirmə və ya
yenidən təĢkil olunma mövcud olduqda, qrupun mürəkkəb strukturu;



Səmərəsiz korporativ idarəetmə strukturları, o cümlədən Ģəffaf olmayan qərar qəbuletmə prosesi;



Qrupdaxili nəzarət vasitələrinin olmaması və ya səmərəsizliyi, o
cümlədən bölmələrin əməliyyatları və onların nəticələrinin monitorinqi haqqında qrupun rəhbərliyinin yetərincə
məlumatlandırılmaması;



Xarici yurisdiksiyalarda fəaliyyət göstərən, dövlətin, məsələn,
ticarət və ya vergi siyasəti sahələrinə qeyri-adi müdaxiləsi, valyuta və dividend ödəmələri üzrə məhdudiyyətlər, valyuta məzənnələrində dəyiĢkənlik kimi amillərlə üzləĢə bilən bölmələr;



Bölmələrin yüksək risklərlə əlaqədar biznes fəaliyyətləri, məsələn, uzunmüddətli müqavilələr və ya innovativ, yaxud mürəkkəb
maliyyə alətləri ilə bağlı ticarət sövdələĢmələri;



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq,
hansı bölmənin maliyyə məlumatı qrup maliyyə hesabatlarına
daxil edilib-edilməməsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik, məsələn, hər
hansı xüsusi təyinatlı Ģirkətin və ya qeyri-kommersiya
müəssisənin mövcud olub-olmaması və onların qrup maliyyə
hesabatlarına daxil etməni tələb edib-etməməsi;



Əlaqəli tərəflərlə qeyri-adi münasibət və əməliyyatlar;



Konsolidasiya prosesində qrupdaxili hesab qalıqlarının bir-
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ləĢdirilməsində və ya üzləĢdirilməsində yol verilmiĢ əvvəlki səhv
halları;
Bir neçə bölmədə uçota alınan mürəkkəb əməliyyatların mövcudluğu;



Bölmələrin qrup maliyyə hesabatlarında tətbiq edilən uçot
siyasətlərindən fərqli uçot siyasətinin tətbiq edilməsi;



Əməliyyatların vaxtının manipulyasiyası üçün istifadə oluna
biləcək bölmələrdə maliyyə ilinin baĢa çatmasının müxtəlif tarixləri;



Ġcazə verilməmiĢ və ya natamam konsolidasiya düzəliĢlərinin
əvvəlcədən baĢ verməsi halları;



Qrup daxilində aqressiv vergi planlaĢdırması və ya güzəĢtli vergitutma rejimi zonalarında müəssisələrdə iri məbləğdə pul
əməliyyatları;



Bölmələrin maliyyə hesabatlarının auditi üçün cəlb edilən auditorların tez-tez dəyiĢməsi.

BAS
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Əlavə 4
(Ġst: Paraq. A35 )

Bölmə auditorunun təsdiqləmələrinə dair nümunələr
AĢağıda təqdim olunan nümunə standart məktub olmaq iddiasında deyildir. Müxtəlif bölmələrin auditorlarının verdiyi və ya müxtəlif vaxtlarda verilən təsdiqləmələr fərqlənə bilər.
Təsdiqləmələr Ģox vaxt bölmənin maliyyə məlumatılarının auditi üzrə
iĢin baĢlamasından əvvəl tərtib olunur.
[Bölmə auditorunun firma blankı]
[Tarix]
[Qrupun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢına]
Bu məktub sizin tərəfinizdən yerinə yetirilən qrupun [ana Ģirkətin adı]
...tarixdə [tarixi göstərməli] bitən il ərzində maliyyə hesabatlarının auditor yoxlaması ilə əlaqədar [tarixi göstərməli] tarixinə qrupun maliyyə
vəziyyətini, göstərilən tarixdə bitən il üzrə maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirməsi (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaratması) haqqında rəy
bildirmək məqsədilə sizə göndərilir.
Sizin (tarix) bitən il üzrə (bölmənin adı)-nin maliyyə məlumatları
haqqında müəyyən iĢi həyata keçirməyimizi təklif edən [tarixi göstərməli] tarixli təlimatlarınızı aldığımızı təsdiq edirik.
Həmçinin, təsdiq edirik ki:
1. Təlimatlara riayət edə biləcəyik. / Sizə bildiririk ki, aĢağıdakı
səbəblərə görə [səbəbləri göstərməli] aĢağıdakı təlimatlara [təlimatları göstərməli] riayət edə bilməyəcəyik.
2. Təlimatlar aydındır və biz onları baĢa düĢürük. / AĢağıdakı təlimatları [təlimatları göstərməli] aydınlaĢdırsanız, minnətdar
olardıq.
3. Sizinlə əməkdaĢlıq edəcəyik və sizi müvafiq audit sənədləri ilə
təmin edəcəyik.
Bununla aĢağıdakıları təsdiq edirik:
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1.
2.

[Bölmənin adı]-nin maliyyə məlumatları [ana Ģirkətin adı] qrup
maliyyə hesabatlarına daxil ediləcək.
BaĢa çatmıĢ il [tarix] üzrə [ana Ģirkətin adı]-nin maliyyə məlumatı
üzrə icra etməyimizi təklif etdiyiniz iĢdə iĢtirak etmənizi zəruri
hesab edə bilərsiniz.

3. Bizim iĢimizi qiymətləndirmək və müvafiq hesab etsəniz [ana
Ģirkətin adı]-nin qrup maliyyə hesabatlarının auditi üçün istifadə
etmək niyyətindəsiniz.
[Ana Ģirkətin adı]-nin [bölməni təsvir etməli, məsələn: ana Ģirkətin tam
mülkiyyətində olan törəmə Ģirkət, törəmə Ģirkət, birgə müəssisə, kapital
üzrə uçot metodunun və ya maya dəyəri üzrə uçot metodunun tətbiq
olunduğu investisiya obyekti] olan [bölmənin adı]-nin maliyyə məlumatı
haqqında həyata keçirəcəyimiz iĢlə bağlı aĢağıdakını təsdiq edirik:

2. Qrup maliyyə hesabatlarının auditində vəzifələrimizi yerinə yetirmək üçün kafi olan beynəlxalq audit standartları və [qrupun
maliyyə hesabatlarının auditində tətbiq olunan digər milli standartları göstərməli] bizə aydındır və bitmiĢ il [tarix] üçün
[bölmənin adı] maliyyə məlumatlarının auditi üzrə iĢimizi bu
standartlara uyğun aparacağıq.
3. Konkret bölmənin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə iĢi həyata
keçirmək üçün zəruri olan xüsusi səriştələrə (məsələn, sahəyə
dair bilik) malikik.
4. Qrup maliyyə hesabatlarının auditi üzrə vəzifələrimizi yerinə
yetirmək üçün kafi olan [maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrini və ya qrup maliyyə hesabatlılığı prosedurları üzrə
təlimatı qeyd edin] bizə aydındır.
[Bölmənin adı] maliyyə məlumatlarının auditi üzrə iĢimiz zamanı
yuxarıdakı təqdimatlarda olan dəyiĢikliklər barədə sizə məlumat
verəcəyik.
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1. Qrup maliyyə hesabatlarının auditində vəzifələrimizi yerinə yetirmək üçün kafi olan [müvafiq etik normaları göstərməli]
təsəvvürümüz var və buna əməl edəcəyik. O cümlədən [ana
Ģirkətin adı] və qrupun digər bölmələri ilə bağlı [müvafiq etik
normaları göstərməli] anlayıĢı daxilində və [tənzimləyici orqanın
adı] tərəfindən bildirilmiĢ [qaydaları göstərməli] tətbiq olunan
tələblərinə əməl etməkdə müstəqilik.
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[Auditorun imzası]
[Tarix]
[Auditorun ünvanı]
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Əlavə 5
(Ġst: Paraq. A58 )

Qrupun tapĢırıq heyətinin təlimat məktubuna daxil edilən
məcburi və əlavə məsələlər
Bu BAS-a uyğun olaraq, bölmə auditorunun diqqətinə çatdırılmalı
məsələlər kursivlə fərqləndirilmişdir.

1



Qrupun tapşırıq heyətinin bölmə auditorunun işindən istifadə
edəcəyi kontekstindən məlumatlı olan bölmə auditorunun
qrupun tapşırıq heyətinə yardım edəcəyini təsdiqləməsi barədə
bölmə auditoruna ünvanlanmış xahiş;



Auditin keçirilməsi cədvəli;



Qrupun rəhbərliyi və qrupun tapĢırıq heyəti tərəfindən
planlaĢdırılmıĢ səfərlərin tarixi, habelə bölmə rəhbərliyi ilə bölmə
auditorunun planlaĢdırılmıĢ görüĢlərinin tarixi;



Əsas əlaqələrin siyahısı;



Bölmə auditoru tərəfindən yerinə yetirilməli iş, həmin işin
nəticələrindən ehtimal olunan istifadə, ilkin mərhələdə və auditin gediĢində fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi, o cümlədən bölmənin auditorunun iĢində qrupun tapĢırıq heyətinin planlaĢdırılmıĢ
iĢtirakı sxemi;



Qrup auditinə aid etik normalar, xüsusilə müstəqillik tələbi,
məsələn, birbaşa yardım etmək məqsədilə qrupun auditoruna
daxili auditordan istifadə etməsi qanun və ya qaydalarla qadağan edilmədiyi hallarda, qrupun auditoru üçün belə qadağanın
bölmə auditorlarına da şamil edilib-edilməyəcəyini nəzərdən
keçirmək və şamil edildiyi halda bunu bölmə auditorlarına təqdim edilən məlumatlarda əks etdirmək məqsədəuyğundur.1



Bölmənin maliyyə məlumatlarının auditi və ya təhlili zamanı:
bölmənin əhəmiyyətliliyi (və müvafiq olarsa, əməliyyatların
xüsusi kateqoriyaları, hesab qalıqları və ya açıqlamalar üzrə
əhəmiyyətlilik səviyyəsi (səviyyələri), habelə təhriflərin

610 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Daxili auditorların iĢindən istifadə edilməsi‖ BAS, 31-ci paraqraf.
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qrup maliyyə hesabatları üçün aydın şəkildə
əhəmiyyətsiz sayıla bilməyəcəyi əhəmiyyətlilik həddi;


Əlaqəli tərəflərin qrupun rəhbərliyi tərəfindən hazırlanmış və
qrupun rəhbərliyinin xəbərdar olduğu istənilən digər əlaqəli
tərəflərin siyahısı, habelə qrupun rəhbərliyi və ya qrupun
tapşırıq heyəti tərəfindən əvvəllər müəyyənləşdirilməmiş
əlaqəli tərəflər haqqında qrupun tapşırıq heyətinə vaxtında
məlumat vermək barədə bölmə auditorundan xahiş;



Qrupdaxili əməliyyatların və reallaĢdırılmamıĢ mənfəətlərin,
habelə qrupdaxili hesab qalıqlarının auditi üzrə həyata keçiril
məli olan iĢ;



Hesabatlılıq, məsələn, daxili nəzarətin səmərəliliyi haqqında
qrupun rəhbərliyinin təsdiqləmələri üzrə hesabat barədə qanunun qoyduğu digər vəzifələrlə əlaqədar təlimatlar;



Bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə iĢin tamamlanması ilə qrupun tapĢırıq heyətinin qrup maliyyə
hesabatları haqqında rəyi arasında vaxt fərqi olduqda
sonrakı hadisələrin təhlili üzrə xüsusi təlimatlar.



Bölmə auditorunun iĢi ilə əlaqədar məsələlər:


Bütün və ya bəzi bölmələrdə tətbiq olunan məlumatların
iĢlənmə sisteminə nəzarət vasitələrinin qrupun tapĢırıq heyəti
tərəfindən keçirilmiĢ test yoxlamalarının nəticələri, habelə
bölmə auditoru tərəfindən yerinə yetirilməli olan nəzarət
vasitələrinin test yoxlaması;



Bölmə auditorunun işi üçün əhəmiyyətli olan, dələduzluq və
ya səhv nəticəsində qrup maliyyə hesabatlarında müəyyənləşdirilmiş böyük əhəmiyyətli təhriflər riski və dələduzluq
və ya səhv nəticəsində qrup maliyyə hesabatlarında
müəyyənləşdirilmiş istənilən digər böyük əhəmiyyətli təhriflər
riski, habelə bölmə auditorunun bu risklərə qarşı gördüyü
cavab tədbirləri barədə vaxtında məlumat verməklə bağlı
bölmənin auditoruna ünvanlanmış tələb;



Bölmələrdə tətbiq olunan və ya onlar üçün əhəmiyyətli olan
nəzarət vasitələrinin yoxlanılması üzrə daxili audit
xidmətinin gördüyü iĢin nəticələri;
Bölmələrin maliyyə məlumatlarının auditinin nəticələri üzrə
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əldə edilmiĢ və qrupun tapĢırıq heyətinin ilkin olaraq qrup
səviyyəsində əsaslandığı risk qiymətləndirməsinin audit
sübutuna zidd olan audit sübutlarının vaxtında təqdim
edilməsi tələbi;


Bölmə rəhbərliyinin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə riayət etməsi haqqında yazılı təqdimat tələbi
və ya bölmənin maliyyə məlumatlarına tətbiq edilmiĢ uçot
siyasəti və qrup maliyyə hesabatlarına tətbiq edilən uçot
siyasəti arasındakı fərqin açıqlanması ilə bağlı məlumat;



Bölmə auditorunun sənədləĢdirməsinə daxil edilməli
məsələlər.

Digər məlumatlar
AĢağıdakılar barədə qrupun tapĢırıq heyətinə vaxtında məlum
at verilməsi ilə bağlı tələb:
o

Uçot qiymətləndirmələri və müvafiq mühakimələr daxil
olmaqla, əhəmiyyətli uçot, maliyyə hesabatlılığı
və audit məsələləri;

o

Fəaliyyət göstərən müəssisə kimi, bölmənin statusu ilə
bağlı məsələlər;

o

Məhkəmə çəkiĢmələri və iddialarla bağlı məsələlər;

o

Bölmənin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə iĢin
gediĢində bölmə auditorunun daxili nəzarətdə
müəyyənləĢdirdiyi ciddi çatıĢmazlıqlar və dələduzluğun
mövcudluğunun əlamətləri;



Qrupun tapĢırıq heyətinin istənilən əhəmiyyətli və ya qeyriadi hadisələr haqqında mümkün qədər tez məlumatlandırılması tələbi;



Bölmənin maliyyə məlumatlarının auditi üzrə iş tamamlandıqdan sonra 41-ci paraqrafda sadalanmış məsələlərin
qrupun tapşırıq heyətinə bildirilməsi barədə tələb.
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610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ edilmiĢ) ―Daxili auditorların iĢindən
istifadə edilməsi‖ beynəlxalq audit standartı (BAS) 200 saylı ―Müstəqil
auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına
uyğun aparılması‖ BAS ilə birlikdə oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) daxili auditorların iĢindən
istifadə edərkən kənar auditorların vəzifələrindən bəhs edir. Bura
(a) audit sübutlarının əldə edilməsi üçün daxili audit xidmətinin
iĢindən istifadə və (b) birbaĢa köməyin göstərilməsi üçün
kənar auditorun rəhbərliyi, nəzarəti və təhlili ilə daxili auditorların iĢindən istifadə daxildir.
2. Müəssisədə daxili audit xidməti olmadıqda, bu BAS tətbiq olunmur.
(Ġst: Paraq. A2)
3. Müəssisədə daxili audit xidməti olduqda, bu xidmətin iĢindən istifadə ilə
bağlı bu BAS-da nəzərdə tutulmuĢ tələblər aĢağıdakı hallarda tətbiq
edilmir:
(a) Həmin xidmətin vəzifələri və fəaliyyəti auditor yoxlamasına
uyğun deyildir; yaxud
(b) 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da1 nəzərdə tutulmuĢ
prosedurların həyata keçirilməsi gediĢində daxili audit xidmətinin ilkin öyrənilməsinin nəticələri üzrə kənar auditor
audit sübutlarının əldə edilməsi üçün daxili auditorların iĢindən
istifadə etmək niyyətində deyildir.
Bu BAS-ın heç bir müddəası kənar auditoru məcbur etmir ki, o,
birbaĢa kənar auditorun yerinə yetirməli olduğu audit prosedurlarının
xüsusiyyətini və ya müddətini dəyiĢmək, yaxud həcmini azaltmaq
məqsədilə daxili auditorların iĢindən istifadə etsin; ümumi audit
strategiyasının müəyyən edilməsi kənar auditorun qərarından
asılıdır.
4. Bundan əlavə, kənar auditor birbaĢa köməyin göstərilməsi üçün
daxili auditorların iĢindən istifadə etməyi planlaĢdırmadıqda, birbaĢa köməyin göstərilməsinə dair bu BAS-da nəzərdə tutulan tələblər
tətbiq edilmir.
5. Bəzi yurisdiksiyalarda qanun və ya qaydalar birbaĢa köməyin
göstərilməsi üçün kənar auditorun daxili audit xidmətinin və ya
1

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər
riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS.

610 saylı (2013-cü ĠLDƏ
DÜZƏLĠġ EDILMĠġ) BAS
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daxili auditorların iĢindən istifadəni qadağan edə və ya bununla
əlaqədar müəyyən məhdudiyyətlər qoya bilər. BAS-lar maliyyə
hesabatlarının auditini tənzimləyən qanun və qaydaları ləğv
etmir.2 Buna görə də belə qadağa və ya məhdudiyyətlər kənar auditorların BAS-ların tələblərinə riayət etməsinə mane olmayacaq.
(Ġst: Paraq. A31)
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS ilə 610 saylı (2013-cü ildə düzəliĢ
edilmiĢ) BAS arasında qarĢılıqlı əlaqə
6. Bir çox müəssisələr daxili audit xidmətini daxili nəzarət sisteminin və ya idarəetmə strukturunun tərkibində yaradırlar. Daxili
audit xidmətinin məqsəd və əhatə dairəsi, vəzifələrinin xüsusiyyəti
və təĢkilati statusu, o cümlədən səlahiyyətləri və tabelik qaydası çox müxtəlif ola bilər və müəssisənin həcmindən və strukturundan, habelə rəhbərliyin və müvafiq hallarda idarəetməyə
məsul Ģəxslərin tələblərindən asılı olur.

8. Daxili audit xidmətinin təĢkilati statusunun, müvafiq qayda və prosedurların daxili auditorların obyektivliyini yetərli dərəcədə təmin
edib-etməsindən, daxili audit xidmətinin səriĢtəlilik səviyyəsindən,
habelə daxili auditorların auditə ardıcıl və reqlamentləĢdirilmiĢ
yanaĢma tətbiq edib-etməməsindən asılı olaraq, kənar auditor daxili
audit xidmətinin iĢindən konstruktiv Ģəkildə və əlavə olaraq istifadə
edə bilər. Bu BAS-da 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS üzrə həyata
keçirilmiĢ prosedurların ilkin öyrənilməsi nəticəsində kənar
auditorun əldə olunmuĢ audit sübutlarının tərkibində daxili
auditorların iĢinin nəticələrindən istifadə etməyi nəzərdə tutması
təsvir olunur. Daxili auditorların iĢindən istifadə bilavasitə
4

2

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS, 57-ci paraqraf.
3
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, A120 paraqrafı.
4
Bax: 15-25-ci paraqraflar.
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7. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da daxili auditorların bilik və
təcrübəsinin kənar auditorun müəssisəni və onun mühitini öyrənməsinə, habelə əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən olunmasına və qiymətləndirilməsinə necə kömək edə biləcəyindən
bəhs olunur. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da3, həmçinin, daxili
və kənar auditorlar arasında səmərəli qarĢılıqlı əlaqənin kənar auditorun iĢinə təsir edə biləcək əhəmiyyətli məsələlər barədə
məlumat almaq imkanına necə təsir etməsindən bəhs edilir.
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kənar auditor tərəfindən həyata keçirilməli audit prosedurlarının
xüsusiyyətini və müddətini dəyiĢir, yaxud həcmini azaldır.
9. Əlavə olaraq, bu BAS-da, həmçinin, birbaĢa köməyin göstərilməsi
üçün kənar auditorun rəhbərliyi, nəzarəti və təhlili ilə daxili auditorların
iĢindən istifadənin nəzərə alındığı halda kənar auditorun vəzifələri
müəyyən edilir.
10. Bəzi müəssisələrdə daxili audit xidmətinin həyata keçirdiyi
prosedurlara bənzər prosedurları yerinə yetirən iĢçilər ola bilər.
Lakin keyfiyyətə nəzarət daxil olmaqla, ardıcıl və reqlamentləĢdirilmiĢ yanaĢma tətbiq edən obyektiv və səlahiyyətli
bölmə tərəfindən həyata keçirilmirsə, belə prosedurlar daxili
nəzarət vasitələri hesab olunur və bu vasitələrin səmərəliliyinə
dair əldə edilmiĢ sübutlar isə 330 saylı BAS-a5 əsasən
qiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirlərinin
tərkibinə daxil olur.
Auditin aparılması ilə bağlı kənar auditorun məsuliyyəti
11. Kənar auditor verilmiĢ auditor rəyinə görə təkbaĢına məsuliyyət
daĢıyır və audit tapĢırığının yerinə yetirilməsində birbaĢa köməyin
göstərilməsi üçün daxili audit xidmətinin və ya daxili auditorların
iĢindən istifadə edilməsi kənar auditorun bu məsuliyyətini azaltmır.
Kənar auditorların tətbiq etdiyi prosedurlara bənzər audit
prosedurlarını həyata keçirə bilsələr də, daxili audit xidməti və daxili
auditorlar 200 saylı BAS-ın6 tələblərinə əsasən, kənar auditorlardan
fərqli olaraq, maliyyə hesabatlarının auditi zamanı müəssisəyə tabedirlər.
Buna görə də hazırkı BAS-da daxili auditorların iĢindən istifadə
etmək üçün kənar auditora vacib olan Ģərtlər, habelə birbaĢa kömək
göstərən daxili audit xidmətinin, yaxud daxili auditorların iĢinin
auditin məqsədlərinə uyğun olması ilə bağlı yetərli müvafiq sübutları
əldə etmək üçün lazımi tədbirlər müəyyən edilir. Bu BAS-da nəzərdə
tutulan tələblər daxili auditorların iĢindən həddən artıq və ya qeyrimünasib istifadənin qarĢısını almaq məqsədilə belə iĢlə bağlı kənar
auditorun mühakimələri üzrə əsası təmin edir.

5
6

330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
200 saylı BAS, 14-cü paraqraf.
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Qüvvəyə minmə tarixi
12. Bu BAS 15 dekabr 2014-cü il tarixindən tez olmayaraq baĢa çatan
dövrlər üzrə aparılan maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsədlər
13. Müəssisədə daxili audit xidməti mövcud olduqda və kənar auditor
bilavasitə kənar auditorun həyata keçirilməli olduğu audit prosedurlarının xüsusiyyətini və müddətini dəyiĢmək və ya həcmini azaltmaq məqsədilə həmin xidmətin və yaxud birbaĢa köməyin
göstərilməsi üçün daxili auditorların iĢindən istifadə etməli
olduqda, kənar auditor aĢağıdakı məqsədlərə nail olmağa çalıĢır:
(a) Daxili audit xidmətinin və ya birbaĢa köməyin göstərilməsi üçün
daxili auditorların iĢindən istifadə etmək lazım olduğunu, lazım
olduqda isə məhz hansı sahələrdə və hansı həcmdə lazım olduğunu
müəyyən etmək;
müəyyən etdikdən sonra isə:
(b) Daxili audit xidmətinin iĢindən istifadə edildikdə, belə iĢin auditin məqsədlərinə uyğun olub-olmamasını müəyyənləĢdirmək; habelə
(c) BirbaĢa köməyin göstərilməsi üçün daxili auditorların iĢindən
istifadə edildikdə, onların iĢinə müvafiq Ģəkildə rəhbərlik etmək,
nəzarət etmək və belə iĢi təhlil etmək.

AnlayıĢlar
(a) Daxili audit xidməti (Internal audit function) – Müəssisənin idarəetmə, riskin idarə edilməsi və daxili nəzarət proseslərinin
səmərəliliyini qiymətləndirmək və təkmilləĢdirmək üçün
təsdiqləmə və məsləhət fəaliyyətlərini yerinə yetirən
müəssisənin funksiyası. (Ġst: Paraq. A1-A4)
(b) BirbaĢa kömək (Direct assistance) – Audit prosedurlarını
həyata keçirmək məqsədilə kənar auditorun rəhbərliyi,
nəzarəti və təhlili ilə daxili auditorların iĢindən istifadə edilməsi.
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14. BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı anlayıĢlar bu mənaları ifadə edir:
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Tələblər
Daxili audit xidmətinin iĢindən istifadənin mümkünlüyünün,
istifadə edilən sahələrin və istifadənin həcminin müəyyən olunması
Daxili audit xidmətinin qiymətləndirilməsi
15. Kənar auditor aĢağıdakıları qiymətləndirməklə, auditin məqsədləri üçün daxili audit xidmətinin iĢindən istifadənin mümkün
olub-olmamasını müəyyən etməlidir:
(a) Daxili audit xidmətinin təĢkilati statusu, müvafiq qayda və
prosedurlar daxili auditorların obyektivliyini nə dərəcədə
təmin edir; (Ġst: Paraq. A5-A9)
(b) Daxili audit xidmətinin səriĢtəlilik səviyyəsi; habelə (Ġst:
Paraq. A5-A9)
(c) Daxili audit xidmətinin keyfiyyətə nəzarət də daxil olmaqla, auditə ardıcıl və reqlamentləĢdirilmiĢ yanaĢma tətbiq edib-etməməsi. (Ġst: Paraq. A10-A11)
16. Kənar auditor tərəfindən aĢağıdakı hallar müəyyən olunduqda,
o, daxili audit xidmətinin iĢindən istifadə etmir:
(a) Daxili audit xidmətinin təĢkilati statusu, müvafiq qayda və
prosedurlar daxili auditorların obyektivliyini lazımi
səviyyədə təmin etmir;
(b) Daxili auditorlar kifayət qədər səriĢtəlilik səviyyəsinə
malik deyildir; yaxud
(c) Daxili audit xidməti keyfiyyətə nəzarət də daxil olmaqla,
auditə ardıcıl və reqlamentləĢdirilmiĢ yanaĢma tətbiq etmir.
(Ġst: Paraq. A12-A14)
Daxili audit xidmətinin istifadə edilə bilən işinin xüsusiyyətinin və
həcminin müəyyən olunması
17. Daxili audit xidmətinin iĢindən istifadə edilməli olan sahələrin
və iĢin həcminin müəyyən edilməsi üçün kənar auditor daxili
audit xidməti tərəfindən həyata keçirilmiĢ və ya həyata keçirilməsi planlaĢdırılan iĢin xüsusiyyətini və həcmini, ümumi audit
strategiyası və audit planı üçün onun əhəmiyyətini nəzərdən
keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A15-A17)
610 saylı (2013-cü ĠLDƏ
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18. Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi zamanı kənar auditor
bütün əhəmiyyətli mühakimələri irəli sürməlidir, habelə daxili
audit xidmətinin iĢindən qeyri-münasib istifadəyə yol verməmək üçün daxili auditorların iĢindən daha az həcmdə istifadə
etməyi və prosedurların daha çox hissəsini birbaĢa özü həyata
keçirməyi planlaĢdırmalıdır. (Ġst: Paraq. A15-A17)
(a) AĢağıdakılara dair mühakimə çox tələb olunduqca:
(i)

Müvafiq audit prosedurlarının planlaĢdırılması və
icrası; habelə

(ii)

ToplanmıĢ audit sübutlarının qiymətləndirilməsi;
(Ġst: Paraq. A18-A19)

(b) Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər riski də (müəyyən edilmiĢ əhəmiyyətli risklər
nəzərə alınmaqla) yüksək olur; (Ġst: Paraq. A20-A22)
(c) Daxili audit xidmətinin təĢkilati statusu və müvafiq qayda
və prosedurlar daxili auditorların obyektivliyini bir o qədər
az təmin edirlər; habelə
(d) Daxili audit xidmətinin səriĢtəlilik səviyyəsi bir o qədər aĢağı
olur.

20. 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a7 əsasən, kənar auditor auditin
planlaĢdırılmıĢ əhatə dairəsi və müddəti üzrə icmalı idarəetməyə
məsul Ģəxslərə təqdim edərkən daxili audit xidmətinin iĢindən necə
istifadə etməyə dair planını da həmin Ģəxslərə bildirməlidir.
(Ġst: Paraq. A23)
Daxili audit xidmətinin iĢindən istifadə edilməsi
21. Kənar auditor daxili audit xidmətinin iĢindən istifadə etmək
niyyətindədirsə, o, müvafiq hərəkətlərin koordinasiyası üçün
əsas yaratmalı və planlaĢdırılmıĢ iĢi daxili auditorlarla müzakirə
etməlidir. (Ġst: Paraq. A24-A26)
7

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS.
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19. Kənar auditor, həmçinin, qiymətləndirməlidir ki, bildirilən rəy
üçün kənar auditorun təkbaĢına məsuliyyət daĢıdığını nəzərə
alaraq, məcmu halında daxili auditorların iĢindən planlaĢdırılmıĢ
həcmdə istifadə edilməsi kənar auditorun iĢ həcminin kifayət
qədər azalmasına gətirib çıxarırmı. (Ġst: Paraq. A15-A22)
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22. Kənar auditor daxili audit xidmətinin həyata keçirdiyi audit prosedurlarının xüsusiyyətini və əhatə dairəsini, habelə əldə edilmiĢ
nəticələri baĢa düĢmək üçün istifadəsini planlaĢdırdığı daxili audit
xidmətinin iĢi ilə bağlı hesabatlarla tanıĢ olmalıdır.
23. Kənar auditor istifadəsini planlaĢdırdığı daxili audit xidmətinin
iĢinin audit tapĢırığının məqsədləri üçün müvafiqliyini müəyyən
etmək məqsədilə və aĢağıdakıları qiymətləndirməklə həmin iĢin
əsas hissəsi ilə bağlı bütövlükdə kifayət qədər audit prosedurları
həyata keçirməlidir:
(a) Daxili audit xidmətinin iĢi üzrə lazımi planlaĢdırma, icra,
nəzarət, təhlil və sənədləĢdirmə təmin edilmiĢdirmi;
(b) Daxili audit xidmətinin əsaslı nəticəyə gələ bilməsi üçün
yetərli müvafiq sübutlar əldə olunubmu; habelə
(c) ÇıxarılmıĢ nəticələr cari vəziyyətlərdə müvafiq xarakterdədirmi və daxili auditorların hesabatları həyata keçirilmiĢ
iĢin nəticələrinə uyğundurmu. (Ġst: Paraq. A27-A30)
24. Kənar auditorun həyata keçirdiyi audit prosedurlarının xüsusiyyəti
və həcmi aĢağıdakı amillərin qiymətləndirilməsi əsasında
müəyyənləĢdirilməlidir:
(a) YürüdülmüĢ mühakimələrin sayı;
(b) QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski;
(c) Daxili audit xidmətinin təĢkilati statusunun və müvafiq
qayda və prosedurların daxili auditorların obyektivliyini
təmin etməsi səviyyəsi; habelə
(d) Daxili auditorların səriĢtəlilik səviyyəsi;8 (Ġst: Paraq. A27- A29)
audit prosedurlarının xüsusiyyəti və həcminə müəyyən iĢlərin
təkrar həyata keçirilməsi də aiddir. (Ġst: Paraq. A30)
25. Kənar auditor daxili audit xidməti ilə bağlı bu BAS-ın 15-ci
paraqrafında nəzərdə tutulanlar üzrə və həmin xidmətin iĢindən
auditin məqsədləri üçün istifadənin xüsusiyyəti və həcminin
müəyyən edilməsi ilə bağlı bu BAS-ın 18-19-cu paraqraflarında
nəzərdə tutulanlar üzrə kənar auditorun gəldiyi nəticələrin öz mü8

Bax: 18-ci paraqraf.
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nasibliyini saxladığını və ya saxlamadığını qiymətləndirir.
BirbaĢa köməyin göstərilməsi üçün daxili auditorların iĢindən
istifadənin mümkünlüyünün, istifadə edilən sahələrin və
istifadə həcminin müəyyən olunması
Audit məqsədləri ilə birbaşa köməyin göstərilməsi üçün daxili
auditorların işindən istifadənin mümkünlüyü
26. Müəyyən qanun və ya qaydalar daxili auditorların birbaĢa
köməyindən istifadəni kənar auditora qadağan edə bilər. Belə
olduqda, 27-35-ci və 37-ci paraqraflar tətbiq edilmir. (Ġst: Paraq. A31)
27. BirbaĢa köməyin göstərilməsi üçün daxili auditorların iĢindən istifadə olunması qanun və ya qaydalarla qadağan edilmədikdə və
kənar auditor audit üçün daxili auditorların iĢindən istifadə etməyi planlaĢdırdıqda, o, obyektivlik üçün təhlükələrin mövcudluğunu və əhəmiyyətini, habelə belə köməyi təmin edəcək
daxili auditorların səriĢtəlilik səviyyəsini qiymətləndirməlidir.
Obyektivlik üçün təhlükələrin mövcudluğunun və
əhəmiyyətinin kənar auditor tərəfindən qiymətləndirilməsinə daxili auditorların obyektivliyi üçün təhlükəyə səbəb ola biləcək
maraqlar və əlaqələr üzrə onların sorğu edilməsi daxildir.
(Ġst: A32-A34)
28. Kənar auditor aĢağıdakı hallarda birbaĢa köməyin göstərilməsi
üçün daxili auditorun iĢindən istifadə etməməlidir:

(b) Daxili auditor təklif edilmiĢ iĢi yerinə yetirmək üçün kifayət qədər səriĢtəyə malik deyilsə. (Ġst: Paraq. A32-A34)
Birbaşa kömək göstərən daxili auditorlar üçün təyin edilə biləcək işin
xüsusiyyətinin və həcminin müəyyən olunması
29. Daxili auditorlar üçün təyin oluna biləcək iĢin xüsusiyyətinin və
həcminin, o cümlədən cari vəziyyətdə uyğun ola biləcək rəhbərliyin, nəzarətin və təhlilin xüsusiyyətini, müddətini və həcmini
müəyyən edərkən kənar auditor aĢağıdakıları nəzərə almalıdır:
(a) AĢağıdakılara aid mühakimənin həcmi:
(i)

Müvafiq audit prosedurlarının planlaĢdırılması və
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(a) Daxili auditorun obyektivliyi üçün əhəmiyyətli təhlükələr
varsa; yaxud
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icrası; habelə
(ii)

ToplanmıĢ audit sübutlarının qiymətləndirilməsi;

(b) QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski; habelə
(c) Obyektivlik üçün təhlükələrin mövcudluğunun və
əhəmiyyətinin, habelə müvafiq köməyi təmin edəcək
daxili auditorların səriĢtəlilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi. (Ġst: Paraq. A35-A39)
30. Kənar auditor aĢağıdakıların icrası ilə bağlı birbaĢa köməyin
göstərilməsi üçün daxili auditorların iĢindən istifadə etməməlidir:
(a) Audit üzrə mühüm mühakimələrin irəli sürülməsi üçün
lazım olan prosedurlar; (Ġst.Paraq.A19)
(b) Müvafiq audit prosedurlarının yerinə yetirilməsində və ya
toplanmıĢ audit sübutlarının qiymətləndirilməsində tələb
olunan mühakimələr daha çox məhdud olduqda, əhəmiyyətli təhriflər üzrə yüksək qiymətləndirilmiĢ risklərlə əlaqədar
prosedurlar; (Ġst: Paraq. A38)
(c) Daxili auditorların cəlb edildiyi, habelə rəhbərliyə və ya idarəetməyə
məsul Ģəxslərə bildirilmiĢ, yaxud bildiriləcək iĢ ilə əlaqədar
prosedurlar; yaxud
(d) Kənar auditorun bu BAS-a uyğun olaraq daxili audit xidməti və onun iĢindən istifadə və ya birbaĢa kömək ilə bağlı
verdiyi qərarlarla əlaqədar prosedurlar. (Ġst: Paraq. A35A39)
31. Auditlə bağlı birbaĢa köməyin təmin edilməsi üçün daxili auditorların iĢindən istifadənin mümkünlüyünü müəyyən etdikdən və
bu, mümkün olduqda, daxili auditorların iĢindən müvafiq Ģəkildə
istifadənin həcmini qiymətləndirdikdən sonra kənar auditor 260
saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a9 uyğun olaraq auditin planlaĢdırılmıĢ
əhatə dairəsi və müddətinə dair icmal ilə bağlı idarəetməyə məsul
Ģəxslərə məlumat verərkən birbaĢa köməyin göstərilməsi üçün
daxili auditorların iĢindən planlaĢdırılmıĢ istifadənin tapĢırıqla
əlaqədar cari vəziyyətlərdə sui-istifadə xarakterli olmadığına
dair qarĢılıqlı anlaĢma əldə etmək məqsədilə belə istifadənin
xüsusiyyəti və həcmini də həmin Ģəxslərə bildirməlidir.
9

260 saylı BAS, 15-ci paraqraf.
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(Ġst: Paraq. A39)
32. Kənar auditor bildirilən rəy üzrə məsuliyyətini nəzərə alaraq,
ümumilikdə birbaĢa köməyin göstərilməsi üçün daxili auditorların, eləcə də daxili audit xidmətinin iĢindən planlaĢdırılmıĢ
həcmdə istifadə nəticəsində kənar auditorun auditə kifayət qədər
cəlb olunmasını və ya olunmamasını qiymətləndirməlidir.
BirbaĢa köməyin göstərilməsi üçün daxili auditorların iĢindən
istifadə edilməsi
33. Auditin məqsədləri ilə birbaĢa köməyin təmin edilməsi üçün daxili auditorların iĢindən istifadədən əvvəl kənar auditor:
(a) Daxili auditorların kənar auditorun təlimatlarını yerinə yetirəcəklərinə və daxili auditorun kənar auditor üçün icra
edəcəyi iĢə müəssisə tərəfindən müdaxilə edilməyəcəyinə
dair müəssisənin səlahiyyətli nümayəndəsinin yazılı
razılığını əldə etməlidir; habelə
(b) Kənar auditorun verdiyi təlimatlarla bağlı xüsusi məsələləri
məxfi saxlayacaqlarına və obyektivlik üçün hər hansı təhlükə barədə kənar auditoru məlumatlandıracaqlarına dair
daxili auditorların yazılı razılığını əldə etməlidir.

(a) Rəhbərliyin, nəzarətin və təhlilin xüsusiyyəti, müddəti və
həcmi daxili auditorların müəssisədən asılı olduqlarını təsdiqləməli və bu BAS-ın 29-cu paraqrafındakı amillərin
qiymətləndirilməsi üzrə nəticələrə uyğun olmalıdır; habelə
(b) Daxili auditorların icra etdiyi müəyyən iĢlə bağlı əsas audit
sübutlarının kənar auditor tərəfindən yenidən yoxlanılması
təhlil prosedurlarına daxil edilməlidir.
Daxili auditorların icra etdiyi iĢə kənar auditor tərəfindən rəhbərlik, nəzarət və həmin iĢin təhlili belə iĢə əsaslanan nəticələri təsdiqləyən yetərli müvafiq audit sübutlarının daxili auditorlar
tərəfindən əldə edilməsi ilə bağlı kənar auditoru qane edə biləcək
səviyyədə olmalıdır. (Ġst: Paraq. A40-A41)
10

220 saylı ―Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ BAS.
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34. Kənar auditor 220 saylı BAS-a10 uyğun olaraq, tapĢırıq üzrə daxili auditorlar tərəfindən həyata keçirilmiĢ iĢə rəhbərlik, nəzarət
edir və bu iĢi təhlil edir. Bu zaman:
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35. Daxili auditorların icra etdiyi iĢə rəhbərlik, nəzarət və belə iĢi təhlil edərkən kənar auditor onun 27-ci paraqrafdakı qiymətləndirmələrinin artıq müvafiq olmadığına dəlalət edən göstəriĢlərə
biganə qalmamalıdır.
SənədləĢdirmə
36. Kənar auditor daxili audit xidmətinin iĢindən istifadə etdikdə,
audit sənədlərinə aĢağıdakıları daxil etməlidir:
(a) AĢağıdakı amillərin qiymətləndirilməsi:
(i)

Daxili audit xidmətinin təĢkilati statusunun, müvafiq
qayda və prosedurların daxili auditorların obyektivliyini yetərli səviyyədə təmin edib-etməməsi;

(ii)

Daxili auditorların səriĢtəlilik səviyyəsi; habelə

(iii)

Daxili audit xidməti keyfiyyətə nəzarət də daxil olmaqla, auditə ardıcıl və reqlamentləĢdirilmiĢ yanaĢma tətbiq edirmi;

(b) Ġstifadə edilmiĢ iĢin xüsusiyyəti və həcmi, bu istifadə üçün
qərarın əsaslılığı; habelə
(c) Ġstifadə edilmiĢ iĢin yetərliliyini qiymətləndirmək üçün
kənar auditorun tətbiq etdiyi audit prosedurları.
37. Kənar auditor audit zamanı birbaĢa köməyin göstərilməsi üçün
daxili auditorların iĢindən istifadə etdikdə, audit sənədlərinə
aĢağıdakıları daxil etməlidir:
(a) Daxili auditorların obyektivliyi üçün təhlükələrin mövcudluğunun və ya əhəmiyyətinin, o cümlədən birbaĢa köməyin
təmin edilməsi üçün daxili auditorların tətbiq olunan
səriĢtəlilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi;
(b) Daxili auditorların icra etdiyi iĢin xüsusiyyəti və həcminə dair
qərar üçün əsas;
(c) 230 saylı BAS-a11 əsasən icra edilmiĢ iĢi təhlil edən Ģəxs,
habelə təhlilin tarixi və həcmi;
(d) Bu BAS-ın 33-cü paraqrafı üzrə müəssisənin səlahiyyətli
nümayəndəsindən və daxili auditorlardan əldə edilmiĢ
11

230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS.
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yazılı razılaĢmalar; habelə
(e) Audit tapĢırığı zamanı birbaĢa kömək göstərmiĢ daxili auditorların hazırladığı iĢçi sənədlər.
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Daxili audit xidməti anlayıĢı (Ġst: Paraq. 2, 14(a))
A1. Daxili audit xidmətinin iĢinin məqsədləri və əhatə dairəsi, bir
qayda olaraq, müəssisənin idarə edilməsi, risklərin idarə
edilməsi və daxili nəzarət proseslərinin qiymətləndirilməsinə və
səmərəliliyinin yüksəldilməsinə yönəldilmiĢ informasiyanın
düzgünlüyünün təsdiqlənməsi və konsaltinq funksiyalarını əhatə
edir, məsələn:
Müəssisənin idarə edilməsi ilə bağlı fəaliyyət


Daxili audit xidməti etik normalar və dəyərlərlə bağlı
məqsədlərə nail olmaq, nəticələrin və hesabatlılığın idarə
edilməsi, risklər və nəzarət vasitələri haqqında müvafiq
bölmələrlə informasiya mübadiləsi, idarəetməyə məsul
Ģəxslər, kənar və daxili auditorlar, habelə rəhbərlik arasında əlaqənin səmərəliliyi baxımından idarəetmə prosesini qiymətləndirə bilər.



Daxili audit xidməti riskə əhəmiyyətli dərəcədə məruz
qalma hallarını müəyyən etməkdə və qiymətləndirməkdə
yardım göstərə, eləcə də risklərin idarə edilməsi və daxili
nəzarət sistemlərinin, o cümlədən maliyyə hesabatlarının
hazırlanması prosesinin səmərəliliyinin təkmilləĢdirilməsində iĢtirak edə bilər.



Daxili audit xidməti dələduzluğun aĢkar edilməsində müəssisəyə yardım göstərməyə yönəlmiĢ prosedurları həyata
keçirə bilər.

Daxili nəzarətlə bağlı fəaliyyət


Daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi. Daxili audit
xidmətinə xüsusi olaraq nəzarət vasitələrinin təhlili, onların
tətbiqinin qiymətləndirilməsi və bu vasitələrin təkmil885

610 saylı (2013-cü ĠLDƏ
DÜZƏLĠġ EDILMĠġ) BAS

BAS

Risklərin idarə edilməsi ilə bağlı fəaliyyət

DAXĠLĠ AUDĠTORLARIN ĠġĠNDƏN ĠSTĠFADƏ EDĠLMƏSĠ

ləĢdirilməsinə dair tövsiyələrin verilməsi tapĢırıla bilər. Bu
zaman daxili auditorlar daxili nəzarət vasitələri haqqında
informasiyanın düzgünlüyünün təsdiqlənməsini təmin
edirlər. Məsələn, daxili audit xidməti rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslər üçün daxili nəzarətin, o cümlədən audit
üçün əhəmiyyətli nəzarət vasitələrinin strukturu, reallaĢdırılması və fəaliyyətinin səmərəliliyi haqqında informasiyanın düzgünlüyünü təsdiqləmək məqsədilə testlər və
digər prosedurlar planlaĢdırıb həyata keçirə bilər.


Maliyyə və əməliyyat məlumatlarının yoxlanılması. Daxili
audit xidmətinə xüsusi olaraq maliyyə və əməliyyat
məlumatlarının müəyyən edilməsi, tanınması, qiymətləndirilməsi, təsnifləĢdirilməsi və hesabatın hazırlanması
üzrə vasitələrin təhlili, habelə ayrı-ayrı maddələrin xüsusi
olaraq öyrənilməsi, o cümlədən əməliyyatların, hesab
qalıqlarının və prosedurların təfərrüatlı testləri tapĢırıla bilər.



Əməliyyat fəaliyyətinin təhlili. Daxili audit xidmətinə
müəssisənin qeyri-maliyyə əməliyyatları da daxil olmaqla,
əməliyyat fəaliyyətinin qənaətliliyinin, səmərəliliyinin və
məhsuldarlığının təhlili tapĢırıla bilər.



Qanun və qaydalara əməl edilməsinin təhlili. Daxili audit
xidmətinə qanunlara, qaydalara və digər kənar tələblərə,
eləcə də rəhbərliyin siyasət və göstəriĢlərinə və digər daxili
tələblərə riayət edilməsinin təhlili tapĢırıla bilər.

A2. Daxili audit xidmətinin həyata keçirdiyi fəaliyyətə bənzər
fəaliyyətlər müəssisənin baĢqa adlı bölmələri tərəfindən də həyata keçirilə bilər. Daxili audit xidmətinin müəyyən və ya bütün
iĢlərinə kənar xidmət təminatçısı cəlb oluna bilər. Nə xidmətin
adı, nə də onun iĢinin müəssisənin özü, yaxud kənar xidmət təminatçısı tərəfindən yerinə yetirilməsi özlüyündə kənar auditorun
daxili auditorların iĢindən istifadə etmək imkanına təsir edə
bilməz. Xidmətin fəaliyyətinin xüsusiyyəti; onun təĢkilati statusunun və müvafiq qayda və prosedurların daxili auditorların obyektivliyini təmin etmək dərəcəsi; səriĢtəlilik səviyyəsi; tətbiq etdiyi
auditə ardıcıl və reqlamentləĢdirilmiĢ yanaĢma böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Daxili audit xidmətinin iĢinə aid bu BAS-dakı istinadlara digər bölmələrin və ya kənar xidmət təminatçılarının müvafiq
tələblərə cavab verən əlaqədar fəaliyyəti daxildir.
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A3. Bundan əlavə, daxili audit xidmətindən kənarda əməliyyat və
idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirən Ģəxslərin obyektivliyi, bir
qayda olaraq, Ģübhə doğurur və onların 330 saylı BAS-a1 2 müvafiq olaraq testləĢdirilə biləcək nəzarət fəaliyyətini həyata
keçirə bilmələrinə baxmayaraq, bu BAS-ın məqsədləri üçün daxili audit xidmətinin bir hissəsi hesab olunmalarına imkan vermir.
Bu səbəbdən nəzarət vasitələrinin sahibkar-menecer tərəfindən
həyata keçirilən monitorinqi daxili audit xidmətinin ekvivalenti
hesab edilə bilməz.



Səhv və ya dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər
riskinin kənar auditorun qiymətləndirməsi üçün əhəmiyyət
kəsb edən məlumatları əldə etmək. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-a13 uyğun olaraq, kənar auditor daxili audit xidmətinin vəzifələrinin xüsusiyyətini, müəssisədəki təĢkilati
statusunu, həyata keçirdiyi və ya planlaĢdırdığı tədbirləri öyrənməli və daxili audit xidmətinin (əgər müəssisədə
belə bir xidmət fəaliyyət göstərirsə) müvafiq üzvlərinə
sorğular göndərməlidir; yaxud



Qanun və ya qaydalar ilə qadağan edilməzsə və ya
müəyyən dərəcədə məhdudiyyət qoyulmazsa, lazımi
qiymətləndirmədən sonra kənar auditor bilavasitə onun özü
tərəfindən əldə olunmalı audit sübutlarının qismən əvəzi
kimi, dövr ərzində daxili audit xidmətinin icra etdiyi iĢdən
istifadə etməyi qərara ala bilər.14

Bundan əlavə, qanun və ya qaydalar ilə qadağan edilməzsə və ya
müəyyən dərəcədə məhdudiyyət qoyulmazsa, kənar auditor onun
rəhbərliyi, nəzarəti və təhlili ilə (bu BAS-da ―birbaĢa kömək‖
kimi istinad olunur)15 audit prosedurlarının tətbiqi məqsədilə
12

Bax: 10-cu paraqraf.
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 6(a) paraqrafı.
14
Bax: 15-25-ci paraqraflar.
13
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A4. Müəssisənin daxili audit xidməti ilə kənar auditorun məqsədləri
fərqli olsa da, daxili auditorlar maliyyə hesabatlarının auditi zamanı kənar auditorun həyata keçirdiyi prosedurlara bənzər audit
prosedurlarını həyata keçirə bilərlər. Bu zaman kənar auditor auditin məqsədləri üçün daxili auditorlardan aĢağıdakı Ģəkildə istifadə edə bilər:

DAXĠLĠ AUDĠTORLARIN ĠġĠNDƏN ĠSTĠFADƏ EDĠLMƏSĠ

daxili auditorları da cəlb edə bilər.
Daxili audit xidmətinin iĢindən istifadənin mümkünlüyünün,
istifadə edilən sahələrin və istifadə həcminin müəyyən olunması
Daxili audit xidmətinin qiymətləndirilməsi
Obyektivlik və səriĢtəlilik (Ġst: Paraq. 15(a)-(b))
A5. Auditin məqsədləri üçün daxili audit xidmətinin iĢindən istifadənin mümkünlüyünü, o cümlədən cari vəziyyətlərdə bu xidmətin iĢindən istifadənin xüsusiyyəti və həcmini müəyyən edərkən
kənar auditor peĢəkar mühakimə yürüdür.
A6. Daxili audit xidmətinin təĢkilati statusunun və müvafiq qayda və
prosedurların daxili auditorların obyektivliyini təmin edən
səviyyəsi, həmçinin, daxili auditorların səriĢtəlilik səviyyəsi bu
xidmətin iĢindən istifadənin mümkünlüyünü, istifadə edilməsi
lazım olduqda isə cari vəziyyətlərdə münasib olan belə istifadənin
xüsusiyyətini və həcmini müəyyən edərkən xüsusi əhəmiyyət
daĢıyır.
A7. Obyektivlik dedikdə, verilmiĢ tapĢırıqların icrası zamanı subyektivliyin, maraqlar arasında ziddiyyətin və ya digər Ģəxslərin qanunsuz təsirinin peĢəkar mühakimələrdən üstün olmasına imkan
verməmək bacarığı nəzərdə tutulur. Kənar auditorun qərarına
təsir edə bilən amillərə aĢağıdakılar daxildir:

15



Daxili audit xidmətinin səlahiyyəti və hesabatlılığı da daxil
olmaqla, təĢkilati statusu onun öz vəzifələrini qərəzsiz,
maraqlar münaqiĢəsi və ya digər Ģəxslərin peĢəkar
mühakimələrə qanunsuz təsiri olmadan yerinə yetirmək
imkanını təmin edirmi. Məsələn, daxili audit xidməti
idarəetməyə məsul Ģəxslərə və ya müvafiq səlahiyyətə
malik hər hansı vəzifəli Ģəxsə hesabat verirmi; yaxud rəhbərliyə hesabat verdikdə, idarəetməyə məsul Ģəxslərə birbaĢa çıxıĢı varmı.



Daxili audit xidmətinin bir-biri ilə ziddiyyət təĢkil edən
vəzifələri, məsələn, idarəetmə və ya əməliyyat funksiyaları, yaxud daxili audit xidmətindən kənar vəzifə və ya
öhdəliklər varmı.

Bax: 26-35-ci paraqraflar.
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Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər daxili audit xidmətində kadr
məsələlərinin həllinə, məsələn, mükafatlandırma məbləğinin müəyyən olunmasına nəzarəti həyata keçirirmi.



Rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər daxili audit xidmətinin fəaliyyəti üzərində, məsələn, daxili audit xidmətinin iĢinin nəticələrinin kənar auditora təqdim edilməsi
mənasında hər hansı məhdudiyyətlər qoyurmu.



Daxili auditorlar müvafiq peĢəkar təĢkilatların tərkibinə
daxildirlərmi; belə təĢkilatlarda üzvlüyün onlar üçün
obyektivliklə bağlı müvafiq peĢə standartlarına əməl etmə
öhdəliyi yaradırmı; yaxud daxili audit xidmətinin daxili
siyasəti eyni məqsədlərə nail olunmasını təmin edirmi.



Müəssisənin ölçüsünə və fəaliyyətinin xüsusiyyətinə uyğun
olaraq, daxili audit xidməti zəruri və yetərli resurslara malikdirmi.



Daxili audit tapĢırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün daxili
auditorların iĢə götürülməsi, təlimi və vəzifəyə təyin olunması üçün təĢəkkül tapmıĢ siyasət mövcuddurmu.



Daxili auditorlar audit sahəsində yetərli texniki hazırlığa
və iĢ təcrübəsinə malikdirlərmi. Bu amilin qiymətləndirilməsi zamanı münasib meyar, məsələn, daxili auditorun
peĢə kateqoriyasına və iĢ təcrübəsinə malik olması hesab
edilə bilər.



Daxili auditorlar müəssisənin maliyyə hesabatının hazırlanması və maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri
sahəsində zəruri biliklərə, habelə müəssisənin maliyyə
hesabatları ilə bağlı iĢin icrası üçün tələb olunan müvafiq
bacarıqlara, məsələn, konkret sahə üzrə xüsusi biliklərə malikdirlərmi.



Daxili auditorların müvafiq peĢə standartlarını və davamlı
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A8. Daxili audit xidmətinin səriĢtəliliyi dedikdə, müəyyən edilmiĢ
tapĢırıqların səylə və tətbiq olunan peĢə standartlarına uyğun Ģəkildə yerinə yetirilməsi üçün xidmətin bütün iĢçilərinin tələb olunan səviyyədə bilik və bacarıqlara yiyələnməsi və onları qoruyub
saxlaması nəzərdə tutulur. Kənar auditorun qərarı aĢağıdakı amillərdən asılı ola bilər:
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peĢəkar inkiĢaf tələblərini yerinə yetirmək öhdəliyini onların qarĢısında qoyan peĢəkar təĢkilatların üzvü olub-olmaması.
A9.

Obyektivlik və səriĢtəlilik davamlı elementlər kimi nəzərə alına
bilər. Daxili audit xidmətinin təĢkilati statusu daxili auditorların
obyektivliyini nə qədər yüksək səviyyədə təmin edərsə və daxili auditorların səriĢtəlilik səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa, kənar
auditorun həmin xidmətin iĢindən və daha çox sahələrdə istifadə etmək ehtimalı bir o qədər yüksəkdir. Lakin daxili auditorların obyektivliyini təmin edən təĢkilati status və müvafiq qayda və prosedurlar daxili auditorların lazımi səriĢtəyə malik
olmamasını kompensasiya edə bilməz. Eyni zamanda, daxili
audit xidmətinin yüksək səriĢtəlilik səviyyəsi daxili auditorların
obyektivliyini lazımi qədər təmin edən təĢkilati status və müvafiq
qayda və prosedurları kompensasiya edə bilməz.

Auditə ardıcıl və reqlamentləĢdirilmiĢ yanaĢmanın tətbiqi (Ġst: Paraq.
15(c))
A10. Daxili audit xidmətinin fəaliyyətinin planlaĢdırılması, həyata
keçirilməsi, nəzarəti, təhlili və sənədləĢdirilməsi üzrə ardıcıl və
reqlamentləĢdirilmiĢ yanaĢmanın tətbiqi onun fəaliyyətini müəssisədə digər xidmətlər tərəfindən həyata keçirilə bilən monitorinq-nəzarət tədbirlərindən fərqləndirir.
A11. Daxili audit xidmətinin öz fəaliyyətinə ardıcıl və reqlamentləĢdirilmiĢ yanaĢma tətbiq edib-etməməsini müəyyənləĢdirən
zaman kənar auditor aĢağıdakı amilləri nəzərdən keçirə bilər:

16



Xüsusiyyəti və həcmi müəssisənin ölçüsünə və fəaliyyətinin
Ģəraitlərinə uyğun olan sənədləĢdirilmiĢ daxili audit prosedurlarının və ya risk qiymətləndirməsi, iĢ proqramları, sənədləĢdirmə
və hesabatvermə kimi sahələri əhatə edən tövsiyələrin
mövcudluğu, yetərliliyi və istifadəsi.



Daxili audit xidmətinin daxili auditorlara tətbiq edilə bilən,
məsələn, 1 saylı BKNS-də1 6 nəzərdə tutulan prinsip və
prosedurlar kimi müvafiq keyfiyyətə nəzarət qayda və
prosedurlarına (rəhbərlik, insan resursları və tapĢırıqların

1 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər
üzrə tapĢırıqları yerinə yetirən Ģirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət‖ Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartı (BKNS).
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icrası ilə bağlı), yaxud əlaqədar peĢəkar qurumların daxili
auditorlar üçün müəyyən etdiyi standartlardakı keyfiyyətə
nəzarət tələblərinə malik olub-olmaması. Belə peĢəkar birliklər də əlavə tələblər, məsələn, dövri olaraq keyfiyyət üzrə
kənar qiymətləndirmələrin aparılması ilə bağlı tələblər
müəyyən edə bilərlər.
Daxili audit xidmətinin iĢindən istifadə edilməsinə yol verilməyən
Ģərtlər (Ġst: Paraq. 16)

A13. Audit tapĢırığının məqsədləri üçün daxili audit xidmətinin
iĢindən istifadə edilə bilməsinin mümkün olmaması ilə bağlı
nəticəyə gəlmək üçün ayrıca götürülmüĢ bir amilin təhlili, bir
qayda olaraq, yetərli olmadığına görə, bu BAS-ın A7, A8 və A11
paraqraflarında nəzərdə tutulmuĢ amilləri həm ayrılıqda, həm də
məcmu halında nəzərdən keçirmək lazımdır. Məsələn, daxili
audit xidmətinin təĢkilati statusu daxili auditorların obyektivliyi
üçün təhlükələrin qiymətləndirilməsində son dərəcə vacibdir.
Daxili audit xidməti rəhbərliyə hesabat verdikdə, bu BAS-ın A7
paraqrafında nəzərdə tutulan digər amillər birlikdə təhlükənin
lazımi səviyyəyədək azaldılması üçün kifayət qədər müdafiə vasitələri təmin etməzsə, bu, daxili auditin obyektivliyi üçün
əhəmiyyətli təhlükə hesab oluna bilər.
A14. Eyni zamanda, kənar auditor, IESBA Məcəlləsinə17 görə, auditor Ģirkətinin müĢtərisinə daxili audit xidmətlərinin göstərilməsi üçün
tapĢırığı qəbul etdikdə və bu xidmətlərin nəticəsi sonradan audit
aparılarkən istifadə olunduqda, özünənəzarət riski yaranır.
Bunun səbəbi daxili audit xidmətinin nəticələrini müvafiq Ģəkildə
qiymətləndirmədən və ya Ģirkətin iĢçisi olmayan mütəxəssislər
daxili audit iĢini həyata keçirdiyi zaman tətbiq oluna biləcək eyni
17

Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Komitəsinin nəĢr etdiyi ―PeĢəkar Mühasiblərin Etika
Məcəlləsi‖ (IESBA Məcəlləsi), bölmə 290.199.
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A12. Daxili audit xidmətinin təĢkilati statusu və müvafiq qayda və
prosedurlar daxili auditorların obyektivliyini və səriĢtəlilik
səviyyəsini yetərli dərəcədə təmin edib-etməməsinin, həmçinin,
daxili auditorların auditə ardıcıl və reqlamentləĢdirilmiĢ yanaĢma
tətbiq edib-etməməsinin qiymətləndirilməsi nəticəsində kənar auditor belə nəticəyə gələ bilər ki, daxili auditorların iĢinin keyfiyyəti yüksək risklidir və bu səbəbdən də onların iĢindən audit
sübutu kimi istifadə etmək mümkün deyildir.
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səviyyədə peĢəkar inamsızlıq prinsipini tətbiq etmədən tapĢırıq
qrupunun belə nəticələrdən istifadə etməsi ehtimalıdır. IESBA
Məcəlləsində1 8 müəyyən vəziyyətlərdə tətbiq olunan qadağalar
və digər vəziyyətlərdə təhlükələri qəbul olunan səviyyəyə qədər
azaltmaq üçün tətbiq edilə biləcək müdafiə vasitələri nəzərdə tutulur.
Daxili audit xidmətinin istifadə edilə bilən işinin xüsusiyyətinin
və həcminin müəyyən olunması
Daxili audit xidmətinin istifadə edilə bilən iĢinin xüsusiyyətinin
və həcminin müəyyən olunmasına təsir göstərən amillər
(Ġst: Paraq. 17-19)
A15. Kənar auditor daxili audit xidmətinin iĢindən audit tapĢırığının
məqsədləri üçün istifadə oluna biləcəyini müəyyən etdikdən
sonra ilk növbədə bu xidmətin icra edilmiĢ və ya icra ediləcək
iĢinin planlaĢdırılmıĢ xüsusiyyəti və əhatə dairəsinin 300 saylı BASa1 9 əsasən kənar auditorun müəyyən etdiyi ümumi audit strategiyası və audit planı üçün əhəmiyyətini müəyyən etməlidir.
A16. Daxili audit xidmətinin kənar auditor tərəfindən istifadə oluna
biləcək iĢinə aĢağıdakılar aiddir:


Nəzarət vasitələrinin tətbiqinin səmərəliliyinin testləĢdirilməsi.



PeĢəkar mühakimənin məhdud dərəcədə tətbiqini nəzərdə
tutan mahiyyəti üzrə prosedurlar.



Ġnventarizasiyanın müĢahidə edilməsi.



Əməliyyatların maliyyə hesabatları ilə bağlı informasiya
sistemi vasitəsilə izlənməsi.



Qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsinin
testləĢdirilməsi.



Bəzi Ģəraitlərdə qrupun əhəmiyyətli olmayan törəmə
müəssisələrinin maliyyə məlumatlarının auditi və ya təhlili
(600 saylı BAS-ın20 tələblərinə zidd olmadıqda).

18

IESBA Məcəlləsi, bölmə 290.195-290.200.
300 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaĢdırılması‖ BAS.
20
600 saylı ―Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının iĢi)‖ BAS.
19
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A17. Daxili audit xidmətinin iĢindən istifadənin planlaĢdırılmıĢ xüsusiyyətinin və həcminin müəyyən olunması bu BAS-ın 18-ci
paraqrafında nəzərdə tutulduğu kimi, həmin xidmətin təĢkilati
statusunun və müvafiq qayda və prosedurların daxili auditorların
obyektivliyini və səriĢtəlilik səviyyəsini nə dərəcədə təmin etməsi
ilə bağlı kənar auditorun qiymətləndirməsindən asılı olacaq.
Kənar auditorun qərarına, eyni zamanda, belə iĢin planlaĢdırılması, həyata keçirilməsi və qiymətləndirilməsi üçün tələb
olunan mühakimələrin sayı və təsdiqləmələr səviyyəsində
qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski təsir göstərir.
Bundan əlavə, bu BAS-ın 16-cı paraqrafında izah olunduğu kimi,
elə hallar vardır ki, kənar auditor bu zaman daxili auditorların
iĢindən istifadə edə bilməz.
Audit prosedurlarının planlaĢdırılması, həyata keçirilməsi və
nəticələrinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı peĢəkar mühakimələr (Ġst:
Paraq. 18(a), 30(a))

A19. Kənar auditor bildirilən rəyə görə təkbaĢına məsuliyyət daĢıdığı
üçün audit tapĢırığı zamanı 18-ci paraqrafa uyğun olaraq, məhz
o, əhəmiyyətli peĢəkar mühakimələr yürütməlidir. Əhəmiyyətli
mühakimələrə aĢağıdakılar aiddir:


Əhəmiyyətli təhriflər risklərinin qiymətləndirilməsi;



Yerinə yetirilmiĢ testlərin yetərliliyinin müəyyən edilməsi;



Rəhbərlik tərəfindən müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
ehtimalından istifadənin müvafiqliyinin qiymətləndirilməsi;



Əhəmiyyətli uçot qiymətləndirmələrinin dəyərləndirilməsi;
habelə



Maliyyə hesabatlarındakı açıqlamaların və auditor rəyinə
təsir göstərən digər məsələlərin yetərliliyinin müəyyən893
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A18. Audit prosedurlarının planlaĢdırılması və həyata keçirilməsi, habelə audit sübutlarının qiymətləndirilməsi üçün nə qədər çox
peĢəkar mühakimə yürüdülməsi tələb olunarsa, kənar auditor bu
BAS-ın 18-ci paraqrafına müvafiq olaraq müstəqil Ģəkildə bir o
qədər çox audit prosedurları tətbiq etməli olacaq, çünki daxili
audit xidmətinin iĢindən istifadə olunması özlüyündə yetərli münasib audit sübutları əldə olunmasını təmin etməyəcəkdir.
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ləĢdirilməsi.
QiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski (Ġst: Paraq. 18(b))
A20. Hansısa konkret hesab qalıqları, əməliyyatların kateqoriyaları və
ya açıqlamalarla bağlı təsdiqləmə səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski nə qədər yüksək olarsa, audit
prosedurlarının planlaĢdırılmasında, həyata keçirilməsində
və nəticələrinin qiymətləndirilməsində bir o qədər çox
peĢəkar mühakimələr yürütmək zərurəti yaranır. Belə hallarda
kənar auditor birbaĢa olaraq bu BAS-ın18-ci paraqrafına müvafiq
Ģəkildə daha çox sayda prosedurlar həyata keçirməli olacaq və
nəticədə yetərli müvafiq audit sübutları əldə etmək üçün daxili
auditorların iĢindən daha az həcmdə istifadə edəcək. Bundan əlavə,
200 saylı BAS-da21 izah olunduğu kimi, qiymətləndirilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riski nə qədər yüksək olarsa, kənar auditorun
əldə etdiyi audit sübutları bir o qədər inandırıcı olmalı və deməli,
iĢin daha çox hissəsini kənar auditor müstəqil Ģəkildə həyata
keçirməlidir.
A21. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da22 Ģərh olunduğu kimi,
əhəmiyyətli risklərlə bağlı xüsusi auditor mülahizələri tələb olunur və bu səbəbdən əhəmiyyətli risklərlə əlaqədar kənar auditorun
daxili audit xidmətinin iĢindən istifadə etmək imkanı yalnız məhdud peĢəkar mühakimələrdən ibarət prosedurların həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Bundan baĢqa, əhəmiyyətli təhriflər
riskinin səviyyəsi aĢağı səviyyədən yüksək olarsa, yalnız daxili
audit xidmətinin iĢindən istifadə nəticəsində özlüyündə çətin ki,
audit riskini qəbul ediləcək aĢağı səviyyəyədək azaltmağa imkan
versin və müəyyən testlərin bilavasitə kənar auditorun həyata
keçirməsi zərurətini aradan qaldırsın.
A22. Bu BAS-a uyğun prosedurların həyata keçirilməsinin nəticələr
üzrə kənar auditor qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin
yenidən qiymətləndirilməsini apara bilər. Bu isə öz növbəsində,
daxili audit xidmətinin iĢindən istifadənin məqsədəuyğunluğu və
bu BAS-ın tətbiqi zərurəti haqqında kənar auditorun qərarına təsir
göstərə bilər.
Auditlə bağlı məsələlərin idarəetməyə məsul Ģəxslərə bildirilməsi (Ġst:
21
22

200 saylı BAS, A31 paraqrafı.
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 4(e) paraqrafı.
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Paraq. 20)
A23. 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a23 uyğun olaraq, kənar auditor
auditin planlaĢdırılmıĢ əhatə dairəsinin və müddətinin qısa təsvirini
idarəetməyə məsul Ģəxslərə bildirməlidir. Daxili auditorların iĢindən
planlaĢdırılmıĢ istifadə ümumi audit strategiyasının tərkib
hissəsini təĢkil edir və buna görə də təklif olunan audit yanaĢmasının baĢa düĢülməsində idarəetməyə məsul Ģəxslər üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Daxili audit xidmətinin iĢindən istifadə edilməsi
Daxili audit xidməti ilə işin müzakirəsi və koordinasiyası
A24. Müvafiq tədbirləri əlaqələndirmək üçün daxili audit xidmətinin
iĢindən planlaĢdırılmıĢ istifadəyə dair müzakirə apararkən aĢağıdakı məsələlərin razılaĢdırılması faydalı ola bilər:
ĠĢin icra müddəti;



ĠĢin xüsusiyyəti;



Auditin əhatə sahəsi;



Bütövlükdə maliyyə hesabatı üçün əhəmiyyətlilik və müvafiq olarsa, əməliyyatların konkret kateqoriyaları, hesab
qalıqları və ya açıqlamalar üzrə əhəmiyyətlilik səviyyəsi
(səviyyələri) və audit prosedurlarının əhəmiyyətliliyi;



Maddələrin təklif olunan seçmə metodları və seçmələrin
həcmləri;



Ġcra edilmiĢ iĢin sənədləĢdirilməsi;



Təhlil və hesabatvermə prosedurları.

BAS



A25. Kənar auditorla daxili audit xidmətinin iĢinin koordinasiyası
aĢağıdakı hallarda səmərəli hesab olunur:

23



ĠĢçi görüĢlər bütün dövr ərzində müvafiq fasilələrlə keçirilir.



Kənar auditor daxili auditorları onların iĢinə təsir edə
biləcək hər hansı əhəmiyyətli məsələlər barədə məlumatlandırır.

260 saylı BAS, 15-ci paraqraf.
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Kənar auditor daxili audit xidmətinin əlaqədar hesabatlarının mövcudluğundan xəbərdardır, onlardan istifadə etmək
imkanı vardır və daxili audit xidmətinin diqqətini çəkən
vacib məsələlərin kənar auditorun iĢinə təsir etmə
ehtimalı olduqda, belə məsələlər barədə məlumat alır və
audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi üçün belə məsələlərin
nəticələrini nəzərə almaq imkanına malikdir.

A26. 200 saylı BAS-da24 auditin planlaĢdırılması və həyata keçirilməsində peĢəkar inamsızlıq nəzərə alınmaqla, o cümlədən
audit sübutları kimi istifadə olunmalı sənədlərin və sorğulara cavabların etibarlılığını Ģübhə altına alan məlumatlara qarĢı diqqətli
olmağın əhəmiyyəti qeyd edilir. Müvafiq olaraq, tapĢırığın davam
etdiyi müddətdə daxili audit xidməti ilə əlaqə kənar auditorun
iĢinə təsir edə biləcək məsələlərin onun diqqətinə çatdırılması ilə
bağlı daxili auditorlar üçün imkanlar yarada bilər.25 Bu halda
kənar auditor əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən olunması və
qiymətləndirilməsi zamanı belə məlumatı nəzərə ala bilər. Bundan əlavə, belə məlumat maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli
təhriflər riskinin yüksəldiyinin mümkünlüyünü göstərərsə,
yaxud faktiki baĢ vermiĢ, Ģübhəli və ya təsdiqlənmiĢ dələduzluğa
dəlalət edərsə, kənar auditor bunu 240 saylı BAS-a uyğun
olaraq26 dələduzluq nəticəsində baĢ verən əhəmiyyətli təhriflər
riskinin müəyyən olunmasında nəzərə ala bilər.
Daxili audit xidmətinin işinin yetərliliyini müəyyən edən prosedurlar
(Ġst: Paraq. 23-24)
A27. Kənar auditorun daxili audit xidmətinin istifadəsini planlaĢdırdığı
iĢinin əsas hissəsi ilə bağlı həyata keçirdiyi audit prosedurları
daxili auditorların iĢinin ümumi keyfiyyətini və obyektivliyini
qiymətləndirmək üçün əsas yaradır.
A28. Bu BAS-ın 24-cü paraqrafına əsasən müvafiq prosedurların təkrar
icrası ilə bərabər, həyata keçirilmiĢ iĢin keyfiyyətinin və daxili
audit xidmətinin gəldiyi nəticələrin qiymətləndirilməsi məqsədləri üçün kənar auditor aĢağıdakı prosedurları həyata keçirə
24

200 saylı BAS, 15-ci paraqraf və A20 paraqrafı.
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, A120 paraqrafı.
26
240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti ― BAS
ilə bağlı 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, A11 paraqrafı.
25
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bilər:


Daxili audit xidmətinin müvafiq iĢçilərinə sorğu göndərilməsi.



Daxili auditorların həyata keçirdiyi prosedurların müĢahidə
edilməsi.



Daxili audit xidmətinin iĢ proqramı və iĢçi sənədləri ilə
tanıĢlıq.

A29. PeĢəkar mühakimələrə tələbat artdıqca, qiymətləndirilmiĢ
əhəmiyyətli təhriflər riski bir o qədər yüksək olar, daxili audit
xidmətinin təĢkilati statusu və müvafiq qayda və prosedurlar daxili auditorların obyektivliyini bir o qədər az dəstəkləyər, yaxud
onların səriĢtəlilik səviyyəsi nə qədər aĢağı olarsa, auditor rəyinin
əsaslandığı yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə edilməsi üçün
daxili auditorların iĢindən istifadəyə dair qərarın dəstəklənməsi
məqsədilə kənar auditor tərəfindən daxili auditorların iĢinin bütün
həcminə dair bir o qədər çox audit prosedurları həyata keçirilməlidir.
A30. Bu BAS-ın məqsədləri üçün ―təkrar yerinə yetirmə‖ daxili auditorların gəldiyi nəticələrin əsaslılığını qiymətləndirmək üçün
müəyyən audit prosedurlarının kənar auditor tərəfindən müstəqil
Ģəkildə yerinə yetirilməsi deməkdir. Bu məqsədə nail olmaq artıq
daxili auditorların yoxladığı maddələri yoxlamaqla və ya bu,
mümkün olmadıqda, faktiki olaraq daxili auditorlar tərəfindən
yoxlanılmamıĢ digər oxĢar maddələrin yoxlanılması ilə təmin
edilə bilər. A28 paraqrafına uyğun olaraq, kənar auditorun həyata
keçirə biləcəyi digər prosedurlarla müqayisədə təkrar yerinə yetirmə daxili auditorların iĢinin yetərliliyinə dair daha inandırıcı
sübutlar təqdim edir. Daxili audit xidmətinin iĢinin hər bir sahəsi
üzrə təkrar yerinə yetirmə zəruri olmadıqda, kənar auditorun 24cü paraqrafa əsasən daxili auditorların istifadəsini planlaĢdırdığı
iĢinin bütövlükdə əsas hissəsi ilə bağlı təkrar icranın həyata keçirilməsi vacibdir. Audit prosedurlarının nəticələrinin planlaĢdırılması, həyata keçirilməsi və qiymətləndirilməsi zamanı daxili
audit xidmətinin daha çox peĢəkar mühakimələr tətbiq etdiyi
sahələrdə və əhəmiyyətli təhriflər üzrə yüksək risk sahələrində
prosedurların təkrar icrasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
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BirbaĢa köməyin göstərilməsi üçün daxili auditorların iĢindən
istifadənin mümkünlüyünün, istifadə edilən sahələrin və istifadə
həcminin müəyyən olunması
Audit məqsədilə birbaşa köməyin göstərilməsi üçün daxili auditorların
işindən istifadənin mümkünlüyünün müəyyən olunması (Ġst: Paraq. 5,
26-28)
A31. BirbaĢa köməyin göstərilməsi üçün daxili auditorların iĢindən istifadə etmək qanun və qaydalarla kənar auditora qadağan edilən
yurisdiksiyalarda belə qadağanın bölmə auditorlarına da aid olmasının nəzərdən keçirilməsi və aid olduğu halda bu məsələnin
bölmə auditorlarına bildirilməsi zamanı həll edilməsi qrup auditorları üçün münasib olardı.27
A32. Bu BAS-ın A7 paraqrafında qeyd olunduğu kimi, obyektivlik
dedikdə, təklif edilən iĢin icrası zamanı subyektivliyin, maraqlar
toqquĢmasının və ya digər Ģəxslərin qanunsuz təsirinin
peĢəkar mühakimələrdən üstün olmasına imkan verməmək
bacarığı nəzərdə tutulur. Daxili auditorun obyektivliyi üçün təhlükələrin mövcudluğunun və əhəmiyyətinin müəyyən edilməsi
zamanı aĢağıdakı amillər məqsədəuyğun ola bilər:


Daxili audit xidmətinin təĢkilati statusu və müvafiq qayda
və prosedurlar daxili auditorların obyektivliyini nə
dərəcədə təmin edir.28



Müəssisənin müvafiq iĢin aid olduğu sahəsində çalıĢan və
ya belə sahə üçün məsuliyyət daĢıyan Ģəxslə ailə və ya Ģəxsi
münasibətlər.



Müəssisənin iĢin aid olduğu bölməsi və ya departamenti ilə
əlaqə.





27
28

Təcrübə cəhətdən eyni səviyyəli digər böyük iĢçilərə tətbiq
olunan Ģərtlərə uyğun Ģərtlər əsasında mükafatlandırma istisna olmaqla, müəssisəyə qarĢı əhəmiyyətli maliyyə
maraqları.
Müvafiq peĢəkar təĢkilatlar tərəfindən daxili auditorlar
üçün buraxılmıĢ materiala əlavə faydalı təlimatlar daxil

600 saylı BAS, 40(b) paraqrafı.
Bax: A7 paraqrafı.
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edilə bilər.
A33. Müəyyən Ģəraitlərdə daxili auditorların obyektivliyi üçün təhlükələrin əhəmiyyəti o dərəcədə böyük ola bilər ki, onların qəbul
ediləcək səviyyəyə qədər azaldılması üçün təlimatlar mövcud olmaya bilər. Məsələn, audit cəhətdən iĢin əhəmiyyəti təlimatların
yetərliliyinə təsir göstərdiyi üçün 30(a) və 30(b) paraqrafları audit
üzrə əhəmiyyətli peĢəkar mühakimələrin irəli sürüldüyü, yaxud
müvafiq audit prosedurlarının icrasında və ya toplanmıĢ audit
sübutlarının qiymətləndirilməsində tələb edilən mühakimələr
məhdud olduğu halda, əhəmiyyətli təhriflər üzrə qiymətləndirilmiĢ yüksək risklərlə bağlı prosedurların icrası ilə əlaqədar
birbaĢa köməyin göstərilməsi məqsədilə daxili auditorların
iĢindən istifadəni qadağan edir. Bu, həmçinin, müvafiq iĢin
özünənəzarət təhlükəsi yaratdığı və nəticədə cari vəziyyətlərdə
30(c) və 30(d) paraqraflarında qeyd olunan prosedurların icrası
daxili auditorlara qadağan edildiyi hala da aiddir.
A34. Daxili auditorların səriĢtəlilik səviyyəsini qiymətləndirərkən bu
BAS-ın A8 paraqrafında qeyd olunmuĢ amillərin bir çoxu müvafiq ola, fərdi daxili auditorlar və onlar üçün təyin edilmiĢ iĢ
üçün tətbiq oluna bilər.
Birbaşa kömək göstərən daxili auditorlar üçün təyin edilə biləcək işin
xüsusiyyətinin və həcminin müəyyən olunması (Ġst: Paraq. 29-31)

A36. Daxili auditorlar üçün təyin ediləcək iĢin xüsusiyyətini müəyyən
edərkən kənar auditor belə iĢi müvafiq sahələr üzrə təyin etməkdə
diqqətli olmalıdır. BirbaĢa köməyin göstərilməsi üçün daxili auditorların iĢindən istifadənin müvafiq olmadığı fəaliyyət və
tapĢırıqlara aĢağıdakılar nümunə ola bilər:

29



Dələduzluq risklərinin müzakirəsi. Bununla belə, kənar auditor 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a29 uyğun olaraq,
müəssisədə dələduzluq riskləri barədə daxili auditorlara
sorğu göndərə bilər.



240 saylı BAS-da qeyd olunduğu kimi, elan edilməmiĢ

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 6(a) paraqrafı.
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A35. Bu BAS-ın A15-A22 paraqrafları daxili auditorlar üçün təyin edilə
bilən iĢin xüsusiyyətinin və həcminin müəyyən edilməsi üzrə təlimatları nəzərdə tutur.
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audit prosedurlarının müəyyən edilməsi.
A37. Eynilə, 505 saylı BAS-a30 əsasən kənar mənbədən təsdiqləmə
sorğuları üzərində nəzarəti saxlamaq və kənar mənbədən təsdiqləmə prosedurlarının nəticələrini qiymətləndirmək kənar auditordan tələb olunduğu üçün bu vəzifələri daxili auditorlara
həvalə etmək məqsədəuyğun olmazdı. Lakin daxili auditorlar təsdiqləmələrlə bağlı istisnaları həll etmək üçün kənar auditora
lazım olan məlumatların toplanmasında kömək edə bilərlər.
A38. BirbaĢa kömək göstərən daxili auditorlara həvalə edilən iĢin
müəyyənləĢdirilməsi tətbiq olunan mühakimələrin həcmindən və
əhəmiyyətli təhriflər riskindən də asılıdır. Məsələn, debitor
borclarının qiymətləndirilməsinin yüksək risk sahəsi kimi
müəyyən edildiyi hallarda kənar auditor belə borcların müddətinin dəqiqliyini yoxlamağı birbaĢa kömək təqdim edən daxili auditora həvalə edə bilər. Lakin ehtiyatın yetərliliyinin müddət
əsasında qiymətləndirilməsi zamanı daha məhdud sayda peĢəkar
mühakimələr tətbiq olunduğu üçün həmin proseduru birbaĢa
kömək təqdim edən daxili auditora həvalə etmək məqsədəuyğun
deyildir.
A39. Kənar auditorun rəhbərliyindən, nəzarətindən və təhlilindən asılı
olmayaraq, birbaĢa kömək göstərmək üçün daxili auditorların
iĢindən həddən artıq çox istifadə kənar auditorun müstəqilliyi ilə
bağlı fikirlərə təsir göstərə bilər.
BirbaĢa köməyin göstərilməsi üçün daxili auditorların iĢindən istifadə
edilməsi (Ġst: Paraq. 34)
A40. Daxili audit xidmətinin iĢçiləri, kənar auditordan fərqli olaraq,
maliyyə hesabatları barədə rəy bildirərkən müəssisəyə tabe
olduqları üçün birbaĢa kömək göstərən daxili auditorların icra etdiyi iĢ üzrə kənar auditorun rəhbərliyi, nəzarəti və təhlili tapĢırıq
qrupunun üzvləri tərəfindən icra edildiyi halda qiymətləndirilən
müvafiq iĢin xüsusiyyətindən daha fərqli xüsusiyyətə malik olacaq
və həcmi daha geniĢ olacaqdır.
A41. Daxili auditorlara rəhbərlik edərkən kənar auditor audit zamanı
müəyyən edilmiĢ mühasibat uçotu və audit ilə bağlı məsələləri
onun diqqətinə çatdırmağı daxili auditorlara xatırlada bilər. Daxili
30

505 saylı ―Kənar mənbədən təsdiqləmələr‖ BAS, 7-ci və 16-cı paraqraflar.
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BAS

auditorların həyata keçirdiyi iĢi təhlil edərkən kənar auditorun
mülahizələrinə əldə olunmuĢ sübutların yetərli olub-olmaması
və cari vəziyyətlərdə müvafiq olub-olmaması, həmçinin,
nəticələri belə sübutların nə dərəcədə təsdiqləməsi aiddir.

901

610 saylı (2013-cü ĠLDƏ
DÜZƏLĠġ EDILMĠġ) BAS

620 saylı BEYNƏLXALQ AUDĠT STANDARTI
AUDĠTORUN EKSPERTLƏRĠNĠN ĠġĠNDƏN
ĠSTĠFADƏ EDĠLMƏSĠ
(15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır)

MÜNDƏRĠCAT
Paraqraf
GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi ...................................................................1-2
Auditor rəyinə görə auditorun məsuliyyəti ...........................................3
Qüvvəyə minmə tarixi ..........................................................................4
Məqsədlər .............................................................................................5
AnlayıĢlar .............................................................................................6
Tələblər
Auditorun ekspertinin cəlb edilməsinə olan tələbatın
müəyyənləĢdirilməsi .............................................................................7
Audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi ..........................8
Auditorun ekspertinin səriĢtəsi, imkanları və obyektivliyi ........................9
Auditorun ekspertinin ixtisaslaĢdığı sahə ilə tanıĢlıq ..........................10
Auditorun eksperti ilə saziĢ...................................................................11
Auditorun ekspertinin iĢinin nəticələrinin
yetərliliyinin qiymətləndirilməsi ................................................... 12-13
Auditor hesabatında auditorun ekspertinə istinad edilməsi .............14-15
Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Auditorun ekspertinin seçilməsi ......................................................A1-A3
Auditorun ekspertinin cəlb edilməsinə olan tələbatın
müəyyənləĢdirilməsi ........................................................................A4-A9
Audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi ............... A10-A13
Auditorun ekspertinin səriĢtəsi, imkanları və
obyektivliyi ................................................................................ A14-A20
Auditorun ekspertinin ixtisaslaĢdığı sahə ilə tanıĢlıq…...............A21-A22
Auditorun eksperti ilə saziĢ......................................................... A23-A31
Auditorun ekspertinin iĢinin nəticələrinin
620 saylı BAS

902

AUDĠTORUN EKSPERTLƏRĠNĠN ĠġĠNDƏN ĠSTĠFADƏ EDĠLMƏSĠ

yetərliliyinin qiymətləndirilməsi............................................... A32-A40
Auditor hesabatında auditorun ekspertinə istinad edilməsi......A41-A42
Əlavə: Auditorla auditorun kənar eksperti arasında müqavilə
bağlanarkən nəzərdən keçirilən məsələlər
___________________________________________________________

BAS

620 saylı ―Auditorun ekspertlərinin iĢindən istifadə edilməsi‖ beynəlxalq audit standartı (BAS) 200 saylı ―Müstəqil auditorun məqsədləri
və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə
əlaqəli Ģəkildə oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartında (BAS) auditorun mühasibat
uçotundan və ya auditdən fərqli istənilən sahədə fiziki və ya
hüquqi Ģəxs olan hər hansı mütəxəssisin iĢi ilə əlaqədar, həmin
iĢ yetərli müvafiq audit sübutları əldə etməkdə auditora kömək
etdikdə, auditorun vəzifələrindən bəhs edilir.
2. Bu BAS-da aĢağıdakı məsələlərə toxunulmamıĢdır:
(a) TapĢırıq qrupunun mühasibat uçotunun və ya auditin
müəyyən sahəsində fiziki və ya hüquqi Ģəxs olan mütəxəssisi məsləhətçi qismində cəlb etdiyi və ya belə mütəxəssisin
tapĢırıq qrupunun tərkibinə daxil olduğu vəziyyətlər; belə
vəziyyətlərdən 220 saylı BAS-da1 bəhs edilir; yaxud
(b) Auditor mühasibat uçotu və ya auditdən fərqli istənilən
sahədə fiziki və ya hüquqi Ģəxs olan mütəxəssisin iĢinin
nəticələrindən istifadə edir, bu mütəxəssisin həmin
sahədəki iĢindən müəssisə tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında yardımçı vasitə (rəhbərliyin təyin
etdiyi ekspert) kimi istifadə edilir; belə vəziyyətlərdən 500
saylı BAS-da2 bəhs edilir.
Auditor rəyinə görə auditorun məsuliyyəti
3. Auditor verilmiĢ auditor rəyinə görə təkbaĢına məsuliyyət daĢıyır
və həmin məsuliyyət auditorun ekspertinin cəlb edilməsi ilə
əlaqədar azalmır. Buna baxmayaraq, auditorun ekspertinin
iĢindən istifadə edən və hazırkı BAS-a riayət edən auditor həmin
ekspertin iĢinin onun məqsədlərinə uyğun olduğu qənaətinə
gələrsə, həmin ekspertin öz sahəsindəki iĢinin yekunlarını və
gəldiyi nəticələri müvafiq audit sübutu kimi qəbul edə bilər.
Qüvvəyə minmə tarixi
4. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlı sayılır.
1
2

220 saylı ―Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ BAS, A10, A20-A22 paraqrafları.
500 saylı ―Audit sübutu‖ BAS, A34-A48 paraqrafları.
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Məqsədlər
5. Auditorun məqsədləri aĢağıdakılardır:
(a) Auditorun cəlb edilmiĢ ekspertinin iĢindən istifadə edib-etməməyi müəyyənləĢdirmək;
(b) Auditorun cəlb edilmiĢ ekspertinin iĢindən istifadə edildiyi
halda, həmin iĢin auditorun məqsədləri üçün yetərli olubolmadığını müəyyənləĢdirmək.

AnlayıĢlar
6. BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənaları kəsb
edirlər:
(a) Auditorun eksperti (Auditor’s expert) – mühasibat uçotu və ya
auditdən fərqli hansısa bir sahədə xüsusi biliklərə malik
olan, həmin sahədəki iĢi auditor tərəfindən yetərli müvafiq
audit sübutları əldə etməsinə yardımçı vasitə kimi istifadə edilən
fiziki və ya hüquqi Ģəxs. Auditorun eksperti qismində ya auditorun daxili eksperti (auditor Ģirkətinin və ya Ģəbəkə Ģirkətinin tərəfdaĢı3 və ya iĢçisi, o cümlədən müvəqqəti iĢçisi),
ya da auditorun kənar eksperti çıxıĢ edə bilər. (Ġst: Paraq.
A1-A3)

(c) Rəhbərliyin eksperti (Management’s expert) – mühasibat uçotu
və auditdən fərqli istənilən sahədə ekspert biliklərinə malik
olan, həmin sahədəki iĢindən müəssisənin öz maliyyə
hesabatlarını hazırlamaqda yardımçı vasitə kimi istifadə etdiyi
fiziki və ya hüquqi Ģəxs.

Tələblər
Auditorun ekspertinin cəlb edilməsinə olan tələbatın müəyyənləĢdirilməsi
7. Yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə edilməsi üçün mühasibat
uçotu və ya auditdən fərqli istənilən sahədə xüsusi biliklər tələb
edilərsə, auditor öz ekspertinin cəlb edilməsinə olan tələbatı
3

―TərəfdaĢ‖ və ya ―Ģirkət‖ dedikdə, onların ictimai sektordakı müvafiq ekvivalentləri baĢa düĢülməlidir.
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(b) SəriĢtəlilik (Expertise) – Konkret bir sahədə bacarıq, bilik
və iĢ təcrübəsi.

AUDĠTORUN EKSPERTLƏRĠNĠN ĠġĠNDƏN ĠSTĠFADƏ EDĠLMƏSĠ

müəyyənləĢdirməlidir. (Ġst: Paraq. A4-A9)
Audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi
8. Bu BAS-ın 9-13-cü paraqraflarında göstərilmiĢ tələblərlə əlaqədar yerinə yetirilən audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və
həcmi eyni deyildir və Ģəraitdən asılıdır. Auditor həmin prosedurların xüsusiyyətini, müddətini və həcmini müəyyənləĢdirərkən
aĢağıdakı məsələlər də daxil olmaqla, bir sıra amilləri nəzərə
almalıdır: (Ġst: Paraq. A10)
(a) Həmin ekspertin iĢinin bağlı olduğu məsələnin xüsusiyyəti;
(b) Həmin ekspertin iĢinin bağlı olduğu məsələyə dair
əhəmiyyətli təhriflər riskləri;
(c) Həmin ekspertin iĢinin audit kontekstində əhəmiyyəti;
(d) Auditorun həmin eksperti tanıması və onun tərəfindən həyata keçirilmiĢ əvvəlki iĢ təcrübəsinə bələdliyi;
(e) Auditorun Ģirkətində qüvvədə olan keyfiyyətə nəzarət qayda və prosedurlarının həmin ekspertə tətbiq olunub-olunmaması. (Ġst: Paraq. A11-A13)
Auditorun ekspertinin səriĢtəsi, imkanları və obyektivliyi
9. Auditorun ekspertinin auditin məqsədləri üçün zəruri olan
səriĢtəyə, imkanlara və obyektivliyə malik olub-olmadığını auditor qiymətləndirməlidir. Auditorun kənar ekspertinə münasibətdə obyektivliyin qiymətləndirilməsi həmin ekspertin
obyektivliyi üçün təhlükə yarada biləcək mümkün olan maraq və
münasibətlərin xüsusiyyəti barədə sorğu-sualın istiqamətini əhatə
etməlidir. (Ġst: Paraq. A14-20)
Auditorun ekspertinin ixtisaslaĢdığı sahə ilə tanıĢlıq
10. Auditor ona aĢağıdakıları həyata keçirmək üçün imkan yaradacaq
auditorun ekspertinin ixtisaslaĢdığı sahə barədə kifayət qədər
təsəvvürə malik olmalıdır: (Ġst: Paraq. A21-A22)
(a) Auditorun məqsədləri üçün həmin ekspertin iĢinin xüsusiyyətini,
əhatə dairəsini və vəzifələrini müəyyənləĢdirmək; habelə
(b) Auditorun məqsədləri üçün həmin iĢin yetərliliyini
qiymətləndirmək.
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Auditorun eksperti ilə saziĢ
11. Auditor tələb olunduğu halda yazılı Ģəkildə öz eksperti ilə aĢağıdakı məsələləri razılaĢdırmalıdır: (Ġst: Paraq. A23-A26)
(a) Həmin ekspertin iĢinin xüsusiyyəti, əhatə dairəsi və vəzifələri;
(Ġst: Paraq. A27)
(b) Auditorun və həmin ekspertin, müvafiq olaraq, vəzifələri
və məsuliyyəti; (Ġst: Paraq. A28-A29)
(c) Auditorla həmin ekspert arasında əlaqənin xüsusiyyəti, müddəti və həcmi, o cümlədən həmin ekspertin təqdim edəcəyi
istənilən hesabatın forması; (Ġst: Paraq. A30)
(d) Auditorun ekspertinin məxfiliyə dair tələblərə riayət etməsi
zərurəti.
Auditorun ekspertinin iĢinin nəticələrinin yetərliliyinin
qiymətləndirilməsi
12. Auditor aĢağıdakılar da daxil olmaqla, auditorun məqsədləri üçün
öz ekspertinin iĢinin nəticələrinin yetərliliyini qiymətləndirməlidir: (Ġst: Paraq. A32).
(a) Həmin ekspertin iĢinin nəticələrinin və gəldiyi qənaətlərin
müvafiqliyi və əsaslılığı, onların digər audit sübutlarına
uyğunluğu; (Ġst: Paraq. A33-A34)

(c) Əgər ekspertin iĢində onun üçün əhəmiyyətli olan ilkin
məlumatlardan istifadə olunarsa, həmin məlumatların müvafiqliyi, tamlığı və dəqiqliyi. (Ġst: Paraq. A38-A39)
13. Auditor öz ekspertinin iĢinin onun məqsədlərinə uyğun olmadığı
qənaətinə gəlirsə, o zaman aĢağıdakıları etməlidir: (Ġst: Paraq.
A40)
(a) Həmin ekspertlə onun yerinə yetirəcəyi əlavə iĢin xüsusiyyətini və həcmini razılaĢdırmalıdır; yaxud
(b) Həmin Ģəraitdə zəruri olan əlavə audit prosedurlarını yerinə
yetirməlidir.
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(b) Ekspertin iĢində əhəmiyyətli ehtimallardan və metodlardan
istifadə edilirsə, bunların həmin Ģəraitlərdə müvafiqliyi və
məntiqiliyi; habelə (Ġst: Paraq.A35-A37)
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Auditor hesabatında auditorun ekspertinə istinad edilməsi
14. Qanun və ya qaydalarda tələb edilmədiyi halda dəyiĢdirilməmiĢ
rəyi əks etdirən auditor hesabatında ekspertin iĢinə istinad olmamalıdır. Qanun və ya qaydalarda belə istinad tələb edildiyi halda
auditor hesabatında göstərilməlidir ki, həmin istinad auditor rəyinə görə auditorun məsuliyyətini məhdudlaĢdırmır. (Ġst: Paraq.
A41)
15. Auditor öz hesabatında auditorun ekspertinin iĢinə dəyiĢdirilmiĢ
auditor rəyinn baĢa düĢülməsi üçün zəruri olan istinad edərsə,
göstərməlidir ki, belə istinad auditor rəyinə görə onun
məsuliyyətini məhdudlaĢdırmır. (Ġst: Paraq. A42)
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Auditorun ekspertinin seçilməsi (Ġst: Paraq. 6(a))
A1. Mühasibat uçotu və ya auditdən fərqli olan sahədə səriĢtəlilik aĢağıdakı məsələləri bilməyi əhatə edə bilər:


Mürəkkəb maliyyə alətlərinin, torpaq sahələrinin və tikililərin, maĢın və avadanlıqların, zərgərlik məmulatlarının,
incəsənət əsərlərinin, əntiq əĢyaların, qeyri-maddi aktivlərin, Ģirkətlərin birləĢməsi nəticəsində əldə edilən və
qəbul edilən aktivlərin və öhdəliklərin, habelə dəyərdən düĢə
bilən aktivlərin qiymətləndirilməsi.



Sığorta müqavilələri və ya korporativ sosial proqramlarla
bağlı olan öhdəliklərin aktuar hesablamaları.



Neft və qaz ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi.



Ekoloji öhdəliklərin və ərazilərin abadlaĢdırılması xərclərinin qiymətləndirilməsi.



Müqavilələrin, qanun və qaydaların Ģərhi.



Vergi qanunvericiliyinin mürəkkəb və ya qeyri-adi
məsələlərinin təhlili.

A2. Bir çox hallarda mühasibat uçotu və ya audit sahələrindəki
səriĢtəliliklə digər hər hansı bir sahədəki səriĢtəliliyi, hətta söhbət
mühasibat uçotu və ya auditin hansısa ixtisaslaĢmıĢ bir sahəsindən
620 saylı BAS
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A3. Mühakimə bu BAS-ın tələblərinin yerinə yetirilməsinə auditorun
eksperti qismində fiziki və ya hüquqi Ģəxsin çıxıĢ etməsinin necə
təsir göstərməsi məsələsinin təhlili zamanı lazım olur. Məsələn,
hər hansı bir auditorun ekspertinin səriĢtəliliyini, imkanlarını və
obyektivliyini qiymətləndirərkən belə vəziyyət yarana bilər ki,
həmin ekspert qismində auditorun əvvəllər cəlb etdiyi bir təĢkilat
olmuĢ, lakin konkret tapĢırığı yerinə yetirmək üçün belə təĢkilat
tərəfindən təyin edilmiĢ fiziki Ģəxslə həmin auditorun heç bir iĢ
təcrübəsi olmaya bilər, yaxud əksinə də ola bilər: auditor fiziki
Ģəxs olan ekspertın iĢi ilə tanıĢdır, lakin həmin ekspertin çalıĢdığı
təĢkilatı tanımır. Ġstənilən halda auditorun qiymətləndirməsi
həm fiziki Ģəxsin Ģəxsi keyfiyyətlərinə, həm də təĢkilatın
idarəetmə xüsusiyyətlərinə, məsələn, onun keyfiyyətə nəzarət sistemlərinə əsaslana bilər.

4

Məsələn, 8 saylı ―Audit mütəxəssislərinin səriĢtəliliyinə dair tələblər‖ beynəlxalq təhsil standartı
(BTS) bu mənada faydalı ola bilər.
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getdikdə belə, asanlıqla bir-birindən ayırmaq olur. Məsələn, təxirə
salınmıĢ mənfəət vergisi üzrə uçot metodları sahəsində mütəxəssislə vergi qanunvericiliyi sahəsində mütəxəssisi, bir qayda
olaraq, asanlıqla fərqləndirmək mümkündür. Təxirə salınmıĢ
mənfəət vergisi üzrə uçot metodları sahəsində mütəxəssis bu
BAS-ın məqsədləri üçün ekspert deyildir, çünki söhbət mühasibat uçotu sahəsində səriĢtəlilikdən gedir; vergi qanunvericiliyi
sahəsində mütəxəssis isə bu BAS-ın məqsədləri üçün ekspertdir,
çünki söhbət hüquq sahəsində səriĢtəlilikdən gedir. OxĢar
fərqləndirmələri digər sahələrdə də, məsələn, maliyyə alətlərinin
uçotunun metodları sahəsində səriĢtəliliklə onların maya
dəyərinin qiymətləndirilməsinin kompleks modelləĢdirilməsi
sahəsində səriĢtəlilik arasında aparmaq olar. Lakin bir sıra hallarda, məsələn, mühasibat uçotu və auditlə bağlı meydana gələn
yeni sahələrdə mühasibat uçotu və ya auditin ixtisaslaĢmıĢ
sahələri ilə digər sahələrdə səriĢtəlilik arasında fərqləndirmə
peĢəkar mühakimələrin tətbiqini tələb edə bilər. Belə mühakimə
yürüdən zaman auditora mühasiblərin və auditorların təhsilinə və
səriĢtəliliyinə dair tələblər müəyyənləĢdirən peĢəkar qayda və
standartlar kömək edə bilər.4
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Auditorun ekspertinin cəlb edilməsinə olan tələbatın
müəyyənləĢdirilməsi (Ġst: Paraq. 7)
A4. Auditorun eksperti aĢağıdakı məsələlərin həllinə kömək üçün tələb oluna bilər:


Müəssisənin və onun mühitinin, o cümlədən daxili nəzarət
sisteminin öyrənilməsi.



Əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və
qiymətləndirilməsi.



Maliyyə hesabatları səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ risklərə
qarĢı ümumi cavab tədbirlərinin iĢlənib hazırlanması və
həyata keçirilməsi.



Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı
cavab vermək üçün əlavə audit prosedurlarının iĢlənib
hazırlanması və həyata keçirilməsi, o cümlədən nəzarət vasitələrinin test yoxlamalarının və mahiyyəti üzrə yoxlama
prosedurlarının keçirilməsi.



Maliyyə hesabatlarına dair rəyin əsaslandırılması üçün əldə
edilmiĢ audit sübutlarının yetərliliyinin və lazımi xarakterinin qiymətləndirilməsi.

A5.

Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarını hazırlamaq üçün mühasibat
uçotu və auditdən fərqli baĢqa bir sahədə xüsusi biliklərə ehtiyacı
olduğu zaman əhəmiyyətli təhriflər riski arta bilər; məsələn, bu,
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında müəyyən çətinlik
olduğunu, yaxud rəhbərliyin həmin sahədə ekspert biliklərinə
malik olmadığını göstərə bilər. Əgər rəhbərlik maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün zəruri səriĢtəyə malik deyildirsə,
göstərilən risklərə qarĢı cavab vermək üçün rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert cəlb edilə bilər. Əhəmiyyətli təhriflər riski,
həmçinin, müvafiq nəzarət vasitələrinin köməyi ilə, o cümlədən
rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin iĢi ilə azaldıla bilər.

A6.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı mühasibat uçotundan fərqli hər hansı bir sahədə xüsusi biliklər lazım olarsa, mühasibat uçotu və audit sahəsində bacarıqlara malik olan auditor
həmin maliyyə hesabatlarının auditor yoxlamasını keçirmək üçün
lazımi səriĢtəyə malik olmaya bilər. TapĢırıq üzrə tərəfdaĢ əmin
olmalıdır ki, tapĢırıq qrupu və bu qrupun tərkibinə daxil olmayan
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istənilən auditor ekspertləri audit tapĢırığını yerinə yetirmək
üçün məcmu halında lazımi səriĢtə və imkanlara malikdirlər.5
Bundan baĢqa, auditor audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi üçün
zəruri olan resursların xüsusiyyətini, müddətini və həcmini
müəyyən etməlidir.6 Auditorun ekspertinin iĢə cəlb edilib-edilməməsi,
cəlb edildikdə isə onun iĢinin müddəti və həcmi barədə auditorun
qərar qəbul etməsi ona bu tələblərə riayət etməkdə kömək edir.
Auditor yoxlamasının gediĢində və ya Ģərait dəyiĢdikdə, auditor
auditorun ekspertini cəlb etmək barədə daha əvvəllər qəbul edilmiĢ
qərarlara yenidən baxa bilər.



Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün zəruri olan müəssisənin auditor yoxlaması təcrübəsinə.



Konkret sahədə, təhsil və ya peĢə hazırlığına, məsələn, tədris kursları və ya auditorun həmin sahəyə aid olan
məsələlərə müstəqil surətdə baxmaq bacarığının yüksəldilməsi üçün müvafiq sahədə səriĢtəli Ģəxslərlə müzakirələrə. Belə müzakirə audit tapĢırığının yerinə yetirilməsinin
gediĢində müəyyən edilmiĢ konkret məsələ üzrə auditorun
eksperti ilə məsləhətləĢmədən fərqlənir – bu halda ekspertin
konkret məsələyə dair əsaslandırılmıĢ tövsiyələr vermək
imkanının olması üçün ona zəruri olan bütün məlumatlar
təqdim edilir.7



OxĢar tapĢırıqları yerinə yetirmək təcrübəsi olan auditorlarla müzakirələrə.

A8. Lakin, digər hallarda auditor yetərli müvafiq audit sübutunun əldə
edilməsinə kömək məqsədilə auditorun ekspertinin cəlb edilməsi
zərurəti barədə qərar qəbul edə bilər. Belə bir qərarı qəbul
edərkən aĢağıdakı amillər müəyyən əhəmiyyət kəsb edə bilər:


Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına rəhbərliyin təyin et-

5

220 saylı BAS, 14-cü paraqraf.
300 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaĢdırılması‖ BAS, 8(e) paraqrafı.
7
220 saylı BAS, A21 paraqrafı.
6
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A7. Bununla belə, mühasibat uçotu və auditdən fərqli baĢqa sahədə
xüsusi biliklərə malik olmayan auditor auditorun ekspertini cəlb
etmədən auditor yoxlamasını keçirmək üçün həmin sahə barədə
kifayət qədər təsəvvür əldə edə bilər. Belə təsəvvür, məsələn,
aĢağıdakılara əsaslana bilər:
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diyi ekspert cəlb edilibmi. (Ġst: Paraq. A9)

A9.



Məsələnin xüsusiyyəti, əhəmiyyəti və mürəkkəbliyi.



Həmin məsələ ilə bağlı olan əhəmiyyətli təhriflər riski.



MüəyyənləĢdirilmiĢ risklərə qarĢı prosedurların gözlənilən
xüsusiyyəti, o cümlədən auditorun belə məsələlərlə əlaqədar
ekspertlərin iĢinə bələdliyi və onlarla əməkdaĢlıq təcrübəsi,
habelə alternativ audit sübutları mənbələrinin mövcudluğu.

Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına cəlb edilmiĢsə, onda auditorun ekspertinin cəlb edilməsi
barədə auditorun qərarı, həmçinin, aĢağıdakı amillərdən asılı ola
bilər:


Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin iĢinin xüsusiyyəti, həcmi
və məqsədləri.



Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert müəssisənin iĢçisidirmi və
ya müvafiq xidmətlər göstərmək üçün cəlb edilmiĢ üçüncü
Ģəxsdirmi.



Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin iĢinə mümkün nəzarətin
və rəhbərlik tərəfindən ona təsirin səviyyəsi.



Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin səriĢtəsi və imkanları.



Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert texniki standartlara, yaxud
digər peĢəkar və ya sahə tələblərinə əməl etməlidirmi.



Müəssisə daxilində rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin iĢinə
nəzarət vasitələrinin mövcudluğu.

Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertlərin səriĢtəsinin, imkanlarının və
obyektivliyinin audit sübutlarının etibarlılığına təsiri ilə əlaqədar
tələblər və tövsiyələr 500 saylı BAS-da8 verilmiĢdir.
Audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi (Ġst: Paraq. 8)
A10. Bu BAS-ın 9-13-cü paraqraflarındakı tələblərlə əlaqədar yerinə
yetirilən audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi eyni
deyildir və Ģəraitdən asılı olaraq dəyiĢir. Məsələn, baĢqa halda
8

500 saylı BAS, 8-ci paraqraf.
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tələb olunan prosedurlardan fərqli və ya daha geniĢ olan prosedurlara ehtiyac aĢağıdakı amillərlə Ģərtlənir:


Auditorun ekspertinin iĢi subyektiv və mürəkkəb mühakimələrdən istifadə olunmasını nəzərdə tutan əhəmiyyətli bir məsələ ilə əlaqədardır.



Auditor əvvəllər bu auditorun ekspertinin iĢindən istifadə
etməmiĢdir və onun səriĢtəliliyi, imkanları və obyektivliyi
haqqında məlumatı yoxdur.



Auditorun eksperti konkret bir məsələ üzrə məsləhətçi qismində cəlb edilməmiĢdir, auditor yoxlamasının tərkib
hissəsi olan prosedurları yerinə yetirir.



Bu mütəxəssis auditorun kənar ekspertidir və buna görə də
auditorun Ģirkətində qüvvədə olan keyfiyyətə nəzarət strategiya və prosedurlarına riayət etməli deyildir.

Auditorun şirkətində qüvvədə olan keyfiyyətə nəzarət strategiyası və
prosedurları (Ġst: Paraq. 8(e))

A12. Auditorun kənar eksperti tapĢırıq qrupunun tərkibinə daxil deyildir və 1 saylı BKNS-ə11 əsasən, keyfiyyətə nəzarət strategiya
və prosedurlarına əməl etməli deyildir. Lakin bəzi yurisdiksiyalarda qanun və qaydalar auditorun kənar ekspertinə tapĢırıq
qrupunun üzvü kimi yanaĢılmasını və buna görə də onun müvafiq
etik normalara, o cümlədən müstəqilliklə bağlı tələblərə və həmin
qanun və qaydalarla müəyyənləĢdirilən digər peĢəkar tələblərə
9

1 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər
üzrə tapĢırıqları yerinə yetirən Ģirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət‖ BKNS, 12(f) paraqrafı.
10
220 saylı BAS, 2-ci paraqraf.
11
1 saylı BKNS, 12(f) paraqrafı.
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A11. Auditorun daxili eksperti qismində auditorun Ģirkətinin tərəfdaĢı
və ya əməkdaĢı, o cümlədən müvəqqəti iĢçisi çıxıĢ edə bilər və
buna görə də 1 saylı BKNS-ə9 və ya ən azı, zəruri olan milli
tələblərə10 əsasən, həmin Ģirkətin keyfiyyətə nəzarət strategiya və
prosedurlarına tabedir. Digər tərəfdən, auditorun daxili eksperti
qismində auditorun çalıĢdığı Ģirkətlə keyfiyyətə nəzarət üzrə
ümumi strategiya və prosedurları bölüĢən Ģəbəkə Ģirkətinin tərəfdaĢı və ya əməkdaĢı, o cümlədən müvəqqəti iĢçisi çıxıĢ edə bilər.
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əməl etməsi tələb oluna bilər.
A13. ġirkətin və ya digər Ģəxslərin təqdim etdiyi məlumatlarda baĢqa
hal müəyyən edilməyibsə, tapĢırıq qrupunun Ģirkətin keyfiyyətə
nəzarət sisteminə etibar etmək hüququ vardır.12 Auditorun bu sistemə nə dərəcədə etibar edə bilməsi Ģəraitdən asılı olaraq dəyiĢir
və aĢağıdakı məsələlərin auditi ilə əlaqədar audit prosedurlarının
xüsusiyyətinə, müddətinə və əhatə dairəsinə təsir göstərə bilər:


ĠĢçilərin iĢəgötürmə və təlim proqramları ilə təmin edilən
səriĢtəlilik və imkanları.



Obyektivlik. Auditorun daxili ekspertləri müvafiq etik normalara, o cümlədən müstəqilliklə bağlı tələblərə riayət etməlidirlər.



Auditorun ekspertinin iĢinin yetərliliyinin qiymətləndirilməsi. Məsələn, Ģirkətin təlim proqramları auditorun
daxili ekspertlərinin onların səriĢtəlilik sahəsi ilə audit
prosesi arasında qarĢılıqlı əlaqə haqqında lazımi təsəvvür
əldə etmələrinə kömək edə bilər. Belə təlim proqramlarına
və Ģirkətdə tətbiq olunan digər proseslərə, məsələn, auditorun daxili ekspertlərinin iĢinin əhatə dairəsinin müəyyənləĢdirilməsinə dair protokollara etibar etmək auditorun
ekspertinin iĢinin yetərliliyinin qiymətləndirilməsi üzrə
audit prosedurlarının xüsusiyyətinə, müddətinə və əhatə
dairəsinə təsir edə bilər.



Monitorinq prosesləri vasitəsilə təmin edilən qanun və qaydalara əməl edilməsi.



Auditorun eksperti ilə saziĢ.

ġirkətin keyfiyyətə nəzarət sistemindən istifadə edilməsi bu BASın tələblərini yerinə yetirməyə görə auditorun məsuliyyətini azaltmır.
Auditorun ekspertinin səriĢtəsi, imkanları və obyektivliyi (Ġst: Paraq. 9)
A14. Auditorun ekspertinin səriĢtəsi, imkanları və obyektivliyi onun
iĢinin auditin məqsədləri üçün yetərliliyinə əhəmiyyətli dərəcədə
təsir göstərən amillərdir. SəriĢtəlilik auditorun ekspertinin peĢə
təcrübəsinin və biliklərinin xüsusiyyəti və səviyyəsi ilə müəyyən
12

220 saylı BAS, 4-cü paraqraf.
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edilir. Ġmkanlar auditorun ekspertinin özünün səriĢtəsindən audit
tapĢırığının konkret vəziyyətlərində istifadə etmək bacarığıdır.
Ġmkanlara təsir edən amillərə coğrafi mövqe, zəruri vaxt və
resursların mövcudluğu aid edilə bilər. Obyektivlik auditorun
ekspertinin peĢəkar və ya iĢgüzar mühakiməsinə qərəzliliyin,
maraqların toqquĢmasının və ya digər Ģəxslərin təzyiqinin
mümkün təsiri ilə ölçülür.



Həmin ekspertin əvvəlki iĢi ilə bağlı Ģəxsi təcrübə;



Həmin ekspertlə müzakirə;



Həmin ekspertin iĢi ilə yaxĢı tanıĢ olan digər auditorlar və
ya Ģəxslər ilə müzakirələr;



Həmin ekspertin səriĢtəsi, peĢə təĢkilatlarında və ya sahə
assosiasiyalarında üzvlüyü, peĢə fəaliyyəti ilə məĢğul
olmaq üçün lisenziyası barədə və ya kənardan tanımanın
digər formaları haqqında məlumat;



Həmin ekspertin çap olunmuĢ məqalə və ya kitabları;



Auditorun Ģirkətində keyfiyyətə nəzarət sahəsində tətbiq
olunan qayda və prosedurlar. (Bax: A11-A13 paraqrafları)

A16. Auditorun ekspertinin səriĢtəsini, imkanlarını və obyektivliyini
qiymətləndirmək üçün digərləri ilə bərabər aĢağıdakı məsələlər
əhəmiyyət kəsb edir: ekspert öz fəaliyyətində texniki və ya digər
peĢə və ya sahə standartlarını, məsələn, peĢəkar təĢkilatın və ya
istehsal assosiasyasının üzvlər üçün etik normaları və digər
tələblərini, lisenziya verən orqanın akkreditasiya tələbləri və ya
qanunvericilik və normativ aktların müddəalarını rəhbər tuturmu.
A17. Göstərilən parametrləri qiymətləndirmək üçün əhəmiyyət kəsb
edən digər amillərə aĢağıdakılar daxildir:


Auditorun ekspertinin səriĢtəlilik sahəsinin onun iĢi ilə, o
cümlədən bu sahə çərçivəsində ixtisaslaĢmanın istənilən
sahəsi ilə bağlı olan məsələlərə uyğunluğu. Məsələn, hər
hansı bir konkret aktuari əmlakın sığortası və bədbəxt
915
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A15. Auditorun ekspertinin səriĢtəsi, imkanları və obyektivliyi ilə
əlaqədar informasiya müxtəlif mənbələrdən, məsələn, aĢağıdakılardan daxil ola bilər:
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hadisələrin sığortası sahələrində ixtisaslaĢa bilər, lakin pensiyaların hesablanması üzrə məhdud təcrübəyə malik olar.


Auditorun ekspertinin mühasibat uçotunun və auditin müvafiq sahələrində səriĢtəsi, məsələn, ehtimallar və metodlarla, o cümlədən müvafiq olarsa, maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan prinsiplərinə uyğun modellərlə bağlı bilikləri.



Hər hansı bir gözlənilməz hadisələrin, Ģəraitlərdə dəyiĢikliyin və ya audit prosedurları nəticəsində əldə edilən audit
sübutlarının auditorun ekspertinin səriĢtəsinin, imkanlarının
və obyektivliyinin ilkin qiymətləndirilməsi gediĢində
yenidən nəzərdən keçirməyin zəruriliyinə iĢarə etməsi.

A18. Çoxsaylı halların təsiri, məsələn, Ģəxsi maraq, kimlərinsə mənafelərinin müdafiəsi, yaxın tanıĢlıq, özünü yenidən qiymətləndirmə, hədə-qorxu altında obyektivliyə təhlükə yarana
bilər. Bu təhlükələri kənar strukturlar (məsələn, peĢə birlikləri,
qanun və qaydalar) və ya auditorun ekspertinin iĢ mühiti
(məsələn, keyfiyyətə nəzarət qayda və prosedurları) tərəfindən
yaradıla bilən mühafizə mexanizmləri vasitəsilə aradan qaldırmaq
və ya yüngülləĢdirmək olar.
A19. Obyektivliyə təhlükələrin əhəmiyyətliliyinin və mühafizə mexanizmlərinə ehtiyacın qiymətləndirilməsi auditorun ekspertinin
rolundan və audit kontekstində onun iĢinin vacibliyindən asılı ola
bilər. Müəyyən vəziyyətlərdə, məsələn, əgər ehtimal edilən auditorun eksperti – fiziki Ģəxs audit edilən informasiyanın hazırlanmasında əhəmiyyətli rol oynamıĢ Ģəxsdirsə, yəni auditorun
eksperti qismində rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert çıxıĢ edirsə,
mühafizə mexanizmləri təhlükələri
qəbul edilə biləcək
səviyyəyədək azalda bilməz.
A20. Auditorun kənar ekspertinin obyektivliyinin qiymətləndirilməsi
zamanı aĢağıdakılar məqsədəuyğun ola bilər:
(a) Auditorun kənar ekspertinin müəssisəyə məlum olan hər
hansı maraq növləri və ya həmin ekspertin obyektivliyinə
təsir edə biləcək qarĢılıqlı münasibətlər haqqında sorğu
göndərmək.
(b) Həmin ekspertlə hər hansı mühafizə mexanizmləri, o cüm-
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lədən ona Ģamil edilən hər hansı peĢəkar tələbləri müzakirə
etmək və həmin mühafizə mexanizmlərinin təhlükələri
qəbul edilə biləcək səviyyəyədək azaltmaq üçün yetərli
olub-olmadığını qiymətləndirmək. Auditorun eksperti ilə
müzakirə edilməsi münasib ola biləcək maraqlara və
qarĢılıqlı münasibətlərə aĢağıdakılar daxil ola bilər:


Maliyyə maraqları;



ĠĢgüzar və Ģəxsi münasibətlər;



Ekspert tərəfindən digər xidmətlərin göstərilməsi, o
cümlədən kənar ekspert hüquqi Ģəxs olduqda, müəssisə tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi.

Bəzi hallarda auditorun kənar ekspertindən müəssisə ilə
ona məlum olan hər hansı maraq növləri və ya qarĢılıqlı
münasibətlər haqqında yazılı təqdimat almaq məqsədəuyğun ola bilər.
Auditorun ekspertinin ixtisaslaĢdığı sahə ilə tanıĢlıq (Ist: Paraq.
A10).
A21. Auditorun ekspertinin ixtisaslaĢma sahəsi haqqında auditor A7
paraqrafında təsvir edilmiĢ vasitələrdən istifadə etməklə və ya
həmin ekspertlə söhbət vasitəsilə təsəvvür əldə edə bilər.



Həmin ekspertin ixtisaslaĢma sahəsi çərçivəsində audit
üçün əhəmiyyətli hər hansı məhdud sahələr varmı. (Bax:
A17 paraqrafı).



Ekspertin fəaliyyətində hər hansı peĢə standartları və ya
digər standartlar, həmçinin, normativ və ya hüquqi tələblər
tətbiq edilirmi.



Auditorun eksperti hansı ehtimal və metodlardan, o cümlədən müvafiq olarsa, modellərdən istifadə edir, onlar
həmin ekspertin ixtisaslaĢdığı sahədə hamılıqla qəbul
edilibmi və maliyyə hesabatlarının məqsədləri üçün müvafiq
xüsusiyyətə malikdirmi.



Auditorun ekspertinin istifadə etdiyi daxili və kənar
917
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A22. Auditorun ekspertinin ixtisaslaĢma sahəsinin auditor üçün əhəmiyyətli olan aspektlərinə aĢağıdakılar aid edilə bilər:
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mənbələrdən əldə edilən məlumatların və informasiyaların
xüsusiyyəti.
Auditorun eksperti ilə saziĢ (Ist: Paraq. 11)
A23. Auditorun ekspertinin iĢinin xüsusiyyəti, əhatə dairəsi və məqsədləri
Ģəraitdən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər, auditorla auditorun ekspertinin funksiya və vəzifələri kimi, auditorla
auditorun eksperti arasında əlaqənin xüsusiyyəti, müddəti və əhatə
dairəsi də eyni Ģəkildə fərqlənə bilər. Ona görə də bu məsələlər
auditorun ekspertinin kənar və ya daxili ekspert olub-olmamasından asılı olmayaraq, auditorla auditorun eksperti arasında
razılaĢdırılmalıdır.
A24. 8-ci paraqrafda təsvir edilmiĢ məsələlər auditorla auditorun
eksperti arasında müqavilənin müfəssəllik səviyyəsinə və rəsmiləĢdirilməsinə, o cümlədən həmin saziĢ yazılı Ģəkildə
rəsmiləĢdirilməsinin məqsədəuyğun olmasına təsir edə bilər.
Məsələn, aĢağıda sadalanan amillər saziĢin daha müfəssəl
olmasının və ya yazılı Ģəkildə rəsmiləĢdirilməsinin zəruriliyini
göstərə bilər:


Auditorun ekspertinə müəssisə haqqında xüsusilə əhəmiyyətli və ya məxfi informasiyaya giriĢ imkanının verilməsi;



Auditorla auditorun ekspertinin funksiya və vəzifələrinin
ənənəvi olaraq gözlənilən funksiya və vəzifələrdən fərqi;



Müxtəlif yurisdiksiyaların normativ və hüquqi tələblərinin
tətbiq edilməsi;



Auditorun ekspertinin iĢinin əlaqəli olduğu məsələnin
müstəsna dərəcədə mürəkkəb xarakteri;



Auditor həmin ekspertin yerinə yetirdiyi iĢlərdən
əvvəl istifadə etməmiĢdir;



Auditorun ekspertinin böyük iĢ həcmi və auditin məqsədləri üçün onun əhəmiyyəti.

A25. Auditorla auditorun eksperti arasında müqavilə, bir qayda olaraq,
auditin aparılması haqqında məktub formasında olur. Əlavədə auditorun belə məktuba daxil edə biləcəyi məsələlər sadalanmıĢdır
və ya hər hansı digər formada auditorun kənar eksperti ilə saziĢin
nümunəsi verilmiĢdir.
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A26. Auditorla auditorun eksperti arasında heç bir yazılı saziĢ olmadıqda, belə saziĢin mövcudluğuna dair sübut kimi,
məsələn, aĢağıdakılar aid edilə bilər:


ĠĢlərin planlaĢdırılması haqqında memorandum və ya müvafiq iĢçi sənədlər, məsələn, audit proqramı.



Auditorun Ģirkətinin qayda və prosedurları. Auditorun
eksperti ilə əlaqədar həmin ekspertin tabe olduğu qayda və
prosedurlara onun iĢini tənzimləyən konkret qayda və
prosedurlar daxil ola bilər. Auditorun iĢçi sənədlərindəki
sənədləĢdirmənin həcmi belə qayda və prosedurların xarakterindən asılıdır. Məsələn, auditorun Ģirkətində belə bir
ekspertin iĢindən istifadə ediləcəyi vəziyyəti tənzimləyən
müfəssəl protokollar varsa, auditorun iĢçi sənədlərində heç
bir sənədləĢdirmə olmaya bilər.

İşin xüsusiyyəti, əhatə dairəsi və məqsədləri (Ist: Paraq. 11(a))
A27. Auditorun ekspertinin iĢinin xüsusiyyəti, əhatə dairəsi və məqsədləri
razılaĢdırıldıqda, ekspertin riayət etməli olduğu hər hansı əhəmiyyətli texniki standartları və digər peĢəkar və ya sahə tələblərini müzakirə etmək çox vaxt məqsədəuyğun olur.
Müvafiq funksiya və vəzifələr (Ġst: Paraq. 11(b))



Ġlkin məlumatların təfərrüatlı test yoxlamasını auditor və ya
auditorun eksperti həyata keçirəcək.



Auditorun ekspertinin iĢinin yekunlarını və gəldiyi
nəticələri auditorun müəssisə ilə və digər Ģəxslərlə müzakirə etməsi və zərurət olarsa, həmin ekspertin iĢinin yekunlarının və gəldiyi nəticələrin dəyiĢdirilmiĢ auditor rəyinin
əsaslandırılmasına daxil etməsi üçün razılıq. (Bax: A42
paraqrafı).



Auditorun ekspertinə həmin ekspertin iĢi ilə bağlı auditorun
gəldiyi nəticələr barədə məlumat vermək üçün razılıq.

ĠĢçi sənədlər
A29. Auditorla auditorun ekspertinin funksiya və vəzifələrinə dair
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saziĢ, həmçinin, onların bir-birinin iĢçi sənədləri ilə tanıĢ
olması və həmin sənədlərlə bağlı sərəncam verməsi barədə
saziĢ daxil ola bilər. Auditorun eksperti tapĢırıq qrupunun
tərkibinə daxil olduqda, onun iĢçi sənədləri auditin sənədləĢdirilməsinin bir hissəsini təĢkil edəcəkdir. Hər hansı bir ayrı
saziĢ olmadıqda, auditorun kənar ekspertlərinin iĢçi sənədləri onların
Ģəxsi sənədləri hesab ediləcək və audit sənədləĢdirməsinin
bir hissəsini təĢkil etməyəcəkdir.
Əlaqə (Ġst: Paraq. 11(c))
A30. Ġkitərəfli səmərəli əlaqə auditorun ekspertinin yerinə yetirdiyi
prosedurların xüsusiyyətinin, müddətinin və həcminin auditə dair
digər iĢlərlə düzgün əlaqələndirilməsini təmin etməyə, həmçinin,
auditin gediĢində auditorun ekspertinin vəzifələrinə zəruri dəyiĢikliklər etməyə kömək edir. Məsələn, auditorun ekspertinin iĢi
auditorun hansısa bir əhəmiyyətli risklə əlaqədar gəldiyi
nəticələrlə bağlı olarsa, həm ekspertin iĢinin yekununda formal
yazılı hesabatı, həm də iĢin yerinə yetirilməsinin gediĢində Ģifahi
hesabatları münasib ola bilər. Auditorun eksperti ilə ilə əlaqə
saxlayacaq konkret tərəfdaĢların və ya iĢçilərin təyin edilməsi
və ekspertlə müəssisə arasında əlaqəyə dair prosedurların tətbiqi,
xüsusilə, daha geniĢ audit tapĢırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı müasir və səmərəli əlaqənin qurulmasına yardım edir.
Məxfilik (Ġst: Paraq. 11(d))
A31. Auditora Ģamil edilən müvafiq etik normaların məxfiliyinə dair
Ģərtlərin auditorun ekspertinə də Ģamil edilməsi zəruridir. Qanun
və ya qaydalarda əlavə tələblər müəyyənləĢdirilə bilər. Bundan
baĢqa, müəssisə də məxfiliyə dair Ģərtləri auditorun kənar
ekspertləri ilə razılaĢdırılmasını tələb edə bilər.
Auditorun ekspertinin iĢinin nəticələrinin yetərliliyinin
qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq. 12)
A32. Auditorun məqsədləri üçün auditorun ekspertinin iĢinin nəticələrinin yetərliliyinin qiymətləndirməsi üzrə audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcmi auditorun ekspertinin səriĢtəsinin, imkanlarının və obyektivliyinin qiymətləndirilməsindən,
onun ixtisaslaĢmıĢ olduğu sahə barədə auditorun məlumatlı olmasından, habelə ekspertin yerinə yetirdiyi iĢin xüsusiyyətindən
asılıdır.
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Auditorun ekspertinin işinin nəticələri və onun yekun mülahizələri (Ġst:
Paraq. 12(a))
A33. Auditorun məqsədləri üçün auditorun ekspertinin iĢinin
yetərliliyinin qiymətləndirilməsi üzrə xüsusi prosedurlara aĢağıdakılar daxil edilə bilər:


Auditorun ekspertinə sorğuların göndərilməsi.



Auditorun ekspertinin iĢçi sənədlərinin və hesabatlarının
təhlil edilməsi.



Təsdiqləmə prosedurları, məsələn:



o

Auditorun ekspertinin iĢinin müĢahidə edilməsi;

o

Dərc edilmiĢ məlumatların, məsələn, sanballı, nüfuzlu mənbələrdə dərc edilmiĢ statistik hesabatların
öyrənilməsi;

o

Üçüncü Ģəxslər tərəfindən vacib məsələlərin təsdiqlənməsi;

o

Təfərrüatlı analitik prosedurların həyata keçirilməsi;
habelə

o

Təkrar hesablamaların yerinə yetirilməsi.

Müvafiq təcrübəyə malik digər ekspertlə müzakirə, məsələn,
auditorun ekspertinin iĢinin nəticələri və ya yekun
mülahizələri digər audit sübutları ilə ziddiyyət təĢkil etdikdə.

Auditorun ekspertinin hesabatının rəhbərliklə müzakirə
edilməsi.
A34. Auditorun ekspertinin hesabatda və ya baĢqa formada əks etdirilmiĢ iĢinin nəticələrinin və yekun mülahizələrinin müvafiqliyini və əsaslılığını qiymətləndirən zaman aĢağıdakı amillər
əhəmiyyət kəsb edə bilər:


Auditorun ekspertinin peĢə standartlarına və ya sahə standartlarına uyğun Ģəkildə təqdim edilməsi;



O cümlədən, auditorun məqsədləri ilə razılaĢdırılmıĢ həyata keçirilən iĢin həcmi və tətbiq edilən standartların aydın
Ģəkildə ifadə olunması;



Lazımi dövrün əhatə olunması və müvafiq olarsa, son921
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rakı hadisələri nəzərə alması;


Ġstifadəyə dair hər hansı qeyd-Ģərtlərin və ya məhdudiyyətlərin olması və beləsi olduqda, onların auditorun
iĢinə təsirinin olması; habelə



Auditorun ekspertinin müəyyən etdiyi təhriflərin və ya kənarlaĢmaların lazımi qaydada təhlil edilməsi.

Ehtimallar, metodlar və ilkin məlumatlar
Ehtimallar və metodlar (Ġst: Paraq. 12(b))
A35. Auditorun ekspertinin iĢi ilkin ehtimalların və metodların, o
cümlədən müvafiq olarsa, uçot qiymətləndirmələrinin
hazırlanmasında rəhbərliyin istifadə etdiyi modellərin qiymətləndirilməsindən ibarət olduqda, audit prosedurları, ilk növbədə,
həmin ehtimalların və metodların yetərliliyinin auditorun eksperti
tərəfindən keçirilmiĢ təhlilinin qiymətləndirməsinə yönəldilə
bilər. Auditorun ekspertinin iĢi rəhbərliyin müĢahidə əsaslı
qiymətləndirməsi ilə müqayisə üçün auditorun müĢahidə əsaslı
qiymətləndirməsini və ya auditorun qiymətləndirməsinin hüdudlarını iĢləyib hazırlamaq olduqda, audit prosedurları, ilk növbədə,
həmin ehtimal və metodların, o cümlədən müvafiq olarsa, auditorun ekspertinin istifadə etdiyi modellərin qiymətləndirilməsinə
yönələ bilər.
A36. 540 saylı BAS-da13 rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələri apararkən
istifadə etdiyi ehtimal və metodlardan, o cümlədən bir sıra hallarda müəssisə tərəfindən hazırlanmıĢ məhdud çərçivəli xüsusi modellərdən istifadə olunması məsələlərindən bəhs edilir. Halbuki,
müvafiq tövsiyələr rəhbərliyin ehtimalları və metodları ilə əlaqədar auditorun müvafiq audit sübutları əldə etməsi kontekstində
verilsə də, bunlar, həmçinin, auditorun ekspertinin ehtimallarını
və metodlarını qiymətləndirərkən faydalı ola bilər.
A37. Auditorun ekspertinin iĢi əhəmiyyətli ehtimal və metodlardan istifadə ilə bağlı olarsa, onların auditor tərəfindən qiymətləndirilməsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı amillər əhəmiyyət
kəsb edə bilər:

13

Onlar auditorun ekspertinin ixtisaslaĢdığı sahədə hamılıqla

540 saylı ―Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin və əlaqəli
açıqlamaların auditi‖ BAS, 8-ci, 13-cü və 15-ci paraqraflar.
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qəbul edilibmi;


Onlar maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin
tələblərinə cavab verirmi;



Onlar xüsusi modellərin tətbiqindən asılıdırmı; habelə



Onlar rəhbərliyin ehtimal və metodlarına uyğun gəlirmi və
əgər uyğun gəlmirsə, bunlar arasında fərqlərin səbəbi və
nəticələri hansılardır.

Auditorun ekspertinin istifadə etdiyi ilkin məlumatlar (Ġst: Paraq. 12(c))
A38. Auditorun ekspertinin iĢində həmin ekspertin iĢi üçün əhəmiyyətli
olan ilkin məlumatlardan istifadə nəzərdə tutulduğu halda, belə
məlumatların test yoxlaması üçün o cümlədən aĢağıdakı prosedurlar tətbiq edilə bilər:



Məlumatların mənbəyinin yoxlanılması, o cümlədən təhlil
edilməsi və müvafiq olarsa, məlumatlara daxili nəzarətin
və zərurət olarsa, onların ekspertə ötürülməsinə görə
nəzarət vasitələrinin testləĢdirilməsi.
Məlumatların tamlığının və daxili ziddiyyətsizliyinin
yoxlanılması.

A39. Bir çox hallarda auditor ilkin məlumatları test yoxlamasından keçirə
bilər. Lakin digər hallarda, auditorun ekspertinin istifadə etdiyi ilkin
məlumatlar dar çərçivədə xüsusi xarakter daĢıdıqda və ekspertin
ixtisaslaĢma sahəsi ilə əlaqəli olduqda, ekspert həmin ilkin
məlumatları test yoxlamasından keçirə bilər. Auditorun eksperti
ilkin məlumatları testləĢdirmiĢsə, onların müvafiqliyi, tamlığı və
dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi üçün auditorun ekspertinə sorğu
göndərilməsindən, test yoxlamalarının müĢahidə edilməsindən və
ya onların nəticələrinin təhlil edilməsindən istifadə edilə bilər.
İşin yetərsizliyi (Ġst: Paraq. 13)
A40. Əgər auditor auditorun ekspertinin iĢinin onun məqsədləri üçün
yetərli olmadığı qənaətinə gələrsə və həmin məsələni 13-cü
paraqrafda nəzərdə tutulduğu kimi, əlavə audit prosedurlarının
köməyi ilə həll edə bilmirsə, həm ekspert, həm də auditor
tərəfindən əlavə iĢlərin həyata keçirilməsini, yaxud baĢqa bir
ekspertin cəlb edilməsi ilə əlaqəli olarsa, 705 saylı BAS-a əsasən,
auditorun dəyiĢdirilmiĢ rəy ifadə etməsi zəruri ola bilər, çünki bu
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halda auditor yetərli müvafiq audit sübutları əldə edə
bilməmiĢdir.14
Auditor hesabatında auditorun ekspertinə istinad edilməsi
(Ġst:Paraq. 14-15)
A41. Bəzi hallarda qanun və qaydalar, məsələn, ictimai sektorda Ģəffaflıq məqsədləri naminə, auditorun ekspertinin iĢinə istinad
edilməsini nəzərdə tuta bilər.
A42. Bəzi vəziyyətlərdə, dəyiĢdirilmiĢ rəyin olduğu auditor hesabatında
dəyiĢikliyin xüsusiyyətini izah etmək üçün auditorun ekspertinin
iĢinə istinad edilməsi münasib ola bilər. Belə olan hallarda auditorun bu cür istinad etmədən əvvəl auditorun ekspertinin icazəsini
alması tələb edilə bilər.

14

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS, 6(b) paraqrafı.
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ƏLAVƏ
(Ġst: Paraq. A25)

Auditorla auditorun kənar eksperti arasında müqavilə
bağlanarkən nəzərdən keçirilən məsələlər
Bu Əlavədə auditorun öz kənar eskperti ilə saziĢə daxil edilə bilən
məsələlər sadalanmıĢdır. AĢağıdakı siyahı nümunə üçün verilmiĢdir,
qəti deyildir və yalnız bu BAS-ın müddəaları ilə uzlaĢmada istifadə edilə
biləcək tövsiyələr kimi təklif olunur. SaziĢə konkret məsələlərin
daxil edilib-edilməməsi audit tapĢırığının hallarından asılıdır. Bu siyahı,
həmçinin, auditorun kənar eksperti ilə saziĢə daxil ediləcək
məsələlərin nəzərdən keçirilməsi zamanı da faydalı ola bilər.



Auditorun kənar eksperti tərəfindən yerinə yetiriləcək prosedurların xüsusiyyəti və əhatə dairəsi;



Əhəmiyyətlilik və auditorun kənar ekspertinin nəzərdə tutulan iĢi
üzrə məsələ ilə bağlı risklər kontekstində auditorun kənar ekspertinin iĢinin məqsədləri və müvafiq olarsa, maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələri;



Auditorun kənar ekspertinin riayət etməli olduğu hər hansı
texniki standartlar, digər peĢə və ya sahə tələbləri;



Auditorun kənar ekspertinin istifadə edəcəyi ehtimallar və metodlar, o cümlədən müvafiq olarsa, modellər və onların tətbiq sahəsi;



Auditorun kənar ekspertinin iĢinin predmetinin qüvvəyə mindiyi
tarix və ya müvafiq olarsa, həmin predmetin testləĢdirilməsi
dövrü, habelə sonrakı hadisələrlə əlaqədar tələblər.

Auditorla auditorun kənar ekspertinin funksiya və vəzifələri


Müvafiq mühasibat uçotu və audit standartları, habelə tənzimləyici və ya hüquqi tələblər;



Auditorun kənar ekspertinin auditorun onun hesabatından
məqsədli istifadəsinə, o cümlədən həmin hesabata istinad etməsinə və ya ondakı məlumatların baĢqa Ģəxslərə açıqlamasına,
925
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məsələn, müvafiq olarsa, dəyiĢdirilmiĢ rəyi əsaslandırmaq üçün
auditorun kənar ekspertinin hesabatına istinad edilməsi, yaxud
hesabatdakı məlumatların rəhbərliyə və ya Audit komitəsinin
üzvlərinə açıqlanmasına razılıq verməsi;


Auditorun kənar ekspertinin iĢinin auditor tərəfindən aparılmıĢ
təhlilinin xüsusiyyəti və əhatə dairəsi;



Ġlkin məlumatları kim testləĢdirəcək – auditor və ya auditorun
kənar eksperti;



Auditorun kənar ekspertinin müəssisənin sənədlərinə, onun fayllarına, iĢçilərinə və müəssisə tərəfindən cəlb edilmiĢ ekspertlərinə
əlçatanlığı;



Auditorun kənar eksperti ilə müəssisə arasında əlaqə prosedurları;



Auditorla auditorun kənar ekspertinin bir-birinin iĢçi sənədləri
ilə tanıĢ olmağa qarĢılıqlı icazəsi;



Audit fəaliyyəti zamanı və ondan sonra iĢçi sənədlərə mülkiyyət
hüququ və onlara nəzarət, o cümlədən sənədləĢdirmənin qorunub
saxlanmasına dair istənilən tələblər;



Auditorun kənar ekspertinin iĢi lazımi səriĢtə və peĢəkarlıqla həyata keçirmək məsuliyyəti;



Auditorun kənar ekspertinin iĢi görmək üçün səriĢtə və imkanları;



Auditorun kənar ekspertinin auditor yoxlaması üçün əhəmiyyətli
olan bütün biliklərdən istifadə edəcəyi və ya zəruri biliklərin olmaması barədə auditoru məlumatlandırması;



Auditorun kənar ekspertinin auditorun hesabatı ilə əlaqəsinə
qoyulan istənilən məhdudiyyətlər;



Auditorun kənar ekspertinə onun iĢi ilə bağlı auditorun
hesabatına dair məlumat verilməsi üçün saziĢ.

Əlaqə və hesabatvermə


Əlaqə metodları və dövriliyi, o cümlədən:
o

Auditorun kənar ekspertinin iĢinin yekunları və gəldiyi
nəticələr barədə hesabat verilməsi qaydası (məsələn, yazılı
hesabat, Ģifahi məruzə, tapĢırıq qrupuna davamlı məlumat
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verilməsi);
o

TapĢırıq qrupu daxilində auditorun kənar eksperti ilə əlaqə
saxlayacaq konkret Ģəxslərin müəyyənləĢdirilməsi;



Auditorun kənar ekspertinin iĢi baĢa çatdırması və yekunları, habelə gəldiyi nəticələr barədə auditora hesabat təqdim
etməsinin müddəti;



Auditorun kənar ekspertinin iĢin baĢa çatdırılmasında hər
hansı potensial gecikmələrə dair, habelə həmin ekspertin
iĢinin yekunları və gəldiyi nəticələrə hər hansı potensial
qeyd-Ģərt və ya məhdudiyyətlər barədə dərhal məlumat vermək vəzifəsi;



Auditorun kənar ekspertinin müəssisənin sənədlərinə, fayllarına, iĢçilərinə və cəlb edilmiĢ ekspertlərinə əlçatanlığına
hər hansı məhdudiyyət hallarına dair dərhal məlumat
vermək vəzifəsi;



Auditorun kənar ekspertinin audit üçün münasib ola
biləcəyinə inandığı bütün informasiyalara, o cümlədən
əvvəllər haqqında məlumat verilmiĢ vəziyyətlərdə hər hansı
dəyiĢikliklərə dair auditora məlumat vermək vəzifəsi;



Auditorun kənar ekspertinin obyektivliyinə təhlükə yarada
biləcək vəziyyətlərə və belə təhlükələri aradan qaldıra və
ya qəbul edilə biləcək səviyyəyədək azalda biləcək
mühafizə mexanizmlərinə dair məlumat vermək vəzifəsi.



Auditorun ekspertinin məxfiliyə dair tələblərə, o cümlədən aĢağıdakılara əməl etməsi:
o

Auditora Ģamil edilən və müvafiq etik normalarla nəzərdə
tutulan məxfilik müddəaları.

o

Qanun və ya qaydalarla (əgər varsa) müəyyənləĢdirilə
biləcək əlavə tələblər.

o

Müəssisənin tələb etdiyi xüsusi məxfilik Ģərtləri (əgər
varsa).
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700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin
formalaĢdırılması və hesabat verilməsi‖ beynəlxalq audit standartı
(BAS) 200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin
beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə birlikdə
oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartında (BAS) auditorun maliyyə
hesabatlarına dair rəy bildirmək vəzifəsindən, həmçinin, maliyyə
hesabatlarının auditi nəticəsində tərtib edilən auditor hesabatının
forma və məzmunundan bəhs edilir.
2. 701 saylı BAS-da1 auditorun öz hesabatında əsas audit məsələləri
haqqında məlumat vermə məsuliyyətindən bəhs edilir. 705 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da2 və 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BASda3 auditorun fərqli rəy ifadə edərkən və ya auditor hesabatına
izahedici paraqraf və ya digər məsələlər paraqrafı daxil edərkən
auditor hesabatının forma və məzmununun necə dəyiĢməsindən
bəhs edilir. Digər BAS-larda da auditor hesabatı təqdim edilərkən
hesabatverməyə dair tətbiq edilən tələblər verilir.
3. Bu BAS ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəstinin auditinə
Ģamil olunur və həmin kontekstdə yazılmıĢdır. 800 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-da4 maliyyə hesabatlarının xüsusi təyinatlı çərçivəyə
uyğun olaraq hazırlanması zamanı xüsusi aspektlərdən bəhs
edilir. 805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da5 ayrıca bir
maliyyə hesabatının və ya maliyyə hesabatları xüsusi
elementlərinin, hesablarının və ya maddələrinin auditi ilə əlaqədar
xüsusi aspektlər izah edilir. Bu BAS da 800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-ın və ya 805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın Ģamil olunduğu
auditlərə dair tətbiq edilir.
4. Bu BAS-ın tələblərinin məqsədi bütün dünyada auditin nəticələrinin
ardıcıllıq və müqayisə edilmə imkanı zərurəti ilə auditor nəticəsində
istifadəçilər üçün daha aktual məlumatları təqdim etməklə auditin
1

701 saylı ―Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumat vermə‖
BAS.
2
705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
3
706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər
paraqrafı‖ BAS.
4
800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Xüsusi mülahizələr - xüsusi təyinatlı çərçivələrdə hazırlanmıĢ
maliyyə hesabatlarının auditi‖ BAS.
5
805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Xüsusi mülahizələr – ayrıca maliyyə hesabatlarının və maliyyə
hesabatı xüsusi elementlərinin, hesablarının və ya maddələrinin auditi‖ BAS.
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nəticələrinin dəyərinin artırılması zərurəti arasında müvafiq balansı
əldə etməkdir. Bu BAS auditor hesabatının tərtib edilməsində
eyniliyin təmin edilməsinə kömək edir, lakin ayrı-ayrı yurisdiksiyaların konkret Ģərtlərini uyğunlaĢdırmaq üçün çevikliyə olan ehtiyacı
qəbul edir. Audit BAS-lara uyğun aparıldıqda, auditor hesabatlarının eyniliyi beynəlxalq bazarda ona etimadı yüksəldir, beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiĢ standartlara uyğun olaraq həyata
keçirilmiĢ auditor yoxlamalarını əmək sərf etmədən müəyyənləĢdirməyə imkan verir, maliyyə hesabatlarının qeyri-adi vəziyyətlərin
meydana gəldiyi təqdirdə onları istifadəçisinin anlamasına kömək edir.
Qüvvəyə minmə tarixi
5. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan dövrlər
üzrə maliyyə hesabatlarının auditinə tətbiq edilir.

Məqsədlər
6. Auditorun məqsədləri aĢağıdakılardır:
(a) Əldə edilmiĢ audit sübutlarından irəli gələn nəticələrə və
onların qiymətləndirilməsinə əsaslanan maliyyə hesabatlarına dair rəy hazırlamaq; habelə
(b) Belə bir rəyi yazılı hesabatda aydın Ģəkildə ifadə etmək.

AnlayıĢlar

(a) Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları – Ümumi təyinatlı
çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanmıĢ maliyyə hesabatları.
(b) Ümumi təyinatlı çərçivə - Ġstifadəçilərin geniĢ dairəsinin
ümumi maliyyə məlumatlarına olan tələbatını ödəmək
üçün hazırlanmıĢ maliyyə hesabatları çərçivəsi. Maliyyə
hesabatları çərçivəsi ədalətli təqdimat çərçivəsi və uyğunluq çərçivəsinə bölünür.
―Ədalətli təqdimat çərçivəsi‖ terminindən belə çərçivələrə,
habelə aĢağıdakılara riayət olunmasını tələb edən maliyyə
hesabatları çərçivəsinə istinad etmək üçün istifadə olunur:
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(i)

BirbaĢa təsdiq edir və ya nəzərdə tutur ki, maliyyə
hesabatlarının ədalətli təqdimatını təmin etmək üçün
rəhbərlikdən həmin çərçivənin xüsusilə tələb etdiyi
açıqlamalardan baĢqa açıqlamalar vermək tələb
oluna bilər; yaxud

(ii)

BirbaĢa təsdiq edir ki, maliyyə hesabatlarının ədalətli
təqdimatını təmin etmək üçün rəhbərlikdən həmin
çərçivənin tələblərindən kənara çıxmaq tələb oluna
bilər. Belə kənara çıxma çox nadir hallarda zəruri
olur.

―Uyğunluq çərçivəsi‖ terminindən belə çərçivələrə riayət
olunmasını tələb edən, lakin yuxarıdakı (i) və ya (ii)
bəndlərində göstərilən təsdiqləmələri əhatə etməyən
maliyyə hesabatları çərçivələrinə istinad etmək üçün istifadə
edilir.
6

(c) Müsbət rəy – Maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli
aspektlərdə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanması haqqında auditorun rəyi.7
8. Bu BAS-da ―maliyyə hesabatları‖ dedikdə, ―ümumi təyinatlı
maliyyə hesabatlarının tam dəsti8 nəzərdə tutulur. Maliyyə
hesabatlarının təqdimatı, strukturu və məzmunu, habelə maliyyə
hesabatlarının tam dəstinin məzmunu maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələri ilə müəyyənləĢdirilir.
9. Bu BAS-da ―Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları‖
(MHBS) dedikdə, Beynəlxalq Maliyyə Standartları ġurasının nəĢr
etdirdiyi Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları nəzərdə
tutulur, ―Ġctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartları‖ (ĠSMUBS) dedikdə, Ġctimai Sektor üçün Beynəlxalq
Mühasibat Uçotu Standartları ġurasının nəĢr etdirdiyi Ġctimai
6

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS, 13a paraqrafı.
7
25-26-cı paraqraflarda ədalətli təqdimat çərçivəsinin və uyğunluq çərçivəsinin tətbiq edildiyi halda
bu rəyi vermək üçün istifadə edilən ifadələrdən bəhs edilir.
8
200 saylı BAS-ın 13(f) paraqrafında maliyyə hesabatlarının məzmunu müəyyən edilir.
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Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları nəzərdə
tutulur.

Tələblər
Maliyyə hesabatlarına dair rəyin formalaĢdırılması
10. Auditor maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlərdə
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olubolmadığına dair rəy verməlidir.9,10
11. Belə rəyi hazırlamaq üçün auditor maliyyə hesabatlarının
bütövlükdə dələduzluq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli
təhriflərdən azad olub-olmadığına dair ağlabatan təsdiqləmə əldə
edilib-edilmədiyini müəyyənləĢdirməlidir. Bu zaman aĢağıdakılar
nəzərə alınmalıdır:
(a) Auditorun 330 saylı BAS-a əsasən, yetərli müvafiq audit
sübutlarının əldə edilib-edilmədiyinə dair gəldiyi nəticə11;
(b) Auditorun 450 saylı BAS-a əsasən, aradan qaldırılmamıĢ
təhriflərin ayrılıqda və ya məcmu halında birlikdə
əhəmiyyətli olub-olmamasına dair gəldiyi nəticə12;
12. Auditor maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlərdən
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivəsinə uyğun olub-olmadığını qiymətləndirməlidir. Belə qiymətləndirmə müəssisənin
uçot praktikasının keyfiyyət aspektlərini, o cümlədən rəhbərliyin
mühakimələrində mümkün olan qeyri-obyektivlik əlamətlərini əhatə
etməlidir. (Ġst: Paraq. A1-A3)
13. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələbləri
baxımından, auditor o cümlədən aĢağıdakıları qiymətləndirməlidir:
(a) Maliyyə hesabatlarında seçilmiĢ və tətbiq edilmiĢ uçot
9

200 saylı BAS, 11-ci paraqraf.
25-26-cı paraqraflarda ədalətli təqdimat çərçivəsinin və uyğunluq çərçivəsinin tətbiq edildiyi halda belə rəyi vermək üçün istifadə edilən ifadələrdən bəhs edilir.
11
330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS, 26-cı paraqraf.
12
450 saylı ―Audit zamanı müəyyən edilmiĢ təhriflərin dəyərləndirilməsi‖ BAS, 11-ci paraqraf.
10
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siyasətinin əhəmiyyətli məsələləri müvafiq Ģəkildə açıqlanmıĢdırmı.
Bunu qiymətləndirərkən auditor uçot siyasətinin müəssisəyə
uyğunluğunu, habelə onların baĢa düĢülən Ģəkildə təqdim edilibedilməməsini nəzərə almalıdır; (Ġst: Paraq. A4)
(b) SeçilmiĢ və tətbiq edilmiĢ uçot siyasətinin məqsədəuyğun olması,
habelə bu siyasətin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə uyğun olub-olmaması;
(c) Rəhbərliyin yerinə yetirdiyi uçot qiymətləndirmələrinin
əsaslılığı;
(d) Maliyyə hesabatlarında təqdim edilən məlumatların müvafiqliyi, etibarlılığı, müqayisəliliyi və anlaĢıqlı olması. Bu
qiymətləndirməni yerinə yetirərkən auditor aĢağıdakıları
nəzərə almalıdır:


Daxil edilməsi nəzərdə tutulan məlumatların daxil edilibedilməməsi, habelə həmin məlumatların müvafiq Ģəkildə
təsnifləĢdirilməsi, cəmləĢdirilməsi və ya bölünməsi, habelə
səciyyələndirilməsi.



Qeyri-münasib və ya açıqlanan məsələlərin düzgün baĢa
düĢülməsinə mane olan məlumatların daxil edilməsinin maliyyə
hesabatlarının ümumi təqdimatına mənfi təsir göstəribgöstərməməsi. (Ġst: Paraq. A5)

(e) Maliyyə hesabatları nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilər tərəfindən
əhəmiyyətli əməliyyatların və hadisələrin maliyyə hesabatlarında təqdim olunmuĢ məlumatlara təsirinin düzgün
baĢa düĢülməsi üçün yetərli olan məlumatların açıqlanmasını təmin edirmi; (Ġst: Paraq. A6)
(f) Maliyyə hesabatlarında terminologiyanın, o cümlədən hər
bir maliyyə hesabatının adının lazımi Ģəkildə istifadə
edilməsi.
14. Əgər maliyyə hesabatları ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq
hazırlanmıĢdırsa, o zaman 12-13-cü paraqrafların tələb etdiyi
qiymətləndirməyə, həmçinin, maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatı təmin edib-etməməsinin qiymətləndirilməsi daxil olmalıdır.
Maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatı ilə bağlı auditorun
qiymətləndirməsi aĢağıdakı məsələlərin təhlilini nəzərdə tutur:
700 saylı (DÜZƏLĠġ
EDĠLMĠġ) BAS
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(Ġst: Paraq. A7-A9)
(a) Maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatı, strukturu və məzmu
nu; habelə
(b) Maliyyə hesabatları əsas əməliyyat və hadisələrin ədalətli
təqdimatını təmin edirmi.
15. Auditor maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə maliyyə hesabatında yetərincə istinad edilib-edilməməsini və ya təsvir
edilib-edilməməsini qiymətləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A10-A15)
Auditor rəyinin forması
16. Auditor maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlərdə
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun hazırlandığına əmin olduqda, müsbət rəy verməlidir.
17. Əgər auditor:
(a) əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflərdən azad olmadığı qənaətinə
gələrsə; yaxud
(b) maliyyə hesabatlarının bütövlükdə əhəmiyyətli təhriflərdən
azad olmasına dair nəticəyə gəlmək üçün yetərli müvafiq
audit sübutları əldə edə bilmirsə,

18. Ədalətli təqdimat çərçivəsinin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmıĢ maliyyə hesabatları maliyyə məlumatlarının ədalətli təqdimatını
təmin etmirsə, onda auditor bu məsələni rəhbərliklə müzakirə etməli və maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin
tələblərindən asılı olaraq, 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən,
fərqli rəy verilməsinin zəruri olub-olmadığını müəyyənləĢdirməlidir.
(Ġst: Paraq. A16)
19. Maliyyə hesabatları uyğunluq çərçivəsinə müvafiq Ģəkildə hazırlanmadıqda, auditordan maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatının
qiymətləndirilməsi tələb edilmir. Əgər nadir hallarda auditor
belə maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri aldatması qənaətinə
gələrsə, bu məsələni o, rəhbərliklə müzakirə etməli və məsələnin
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o zaman 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən, auditor hesabatında
fərqli rəy verməlidir.
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necə həll edilməsindən asılı olaraq, onun auditor hesabatında
əks etdirilməsi zərurətini və üsulunu müəyyənləĢdirməlidir.
(Ġst: Paraq. A17)
Auditor hesabatı
20. Auditor hesabatı yazılı formada təqdim edilməlidir. (Ġst: Paraq.
A18-A19)
Beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılan auditor yoxlamalarına
dair auditor hesabatı
Adı
21. Auditor hesabatının onun müstəqil auditorun hesabatı olduğunu
aydın Ģəkildə göstərən adı olmalıdır. (Ġst: Paraq. A20)
Hesabatın ünvanlandığı Ģəxs
22. Auditor hesabatı tapĢırıq Ģəraitlərinə əsasən müvafiq Ģəkildə ünvanlandırılmalıdır. (Ġst: Paraq. A21)
Auditor rəyi
23. Auditor hesabatının birinci bölməsində auditor rəyi, habelə ―Rəy‖
baĢlığı olmalıdır.
24. Auditor hesabatının ―Rəy‖ bölməsində həmçinin:
(a) Maliyyə hesabatlarının auditi keçirilmiĢ müəssisənin
adı göstərilməlidir;
(b) Maliyyə hesabatlarının auditinin keçirildiyi göstərilməlidir;
(c) Maliyyə hesabatlarını təĢkil edən hər bir hesabatın adı
göstərilməlidir;
(d) Qeydlərə, o cümlədən
uçot siyasətinin əhəmiyyətli məsələlərinin
qısa təsvirinə istinad edilməlidir;
(e) Maliyyə hesabatlarına daxil edilmiĢ hər bir maliyyə hesabatının tarixi və ya əhatə etdiyi dövr göstərilməlidir. (Ġst: Paraq.
A22-A23)
25. Ədalətli təqdimat çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanmıĢ maliyyə

700 saylı (DÜZƏLĠġ
EDĠLMĠġ) BAS
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hesabatlarına dair Ģərtsiz müsbət rəy ifadə etdikdə, qanun və ya
qaydalarla baĢqa cür tələb edilmədiyi halda auditorun rəyində
ekvivalent hesab edilən aĢağıdakı ifadələrdən biri istifadə edilməlidir:
(a) Bizim fikrimizcə, əlavə olunmuĢ maliyyə hesabatları, [maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə] əsasən […] bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks etdirir; yaxud
(b) Bizim fikrimizcə, əlavə olunmuĢ maliyyə hesabatları, [maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə] əsasən […] barədə bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından düzgün və ədalətli təsəvvür
yaradır (Ġst: Paraq. A24-A31)
26. Uyğunluq çərçivələrinə müvafiq olaraq hazırlanmıĢ maliyyə
hesabatlarına dair Ģərtsiz müsbət rəy ifadə etdikdə, auditorun rəyində
əlavə edilən maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər
baxımından [maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə] uyğun
olaraq hazırlanması ifadə olunmalıdır. (Ġst: Paraq. A26-A31)
27. Ġstinad edilən maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri
Beynəlxalq Maliyyə Standartları ġurasının nəĢr etdirdiyi MHBS, yaxud
Ġctimai Sektor üçün Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları ġurasının
nəĢr etdirdiyi ĠSMUBS olmadıqda, auditorun rəyində çərçivələrin
mənĢə yurisdiksiyası müəyyən olunmalıdır.
Rəy üçün əsaslar

(a) Auditin Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparılması
göstərilir; (Ġst: Paraq. A33)
(b) BAS-lar üzrə auditorun məsuliyyətlərini əks etdirən auditor
hesabatının bölməsinə istinad edilir;
(c) Auditorun auditlə bağlı müvafiq etik normalara uyğun olaraq
müəssisədən asılı olmamasına, habelə bu normalara uyğun olaraq
digər etik məsuliyyətlərini yerinə yetirilməsinə dair bəyanat daxil
edilir. Həmin bəyanatda müvafiq etik normaların mənĢə
yurisdiksiyası müəyyən edilməli, yaxud Mühasiblər üçün
Beynəlxalq Etika Standartları ġurasının ―PeĢəkar mühasiblərin
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28. Auditor hesabatına bilavasitə ―Rəy‖ bölməsindən sonra ―Rəy üçün
əsaslar‖ baĢlıqlı bölmə daxil edilməlidir. Bu bölmədə (Ġst: Paraq. A32):
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etika məcəlləsi‖nə (IESBA Məcəlləsi-nə) istinad edilməlidir;
habelə (Ġst: Paraq. A34-A39)
(d) Auditorun əldə etdiyi audit sübutlarının auditor rəyini
əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiq olmasını hesab edibetmədiyi göstərilir.
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı
29. Müvafiq hallarda auditor 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a13 uyğun
olaraq hesabat verməlidir.
Əsas audit məsələləri
30. Listinq subyekti olan müəssisələrin ümumi təyinatlı maliyyə
hesabatlarının tam dəstinin auditləri üçün auditor öz hesabatında 701
saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit məsələləri haqqında məlumat
verməlidir.
31. Qanun və ya qaydalara əsasən auditora baĢqa tələblər irəli sürüldüyü,
yaxud auditor öz hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumat
verməyi qərara aldığı hallarda auditor bunu 701 saylı BAS-a uyğun
olaraq etməlidir. (Ġst: Paraq. A40-A42)
Digər məlumatlar
32. Müvafiq hallarda auditor 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a14 uyğun
olaraq hesabat verməlidir.
Maliyyə hesabatları üzrə məsuliyyətlər
33. Auditor hesabatına ―Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin
məsuliyyətləri‖ baĢlıqlı bölmə daxil edilməlidir. Auditor hesabatında
xüsusi olaraq ―rəhbərlik‖ terminindən istifadə edilməsi məcburi
deyildir, onun əvəzinə konkret yurisdiksiyadakı normativ hüquqi
mühit kontekstində müvafiq olan termindən istifadə edilə bilər.
Bəzi yurisdiksiyalarda idarəetməyə məsul Ģəxslərə istinad edilməsi
müvafiq olar. (Ġst: Paraq. A44)

13

570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS, 21-23-cü
paraqraflar.
14
720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Auditorun digər məlumatlar üzrə məsuliyyətləri‖.
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34. Auditor hesabatının bu bölməsində maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasına görə rəhbərliyin aĢağıdakılar üzrə məsuliyyəti təsvir
edilməlidir: (Ġst: Paraq. A45-A48)
(a) Maliyyə hesabatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinə uyğun hazırlanması və rəhbərliyin
fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli
təhriflərdən azad olan maliyyə hesabatlarının
hazırlanması üçün zəruri olan daxili nəzarət; habelə
(b) Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
imkanının15 və mühasibat uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi
prinsipinin istifadə olunmasının məqsədəuyğunluğunun
qiymətləndirilməsi, habelə müvafiq olduqda, müəssisənin
fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı məsələlərin açıqlanması. Belə
qiymətləndirmə üzrə rəhbərliyin məsuliyyətinin izahı mühasibat
uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi əsasının istifadə edilməsi
məqsədəuyğun olduğu halların təsvirini əhatə etməlidir. (Ġst: Paraq.
A48)

36. Maliyyə hesabatları ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq
hazırlandığı halda maliyyə hesabatları üzrə məsuliyyətlər auditor
hesabatında ―həmin maliyyə hesabatlarının hazırlanması və ədalətli
təqdimatı‖ və ya ―düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan maliyyə
hesabatlarının hazırlanması‖ formasında ifadə edilməlidir.
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
37. Auditor hesabatına ―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun
məsuliyyətləri‖ baĢlıqlı bölmə daxil edilməlidir.

15

570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 2-ci paraqraf.
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35. Maliyyə hesabatlarının təqdimatı prosesinə nəzarətə görə cavabdeh
Ģəxslər ilə yuxarıda qeyd edilən 34-cü paraqrafda təsvir edilən
məsuliyyətləri yerinə yetirən Ģəxslər fərqli olduğu halda həmin nəzarətə
görə cavabdeh Ģəxslər də auditor hesabatının bu bölməsində müəyyən
edilməlidir. Bu halda bu bölmənin baĢlığı ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər‖ə
və ya konkret yurisdiksiyada qanunvericilik əsasları kontekstində
müvafiq olan terminə də Ģamil olunmalıdır. (Ġst: Paraq. A48)
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38. Auditor bölməsinin bu bölməsində: (Ġst: Paraq. A48)
(a) Göstərilməlidir ki, auditorun məqsədləri aĢağıdakılardır:
(i)

Bütövlükdə maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhv
nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair
ağlabatan təsdiqləmə əldə etmək; habelə

(ii)

Auditor rəyi daxil edilən auditor hesabatını təqdim
etmək (Ġst: Paraq. A51).

(b) Göstərilməlidir ki, ağlabatan əminlik əminliyin yüksək
səviyyəsidir, lakin BAS-lara uyğun olaraq aparılmıĢ audit
nəticəsində mövcud olan əhəmiyyətli təhrifin həmiĢə aĢkar
edilməsinə zəmanət vermir; habelə
(c) Göstərməlidir ki, təhriflər dələduzluq və ya səhv nəticəsində
yarana bilər və:
(i)

izah etməlidir ki, onlar istər ayrılıqda, istərsə də məcmu
halında istifadəçilərin həmin maliyyə hesabatları əsasında
qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etməsi əsaslı olaraq
ehtimal edildiyi halda əhəmiyyətli hesab olunur;16 yaxud

(ii)

Əhəmiyyətliliyin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə uyğun tərifini və ya təsvirini təqdim
etməlidir.
(Ġst:Paraq. A53)

39. Auditor hesabatının ―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun
məsuliyyətləri‖ bölməsində əlavə olaraq:
(a) göstərilməlidir ki, BAS-lara uyğun olaraq auditin tərkib hissəsi
kimi auditor audit zamanı peĢəkar mühakimə yürüdür və
peĢəkar inamsızlıq tətbiq edir; habelə
(b) auditorun aĢağıdakı məsuliyyətlərini göstərməklə, auditi izah
edir:
(i)

16

dələduzluq və ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər
risklərini müəyyən etmək və qiymətləndirmək; həmin

320 saylı ―Auditin planlaĢdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik‖
BAS, 2-ci paraqraf.
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(ii)

müəssisənin daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair
fikir bildirmək məqsədilə deyil, konkret tapĢırığın
Ģərtlərinə uyğun olan audit prosedurlarını iĢləyib
hazırlamaq məqsədilə audit ilə əlaqədar daxili nəzarət
haqqında təsəvvür əldə etmək. Auditorun maliyyə
hesabatlarının auditi ilə əlaqədar daxili nəzarətin
səmərəliliyinə dair rəy ifadə etmək məsuliyyəti olduğu
hallarda, auditor daxili nəzarəti nəzərdən keçirməsinin
daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair rəy vermək məqsədilə
edilməsi ifadəsini iĢlətməməlidir;

(iii)

istifadə edilmiĢ uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunu, rəhbərliyin yerinə yetirdiyi uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların əsaslılığını
qiymətləndirmək.

(iv)

mühasibat uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalı
əsasının rəhbərlik tərəfindən istifadə edilməsinin
məqsədəuyğunluğuna və əldə edilmiĢ audit sübutlarına
əsasən müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən
hadisələrlə və ya Ģərtlərlə əlaqəli əhəmiyyətli qeyrimüəyyənliyin mövcud olub-olmamasına dair nəticə
çıxarmaq. Əgər auditor əhəmiyyətli qeyrimüəyyənliyin mövcud olması haqqında qənaətə
gələrsə, maliyyə hesabatlarında açıqlanmıĢ əlaqəli
məlumatlara auditor hesabatında diqqət cəlb etməlidir
və ya, belə açıqlamalar yetərli olmadıqda rəyini
dəyiĢməlidir. Auditorun nəticələri auditor hesabatının
tarixinədək əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsaslanır.
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risklərə cavab verən audit prosedurlarını hazırlayıb
yerinə yetirmək; habelə auditor rəyini əsaslandırmaq
üçün yetərli və münasib audit sübutları əldə etmək.
Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aĢkar
etməmə riski səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi
aĢkar etməmə riskindən daha yüksəkdir, çünki
dələduzluq gizli sövdələĢmə, saxtakarlıq, qərəzli
hərəkətsizlik, yanlıĢ təqdimatlar, yaxud daxili
nəzarətə diqqət yetirilməməsini ehtiva edə bilər.
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Bununla yanaĢı sonrakı hadisələr və ya Ģərtlər
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirməməsinin səbəbi ola bilər.
(v)

maliyyə hesabatları ədalətli təqdimat çərçivələrinə
uyğun hazırlandıqda, maliyyə hesabatlarının ümumi
təqdimatını, strukturunu və məzmunun, o cümlədən
açıqlamaları, habelə maliyyə hesabatlarında əsas
əməliyyatların və hadisələrin ədalətli təqdimatı təmin
edəcək Ģəkildə əks etdirib-etdirməməsini
qiymətləndirmək.

(c) 600 saylı BAS17 tətbiq edildikdə, əlavə olaraq, aĢağıdakıları
göstərməklə, qrup audit tapĢırıqlarında auditorun
məsuliyyətləri təsvir olunur:
(i)

Auditorun məsuliyyətləri qrup maliyyə hesabatlarına
dair rəy bildirmək üçün qrup daxilindəki müəssisələrin
və ya təsərrüfat fəaliyyətinin maliyyə məlumatlarına
dair yetərli müvafiq audit sübutları əldə etməkdir;

(ii)

Auditor qrup auditinin idarə olunması, nəzarəti və
yerinə yetirilməsinə görə cavabdehdir; habelə

(iii)

Auditor rəyinə görə yalnız auditor cavabdehdir.

40. Auditor hesabatının ―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun
məsuliyyətləri‖ bölməsində həmçinin: (Ġst:Paraq. A50)
(a) Göstərilməlidir ki, auditor, digər məsələlərlə yanaĢı, auditin
planlaĢdırılmıĢ həcmi və müddəti, habelə əhəmiyyətli audit
nəticələri, o cümlədən audit zamanı auditorun daxili nəzarətdə
aĢkarladığı əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar haqqında idarəetməyə məsul
Ģəxslərə məlumat verir;
(b) Listinq subyekti olan müəssisələrin maliyyə hesabatlarının
auditlərində göstərilməlidir ki, auditor idarəetməyə məsul Ģəxslərə
müstəqillik ilə bağlı müvafiq etik normalara riayət etməsi və bütün
münasibətlər və auditorun müstəqilliyinə təsir etmə ehtimalı
ağlabatan ola bilən digər məsələlər, müvafiq hallarda isə əlaqəli
17

600 saylı ―Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə
auditorlarının iĢi‖ BAS.
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təhlükəsizlik tədbirləri haqqında onlara məlumat verməsi faktının
təsdiqləməsini təqdim edir; habelə
(c) Listinq subyekti olan müəssisələrinin və əsas audit məsələləri
haqqında 701 saylı BAS-a müvafiq olaraq məlumat verilmiĢ digər
müəssisələrin maliyyə hesabatlarının auditləri üçün göstərməlidir
ki, idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verilmiĢ məsələlərdən
auditor cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən
əhəmiyyətli olan və bu səbəbdən əsas audit məsələləri olan
məsələləri müəyyən edir. Qanun və ya qaydalarla məsələnin
ictimaiyyətə açıqlanmasına icazə verilmədiyi, yaxud bu cür
məlumatvermənin ictimai maraqlar üçün faydasından daha çox
mənfi təsirinin olması ehtimalı əsaslı olduğuna görə auditor həmin
məsələ haqqında auditor hesabatında məlumat verməməyi qərara
aldığı çox nadir hallar istisna olmaqla, auditor həmin məsələləri
auditor hesabatında təsvir edir. (Ġst:Paraq. A53)
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətlərinin təsvirinin
yeri
41. 39-40-cı paraqraflar üzrə tələb edilən maliyyə hesabatlarının auditi üzrə
auditorun məsuliyyətləri aĢağıda verilmiĢ yerlərdə təsvir olunmalıdır:
(Ġst:Paraq. A54)
(a) Auditor hesabatının əsas hissəsində;

(c) Qanuna, qayda və ya milli audit standartları auditora bunu etməyə
açıq Ģəkildə icazə verildiyi hallarda, müvafiq səlahiyyətli orqanın
internet səhifəsində həmin təsvirin yerinə auditor hesabatında
xüsusi istinadla. (Ġst: Paraq.A54, A56-A57)
42. Auditor məsuliyyətlərinin təsvirinə müvafiq səlahiyyətli orqanın
internet səhifəsində istinad etdikdə, auditor müəyyən etməlidir ki,
həmin təsvir bu BAS-ın 39-40-cı paraqraflarda verilən tələbləri əks
etdirir və onlara zidd deyil. (Ġst: Paraq. A56)
Digər hesabatvermə məsuliyyətləri
43. Auditor hesabatında BAS-lar üzrə auditorun məsuliyyətlərindən əlavə
olan maliyyə hesabatlarına dair auditorun digər hesabatvermə
məsuliyyətlərini əks etdirdikdə, həmin digər hesabatvermə
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(b) Auditor hesabatının əlavəsində, bu halda auditor hesabatında
əlavənin harada olduğuna istinad edilməlidir; yaxud (Ġst:
Paraq.A55-A57)
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məsuliyyətləri auditor hesabatının ―Digər normativ hüquqi tələblərə
dair hesabat‖ və ya həmin bölmənin məzmununa uyğun olaraq digər
baĢlıqlı ayrıca bölməsində əks etdirilməlidir. Həmin digər
hesabatvermə məsuliyyətləri BAS-larda tələb edilən hesabatvermə
məsuliyyətləri üzrə təqdim edilən mövzuları əks etdirdiyi halda digər
hesabatvermə məsuliyyətləri BAS-larda tələb edilən əlaqəli hesabat
komponentləri ilə eyni bölmədə təqdim edilə bilər. (Ġst: Paraq.A58A60)
44. Digər hesabatvermə məsuliyyətləri BAS-larda tələb edilən əlaqəli
hesabat komponentləri ilə eyni bölmədə təqdim edildikdə, auditor
hesabatında digər hesabatvermə məsuliyyətləri BAS-larda tələb edilən
hesabatvermə məsuliyyətlərindən aydın Ģəkildə fərqləndirilməlidir.
(Ġst: Paraq.A60)
45. Auditor hesabatında digər hesabatvermə məsuliyyətlərini əks etdirən
ayrıca bölmə olduqda, bu BAS-ın 21-40-cı paraqraflarının tələbləri
―Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat‖ baĢlıqlı bölməsinə daxil
edilməlidir. ―Digər normativ hüquqi tələblərə dair hesabat‖ bölməsi
―Maliyyə hesabatların auditinə dair hesabat‖ bölməsindən sonra
gəlməlidir. (Ġst: Paraq.A60)
TapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adı
46. TapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adının açıqlanması nəticəsində əhəmiyyətli
Ģəxsi təhlükəsizlik riskinin yaranma ehtimalı əsaslı olduğu nadir hallar
istisna olmaqla, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adı listinq subyekti olan
müəssisələrin maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatına daxil
edilməlidir. Auditorun tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adını auditor hesabatına
daxil etmək niyyəti olmadığı nadir hallarda, auditor əhəmiyyətli Ģəxsi
təhlükəsizlik riskinin mümkünlüyü və ciddiliyinin auditor tərəfindən
qiymətləndirilməsi barədə məlumat vermək üçün bu niyyəti barədə
idarəetməyə məsul Ģəxslər ilə müzakirə etməlidir. (Ġst: Paraq.A61-A63)
Auditorun imzası
47. Auditor hesabatı imzalanmalıdır. (Ġst: Paraq.A64-A65)
Auditorun ünvanı
48. Auditor hesabatında auditorun fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiyadakı
məkan göstərilməlidir.

700 saylı (DÜZƏLĠġ
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Auditor hesabatının tarixi
49. Auditor hesabatına auditorun maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli müvafiq audit sübutları, o
cümlədən aĢağıdakılara dair sübutları əldə etdiyi tarixdən tez olmayaraq tarix qoyulmalıdır: (Ġst: Paraq.A66-A69)
(a) Maliyyə hesabatlarını təĢkil edən bütün hesabatlar və açıqlamalar
hazırlanmıĢdır; habelə
(b) Zəruri səlahiyyətlər verilmiĢ Ģəxslər həmin maliyyə hesabatları
üzrə məsuliyyəti öz üzərlərinə götürdüklərini təsdiq etmiĢdirlər.
Qanun və ya qaydalarda nəzərdə tutulmuş auditor hesabatı
50. Auditor hər hansı bir yurisdiksiyanın qanun və ya qaydalarına
uyğun olaraq, auditor hesabatının konkret bir formatından və ya
konkret ifadə formasından istifadə etməli olduqda, beynəlxalq
audit standartlarına o halda istinad edə bilər ki, auditor hesabatı
ən azı aĢağıdakı elementləri əhatə etsin: (Ġst: Paraq. 70-A71)
(a) Adı;

(c) Maliyyə hesbatlarına dair rəyin ifadəsinin və maliyyə hesabatlarının
hazırlanması zamanı istifadə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələri göstərilməklə (o cümlədən Mühasibat uçotunun
beynəlxalq standartları və ya Ġctimai Sektor üçün Mühasibat
Uçotunun Beynəlxalq Standartlarından fərqli maliyyə hesabatları
çərçivələrinin mənĢə yurisdiksiyası, bax: 27-ci paraqraf) daxil olan
―Rəy‖ bölməsi.
(d) Müəssisənin auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarını
müəyyənləĢdirilməsi;
(e) Auditorun auditə aid müvafiq etik normalara uyğun olaraq
müəssisədən asılı olmamasının və auditorun digər etik
məsuliyyətlərini həmin məsuliyyətlərə uyğun olaraq yerinə
yetirdiyinin bəyan edilməsi. Bu bəyanatda müvafiq etik
normaların mənĢə yurisdiksiyası müəyyən edilməli və ya IESBA
Məcəlləsinə istinad edilməlidir.
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(b) TapĢırıq Ģərlərinə uyğun olaraq, hesabatın ünvanlandırılacağı
Ģəxs;
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(f) Müvafiq hallarda 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 22-ci
paraqrafı əks etdirilən və bu paraqrafa zidd olmayan bölmə.
(g) Müvafiq hallarda, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 23-cü
paraqrafı əks etdirilən və bu paraqrafa zidd olmayan ―ġərti müsbət
(və ya mənfi) rəy üçün əsaslar‖ bölməsi.
(h) Müvafiq hallarda, 701 saylı BAS-a uyğun olaraq tələb edilən
məlumatlar, yaxud qanun və ya qaydalarla tələb edilən və həmin
BAS-dakı hesabatvermə tələblərini əks etdirən və onlara zidd
olmayan əlavə məlumatlar daxil edilən bölmə.18 (Ġst: Paraq.A72A75)
(i) Müvafiq hallarda, 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 24-cü
paraqrafındakı hesabatvermə tələblərini əks etdirən bölmə.
(j) Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə
məsuliyyətlərinin təsviri və 33-36-cı paraqraflardakı tələbləri əks
etdirən və həmin tələblərə zidd olmayan maliyyə hesabatlarının
təqdimatı prosesinə nəzarətə görə məsul Ģəxslərin müəyyən
edilməsi.
(k) Mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlarına və qanun və ya
qaydalara istinad, habelə 37-40-cı paraqraflardakı tələbləri əks
etdirən və bu tələblərə zidd olmayan maliyyə hesabatlarının auditi
üzrə auditorun məsuliyyətlərinin təsviri. (Ġst: Paraq.A50-A53)
(l) Listinq subyekti olan müəssisələrin ümumi təyinatlı maliyyə
hesabatlarının tam dəstinin auditi üçün həmin məlumatın
açıqlanmasının əhəmiyyətli Ģəxsi təhlükəsizlik riski ilə nəticələnmə
ehtimalı əsaslı olduğu nadir hallar istisna olmaqla, tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢın adı.
(m) Auditorun imzası.
(n) Auditorun ünvanı.
(o) Auditor hesabatının tarixi.
Eyni vaxtda konkret bir yurisdiksiyanın audit standartlarına və
beynəlxalq audit standartlarına uyğun olaraq keçirilmiş auditlərin
nəticələrinə dair auditor hesabatı
18

701 saylı BAS, 11-16-cı paraqraflar.

700 saylı (DÜZƏLĠġ
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51. Auditorun auditi konkret bir yurisdiksiyada qüvvədə olan audit
standartlarına (―milli audit standartları‖) uyğun olaraq keçirməsi
tələb edilə bilər, eyni zamanda, auditin keçirilməsi zamanı auditor
BAS-lara da əməl edə bilər. Belə hallarda auditor hesabatında
milli audit standartları ilə yanaĢı, beynəlxalq audit standartlarına
da istinad edilə bilər, lakin auditor bunu yalnız aĢağıdakı hallarda
etməlidir: (Ġst: Paraq. A76-A77)
(a) Milli audit standartlarının tələbləri ilə BAS-ların tələbləri
arasında: (i) fərqli rəy hazırlanmasına; (ii) konkret hallarda
BAS-larda tələb edilən izahedici paraqrafın, yaxud
digər məsələlər paraqrafının daxil edilməsinin qeyrimümkünlüyü ilə nəticələnə biləcək ziddiyyət olmadıqda;
habelə
(b) Auditor milli audit standartları ilə müəyyənləĢdirilmiĢ formatdan və ya ifadə formalarından istifadə etdikdə, auditor
hesabatına ən azı 50(a)-(o) paraqraflarında göstərilmiĢ elementlərin hamısı daxil olduqda. Bununla yanaĢı, 50(k)
paraqrafında göstərilmiĢ ―qanun və qaydalara‖ istinad edilməsi
milli audit standartlarına istinad kimi baĢa düĢülməlidir.
Buna görə də milli audit standartları auditor hesabatında
göstərilməlidir.

Maliyyə hesabatları ilə birlikdə təqdim edilən əlavə məlumatlar
(Ġst: Paraq. A78-A84)
5 3. Əgər auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları ilə birlikdə maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri üzrə tələb edilməyən əlavə
məlumatlar təqdim edilmiĢdirsə, auditor, buna baxmayaraq, xüsusiyyəti
və ya təqdim edilmə formasına görə auditorun peĢəkar mühakiməsinə
əsasən əlavə məlumatların maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təĢkil
edib-etməməsini qiymətləndirməlidir. Əlavə məlumatlar maliyyə
hesabatlarının tərkib hissəsini təĢkil etdiyi halda, onlar auditor rəyində
əhatə olunmalıdır.
54. Əgər maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində tələb
edilməyən əlavə məlumatlar auditi aparılmıĢ maliyyə hesabat-
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52. Auditor hesabatı həm milli audit standartlarına, həm də beynəlxalq audit standartlarına istinad etdiyi halda, orada milli audit
standartlarının mənĢə yurisdiksiyası göstərilməlidir.
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larının tərkib hissəsi hesab edilməmiĢdirsə, auditor həmin
əlavə məlumatların auditorun peĢəkar mühakiməsinə əsasən auditi
aparılmıĢ maliyyə hesabatlarından aydın Ģəkildə fərqlənib-fərqlənmədiyini müəyyən etməlidir. Əgər əlavə məlumatlar auditi
aparılmıĢ maliyyə hesabatlarından aydın Ģəkildə fərqlənmirsə,
onda auditor rəhbərlikdən auditi aparılmamıĢ əlavə məlumatların təqdim edilməsinin formasını dəyiĢdirməyi xahiĢ etməlidir. Rəhbərlik bunu etməkdən imtina edərsə, o zaman auditor
auditi aparılmamıĢ əlavə məlumatları müəyyən etməlidir və auditor
hesabatında həmin əlavə məlumatların auditinin aparılmadığını
göstərməlidir.
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Müəssisənin uçot praktikasının keyfiyyət aspektləri (Ġst: Paraq. 12)
A1. Rəhbərlik maliyyə hesabatlarındakı məbləğlərə və açıqlanan
məlumatlara dair bir sıra mühakimələr yürüdür.
A2. 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da uçot praktikasının keyfiyyət
aspektlərindən bəhs edilir.19 Müəssisənin uçot praktikasının
keyfiyyət aspektlərinin təhlili auditoru rəhbərliyin mühakiməsinin mümkün qeyri-obyektivliyindən xəbərdar edə bilər.
Auditor bu qənaətə gələ bilər ki, neytrallığın olmamasının və
aradan qaldırılmamıĢ təhriflərin məcmu təsiri bütövlükdə
maliyyə hesabatlarının bütövlükdə əhəmiyyətli təhriflərinə səbəb
olur. Bütövlükdə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin
olması barədə auditorun qiymətləndirməsinə təsir edə biləcək
neytrallığın olmamasının əlamətlərinə aĢağıdakılar aiddir:


19

Audit zamanı rəhbərliyin diqqətinə çatdırılmıĢ təhriflərin
seçmə yolu ilə düzəliĢ edilməsi (məsələn, elan edilmiĢ
mənfəətin artırılmasına gətirib çıxaran təhriflərin aradan
qaldırılması, lakin elan edilmiĢ mənfəətin azaldılmasına
gətirib çıxaran təhriflərin aradan qaldırılmaması);

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, Əlavə 2.
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Uçot qiymətləndirmələrini həyata keçirərkən rəhbərliyin
mümkün olan qeyri-obyektivliyi.

A3. 540 saylı BAS-da uçot qiymətləndirmələrinin aparılması zamanı
rəhbərliyin mümkün olan qeyri-obyektivliyi hallarından bəhs
edilir.20 Rəhbərliyin mümkün qeyri-obyektivliyinin əlamətləri
ayrı-ayrı uçot qiymətləndirmələrinin əsaslılığı barədə qənaətə
gəlmək məqsədilə təhriflərə yol verilməsi deyildir. Bununla belə,
onlar bütövlükdə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli
təhriflərin mövcudluğunun auditor tərəfindən qiymətləndirilməsinə təsir edə bilər.
Maliyyə hesabatlarında müvafiq qaydada açıqlanmıĢ uçot siyasəti
(Ġst: Paraq. 13(a))



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə əsasən
daxil olunması tələb edilən əhəmiyyətli uçot siyasətlərinə aid
bütün məlumatların açıqlanmasını;



Əhəmiyyətli uçot siyasəti haqqında açıqlanan məlumatların
müvafiq olmasını və bu səbəbdən maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələrindəki tanınma, ölçmə və təqdim
etmə meyarlarının müəssisənin fəaliyyətinin və onun
mühitinin konkret Ģəraitlərində maliyyə hesabatlarındakı
əməliyyatların kateqoriyalarına, hesab qalıqlarına və
açıqlamalara tətbiq olunma formasının əks etdirməsini;
habelə



Əhəmiyyətli uçot siyasətinin təqdim edilməsinin aydınlığını.

Maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiĢ məlumatların müvafiqliyi,
etibarlılığı, müqayisəliliyi və anlaĢıqlı olması (Ġst: Paraq. 13(d))
A5. Maliyyə hesabatlarının anlaĢıqlı olmasının müəyyənləĢdirilməsi
20

540 saylı ―Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin və
əlaqəli açıqlamaların auditi‖ BAS, 21-ci paraqraf.
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A4. Seçilib tətbiq edilən əhəmiyyətli uçot siyasətinin maliyyə hesabatlarında müvafiq qaydada açıqlanıb-açıqlanmamasını müəyyən
edərkən, auditor aĢağıdakı məsələləri nəzərə almalıdır:
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aĢağıdakı kimi məsələlərin nəzərdən keçirilməsini əhatə edir:


Maliyyə hesabatlarındakı məlumatlar aydın və qısa Ģəkildə
təqdim edilmiĢdirmi.



Əhəmiyyətli açıqlamaların düzgün yerləĢdirilməsi onların
seçilməsini təmin edirmi (məsələn, müəssisəyə xas olan
məlumatların istifadəçilər üçün dəyəri əhəmiyyətli olduqda)
və açıqlamalarda zəruri məlumatları müəyyən edərkən
istifadəçilərə ciddi çətinlik yaratmayan Ģəkildə müvafiq çarpaz
istinad edilmiĢdirmi.

Əhəmiyyətli əməliyyatların və hadisələrin maliyyə hesabatlarında
əksini tapmıĢ məlumatlara təsirinin açıqlanması (Ġst: Paraq. 13(e))
A6. Ümumi təyinatlı çərçivələrə uyğun olaraq hazırlanmıĢ maliyyə
hesabatlarında, bir qayda olaraq, müəssisənin maliyyə vəziyyəti,
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkəti
haqqında məlumatlar verilir. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinə,
maliyyə fəaliyyətinin nəticələrinə və pul vəsaitlərinin hərəkətinə
əhəmiyyətli əməliyyatların və hadisələrin təsirini nəzərdə tutulmuĢ
istifadəçilərin baĢa düĢmələri üçün maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələri baxımından maliyyə hesabatlarında açıqlanmıĢ
məlumatların yetərliliyinin qiymətləndirilməsi aĢağıdakı kimi
məsələlərin nəzərdən keçirilməsini nəzərdə tutur:


Maliyyə hesabatlarındakı məlumatların müəssisənin Ģərtləri üçün
nə dərəcədə münasib və spesifik olması; habelə



AçıqlanmıĢ məlumatların nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərin
aĢağıdakıları baĢa düĢməsinə kömək etmək üçün yetərliliyi:
o

Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində müəyyən
edilməyən tanınma meyarlarına (və ya tanınmanın ləğv
olunması üçün meyarlara) cavab verməyən əməliyyatlardan
və ya hadisələrdən irəli gələn müəssisənin potensial
aktivlərinin və öhdəliklərinin xüsusiyyəti və həcmi.

o

Əməliyyatlardan və hadisələrdən irəli gələn əhəmiyyətli
təhriflər risklərinin xüsusiyyəti və dərəcəsi.

o

Ġstifadə edilən üsullar, tətbiq edilən ehtimallar və yürüdülən
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mühakimələr, habelə onlara edilən və təqdim edilmiĢ və ya
baĢqa qaydada açıqlanmıĢ məbləğlərə təsir edən dəyiĢikliklər,
o cümlədən münasib həssaslığın təhlili.
Maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatı təmin etməsinin
qiymətlətləndirilməsi (Ġst:Paraq. 14)

A8. Auditor maliyyə hesabatlarının həm təqdimat, həm də məlumatların
açıqlanması baxımından ədalətli təqdimatı təmin edib-etməməsini
qiymətləndirərkən, peĢəkar mühakimə yürütməlidir. Belə
qiymətləndirmə zamanı müəssisənin faktları və Ģərtləri, o cümlədən
onlara edilən dəyiĢikliklər kimi məsələlər auditorun müəssisə
haqqında təsəvvürünə və audit zamanı əldə edilmiĢ sübutlara
əsasən nəzərə alınır. Qiymətləndirmə həmçinin məsələn, maliyyə
hesabatlarının geniĢlənən tələblərinin və ya dəyiĢən iqtisadi
mühitin təsiri kimi əhəmiyyətli ola bilən məsələlərdən (yəni,
ümumiyyətlə, təhriflər, istifadəçilərin bütövlükdə maliyyə
hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etməsi
əsaslı olaraq ehtimal edildiyi halda əhəmiyyətli hesab olunur) irəli
gələn ədalətli təqdimatın təmin olunması üçün zəruri açıqlamaların
nəzərdən keçirilməsini ehtiva edir.
A9. Maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatı təmin edib-etməməsinin
qiymətləndirilməsi, məsələn, müəyyən təqdimatın seçilmə səbəbinə,
habelə nəzərə alına bilən alternativlərə dair fikirləri barədə rəhbərlik
21

Məsələn, Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarında (MHBS) qeyd olunur ki, ədalətli
təqdimat üçün əməliyyatların, digər hadisələrin və Ģərtlərin təsirinin aktivlər, öhdəliklər, gəlir və
xərclər üçün təriflərə və tanınma meyarlarına uyğun olaraq dürüst təqdim edilməsi tələb olunur.
22
200 saylı BAS, paraqraf 13(a).
23
Məsələn, MHBS-lara əsasən MHBS-lardakı xüsusi tələblərə riayət etmə istifadəçilərin konkret
əməliyyatların, digər hadisələrin və Ģərtlərin müəssisənin maliyyə vəziyyətinə və maliyyə
fəaliyyətinin nəticələrinə təsirini baĢa düĢmələri üçün yetərli olmadıqda müəssisədən əlavə
məlumatların açıqlanması tələb olunur.

951

700 saylı (DÜZƏLĠġ
EDĠLMĠġ) BAS

BAS

A7. Bəzi maliyyə hesabatları çərçivələrində bilavasitə və ya dolayısı ilə
ədalətli təqdimat konsepsiyası qəbul edilir.21 Bu BAS-ın 7(b)
paraqrafında qeyd olunduğu kimi, ədalətli təqdimat22 əsaslı maliyyə
hesabatları çərçivələri öz tələblərinə uyğunluq tələb etməklə yanaĢı
təsdiq edirlər ki, rəhbərlikdən bilavasitə və ya dolayısı ilə həmin
çərçivələrdə xüsusilə tələb olunduqlardan baĢqa məlumatların
açıqlanması da zəruri ola bilər.23
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və idarəetməyə məsul Ģəxslərlə müzakirələri ehtiva edə bilər. Söhbət
zamanı, aĢağıdakılar müzakirə edilə bilər, məsələn:


Maliyyə hesabatlarındakı məbləğlərin toplanma və ya
bölünmə dərəcəsi, habelə məbləğlərin və ya açıqlamaların
təqdimatının faydalı məlumatların qarĢısını alıb-almaması,
yaxud yanlıĢ məlumatla nəticələnib-nəticələnməməsi.

Müvafiq sahə təcrübəsinə uyğunluq, yaxud hər hansı
kənarlaĢmaların müəssisənin Ģərtlərinə uyğunluğu və bu
səbəbdən əsaslı olması.
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin təsviri (Ġst:


Paraq.15)
A10. 200 saylı BAS-da izah edildiyi kimi, rəhbərlik və müvafiq
hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinin lazımi təsvirinin maliyyə hesabatlarına daxil
edilməsini tələb edir.24 Həmin təsvir maliyyə hesabatlarının
istifadəçilərinə maliyyə hesabatlarının əsaslandığı çərçivələr
haqqında məlumat verir.
A11. Maliyyə hesabatlarının konkret maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq hazırlanması haqqında bəyanat
yalnız həmin maliyyə hesabatlarının onların əhatə etdiyi dövr
ərzində qüvvədə olan çərçivələrin bütün tələblərinə cavab verdiyi
halda müvafiq hesab edilir.
A12. Qeyri-dəqiq müəyyənləĢdirmələr və ya məhdudlaĢdırıcı
ifadələr daxil edilən maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinin təsviri (məsələn, ―maliyyə hesabatları mahiyyətinə
görə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına
uyğundur‖) maliyyə hesabatlarının istifadəçilərini yanılda bilər,
çünki həmin çərçivənin yetərli təsviri deyildir.
Maliyyə hesabatları çərçivələrinin bir neçə növünə istinad
A13. Bəzi hallarda maliyyə hesabatlarında onların maliyyə hesabatlarının iki çərçivəsinə (məsələn, milli çərçivə və Maliyyə
24

200 saylı BAS, paraqraf A4-A5.
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Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları) uyğun olaraq hazırlandığı göstərilə bilər. Belə vəziyyətlər rəhbərliyin maliyyə
hesabatlarını bu halda maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələri olan hər iki çərçivəyə uyğun hazırlamalı olması və
ya bu cür hazırlamaq barədə qərar qəbul etməsi ilə bağlı yarana
bilər. Belə təsvir yalnız maliyyə hesabatlarının ayrı-ayrılıqda
həmin çərçivələrin hər birinin tələblərinə uyğun gəldiyi hallar
üçün münasib sayıla bilər. Maliyyə hesabatının hər iki çərçivəyə
uyğun hazırlandığını o vaxt hesab etmək olar ki, həmin hesabat
eyni vaxtda hər iki çərçivənin tələblərinə uyğundur və hesabatda
ziddiyyətlər haqqında heç bir zərurət yaranmır. Praktikada eyni
vaxtda iki müxtəlif növ çərçivəyə uyğunluq ehtimalı müəyyən
yurisdiksiyada digər çərçivələrin (məsələn, MHBS-nın) milli
çərçivələr kimi qəbul edilməsi və ya ona əməl etmək üçün bütün
maneələrin aradan qaldırılması halları istisna olmaqla, azdır.

A15. Bununla belə, maliyyə hesabatları maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan eyni çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlana bilər və onun
digər çərçivələrə uyğunluğunun dərəcəsi haqqında qeydləri
(məsələn, milli çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanmıĢ və MHBSlərə nə dərəcədə uyğun olması barədə təsviri əhatə edən maliyyə
hesabatı) əhatə edə bilər. Belə təsvir 54-cü paraqrafda qeyd
edildiyi kimi, əlavə maliyyə məlumatlarını təĢkil edə bilər və
maliyyə hesabatlarından aydın Ģəkildə bilinmədikdə auditor
rəyində əhatə edilə bilər.
Auditor rəyinin forması
A16. Bir sıra hallarda ola bilər ki, maliyyə hesabatları ədalətli təqdimat
çərçivəsinin tələblərinə uyğun hazırlanmasına baxmayaraq,
maliyyə məlumatlarının ədalətli təqdimatını təmin etmir. Belə
vəziyyətdə rəhbərlik maliyyə hesabatlarında tətbiq olunan çərçivə
ilə birbaĢa olaraq tələb edilən açıqlamalarla yanaĢı, əlavə açıqla-
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A14. Maliyyə hesabatı çərçivələrindən birinə uyğun olaraq hazırlanmıĢ
və digər çərçivələr əsasında təqdim edilə biləcək qeyd və ya əlavə
hesabatı ehtiva edən maliyyə hesabatları həmin digər çərçivələrə
uyğun hazırlanmamıĢ hesab edilir, bunun səbəbi odur ki, bütün
informasiyalar həmin digər çərçivənin tələb etdiyi formada deyildir.
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malar edə bilər, yaxud son dərəcə nadir hallarda maliyyə
hesabatlarının ədalətli təqdimatının təmin edilməsi üçün çərçivələrin
tələblərindən geri çəkilə bilər. (Ġst: Paraq. 18)
A17. Əgər auditor 210 saylı BAS-a uyğun olaraq, tətbiq olunan uyğunluq çərçivələrini məqbul kimi təyin edərsə, o zaman yalnız nadir
hallarda o, həmin çərçivələr əsasında hazırlanmıĢ maliyyə
hesabatlarının yanıldıcı olması qənaətinə gələ bilər.25 (Ġst: Paraq. 19)
Auditor hesabatı (Ġst: Paraq. 20)
A18. Yazılı hesabat dedikdə həm kağız daĢıyıcı formasında, həm də elektron formatda olan hesabatlar nəzərdə tutulur.
A19. Bu BAS-ın Əlavəsində maliyyə hesabatlarına dair auditor
hesabatının 21-49-cu araqraflarda göstərilmiĢ elementləri ehtiva
edən təsviri verilmiĢdir. ―Rəy‖ və ―Rəy üçün əsaslar‖ bölmələri
istisna olmaqla, bu BAS-da auditor hesabatının elementlərinin
ardıcıllığına dair tələblər müəyyən olunmur. Bununla belə, bu
BAS-a əsasən BAS-lara uyğun olaraq aparılmıĢ auditlərə istinad
edən auditor hesabatının, xüsusilə də auditor hesabatının elementləri
bu BAS-ın Əlavəsində verilmiĢ auditor hesabatlarının
nümunələrindən fərqli ardıcıllıqla təqdim edildiyi hallarda, daha
asan seçilməsi üçün xüsusi baĢlıqlardan istifadə etmək tələb olunur.
Beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılmış auditlərin nəticələrinə
dair auditor hesabatı
Adı (Ġst: Paraq. 21)
A20. Auditorun müstəqilliyini bildirən ad (məsələn, ―Müstəqil auditorun hesabatı‖) müstəqil auditorun hesabatını digər Ģəxslərin
hesabatlarından fərqləndirir.
Hesabatın ünvanlandığı Ģəxs (Ġst: Paraq. 22)
A21. Konkret yurisdiksiyada auditor hesabatının ünvanlandırılacağı
Ģəxslər çox vaxt qanun, qayda və ya tapĢırığın Ģərtləri ilə
müəyyənləĢdirilir. Auditor hesabatı, biq qayda olaraq, kimlər
üçün tərtib olunursa, həmin Ģəxslərə də - çox vaxt səhmdarlara
və ya maliyyə hesabatlarının auditi aparılan müəssisənin
25

210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS, 6(a) paraqrafı.
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idarəetməyə məsul Ģəxslərinə ünvanlandırılır.
Auditor rəyi (Ġst: Paraq. 24-26)
Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına istinad
A22. Auditor hesabatında göstərilir ki, məsələn, auditor müəssisənin
[maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələblərinə
uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının tam dəstinə daxil
edilmiĢ hər bir maliyyə hesabatının adını, əhatə etdiyi tarixi
və dövrü göstərməli] və maliyyə hesabatlarına qeydlərdən
ibarət maliyyə hesabatlarının, o cümlədən uçot siyasətinin
əsas müddəalarının icmalının auditini keçirmiĢdir.
A23. Auditor audit olunmuĢ maliyyə hesabatlarının digər məlumatları
ehtiva edən hər hansı bir sənədə (məsələn, illik hesabat) daxil
ediləcəyindən xəbərdar olduqda, təqdimat forması imkan verirsə,
auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının təqdim edildiyi səhifələri
nömrələyib göstərməyi zəruri hesab edə bilər. Bu, istifadəçilərin
auditor hesabatının aid olduğu maliyyə hesabatlarını tapmasına
kömək edir.

A24. ―Bütün əhəmiyyətli aspektlərdən ədalətli əks etdirir‖ və
―düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır‖ ifadələri ekvivalent hesab
edilir. Hər hansı bir konkret yurisdiksiyada ―bütün əhəmiyyətli
aspektlər baxımından ədalətli əks etdirir‖ və ya ―düzgün və
ədalətli təsəvvür yaradır‖ ifadələrindən istifadə edilməsi barədə
qərar həmin yurisdiksiyada maliyyə hesabatlarının auditini
tənzimləyən qanun və ya qaydalarla, yaxud həmin yurisdiksiyada
hamılıqla qəbul edilmiĢ praktika ilə müəyyənləĢdirilir. Qanun
və ya qaydalarla baĢqa ifadə formasının istifadə edilməsi tələb
edildiyi hallarda, bu, hazırki BAS-ın 14-cü paraqrafında nəzərdə
tutulmuĢ auditorun hər hansı ədalətli təqdimat çərçivələrinə uyğun
olaraq maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatını qiymətləndirmək
tələbinə təsir etməyəcəkdir.
A25. Auditor Ģərtsiz müsbət rəy ifadə etdikdə, rəylə bağlı ― yuxarıda qeyd
olunan izahat ilə‖ və ya ―Ģərtilə‖ kimi ifadələrdən istifadə etmək

955

700 saylı (DÜZƏLĠġ
EDĠLMĠġ) BAS

BAS
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―düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır‖
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məqsədəuyğun deyildir, çünki bunlar Ģərti rəy nəzərdə tutur, yaxud
rəyi zəiflədir və ya dəyiĢdirir.
Maliyyə hesabatlarının və maliyyə hesabatlarında təqdim edilən
məlumatların təsviri
A26. Auditor rəyi maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri ilə
müəyyənləĢdirilmiĢ maliyyə hesabatlarının tam dəstini əhatə edir.
Məsələn, ümumi təyinatlı bir çox çərçivələrə uyğun olaraq, maliyyə
hesabatlarına bunlar daxil ola bilər: maliyyə vəziyyəti haqqında
hesabat, mənfəət və zərər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər
haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat,
habelə adətən əhəmiyyətli uçot siyasətinin icmalını təĢkil edən
əlaqəli qeydlər və digər izahedici materiallar. Bəzi yurisdiksiyalarda
əlavə məlumatlar da maliyyə hesabatlarının ayrılmaz tərkib hissəsini
hesab edilə bilər.
A27. Maliyyə hesabatları ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlandıqda, auditorun rəyində göstərilir ki, maliyyə hesabatları
maliyyə hesabatlarında əks etdirilməli olan məlumatları bütün
əhəmiyyətli aspektlərdən ədalətli Ģəkildə əks etdirir, yaxud həmin
məlumatlar barədə düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır.
Məsələn, maliyyə hesabatları MHBS-lara uyğun olaraq
hazırlandığı halda bu məsələlər bunlardır: müəssisənin hesabat
dövrünün sonuna maliyyə vəziyyəti, habelə müəssisənin göstərilən
tarixdə başa çatan dövr üzrə maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin
hərəkəti. Nəticə etibarı ilə 25-ci paraqrafda və bu BAS-da baĢqa
yerdə rast gələn […] maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələri MHBS olduqda əvvəlki cümlədə kursivlə yazılan
sözlərlə, yaxud digər maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələri üçün maliyyə hesabatlarında təqdim edilməsi nəzərdə
tutulan məlumatları təsvir edən sözlərlə əvəz olunması nəzərdə
tutulur.
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin təsviri və onların
auditor rəyinə təsiri
A28. Auditor rəyində maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinin göstərilməsi istifadəçilərə auditor rəyinin formalaĢdırıldığı ümumi vəziyyət barədə məlumat vermək üçün
700 saylı (DÜZƏLĠġ
EDĠLMĠġ) BAS
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nəzərdə tutulmuĢdur və məqsəd 14-cü paraqrafla müəyyənləĢdirilmiĢ qiymətləndirməni məhdudlaĢdırmaq deyildir. Maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivəsi aĢağıdakı formada
göstərilir:
―...Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun
olaraq‖ və ya
―...X yurisdiksiyasında hamılıqla qəbul edilmiĢ mühasibat
uçotu prinsiplərinə uyğun olaraq‖.

A29. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə maliyyə
hesabatı standartları, həmçinin, hüquqi və ya tənzimləyici tələblər
daxil edildikdə, həmin çərçivə aĢağıdakı formada təsvir edilir:
―... Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Korporasiyalar haqqında X yurisdiksiyasının Qanununa uyğun
olaraq‖. Maliyyə hesabatı standartları ilə qanun və ya qaydaların
tələbləri arasında ziddiyyətlərin yarandığı vəziyyətlərdən 210
saylı BAS-da bəhs edilir.26

(a)

26

Maliyyə hesabatları həmin çərçivələrin hər birinə ayrılıqda
uyğun gəlirsə, iki rəy verilir: yəni maliyyə hesabatları maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrindən birinə
(məsələn, milli çərçivə) uyğun hazırlanmasına dair və
maliyyə hesabatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrindən digərinə (məsələn, MHBS-ları)
uyğun olaraq hazırlanması haqqında rəy. Həmin rəylər ayrıca
və ya vahid bir cümlədə verilə bilər (məsələn, maliyyə
hesabatları X yurisdiksiyasında hamılıqla qəbul edilmiĢ
mühasibat uçotu prinsiplərinə və MHBS uyğun olaraq,
bütün əhəmiyyətli aspektlərdən ədalətli Ģəkildə təqdim

210 saylı BAS, 18-ci paraqraf.
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A30. A13 paraqrafında göstərildiyi kimi, maliyyə hesabatları maliyyə
hesabatlarının iki çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlana bilər, ona
görə də onların hər ikisi maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivəsidir. Bununla əlaqədar maliyyə hesabatlarına dair auditor
rəyi formalaĢdırılarkən hər bir çərçivə müvafiq olaraq ayrılıqda
nəzərdən keçirilir, auditor rəyində isə 25-27-ci paraqraflara
əsasən, hər iki çərçivə aĢağıdakı qaydada ifadə edilir:
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edilmiĢdir).
(b) Maliyyə hesabatları çərçivələrdən yalnız birinə uyğun gəlirsə,
digər çərçivəyə isə uyğun gəlmirsə, 705 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq, maliyyə hesabatının
çərçivələrdən birinə (məsələn, milli çərçivəyə) uyğun
hazırlandığına dair müsbət rəy, digər çərçivə (məsələn, MHBSlar) ilə bağlı isə fərqli rəy verilə bilər.
A31. A15 paraqrafında göstərildiyi kimi, maliyyə hesabatlarında maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğunluq əks etdirilə
bilər və bununla bərabər, digər bir maliyyə hesabatı çərçivəsinə
uyğunluq dərəcəsi açıqlana bilər. Belə əlavə məlumatları
maliyyə hesabatlarından aĢkar Ģəkildə fərqləndirmək mümkün
olmadığı halda onlar auditor rəyinə daxil edilir (bax: 53-54-cü
paraqraflar və A78-A84 paraqraflarda əlaqəli tətbiqi material).
Müvafiq olaraq,
(a) Digər çərçivəyə uyğunluğun açıqlanması yanıldıcı xarakter daĢıyırsa, 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən,
fərqli rəy verilir.
(b) Həmin açıqlama yanıldıcı xarakter daĢımırsa, lakin auditorun fikrincə, istifadəçinin maliyyə hesabatlarını baĢa
düĢməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirsə, 706 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq, izahedici paraqraf əlavə
olunmalı və diqqət həmin açıqlamaya cəlb edilməlidir.
Rəy üçün əsaslar (Ġst: Paraq. 28)
A32. ―Rəy üçün əsaslar‖ bölməsi auditor rəyi haqqında vacib kontekst
təmin edir. Müvafiq olaraq, BAS-a əsasən auditor hesabatında ―Rəy
üçün əsaslar‖ bölməsi bilavasitə ―Rəy‖ bölməsindən sonra
gəlməlidir.
A33. Ġstifadə edilən standartlara istinad etmə auditor hesabatının
istifadəçilərinə auditin müəyyən edilmiĢ standartlara uyğun olaraq
aparıldığını bildirir.
Müvafiq etik normalar (Ġst: Paraq. 28 (c))
A34. Müvafiq etik normaların yurisdiksiya mənĢəyinin müəyyən edilməsi
700 saylı (DÜZƏLĠġ
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müəyyən audit tapĢırığına aid olan həmin normalarına dair Ģəffaflığı
artırır. 200 saylı BAS-da izah olunur ki, müvafiq etik normalar daha
məhdudlaĢdırıcı olan milli normalarla birlikdə adətən maliyyə
hesabatlarının auditi ilə bağlı IESBA Məcəlləsinin A və B hissələrini
təĢkil edir.27 Müvafiq etik normalara IESBA Məcəlləsindəki
normalar daxil olduğu halda, hesabatda IESBA Məcəlləsinə də
istinad edilə bilər. Auditə aid olan etik normaların hamısını IESBA
Məcəlləsi təĢkil etdikdə, hesabatda yurisdiksiya mənĢəyi göstərilmir.
A35. Bəzi yurisdiksiyalarda müvafiq etik normalar bir neçə müxtəlif
mənbələrdə, məsələn, etika məcəlləsində (məcəllələrində), habelə
qayda və qanunlar daxilində əlavə qayda və tələblərdə mövcud ola
bilər. Müstəqillik və digər müvafiq etik normalar məhdud saylı
mənbələrdə olduğu halda auditor öz seçiminə əsasən müvafiq
mənbənin (mənbələrin) adını (məsələn, yurisdiksiyada tətbiq olunan
məcəllənin, qayda və ya normativin adını) göstərə bilər, yaxud hamı
tərəfindən baĢa düĢülən və həmin mənbələri müvafiq qaydada
cəmləĢdirən terminə (məs., X yurisdiksiyasındakı özəl müəssisələrin
auditinə dair müstəqillik tələbləri) istinad edə bilər.

A37. Maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı müvafiq etik normaların
mənbələrinin sayı çox olduqda auditor hesabatına daxil ediləcək
məlumatların müvafiq həcmini müəyyən edən zaman auditor
hesabatında digər faydalı məlumatların gizlədilmə riskini Ģəffaflıq
ilə müvazinətləĢdirməni nəzərə almaq vacibdir.
Qrup auditlərinə xas olan mülahizələr
A38. Qrup auditlərində müvafiq etik normaların, o cümlədən müstəqilliyə
aid olanların mənbələri çox olduqda, auditor hesabatında
yurisdiksiyaya edilən istinad adətən qrup tapĢırığının heyətinə tətbiq
olunan müvafiq etik normalara aid olur. Bunun səbəbi qrup
27

200 saylı BAS, 16-cı paraqraf.
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A36. Qanun və ya qayda, milli audit standartları və ya audit tapĢırığının
Ģərtlərinə əsasən auditordan hesabatında maliyyə hesabatlarının
auditində tətbiq olunan müvafiq etik normaların, o cümlədən
müstəqilliyə aid olanların, mənbələri haqqında daha dəqiq
məlumatların təqdim edilməsi tələb oluna bilər.
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auditində qrup auditinə aid olan etik normaların bölmə auditorlarına
da tətbiq olunmasıdır.28
A39. BAS-larda auditorlar, o cümlədən bölmə auditorları üçün
müstəqilliyə dair xüsusi tələblər müəyyən olunmur və beləliklə
IESBA Məcəlləsinin müstəqilliyə dair tələbləri və ya qrupun tapĢırıq
heyətinə dair tətbiq edilən digər etik normalar geniĢləndirilmir,
yaxud baĢqa Ģəkildə pozulmur, nə də BAS-lara əsasən bütün hallarda
qrupun audit heyətinə tətbiq edilən müstəqilliyə dair tələblərin
bölmə auditoruna tətbiq edilməsi tələb olunmur. Nəticə etibarı ilə,
müvafiq etik normalar, o cümlədən müstəqilliyə aid olanlar qrup
auditləri halında mürəkkəb ola bilər. 600 saylı BAS-da29 bölmə
auditorunun qrup auditinə aid olan müstəqilliyə dair tələblərə riayət
etmədiyi hallar da daxil olmaqla, qrup auditi üçün bölmənin maliyyə
məlumatlarına dair iĢ görən auditorlara tövsiyələr verilir.
Əsas audit məsələləri (Ġst: Paraq. 31)
A40. Qanun və ya qaydalara əsasən listinq subyekti olmayan
müəssisələrin, məsələn, həmin qanun və ya qaydalarda ictimai
maraq doğuran müəssisələr kimi səciyyələndirilən müəssisələrin
auditor yoxlamaları üçün əsas audit məsələləri haqqında
məlumatvermə tələb oluna bilər.
A41. Auditor həmçinin digər müəssisələr, o cümlədən, məsələn, onların
çoxsaylı müxtəlif səhmdarlarının olduğu üçün və fəaliyyətlərinin
xüsusiyyətini və həcmini nəzərə alaraq, əhəmiyyətli ictimai maraq
doğuran müəssisələr üçün əsas audit məsələləri haqqında məlumat
vermək qərarını qəbul edə bilər. Həmin müəssisələrin nümunələri
kimi maliyyə qurumlarını (məsələn, banklar, sığorta Ģirkətləri və
pensiya fondları), habelə xeyriyyəçilik fəaliyyəti kimi digər
subyektləri göstərmək olar.
A42. 210 saylı BAS-ə uyğun olaraq auditordan audit tapĢırığının Ģərtlərini
müvafiq hallarda rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslərlə
razılaĢdırması tələb edilir və izah olunur ki, audit tapĢırığının
Ģərtlərinin müəssisə adından razılaĢdırılmasında rəhbərlik və
28
29

600 saylı BAS, paraqraf A37.
600 saylı BAS, 19-20-ci paraqraflar.
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idarəetməyə məsul Ģəxslərin rolu müəssisənin idarəetməni təĢkil
etməsindən və müvafiq qanun və ya qaydadan asılıdır.30 210 saylı
BAS-ə əsasən tələb olunur ki, məktub-saziĢə və ya digər müvafiq
yazılı saziĢ formasına auditorun təqdim edəcək hesabatlarının
nəzərdə tutulan formasına və məzmununa istinad daxil edilsin.31
210 saylı BAS-da32 izah olunur ki, auditorun baĢqa Ģəkildə əsas
audit məsələləri haqqında məlumat verməsi tələb olunmadığı halda
auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumat vermək
imkanına audit tapĢırığının Ģərtlərində istinad etmək auditor üçün
faydalı ola bilər və müəyyən yurisdiksiyalarda həmin Ģəkildə istinad
etmək imkanını özündə saxlamaq üçün auditorun belə imkana
istinadın daxil etməsi auditor üçün zəruri ola bilər.
Ġctimai sektor müəssisələrinə xas olan mülahizələr
A43. Listinq subyekti olan müəssisələr ictimai sektorda nadir hallarda rast
gəlinir.
Bununla yanaĢı ictimai sektor müəssisələri ölçü, mürəkkəblik və ya
ictimai maraq aspektlərindən əhəmiyyət kəsb edə bilər. Belə hallarda
ictimai sektor müəssisənin auditorundan auditor hesabatında əsas
audit məsələləri haqqında məlumat verməsi qanun və ya qaydaya
əsasən tələb oluna bilər, yaxud o, bunu etmək barəsində baĢqa
qaydada qərar qəbul edə bilər.
A44. 200 saylı BAS-da rəhbərliyin və müvafiq hallarda, idarəetməyə
məsul Ģəxslərin auditin BAS-lara uyğun aparıldığına dair vəzifələri
ilə bağlı ilkin Ģərt izah edilir.33 Rəhbərlik və müvafiq hallarda,
idarəetməyə məsul Ģəxslər maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına,
o cümlədən müvafiq olduqda, onun ədalətli təqdimatına görə
məsuliyyəti qəbul edirlər. Rəhbərlik, həmçinin, elə bir daxili nəzarət
sisteminin təĢkilinə görə məsuliyyət daĢıyır ki, bu sistem, onun
fikrincə, maliyyə hesabatlarının dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində
30

210 saylı BAS, 9-cu və A22 paraqraflar.
210 saylı BAS, 10-cu paraqraf.
32
210 saylı BAS, A25 paraqrafı.
33
200 saylı BAS, 13(j) paraqrafı.
31
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əhəmiyyətli təhriflərdən azad edilməsi üçün zəruridir. Auditor
hesabatında rəhbərliyin vəzifələrinin təsviri hər iki vəzifəni əhatə
etməlidir, belə ki bu, auditin həyata keçirildiyi ilkin Ģərtlərin
istifadəçilərə izah olunmasına kömək edir. 260 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-da müəssisəyə nəzarət etmək məsuliyyəti olan
Ģəxs(lər)ı və ya təĢkilat(lar)ı təsvir etmək üçün ―idarəetməyə məsul
Ģəxs‖ termini istifadə olunur və yurisdiksiyalarda və müəssisələrə
görə idarəetmə strukturunun müxtəlifliyindən bəhs edilir.
A45. Müəyyən hallarda auditor rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
34-35-ci paraqraflarda nəzərdə tutulmuĢ vəzifələrinin təsvirini
konkret yurisdiksiya və ya müəssisənin xüsusiyyəti kontekstində
maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün münasib olan əlavə
vəzifələrin izahı ilə tamamlamağı məqsədəuyğun hesab edə bilər.
A46. 210 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditordan rəhbərliyin vəzifələrini
məktub-saziĢdə və ya digər müvafiq yazılı razılaĢma formasında
razılaĢdırması tələb edilir.34 210 saylı BAS-da bunun üçün sərbəstlik
nəzərdə tutulur və izah edilir ki, əgər rəhbərliyin və zəruri olduqda,
idarəetməyə məsul Ģəxslərin maliyyə hesabatlarının hazırlanması ilə
əlaqədar vəzifələri müəyyən qanun və ya qaydalarda göstərilmiĢdirsə, auditor müəyyən edə bilər ki, onun fikrincə, bu aktlarla nəzərdə
tutulmuĢ vəzifələr əslində 210 saylı BAS-da müəyyən edilmiĢ
vəzifələrə ekvivalentdir. Belə ekvivalent vəzifələrin təsviri zamanı
auditor onları məktub-saziĢdə və ya yazılı razılaĢmanın digər bir
münasib formasında təsvir etmək üçün qanun və ya qaydalarda
tətbiq olunan ifadə formalarından istifadə edə bilər. Bu halda həmin
ifadə formalarından auditor hesabatında bu BAS-ın 34(a) paraqrafında tələb edilən vəzifələrinin təsviri üçün istifadə edilə bilər. Digər
hallarda, o cümlədən məktub-saziĢdə qanun və ya qaydalarda
istifadə edilmiĢ ifadələrdən istifadə etməmək barədə auditorun qərar
verdiyi hallarda 34(a) paraqrafdakı ifadələrdən istifadə edilir. 34-cü
paraqrafa uyğun olaraq rəhbərliyin vəzifələrinin auditor hesabatında
daxil etməkdən əlavə, auditor həmin vəzifələrin təfərrüatlı təsvirinə
istinad etmək üçün belə məlumatların əldə edilə biləcəyi mənbəyə
(məs., müəssisənin illik hesabatı və ya müvafiq səlahiyyətli orqanın
34

210 saylı BAS, 6(b)(i)-(ii) paraqrafları.
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internet saytı) istinad edə bilər.
A47. Bəzi yurisdiksiyalarda rəhbərliyin vəzifələrini tənzimləyən qanun və
ya qaydalar mühasibat jurnallarının və sənədlərinin, yaxud mühasibat
uçotu sisteminin lazımi qaydada aparılması üçün birbaĢa olaraq onun
vəzifələrini müəyyənləĢdirə bilər. Həmin jurnallar, sənədlər və istemlər 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da35 müəyyənləĢdirildiyi kimi,
daxili nəzarətin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu üçün 210 saylı BASda və 34-cü paraqrafda xüsusi olaraq onlara istinad edilməmiĢdir.
A48. Bu BAS-ın Əlavəsində maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri MHBS olduqda 34(b) paraqrafın tələbinin tətbiq olunmasına
dair nümunə verilir. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri
MHBS olmadığı halda, bu BAS-ın Əlavəsində əks etdirilən hesabat
nümunəsində müəssisənin Ģərtlərində digər maliyyə hesabatları
çərçivəsinin tətbiq edilməsini əks etdirmək üçün, onu uyğunlaĢdırmaq lazım ola bilər.
Maliyyə hesabatlarının təqdimatı prosesinə nəzarət (Ġst: Paraq. 35)

Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri (Ġst: Paraq. 3740)
A50. Bu BAS-ın 37-40-cı paraqraflarında nəzərdə tutulduğu auditorun
məsuliyyətlərinin təsviri müəssisənin özünəməxsus xüsusiyyətini əks
etdirmək üçün, məsələn, auditor hesabatında konsolidə olunmuĢ
maliyyə hesabatlarından bəhs edildikdə uyğunlaĢdırıla bilər. Bu
BAS-ın Əlavəsindəki 2 saylı nümunədə bunun həyata keçirilmə
qaydası əks etdirilmiĢdir.
35

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS.
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A49. Maliyyə hesabatlarının təqdimatı prosesinə nəzarətdə iĢtirak edən
Ģəxslərin hamısı deyil, bəziləri maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında da iĢtirak etdiyi halda, bu BAS-ın 35-ci paraqrafında nəzərdə
tutulduğu hallarda müəssisənin müəyyən Ģərtlərinin müvafiq qaydada
əks etdirilməsi üçün təsvirin dəyiĢdirilməsi zərurəti yarana bilər.
Maliyyə hesabatlarının təqdimatı prosesinə nəzarət üzrə cavabdeh
və maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə cavabdeh Ģəxslər eyni
olduqda nəzarət ilə bağlı vəzifələrə heç bir istinad edilməməlidir.

MALĠYYƏ HESABATLARI HAQQINDA RƏYĠN
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Auditorun məqsədləri (Ġst: Paraq. 38(a))
A51. Auditor hesabatında izah edilir ki, auditorun məqsədləri maliyyə
hesabatlarının ümumilikdə dələduzluq və ya səhv nəticəsində
əhəmiyyətli təhriflərdən azad olmasına dair ağlabatan əminlik əldə
etmək və auditor rəyini ehtiva edən auditor hesabatını təqdim
etməkdir. Bunlar rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının hazırlanması
üzrə məsuliyyətlərinin əksidir.
Əhəmiyyətliliyin təsviri (Ġst: Paraq. 38(c))
A52. Bu BAS-ın Əlavəsində əhəmiyyətliliyi təsvir etmək üçün maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunana çərçivələri MHBS olduğu halda 38(c)
paraqrafın tələbinin tətbiq edilmə qaydasına dair nümunə verilir.
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri qismində MHBSdan fərqli çərçivə istifadə olunduqda, müəssisənin Ģəraitlərində digər
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin istifadə edilməsini
əks etdirmək üçün bu BAS-ın Əlavəsində təqdim edilən hesabat
nümunələrinin uyğunlaĢdırılması zəruri ola bilər.
701 saylı BAS ilə əlaqədar auditorun məsuliyyətləri (Ġst: Paraq. 40(c))
A53. Auditor 40(c) paraqrafında tələb olunduğundan baĢqa auditorun
məsuliyyətlərinin təsvirində əlavə məlumat verməyi lazımi hesab
edə bilər. Məsələn, əhəmiyyətli təhriflər risklərinin mövcudluğu
yüksək qiymətləndirilmiĢ sahələri və ya 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-a uyğun olaraq müəyyən edilmiĢ əhəmiyyətli riskləri nəzərə
alaraq, audit apararkən auditorun ciddi diqqətini tələb etmiĢ
məsələləri; maliyyə hesabatlarında qiymətləndirmə qeyrimüəyyənliyi yüksək olduğu müəyyən edilmiĢ uçot qiymətləndirmələri daxil olmaqla rəhbərliyin əhəmiyyətli mühakiməsindən istifadə
edilən sahələrlə bağlı auditorun yürütdüyü əhəmiyyətli
mühakimələri; habelə həmin dövr ərzində baĢ vermiĢ əhəmiyyətli
hadisələrin və ya əməliyyatların auditinə təsirini müəyyən etmək
üçün auditor 701 saylı BAS-ın 9-cu paraqrafındakı tələbə istinad
edə bilər.
Auditorun maliyyə hesabatlarının auditi üzrə məsuliyyətlərinin təsvirinin
yeri (Ġst: Paraq. 41, 50(j))
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A54. Bu BAS-ın 39-40-cı paraqraflarında tələb edilən məlumatların auditor
hesabatının Əlavəsinə daxil edilməsi, yaxud qanun, qayda və ya milli
audit standartları ilə açıq Ģəkildə icazə verildikdə müvafiq səlahiyyətli
orqanın belə məlumatlar yerləĢdirilən internet səhifəsinə istinadetmə
auditor hesabatının məzmununun faydalı sadələĢdirmə üsulu ola bilər.
Bununla yanaĢı, auditorun məsuliyyətlərinin təsvirində BAS-ların
tələblərinə yğun olaraq aparılmıĢ auditə dair istifadəçilərin gözləntiləri
barədə məlumat vermək üçün zəruri məlumatlar daxil edildikdə,
auditor hesabatında həmin məlumatların haradan əldə edilə biləcəyi
göstərilən istinad verilməlidir.
Auditorun maliyyə hesabatlarının auditi üzrə məsuliyyətlərinin təsvirinin
əlavədə yeri (Ġst: Paraq. 41(b), 50(j))
A55. 41-ci paraqrafda auditora icazə verilir ki, auditorun maliyyə
hesabatlarının auditi üzrə məsuliyyətləri təsvir edilən 39-40-cı
paraqraflarda tələb edilən bəyanatları auditor hesabatının əlavəsinə
daxil etsin, o Ģərtlə ki, həmin əlavənin auditor hesabatının əsas
hissəsindəki yerinə müvafiq istinad verilsin. Əlavəyə belə istinadın
auditor hesabatında necə edilə biləcəyinə dair nümunə aĢağıda əks
etdirilmiĢdir.
Bizim məqsədlərimiz maliyyə hesabatlarının bütövlükdə istər dələduzluq,
istərsə də səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-olmadığına
dair ağlabatan əminlik əldə etmək, habelə rəyimiz daxil edilən auditor
hesabatını təqdim etməkdən ibarətdir. Ağlabatan əminlik əminliyin yüksək
səviyyəsidir, lakin BAS-lara uyğun aparılmıĢ audit nəticəsində mövcud
olan əhəmiyyətli təhriflərin həmiĢə aĢkarlanmasına zəmanət vermir.
Təhriflər dələduzluq və ya səhv nəticəsində yarana bilər və istər ayrılıqda,
istərsə də məcmu halında istifadəçilərin həmin maliyyə hesabatları
əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etməsi əsaslı olaraq
ehtimal edildiyi halda əhəmiyyətli hesab edilir.
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə məsuliyyətlərimizin əlavə təsviri hazırkı
auditor hesabatının X əlavəsinə daxil edilmiĢdir. [səhifənin nömrəsini və ya
təsvirin yerinə digər xüsusi istinadı qeyd edin] yerləĢən həmin təsvir
auditor hesabatının tərkib hissəsini təĢkil edir.

965

700 saylı (DÜZƏLĠġ
EDĠLMĠġ) BAS

BAS

Auditorun maliyyə hesabatlarının auditi üzrə məsuliyyətləri

MALĠYYƏ HESABATLARI HAQQINDA RƏYĠN
FORMALAġDIRILMASI VƏ HESABAT VERĠLMƏSĠ

Müvafiq səlahiyyətli orqanın internet səhifəsinə istinad (Ġst: Paraq. 41(c),
42)
A56. 41-ci paraqrafda izah edilir ki, yalnız qanun, qayda və ya milli audit
standartları ilə açıq Ģəkildə icazə verildiyi halda auditor müvafiq
səlahiyyətli orqanın internet səhifəsində yerləĢən auditorun
məsuliyyətlərinin təsvirinə istinad edə bilər. Həmin məlumatların
yerləĢdiyi internet səhifəsinə xüsusi istinad vasitəsilə auditor
hesabatında daxil edilmiĢ internet səhifəsindəki məlumatlarda
auditorun iĢi, yaxud audit BAS-lara uyğun olaraq daha geniĢ təsvir
edilə bilər, lakin həmin məlumatlar bu BAS-ın 39-40-cı paraqrafları
üzrə tələb edilən təsvirə zidd ola bilməz. Bu, o deməkdir ki, auditorun
məsuliyyətlərinin təsviri internet səhifəsində daha geniĢ ifadə edilə
bilər, yaxud maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı digər məsələləri
əks etdirə bilər, o Ģərtlə ki, həmin təsvir 39-40-cı paraqraflarda verilən
məsələləri əks etdirsin və onlara zidd olmasın.
A57. Müvafiq səlahiyyətli orqan qismində milli audit standartlarını
hazırlayan orqan, tənzimləyici orqan və ya auditə nəzarət orqanı çıxıĢ
edə bilər. StandartlaĢdırılmıĢ məlumatların dəqiqliyini, tamlığını və
davamlı əlçatanlığını təmin etmək üçün bu cür təĢkilatların bütün
imkanları var. Auditorun belə internet səhifəsinin olması
məqsədəuyğun deyil. Auditor hesabatına internet səhifəsinə istinadın
daxil edilməsinə dair nümunə aĢağıda verilmiĢdir:
Auditorun maliyyə hesabatlarının auditi üzrə məsuliyyətləri
Bizim məqsədlərimiz maliyyə hesabatlarının bütövlükdə istər dələduzluq,
istərsə də səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-olmadığına
dair ağlabatan əminlik əldə etmək, habelə rəyimiz daxil edilən auditor
hesabatını təqdim etməkdən ibarətdir. Ağlabatan əminlik əminliyin yüksək
səviyyəsidir, lakin BAS-lara uyğun aparılmıĢ audit nəticəsində mövcud
olan əhəmiyyətli təhriflərin həmiĢə aĢkarlanmasına zəmanət vermir.
Təhriflər dələduzluq və ya səhv nəticəsində yarana bilər və istər ayrılıqda,
istərsə də məcmu halında istifadəçilərin həmin maliyyə hesabatları
əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etməsi əsaslı olaraq
ehtimal edildiyi halda əhəmiyyətli hesab edilir.
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə məsuliyyətlərimizin əlavə təsviri hazırkı

700 saylı (DÜZƏLĠġ
EDĠLMĠġ) BAS

966

MALĠYYƏ HESABATLARI HAQQINDA RƏYĠN
FORMALAġDIRILMASI VƏ HESABAT VERĠLMƏSĠ

auditor hesabatının X əlavəsinə daxil edilmiĢdir. [Təşkilat]-ın [internet
səhifə] internet səhifəsində yerləĢir. Bu təsvir auditor hesabatının tərkib
hissəsini təĢkil edir.
Hesabatvermə üzrə digər məsuliyyətlər (Ġst: Paraq. 43-45)
A58. Bəzi yurisdiksiyalarda auditorun BAS-da nəzərdə tutulmuĢ
vəzifələrindən baĢqa, digər məsələlərə dair hesabat vermək
vəzifələri də ola bilər. Məsələn, əgər maliyyə hesabatlarının
auditi zamanı auditora hər hansı məlumat məlum olarsa, ondan
həmin məsələyə dair məlumat verməsini tələb edə bilərlər.
Yaxud auditordan qeyd edilmiĢ əlavə prosedurları yerinə
yetirməsi və onlar barədə məlumat verməsi və ya məsələn,
mühasibat jurnallarının və sənədlərinin lazımi qaydada
aparılmasına, maliyyə hesabatlarına daxili nəzarətə dair rəy
bildirməyi tələb oluna bilər. Konkret yurisdiksiyada audit
standartlarında, bir qayda olaraq, auditorun həmin
yurisdiksiyada hesabatvermə ilə bağlı auditorun xüsusi əlavə
məsuliyyətlərinə dair tövsiyələr verilir.

A60. Bu BAS-ın 43-45-ci paraqraflarında digər hesabatvermə
məsuliyyətlərinin və auditorun bu BAS-lar üzrə məsuliyyətlərinin
birlikdə təqdim edilməsinə yalnız o zaman icazə verilir ki, onlar eyni
mövzunu əks etdirsin və auditor hesabatında ifadə edilən digər
hesabatvermə məsuliyyətləri BAS-lar üzrə məsuliyyətlərdən aydın
Ģəkildə fərqləndirilsin. Belə aydın Ģəkildə fərqləndirilmə üçün tələb
oluna bilər ki, auditor hesabatında digər hesabatvermə
məsuliyyətlərinin mənbəyinə istinad edilsin və həmin məsuliyyətlərin
BAS-lar üzrə tələb edilən məsuliyyətlərinə daxil edilməməsi
göstərilsin. Əks təqdirdə, digər hesabatvermə məsuliyyətlərinin
auditor hesabatında ―Digər hüquqi və normativ tələblərə dair hesabat‖
baĢlıqlı, yaxud bölmənin məzmununa uyğun olan digər baĢlıqlı ayrıca
bölmədə əks etdirilməlidir. Belə hallarda 44-cü paraqrafda auditordan
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A59. Bəzi hallarda müvafiq qanun və ya qaydalar auditorun maliyyə
hesabatlarına dair auditor hesabatında bu vəzifələr haqqında
hesabat verməsini tələb edə və ya buna icazə verə bilər. Digər
hallarda auditorun bu məsələlərə dair ayrıca hesabat verməsi tələb
edilə və ya icazə verilə bilər .
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BAS-lar üzrə hesabatvermə məsuliyyətlərini ―Maliyyə hesabatlarının
auditinə dair hesabat‖ baĢlığı altında daxil etməsi tələb olunur.
TapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adı (Ġst: Paraq. 46)
A61. 1 saylı BKNS36-na əsasən təĢkilat audit tapĢırıqlarının peĢə
standartlarına və müvafiq normativ hüquqi tələblərə uyğun olaraq
yerinə yetirilməsinə dair ağlabatan əminliyi təmin edən siyasət və
prosedurlar müəyyən etməlidir. 1 saylı BKNS-in bu tələblərinə
baxmayaraq, auditor hesabatında tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adının
göstərilməsi listinq subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatları
üzrə auditor hesabatının istifadəçilərini əlavə Ģəffaflıq ilə təmin etmək
üçün nəzərdə tutulmuĢdur.
A62. Qanun, qayda və ya milli audit standartları ilə listinq subyekti
olan müəssisələrin maliyyə hesabatlarının auditlərindən fərqli
auditlərə görə cavabdeh olan tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adının
auditor hesabatına daxil edilməsi tələb oluna bilər.
Auditordan qanun, qayda və ya milli audit standartları ilə tapĢırıq
üzrə tərəfdaĢın adından baĢqa əlavə məlumatlarını (məsələn,
auditorun fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiyaya aid olan tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢın peĢə lisenziyasının nömrəsi) da daxil etmək tələb oluna
bilər, yaxud o, bunu etməyi qərara ala bilər.
A63. Nadir hallarda auditor, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın kimliyi ictimaiyyətə
açıqlandığı halda tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın, tapĢırıq qrupunun digər
üzvlərinin və ya sıx əlaqədə olan digər Ģəxslərin fiziki xəsarət alması
ilə nəticələnə bilən Ģəxsi təhlükəsizliyi riskinin mümkünlüyünü
bildirən məlumatları aĢkar edə və ya təsirə məruz qala bilər. Bununla
yanaĢı, belə təhlükə, məsələn, hüquqi məsuliyyət və ya hüquqi,
normativ və peĢə sanksiyalarını ehtiva etmir. Ġdarəetməyə məsul
Ģəxslərlə fiziki xəsarət ilə nəticələnə bilən Ģərtlər barədə
müzakirələrdən əhəmiyyətli Ģəxsi təhlükəsizlik riskinin mümkünlüyü
və ya ciddiliyi barədə əlavə məlumat əldə etmək olar. Qanun, qayda
və ya milli audit standartları tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adının
açıqlanmamasının mümkünlüyünü müəyyən edən əlavə tələblər
təyin edə bilər.

36

1 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər
üzrə tapĢırıqları yerinə yetirən Ģirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət‖ BKNS, 32-ci paraqraf.
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Auditorun imzası (Ġst: Paraq. 47)
A64. Auditorun imzası auditor təĢkilatının və ya auditorun öz adını,
yaxud konkret yurisdiksiyada tələb edildiyi halda, onların
hər ikisini əks etdirir. Bəzi yurisdiksiyalarda auditorun imzası
ilə yanaĢı, auditordan öz hesabatında peĢəkar mühasiblər təĢkilatına
mənsubluğu və ya tələb olunduğu halda, özünün və ya auditor
təĢkilatının lisenziyası haqqında məlumat verməsi tələb edilə bilər.
A65. Bəzi hallarda qanun və ya qayda ilə auditorun hesabatında elektron
imzadan istifadə etməyə icazə verilə bilər.
Auditor hesabatının tarixi (Ġst: Paraq. 49)
A66. Auditor hesabatının tarixi həmin hesabatın istifadəçisinə auditorun
xəbərdar olduğu və həmin tarixədək baĢ vermiĢ hadisələrin və
əməliyyatların təsirini nəzərə almıĢ olduğuna dair məlumat
verir. Auditor hesabatından sonrakı hadisələrə və əməliyyatlara
görə auditorun məsuliyyətindən 560 saylı BAS-da37 bəhs edilir.

A68. Bəzi yurisdiksiyalarda Ģəxslər və ya orqanlar (məsələn, direktorlar)
maliyyə hesabatlarına daxil olan bütün hesabatların və
açıqlamaların hazırlanmıĢ olduğu barədə qərar vermək üçün
məsuliyyət daĢıyırlar, habelə bu qərarın zəruri təsdiqləmə
qaydası qanun və ya qaydalarda təsbit edilmiĢdir. Belə hallarda
maliyyə hesabatlarına dair hesabata tarix qoyulmazdan əvvəl həmin
qərarın təsdiqlənməsinə dair sübutlar əldə etmək lazımdır. Bununla
yanaĢı, digər yurisdiksiyalarda belə qərarın təsdiqlənməsi qaydası
qanunvericilikdə müəyyən edilməmiĢdir. Belə hallarda maliyyə
hesabatlarını təĢkil edən bütün hesabatların, o cümlədən əlavə
edilən qeydlərin hazırlanmıĢ olduğuna dair qərar verməyə məsul
Ģəxsləri və ya orqanları müəyyənləĢdirmək üçün müəssisənin
37

560 saylı ―Sonrakı hadisələr‖ BAS, 10-17-ci paraqraflar.
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A67. Maliyyə hesabatlarına dair auditor rəy verdiyi, həmin maliyyə
hesabatlarına isə rəhbərlik məsuliyyət daĢıdığı üçün auditor
maliyyə hesabatlarına daxil olan bütün hesabatların və açıqlamaların
tam olaraq hazırlanmıĢ olduğuna və rəhbərliyin onlara görə
məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyünə dair sübutlar əldə etməzsə,
auditor yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə edilmiĢ olduğu
qənaətinə gələ bilməyəcəkdir.

MALĠYYƏ HESABATLARI HAQQINDA RƏYĠN
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maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən və qəti olaraq yekunlaĢdırarkən özünün rəhbərliyi və idarəetmə strukturları baxımından
tətbiq etdiyi prosedurlar nəzərə alınır. Bəzi hallarda qanun və
ya qaydalarla maliyyə hesabatlarının təqdimatı prosesində
auditin ehtimal edilən baĢa çatdırılması məqamı müəyyənləĢdirilir.
A69. Bəzi yurisdiksiyalarda maliyyə hesabatları dərc edilməzdən əvvəl
səhmdarlar tərəfindən təsdiqlənməlidir. Həmin yurisdiksiyalarda
auditorun yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə edilmiĢ olması
qənaətinə gəlməsi maliyyə hesabatlarının səhmdarlar tərəfindən qəti
təsdiqlənməsindən asılı deyildir. BAS-ların məqsədləri üçün
maliyyə hesabatlarının təsdiqlənməsi tarixi müvafiq səlahiyyət
verilmiĢ orqanların maliyyə hesabatlarına daxil olan bütün hesabatların və açıqlamaları hazırlanmıĢ olduğunu təsdiqlədiyi və ya
belə maliyyə hesabatlarına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyunu bəyan etmiĢ Ģəxslərin müəyyənləĢdirdiyi tarixdən daha
əvvəlki tarix olmalıdır.
Qanun və ya qaydalarla nəzərdə tutulan auditor hesabatı (Ġst: Paraq. 50)
A70. 200 saylı BAS-da izah edilir ki, auditor BAS-larla bərabər, qanun
və ya qaydaların tələblərinə əməl etməlidir.3 8 Hüquqi və ya tənzimləyici tələblərlə BAS-lar arasındakı fərqlər yalnız auditor hesabatının formatı və ifadə formaları ilə əlaqədardırsa, beynəlxalq audit
standartlarına istinad etmək üçün auditor hesabatına daxil ediləcək
minimal elementlər 50(a)-(o) paraqraflarında müəyyənləĢdirilir.
Bu vəziyyətlərdə 21-49-cu paraqraflarda müəyyənləĢdirilmiĢ, lakin
50(a)-(o) paraqraflarına daxil edilməyən tələblər, məsələn, ―Rəy‖ və
―Rəy üçün əsaslar‖ bölmələrin zəruri ardıcıllığı tətbiq
edilməməlidir,.
A71. Əgər konkret yurisdiksiyada xüsusi tələblər BAS-larla ziddiyyət
təĢkil etmirsə, bu BAS-ın 21-49-cu paraqraflarında tələb edilən
format və ifadə formalarından istifadə edilməsi auditor
hesabatının istifadəçilərinə auditor hesabatını BAS-lara uyğun
aparılmıĢ auditor hesabatı kimi daha asan tanımağa kömək edir.
701 saylı BAS-da tələb edilən məlumatlar (Ġst: Paraq. 50(h))
A72. Qanun və qaydalar ilə auditordan aparılmıĢ audit barədə əlavə
38

200 saylı BAS, A57 paraqrafı.
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məlumatlar təqdim etməsi tələb edilə bilər. Həmin məlumatlar 701
saylı BAS-ın tələblərinə uyğun olan məlumatları əhatə edə bilər,
yaxud belə məsələlər barədə məlumatvermənin xüsusiyyətini və
həcmini müəyyən edə bilər.



Qanun və ya qaydalarla xüsusi baĢlıq müəyyənləĢdirilərsə, ―Əsas
audit məsələləri‖ baĢlığını dəyiĢdirməklə;



Məsələn, müvafiq qanun və ya qaydalara istinad edərək qanun və
ya qaydalarla tələb edilən məlumatların auditor hesabatında
təqdim edilməsinin səbəbini izah edib, həmin məlumatların əsas
audit məsələləri ilə əlaqəsini təsvir etməklə;



Qanun və ya qaydalarla təsvirin xüsusiyyəti və həcmi
müəyyənləĢdirildiyi hallarda, 701 saylı BAS-ın 13-cü
paraqrafındakı tələbə uyğun olan əsas audit məsələsinin hər birinin
ümumi təsvirini təmin etmək üçün müəyyənləĢdirilmiĢ
məlumatları əlavə etməklə.

A74. 210 saylı BAS-da müəyyən yurisdiksiyadakı qanun və ya qaydaların
auditor hesabatının formatını və ya ifadə formasını,
məsələn, auditor rəyini daxil edən BAS-ların tələblərindən
əhəmiyyətli dərəcədə fərqli baxımdan müəyyənləĢdirdiyi
hallardan bəhs edilir. Bu hallarda 210 saylı BAS-a əsasən auditor
aĢağıdakıları qiymətləndirməlidir:
(a) Maliyyə hesabatlarının auditi nəticəsində əldə edilən əminliyi
istifadəçilər yanlıĢ anlaya bilərlərmi və belə olduqda,
(b) Auditor hesabatında verilən əlavə
anlaĢılmazlığı aradan qaldıra bilərmi.

izahat

mümkün

Auditor əlavə izahatın auditor hesabatındakı mümkün anlaĢılmazlığı aradan
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A73. BAS-lar maliyyə hesabatlarını tənzimləyən qanun və ya qaydaları
əvəz etmir. 701 saylı BAS tətbiq olunduğu halda, yalnız, qanun və
ya qaydaları tətbiq edərkən, bu BAS-ın 50(h) paraqrafında tələb
edilən bölmə 701 saylı BAS-ın hesabatverməyə dair tələblərinə zidd
olmadıqda BAS-lara istinad etmək olar. Belə vəziyyətlərdə, auditora
701 saylı BAS-dakı əsas audit məsələləri barədə auditor hesabatında
məlumatvermə tələbinin müəyyən aspektlərini, məsələn, aĢağıdakıları
etməklə uyğunlaĢdırmaq lazım ola bilər:
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qaldıra bilməyəcəyinə dair qənaətə gələrsə, 210 saylı BAS-a əsasən auditor
qanun və ya qaydalarla tələb olunmadığı hallarda audit tapĢırığını qəbul
etməməlidir. 210 saylı BAS-a uyğun olaraq həmin qanun və ya qaydalara
uyğun olaraq aparılmıĢ audit BAS-ların tələblərinə cavab vermir. Müvafiq
olaraq, auditor Beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılmıĢ auditə
auditor hesabatında istinad etmir.39
Ġctimai sektor müəssisələrinə xas olan mülahizələr
A75. Ġctimai sektor müəssisələrinin auditorları qanun və ya qaydalara
uyğun olaraq müəyyən məsələlərə dair auditor hesabatında, yaxud 701
saylı BAS-ın məqsədlərinə uyğun olan məlumatları əhatə edən əlavə
hesabatda ictimaiyyətə hesabat vermək imkanına da malik ola
bilərlər. Belə hallarda auditora 701 saylı BAS-ın tələbinə əsasən əsas
audit məsələləri barədə məlumatvermənin müəyyən aspektlərini
uyğunlaĢdırmaq və ya auditor hesabatına məsələnin əlavə hesabatda
verilən təsvirinə istinad daxil etmək lazım ola bilər.
Həm müəyyən yurisdiksiyanın audit standartlarına və həm də beynəlxalq
audit standartlarına uyğun olaraq aparılan auditor yoxlamalarına dair
auditor hesabatı (Ġst: Paraq. 51)
A76. Auditor müvafiq milli audit standartları ilə yanaĢı, auditə aid
olan BAS-ların hər birinə əməl etdiyi zaman öz hesabatında
auditin həm beynəlxalq audit standartlarına, həm də milli audit
standartlarına uyğun aparıldığına istinad edə bilər.40
A77. BAS-ların tələbləri ilə milli audit standartlarının tələbləri arasında
auditorun fərqli bir rəy verməsinə və ya xüsusi hallarda auditor
hesabatına BAS-ların tələbinə zidd olaraq izahedici və ya digər
məsələlər paraqrafı daxil etməməsinə səbəb olacaq hər hansı bir
ziddiyyət olarsa, eyni vaxtda həm beynəlxalq audit standartlarına
və həm də milli audit standartlarına istinad edilməsi müvafiq
olmayacaqdır. Məsələn, bəzi milli audit standartları auditorun
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı haqqında problemi
iĢıqlandırmaq üçün öz hesabatına izahedici paraqraf daxil etməsini
qadağan edir, halbuki 570 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditor belə
hallarda izahedici paraqraf əlavə etməyə borcludur.24 Bu halda
39
40

210 saylı BAS, 21-ci paraqraf.
200 saylı BAS, A58 paraqrafı.
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həmin hesabat hansı audit standartlarına uyğun olaraq
hazırlanmıĢdırsa (beynəlxalq audit standartları və ya milli
audit standartları), auditor hesabatında yalnız həmin standartlara
istinad edilməlidir.
Maliyyə hesabatları ilə birlikdə təqdim edilən əlavə məlumatlar
(Ġst: Paraq. 53-54)
A78. Bəzi hallarda qanun, qaydalar və ya standartlar müəssisənin
maliyyə hesabatları ilə birlikdə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələri ilə tələb edilməyən əlavə məlumatlar da təqdim etməsini tələb edə bilər və ya müəssisə bunu etməyi könüllü Ģəkildə
seçə bilər. Məsələn, əlavə məlumatlar istifadəçinin maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrini daha yaxĢı baĢa düĢmək
və ya maliyyə hesabatlarının konkret maddələrinə əlavə izahat
vermək məqsədilə təqdim edilə bilər. Belə məlumatlar, adətən,
əlavə edilmiĢ formalarda və ya əlavə qeydlərdə təqdim edilir.



Maliyyə hesabatlarının qeydlərinə maliyyə hesabatlarının
digər maliyyə hesabatları çərçivəsinə nə dərəcədə uyğun
gəlməsinin izahı və ya üzləĢdirilməsi daxil edildiyi halda,
auditor bunu maliyyə hesabatlarından aydın Ģəkildə
fərqləndirilməsi mümkün olmayan əlavə məlumatlar hesab edə
bilər. Auditor rəyi, həmçinin, maliyyə hesabatlarında
çarpaz istinadlar edilən qeydləri və əlavə edilən formaları də
əhatə edə bilər.



Xərclərin konkret elementlərini açıqlayan əlavə gəlirlər və
zərərlər balansı maliyyə hesabatlarına Əlavə kimi daxil edilmiĢ
ayrı forma Ģəklində açıqlandıqda, auditor bunu maliyyə
hesabatlarından aydın Ģəkildə fərqləndirilməsi mümkün olan
əlavə məlumatlar hesab edə bilər.

A80. Auditor hesabatındakı maliyyə hesabatlarının tərkibinə daxil olan
hesabatların təsvirindəki qeydlərə istinad kifayət edərsə, auditor
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A79. Bu BAS-ın 53-cü paraqrafında izah olunur ki, auditor rəyində
xüsusiyyətinə və ya necə təqdim edilməsinə görə maliyyə
hesabatlarının tərkib hissəsini təĢkil edən əlavə məlumatlar
əhatə edilir. Bu qiymətləndirmədə peĢəkar mühakimə tətbiq edilir.
Məsələn:
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rəyinə daxil olan əlavə məlumatlara konkret olaraq auditor
hesabatında istinad edilməsi tələb edilmir.
A81. Qanun və ya qaydalar əlavə məlumatların auditinin aparılmasını tələb etməyə bilər və bu halda rəhbərlik auditordan həmin
əlavə məlumatları maliyyə hesabatlarının auditinin əhatə
dairəsinə daxil etməməsini xahiĢ etmək qərarına gələ bilər.
A82. Auditorun auditi aparılmamıĢ əlavə məlumatların auditor rəyində
əhatə olunmuĢ informasiya kimi qəbul edilə biləcək Ģəkildə
təqdim edilib-edilməməsini qiymətləndirməsinə, məsələn,
maliyyə hesabatları və auditi aparılmıĢ hər hansı əlavə məlumatlar
ilə əlaqədar həmin məlumatların harada təqdim edilməsi, habelə
aĢkar Ģəkildə ―auditor tərəfindən yoxlanmamıĢdır‖ ifadəsi ilə
iĢarələnib-iĢarələnməməsi daxil edilməldir.
A83. Rəhbərlik auditor rəyində əhatə olunmuĢ məlumatlar kimi
qəbul edilə biləcək yoxlanılmamıĢ əlavə məlumatların təqdimatına, məsələn, aĢağıdakı vasitələrlə dəyiĢiklik edə bilər:




Auditi aparılmıĢ məlumatlarla auditi aparılmamıĢ məlumatlar arasındakı sərhədin kifayət qədər aydın olması
üçün maliyyə hesabatlarından auditi aparılmamıĢ formalara
və qeydlərə çarpaz istinadları çıxarmaqla;
Auditi aparılmamıĢ əlavə məlumatları maliyyə hesabatlarından kənarda yerləĢdirməklə və ya həmin vəziyyətlərdə
bu, mümkün olmadıqda, ən azı, auditi aparılmamıĢ bütün
qeydləri maliyyə hesabatlarına məcburi qeydlərin sonunda
yerləĢdirməklə və onların auditinin aparılmadığını aydın Ģəkildə göstərməklə. Auditi aparılmıĢ qeydlərlə birləĢdirilmiĢ
auditi aparılmamıĢ qeydlər səhvən auditi aparılmıĢ kimi Ģərh
oluna bilər.

A84. Əlavə məlumatların auditinin aparılmaması auditoru 720 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da təsvir edilən məsuliyyətlərindən
azad etmir.
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ƏLAVƏ
(Ġst: Paraq. A19)

Maliyyə hesabatlarına dair müstəqil auditor hesabatının
nümunələri
Nümunə 1: Ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlanmıĢ listinq subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarına dair
auditor hesabatı



Nümunə 2: Ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlanmıĢ
listinq subyekti olan müəssisənin konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarına dair auditor hesabatı



Nümunə 3: Ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlanmıĢ
listinq subyekti olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarına dair
auditor hesabatı (burada müvafiq səlahiyyətli orqanın internet
səhifəsindəki materiala istinad edilir)



Nümunə 4: Ümumi təyinatlı çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanmıĢ
listinq subyekti olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarına dair
auditor hesabatı

BAS
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Nümunə 1: Ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlanmıĢ listinq subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarına
dair auditor hesabatı
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
Ģərtlərin mövcud olması ehtimal edilir:


Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəstinin
auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı BAS tətbiq
edilmir).



Maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən MHBSyə (ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz müsbət
(yəni, “nöqsansız”) rəyin müvafiq olması barədə qənaətə
gəlmiĢdir.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar
yurisdiksiyadakı auditə aid etik normalar və Mühasiblər üçün
Beynəlxalq
Etika
Standartları
ġurasının
“PeĢəkar
mühasiblərin etika məcəlləsi”dir və auditor hər ikisinə istinad
edir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq,
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr və ya
Ģəraitlər ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud deyil.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun məlumat
verilmiĢdir.



Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və digər məlumatlarda əhəmiyyətli
təhriflər aĢkarlamamıĢdır.



Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.
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Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri var.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat1
Rəy
Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-i il tarixi üçün maliyyə
vəziyyətinə dair hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat və pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə hesabatlarına dair
qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin
xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
Bizim fikrimizcə, əlavə edilən maliyyə hesabatları, Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən,
31 dekabr 20X1-ci il tarixinə Ģirkətin maliyyə vəziyyətini, habelə onun
maliyyə nəticələrini və həmin vaxt baĢa çatan il üçün pul vəsaitlərinin
hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks
etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normalar və Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları ġurasının
―PeĢəkar mühasiblərin etika məcəlləsi‖nin tələblərinə uyğun olaraq
ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə və
IESBA Məcəlləsinə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki, əldə
etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiqdir.
Əsas audit məsələləri
Əsas audit məsələləri bizim peĢəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün
maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli olanlardır. Bu məsələlər
1

―Digər hüquqi və normativ tələblər haqqında hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq
edilmədikdə, ―Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb olunmur.
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maliyyə hesabatlarının tam dəstinin apardığımız auditin kontekstində və
onlara dair rəyimizi formalaĢdıranda əks etdirilmiĢdir və biz bu məsələlərə
dair ayrı rəy vermirik.
[701 saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit məsələlərinin hər birinin təsviri]
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn “Maliyyə
hesabatları və onlara dair auditor hesabatından fərqli məlumatlar”]
[720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilən hesabatvermə tələblərinə
uyğun hesabatvermə - bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 2 saylı Əlavəsi,
Nümunə 1 ]
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri2
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının MHBS3 uyğun hazırlanmasına və
ədalətli təqdimatına və elə bir daxili nəzarət sisteminin təĢkilinə görə
məsuliyyət daĢıyır ki, rəhbərliyin fikrincə, bu sistem dələduzluq və
ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olan maliyyə
hesabatlarının hazırlanması üçün zəruridir.
Rəhbərlik ġirkəti ləğv etmək və ya fəaliyyətini dayandırmaq niyyətində
olmadığı, yaxud bunu etmək üçün real alternativləri olmadığı halda, maliyyə
hesabatlarını hazırlayarkən, rəhbərlik ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin
davam etdirmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, müvafiq hallarda
fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə əlaqəli məsələlərin açıqlanması və mühasibat
uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinin istifadə edilməsinə görə
məsuliyyət daĢıyır.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər ġirkətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə
prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daĢıyırlar.
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
Bizim məqsədlərimiz maliyyə hesabatlarının bütövlükdə istər dələduzluq,
istərsə də səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-olmadığına dair
ağlabatan əminlik əldə etmək, habelə rəyimiz daxil edilən auditor hesabatını
2

Bu nümunəvi auditor hesabatlarında ―rəhbərlik‖ və ―idarəetməyə məsul Ģəxslər‖ terminlərini
müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir termin ilə əvəz
olunmalıdır.
3
Rəhbərliyin məsuliyyəti ―düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan‖ maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasından ibarət olduğu hallarda, bu belə oxunmalıdır: ―Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun hazırlanmasına və düzgün və
ədalətli təsəvvürün yaradılmasına və elə ... görə məsuliyyət daĢıyır‖.
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təqdim etməkdən ibarətdir. Ağlabatan əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir,
lakin BAS-lara uyğun aparılmıĢ audit nəticəsində mövcud olan əhəmiyyətli
təhriflərin aĢkarlanmasına həmiĢə zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya
səhv nəticəsində yarana bilər və istər ayrılıqda, istərsə də məcmu halında
istifadəçilərin həmin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi
qərarlarına təsir etməsi əsaslı olaraq ehtimal edildiyi halda əhəmiyyətli hesab
edilir.
Bu BAS-ın 41(b) paraqrafında izah edilir ki, aĢağıda boz rənglə iĢarələnmiĢ material auditor
hesabatının Əlavəsinə daxil edilə bilər. 41(c) paraqrafında izah edilir ki, qanun, qaydalar və ya
milli audit standartları ilə açıq Ģəkildə icazə verildiyi halda materialı auditor hesabatına daxil
etmək əvəzinə müvafiq səlahiyyətli orqanın auditorun məsuliyyətlərinin təsviri verilən internet
səhifəsinə istinad daxil edilə bilər, o Ģərtlə ki, internet səhifəsində verilən təsvir auditorun
aĢağıdakı məsuliyyətlərini əks etdirsin və onlara zidd olmasın.

BAS-lara uyğun olaraq auditin tərkib hissəsi kimi biz audit zamanı peĢəkar
mühakimə yürüdürük və peĢəkar inamsızlıq tətbiq edirik. Biz həmçinin:
Dələduzluq və ya səhv nəticəsində maliyyə hesabatlarının
əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən edib qiymətləndiririk; həmin
risklərə cavab verən audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetiririk;
habelə auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiq audit
sübutları əldə edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi
aĢkar etməmə riski səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aĢkar etməmə
riskindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq gizli sövdələĢmə,
saxtakarlıq, qərəzli hərəkətsizlik, yanlıĢ təqdimatlar, yaxud daxili
nəzarətə diqqət yetirməməni ehtiva edə bilər.



ġirkətin daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədilə
deyil, konkret tapĢırığın Ģərtlərinə uyğun olan audit prosedurlarını iĢləyib
hazırlamaq məqsədilə audit ilə əlaqədar daxili nəzarət haqqında təsəvvür
əldə etmək.4



Ġstifadə edilmiĢ uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunu, rəhbərliyin yerinə
yetirdiyi uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların əsaslılığını
qiymətləndirmək.



Mühasibat uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalı əsasının rəhbərlik
tərəfindən istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğuna və əldə edilmiĢ

4

Auditorun məsuliyyətinə maliyyə hesabatlarının auditi ilə birlikdə daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair
rəy bildirmək də daxil olduğu hallarda bu cümlə müvafiq olaraq dəyiĢdirilməlidir.

979

700 saylı (DÜZƏLĠġ
EDĠLMĠġ) BAS. Əlavə

BAS



MALĠYYƏ HESABATLARI HAQQINDA RƏYĠN
FORMALAġDIRILMASI VƏ HESABAT VERĠLMƏSĠ

audit sübutlarına əsasən ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələrlə və ya
Ģərtlərlə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olubolmamasına dair nəticə çıxarmaq. Əgər biz əhəmiyyətli qeyrimüəyyənliyin mövcud olması haqqında qənaətə gəliriksə, maliyyə
hesabatlarında açıqlanmıĢ əlaqəli məlumatlara auditor hesabatımızda
diqqəti cəlb etməliyik və ya, belə açıqlamalar yetərli olmadıqda rəyimizi
dəyiĢməliyik. Bizim nəticələrimiz auditor hesabatının tarixinədək əldə
edilmiĢ audit sübutlarına əsaslanır. Bununla yanaĢı sonrakı hadisələr və
ya Ģərtlər ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirməməsinin
səbəbi ola bilər.


Maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, strukturunu və məzmununu,
o cümlədən açıqlamaları, habelə maliyyə hesabatlarında əsas
əməliyyatların və hadisələrin ədalətli təqdimatı təmin edəcək Ģəkildə əks
etdirib-etdirməməsini qiymətləndirmək.

Biz, digər məsələlərlə yanaĢı, auditin planlaĢdırılmıĢ həcmi və müddəti,
habelə əhəmiyyətli audit nəticələri, o cümlədən audit zamanı daxili nəzarətdə
aĢkarladığımız əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar haqqında idarəetməyə məsul
Ģəxslərə məlumat veririk.
Biz, həmçinin idarəetməyə məsul Ģəxslərə müstəqillik ilə bağlı müvafiq etik
normalara və bütün münasibətlər və müstəqilliyimizə təsiretmə ehtimalı
ağlabatan ola bilən digər məsələlər, müvafiq hallarda isə əlaqəli təhlükəsizlik
tədbirləri haqqında onlara məlumat vermək tələblərinə riayət etdiyimizi
bəyan edirik.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verilmiĢ məsələlərdən auditor cari
dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli olan və bu səbəbdən
əsas audit məsələləri olan məsələləri müəyyən edirik. Qanun və ya qaydalarla
məsələnin ictimaiyyətə açıqlanmasına icazə verilmədiyi, yaxud bu cür
məlumatvermənin ictimai maraqlar üçün faydasından daha çox mənfi
təsirinin olması ehtimalı əsaslı olduğuna görə biz həmin məsələ haqqında
auditor hesabatımizda məlumat verməməyi qərara aldığımız çox nadir hallar
istisna olmaqla, biz həmin məsələləri auditor hesabatında təsvir edirik.
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Digər hüquqi və normativ tələblərə dair hesabat
[Yerli qanun, qaydalar və ya milli audit standartları ilə nəzərdə tutulan
auditorun digər hesabatvermə məsuliyyətlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq,
auditor hesabatının bu bölməsinin forması və məzmunu dəyişir. Digər
hesabatvermə məsuliyyətləri ilə “Maliyyə hesabatlarının auditinə dair
hesabat” bölməsinin tərkib hissəsi kimi BAS-lar üzrə tələb edilən
hesabatvermə məsuliyyətləri eyni mövzunu əks etdirmədiyi halda bu bölmədə
digər qanun, qaydalar və ya milli audit standartlarında əks etdirilən
məsələlərdən (“digər hesabatvermə məsuliyyətləri” adlandırılır) bəhs
edilməlidir. BAS-larda tələb edilənlərlə eyni mövzuları əks etdirən digər
hesabatvermə məsuliyyətləri haqqında məlumatvermə birgə ola bilər
(məsələn, müvafiq yarımbaşlıq ilə “Maliyyə hesabatlarının auditinə dair
hesabat” bölməsinə daxil edilə bilər, o şərtlə ki, fərq mövcud olduqda, digər
hesabatvermə məsuliyyətləri ilə BAS-larda tələb edilən hesabatvermə
arasındakı fərq auditor hesabatında aydın şəkildə ifadə olunsun.]
Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ
[adı ]
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı]

BAS

[Tarix]
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Nümunə 2: Ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlanmıĢ
listinq subyekti olan müəssisənin konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına
dair auditor hesabatı
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
Ģərtlərin mövcud olması ehtimal edilir:


Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəstinin
auditi. Audit filialları olan müəssisənin qrup auditidir (yəni,
600 saylı BAS tətbiq edilir).



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi
tərəfindən MHBS-yə (ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun
hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin
məsuliyyəti əks etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz müsbət
(yəni, “nöqsansız”) rəyin müvafiq olması barədə qənaətə
gəlmiĢdir.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normaların hamısını
Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları ġurasının
“PeĢəkar mühasiblərin etika məcəlləsi” təĢkil edir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq,
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr və ya
Ģəraitlər ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud deyil.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun məlumat
verilmiĢdir.



Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və digər məlumatlarda əhəmiyyətli
təhriflər aĢkarlamamıĢdır.



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul
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Ģəxslər ilə konsolidə edilmiĢ maliyyə
hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.


hesabatlarının

Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri var.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat5
Rəy
Biz ABC Ģirkətinin və onun filiallarının (Qrup) 31 dekabr 20X1ci il tarixi üçün maliyyə vəziyyətinə dair konsolidə edilmiĢ hesabat
və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu gəlirlər haqqında konsolidə
edilmiĢ hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında konsolidə edilmiĢ
hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat,
habelə konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən
mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.

BAS

Bizim fikrimizcə, əlavə edilən konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları,
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən,
31 dekabr 20X1-ci il tarixinə
qrupun konsolidə edilmiĢ maliyyə
vəziyyətini, habelə onun konsolidə edilmiĢ maliyyə nəticələrini və həmin
vaxt baĢa çatan il üçün konsolidə edilmiĢ pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks etdirir (və ya düzgün
və ədalətli təsəvvür yaradır).
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun
məsuliyyəti‖ bölməsində əks etdirilir. Biz Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika
Standartları ġurasının ―PeĢəkar mühasiblərin etika məcəlləsi‖nin (IESBA
Məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq Qrupdan asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi IESBA Məcəlləsinə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab
5

―Digər hüquqi və normativ tələblər haqqında hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq
edilmədikdə, ―Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb
olunmur.
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edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli
və münsibdir.
Əsas audit məsələləri
Əsas audit məsələləri bizim peĢəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün
konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli
olanlardır. Bu məsələlər konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının tam
dəstinin apardığımız auditin kontekstində və onlara dair rəyimizi
formalaĢdıranda əks etdirilmiĢdir və biz bu məsələlərə dair ayrı rəy
vermirik.
[701 saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit məsələlərinin hər birinin təsviri]
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn “Maliyyə
hesabatları və onlara dair auditor hesabatından fərqli məlumatlar”]
[720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilən hesabatvermə tələblərinə
uyğun hesabatvermə - bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 2 saylı Əlavəsi,
Nümunə 1 ]
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri6
Rəhbərlik konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının MHBS7 uyğun
hazırlanmasına və ədalətli təqdimatına və elə bir daxili nəzarət sisteminin
təĢkilinə görə məsuliyyət daĢıyır ki, rəhbərliyin fikrincə, bu sistem
dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad
olan konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün
zəruridir.
Rəhbərlik Qrupu ləğv etmək və ya fəaliyyətini dayandırmaq niyyətində
olmadığı, yaxud bunu etmək üçün real alternativləri olmadığı halda, konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən, rəhbərlik Qrupun fəaliyyətinin
fasiləsizliyinin davam etdirmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, müvafiq
hallarda fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə əlaqəli məsələlərin açıqlanması və
mühasibat uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinin istifadə edilməsinə
görə məsuliyyət daĢıyır.

6
7

Və ya konkret yurisdiksiyanın hüquqi çərçivələri baxımından müvafiq olan digər terminlər.
Rəhbərliyin məsuliyyəti ―düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan‖ maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasından ibarət olduğu hallarda, bu belə oxunmalıdır: ―Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun hazırlanmasına və düzgün və
ədalətli təsəvvürün yaradılmasına və elə ... görə məsuliyyət daĢıyır‖
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Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər Qrupun maliyyə hesabatlarının təqdimetmə
prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daĢıyırlar.
Konsolidə edilmiĢ
məsuliyyətləri

maliyyə

hesabatlarının

auditi

üzrə

auditorun

Bizim məqsədlərimiz konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının bütövlükdə
istər dələduzluq, istərsə də səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad
olub-olmadığına dair ağlabatan əminlik əldə etmək, habelə rəyimiz daxil
edilən auditor hesabatını təqdim etməkdən ibarətdir. Ağlabatan əminlik
əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin BAS-lara uyğun aparılmıĢ audit
nəticəsində mövcud olan əhəmiyyətli təhriflərin aĢkarlanmasına həmiĢə
zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhv nəticəsində yarana bilər və
istər ayrılıqda, istərsə də məcmu halında istifadəçilərin həmin konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir
etməsi əsaslı olaraq ehtimal edildiyi halda əhəmiyyətli hesab edilir.
Bu BAS-ın 41(b) paraqrafında izah edilir ki, aĢağıda boz rənglə iĢarələnmiĢ material auditor
hesabatının Əlavəsinə daxil edilə bilər. 41(c) paraqrafında izah edilir ki, qanun, qaydalar və ya
milli audit standartları ilə açıq Ģəkildə icazə verildiyi halda materialı auditor hesabatına daxil
etmək əvəzinə müvafiq səlahiyyətli orqanın auditorun məsuliyyətlərinin təsviri verilən internet
səhifəsinə istinad daxil edilə bilər, o Ģərtlə ki, internet səhifəsində verilən təsvir auditorun
aĢağıdakı məsuliyyətlərini əks etdirsin və onlara zidd olmasın.



Dələduzluq və ya səhv nəticəsində konsolidə
edilmiĢ
maliyyə
hesabatlarının
əhəmiyyətli təhriflər
risklərini müəyyən
edib
qiymətləndiririk; həmin risklərə cavab verən audit prosedurlarını
hazırlayıb yerinə yetiririk; habelə auditor rəyini əsaslandırmaq
üçün yetərli və müvafiq audit sübutları əldə edirik.



Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aĢkar etməmə riski səhv
nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aĢkar etməmə riskindən daha yüksəkdir,
çünki dələduzluq gizli sövdələĢmə, saxtakarlıq, qərəzli hərəkətsizlik,
yanlıĢ təqdimatlar, yaxud daxili nəzarətə diqqət yetirməməni ehtiva
edə bilər.



Qrupun daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədilə
deyil, konkret tapĢırığın Ģərtlərinə uyğun olan audit prosedurlarını iĢləyib
hazırlamaq məqsədilə audit ilə əlaqədar daxili nəzarət haqqında təsəvvür
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əldə etmək.8


Ġstifadə edilmiĢ uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunu, rəhbərliyin yerinə
yetirdiyi uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların əsaslılığını
qiymətləndirmək.



Mühasibat uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalı əsasının rəhbərlik
tərəfindən istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğuna və əldə edilmiĢ
audit sübutlarına əsasən Qrupun fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələrlə və ya
Ģərtlərlə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olubolmamasına dair nəticə çıxarmaq. Əgər biz əhəmiyyətli qeyrimüəyyənliyin mövcud olması haqqında qənaətə gəliriksə, maliyyə
hesabatlarında açıqlanmıĢ əlaqəli məlumatlara auditor hesabatımızda
diqqəti cəlb etməliyik və ya, belə açıqlamalar yetərli olmadıqda rəyimizi
dəyiĢməliyik. Bizim nəticələrimiz auditor hesabatının tarixinədək əldə
edilmiĢ audit sübutlarına əsaslanır. Bununla yanaĢı sonrakı hadisələr və
ya Ģərtlər Qrupun fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirməməsinin
səbəbi ola bilər.



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını,
strukturunu və məzmununu, o cümlədən açıqlamaları, habelə konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatlarında əsas əməliyyatların və hadisələrin ədalətli
təqdimatı
təmin edəcək
Ģəkildə
əks
etdirib-etdirməməsini
qiymətləndirmək.



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına dair rəy bildirmək üçün
Qrupdakı müəssisələrin və ya fəaliyyət növlərinin maliyyə məlumatları
ilə bağlı yetərli müvafiq audit sübutları əldə etmək. Biz qrup auditinin
idarə edilməsinə, nəzarətinə və yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət
daĢıyırıq. Audit rəyinə görə yalnız biz məsuliyyət daĢıyırıq.

Biz, digər məsələlərlə yanaĢı, auditin planlaĢdırılmıĢ həcmi və müddəti,
habelə əhəmiyyətli audit nəticələri, o cümlədən audit zamanı daxili nəzarətdə
aĢkarladığımız əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar haqqında idarəetməyə məsul
Ģəxslərə məlumat veririk.
Biz, həmçinin idarəetməyə məsul Ģəxslərə müstəqillik ilə bağlı müvafiq etik
8

Auditorun məsuliyyətinə maliyyə hesabatlarının auditi ilə birlikdə daxili nəzarətin səmərəliliyinə
dair rəy bildirmək də daxil olduğu hallarda bu cümlə müvafiq olaraq dəyiĢdirilməlidir.
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normalara və bütün münasibətlər və müstəqilliyimizə təsiretmə ehtimalı
ağlabatan ola bilən digər məsələlər, müvafiq hallarda isə əlaqəli təhlükəsizlik
tədbirləri haqqında onlara məlumat vermək tələblərinə riayət etdiyimizi
bəyan edirik.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verilmiĢ məsələlərdən auditor cari
dövrün konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli
olan və bu səbəbdən əsas audit məsələləri olan məsələləri müəyyən edirik.
Qanun və ya qaydalarla məsələnin ictimaiyyətə açıqlanmasına icazə
verilmədiyi, yaxud bu cür məlumatvermənin ictimai maraqlar üçün
faydasından daha çox mənfi təsirinin olması ehtimalı əsaslı olduğuna görə biz
həmin məsələ haqqında auditor hesabatımizda məlumat verməməyi qərara
aldığımız çox nadir hallar istisna olmaqla, biz həmin məsələləri auditor
hesabatında təsvir edirik.

[Yerli qanun, qaydalar və ya milli audit standartları ilə nəzərdə tutulan
auditorun digər hesabatvermə məsuliyyətlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq,
auditor hesabatının bu bölməsinin forması və məzmunu dəyişir. Digər
hesabatvermə məsuliyyətləri ilə “Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının
auditinə dair hesabat” bölməsinin tərkib hissəsi kimi BAS-lar üzrə tələb
edilən hesabatvermə məsuliyyətləri eyni mövzunu əks etdirmədiyi halda bu
bölmədə digər qanun, qaydalar və ya milli audit standartlarında əks etdirilən
məsələlərdən (“digər hesabatvermə məsuliyyətləri” adlandırılır) bəhs
edilməlidir. BAS-larda tələb edilənlərlə eyni mövzuları əks etdirən digər
hesabatvermə məsuliyyətləri haqqında məlumatvermə birgə ola bilər
(məsələn, müvafiq yarımbaşlıq ilə “Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının
auditinə dair hesabat” bölməsinə daxil edilə bilər, o şərtlə ki, fərq mövcud
olduqda, digər hesabatvermə məsuliyyətləri ilə BAS-larda tələb edilən
hesabatvermə arasındakı fərq auditor hesabatında aydın şəkildə ifadə
olunsun. ]
Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ
[adı ]
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]
[Tarix ]
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Nümunə 3: Ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlanmıĢ
listinq subyekti olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarına dair
auditor hesabatı
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
Ģərtlərin mövcud olması ehtimal edilir:


Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyekti olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam
dəstinin auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı BAS
tətbiq edilmir).



Maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən
MHBS-yə
(ümumi
təyinatlı
çərçivəyə)
uyğun
hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks
etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz müsbət
(yəni, “nöqsansız”) rəyin müvafiq olması barədə qənaətə
gəlmiĢdir.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik
yurisdiksiyadakı auditə aid etik normalardır.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun
olaraq, müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr
və ya Ģəraitlər ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcud deyil.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun
məlumat vermək auditordan tələb olunmur, nə də ki, o
bunu etmək qərarına gəlməmiĢdir.



Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhriflər aĢkarlamamıĢdır.
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Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər
fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri
yoxdur.



Auditor müvafiq səlahiyyətli orqanın internet səhifəsində
verilən auditorun məsuliyyətlərinin təsvirinə istinad etməyi
seçir.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]
Rəy

Bizim fikrimizcə, əlavə edilən maliyyə hesabatları, Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən,
31 dekabr 20X1-ci il tarixinə Ģirkətin maliyyə vəziyyətini, habelə onun
maliyyə nəticələrini və həmin vaxt baĢa çatan il üçün pul vəsaitlərinin
hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks
etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normalara uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə və IESBA Məcəlləsinə uyğun yerinə yetirmiĢik.
Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq
üçün yetərli və müvafiqdir.
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Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-i il tarixi üçün maliyyə
vəziyyətinə dair hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat və pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə hesabatlarına
dair qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin
xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
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Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn “Maliyyə
hesabatları və onlara dair auditor hesabatından fərqli məlumatlar”]
[720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilən hesabatvermə tələblərinə
uyğun hesabatvermə - bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 2 saylı Əlavəsi,
Nümunə 1]
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri9
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının MHBS10 uyğun hazırlanmasına və
ədalətli təqdimatına və elə bir daxili nəzarət sisteminin təĢkilinə görə
məsuliyyət daĢıyır ki, rəhbərliyin fikrincə, bu sistem dələduzluq və
ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olan maliyyə
hesabatlarının hazırlanması üçün zəruridir.
Rəhbərlik ġirkəti ləğv etmək və ya fəaliyyətini dayandırmaq niyyətində
olmadığı, yaxud bunu etmək üçün real alternativləri olmadığı halda, maliyyə
hesabatlarını hazırlayarkən, rəhbərlik ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin
davam etdirmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, müvafiq hallarda
fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə əlaqəli məsələlərin açıqlanması və mühasibat
uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinin istifadə edilməsinə görə
məsuliyyət daĢıyır.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər ġirkətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə
prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daĢıyırlar.
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
Bizim məqsədlərimiz maliyyə hesabatlarının bütövlükdə istər dələduzluq,
istərsə də səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-olmadığına dair
ağlabatan əminlik əldə etmək, habelə rəyimiz daxil edilən auditor hesabatını
təqdim etməkdən ibarətdir. Ağlabatan əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir,
lakin BAS-lara uyğun aparılmıĢ audit nəticəsində mövcud olan əhəmiyyətli
təhriflərin aĢkarlanmasına həmiĢə zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya
səhv nəticəsində yarana bilər və istər ayrılıqda, istərsə də məcmu halında
istifadəçilərin həmin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi
qərarlarına təsir etməsi əsaslı olaraq ehtimal edildiyi halda əhəmiyyətli hesab
9

Və ya konkret yurisdiksiyanın hüquqi çərçivələri baxımından müvafiq olan digər terminlər.
Rəhbərliyin məsuliyyəti ―düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan‖ maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasından ibarət olduğu hallarda, bu belə oxunmalıdır: ―Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun hazırlanmasına və düzgün və
ədalətli təsəvvürün yaradılmasına və elə ... görə məsuliyyət daĢıyır‖.

10
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edilir.
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətlərinin təsviri
[Təşkila-tın] internet səhifəsində yerləĢir: [internet səhifəyə keçid ]. Bu təsvir
auditor hesabatının tərkib hissəsini təĢkil edir.
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]

BAS

[Tarix ]
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Nümunə 4 - Ümumi təyinatlı çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanmıĢ
listinq subyekti olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarına dair
auditor hesabatı
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
Ģərtlərin mövcud olması ehtimal edilir:


Listinq subyekti olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarının
tam dəstinin qanun və ya qaydalarla tələb edilən auditi. Audit
qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı BAS tətbiq edilmir).



Maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən X
yurisdiksiyasında qüvvədə olan maliyyə hesabatları
çərçivələrinə (XYZ Qanununa) (yəni istifadəçilərin geniĢ
dairəsinin maliyyə hesabatlarına olan tələbatını ödəmək üçün
hazırlanan, özündə qanunvericiliyi ehtiva edən, lakin ədalətli
təqdimat
çərçivələri
olmayan
maliyyə
hesabatları
çərçivələrinə) uyğun hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz müsbət
(yəni, “nöqsansız”) rəyin müvafiq olması barədə qənaətə
gəlmiĢdir.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar yurisdiksiyada
olanlardır.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq,
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr və ya
Ģəraitlər ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud deyil.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun məlumat
vermək auditordan tələb olunmur nə də ki, o bunu etmək
qərarına gəlməmiĢdir.



Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və digər məlumatlarda əhəmiyyətli
təhriflər aĢkarlamamıĢdır.
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Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Auditorun yerli qanunla tələb edilən digər hesabatvermə
məsuliyyətləri yoxdur.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
[Müvafiq ünvan sahibi]
Rəy
Biz ABC ġirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-i il tarixinə olan balans
hesabatından və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün gəlirlər haqqında
hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat və pul vəsaitlərinin
hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə hesabatlarına dair qeydlər,
o cümlədən mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan
maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
Bizim fikrimizcə, ġirkətin əlavə edilən maliyyə hesabatları, bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından X yurisdiksiyasında tətbiq edilən XYZ
Qanununa uyğun olaraq hazırlanmıĢdır.
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normalara uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər öhdəliklərimizi
bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit
sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiqdir.
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn “Maliyyə
hesabatları və onlara dair auditor hesabatından fərqli məlumatlar”]
[720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilən hesabatvermə tələblərinə
uyğun hesabatvermə - bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 2 saylı Əlavəsi,
Nümunə 1 ]
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Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri11
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının X Yurisdiksiyasında tətbiq edilən XYZ
Qanununa12 uyğun hazırlanmasına və elə bir daxili nəzarət
sisteminin təĢkilinə görə məsuliyyət daĢıyır ki, rəhbərliyin fikrincə, bu
sistem dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən
azad olan maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün zəruridir.
Rəhbərlik ġirkəti ləğv etmək və ya fəaliyyətini dayandırmaq niyyətində
olmadığı, yaxud bunu etmək üçün real alternativləri olmadığı halda, maliyyə
hesabatlarını hazırlayarkən, rəhbərlik ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin
davam etdirmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, müvafiq hallarda
fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə əlaqəli məsələlərin açıqlanması və mühasibat
uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinin istifadə edilməsinə görə
məsuliyyət daĢıyır.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər ġirkətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə
prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daĢıyırlar.
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
Bizim məqsədlərimiz maliyyə hesabatlarının bütövlükdə istər dələduzluq,
istərsə də səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-olmadığına dair
ağlabatan əminlik əldə etmək, habelə rəyimiz daxil edilən auditor hesabatını
təqdim etməkdən ibarətdir. Ağlabatan əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir,
lakin BAS-lara uyğun aparılmıĢ audit nəticəsində mövcud olan əhəmiyyətli
təhriflərin aĢkarlanmasına həmiĢə zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya
səhv nəticəsində yarana bilər və istər ayrılıqda, istərsə də məcmu halında
istifadəçilərin həmin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi
qərarlarına təsir etməsi əsaslı olaraq ehtimal edildiyi halda əhəmiyyətli hesab
edilir.
Bu BAS-ın 41(b) paraqrafında izah edilir ki, aĢağıda boz rənglə iĢarələnmiĢ material auditor
hesabatının Əlavəsinə daxil edilə bilər. 41(c) paraqrafında izah edilir ki, qanun, qaydalar və ya
milli audit standartları ilə açıq Ģəkildə icazə verildiyi halda materialı auditor hesabatına daxil
etmək əvəzinə müvafiq səlahiyyətli orqanın auditorun məsuliyyətlərinin təsviri verilən internet
11

Və ya konkret yurisdiksiyanın hüquqi çərçivələri baxımından müvafiq olan digər terminlər.
Rəhbərliyin məsuliyyəti ―düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan‖ maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasından ibarət olduğu hallarda, bu belə oxunmalıdır: ―Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun hazırlanmasına və düzgün və
ədalətli təsəvvürün yaradılmasına və elə ... görə məsuliyyət daĢıyır‖

12
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səhifəsinə istinad daxil edilə bilər, o Ģərtlə ki, internet səhifədə verilən təsvir auditorun
aĢağıdakı məsuliyyətlərini əks etdirsin və onlara zidd olmasın.

BAS-lara uyğun olaraq auditin tərkib hissəsi kimi biz audit zamanı peĢəkar
mühakimə yürüdürük və peĢəkar inamsızlıq tətbiq edirik. Biz həmçinin:


Dələduzluq və ya səhv nəticəsində maliyyə hesabatlarının
əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən edib qiymətləndiririk; həmin
risklərə cavab verən audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetiririk;
habelə auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiq audit
sübutları əldə edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi
aĢkarlamam riski səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aĢkar etməmə
riskindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq gizli sövdələĢmə,
saxtakarlıq, qərəzli hərəkətsizlik, yanlıĢ təqdimatlar, yaxud daxili
nəzarətə məhəl verməməni ehtiva edə bilər.



ġirkətin daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədilə
deyil, konkret tapĢırığın Ģərtlərinə uyğun olan audit prosedurlarını iĢləyib
hazırlamaq məqsədilə audit ilə əlaqədar daxili nəzarət haqqında təsəvvür
əldə etmək.13



Ġstifadə edilmiĢ uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunu, rəhbərliyin yerinə
yetirdiyi uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların əsaslılığını
qiymətləndirmək.

Mühasibat uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalı əsasının rəhbərlik
tərəfindən istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğuna və əldə edilmiĢ
audit sübutlarına əsasən ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələrlə və ya
Ģərtlərlə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olubolmamasına dair nəticə çıxarmaq. Əgər biz əhəmiyyətli qeyrimüəyyənliyin mövcud olması haqqında qənaətə gələrsə, maliyyə
hesabatlarında açıqlanmıĢ əlaqəli məlumatlara auditor hesabatımızda
diqqət cəlb etməliyik və ya, belə açıqlamalar yetərli olmadıqda rəyimizi
dəyiĢməliyik. Bizim nəticələrimiz auditor hesabatının tarixinədək əldə
edilmiĢ audit sübutlarına əsaslanır. Bununla yanaĢı sonrakı hadisələr və
ya Ģərtlər ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirməməsinin
səbəbi ola bilər.
Biz, digər məsələlərlə yanaĢı, auditin planlaĢdırılmıĢ həcmi və müddəti,
13

Auditorun məsuliyyətinə maliyyə hesabatlarının auditi ilə birlikdə daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair
rəy bildirmək də daxil olduğu hallarda bu cümlə müvafiq olaraq dəyiĢdirilməlidir.
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habelə əhəmiyyətli audit nəticələri, o cümlədən audit zamanı daxili nəzarətdə
aĢkarladığımız əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar haqqında idarəetməyə məsul
Ģəxslərə məlumat veririk.
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]
[Tarix ]
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maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır)
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_____________________________________________________________
701 saylı ―Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri haqqında
məlumatvermə‖ beynəlxalq audit standartı (BAS) 200 saylı ―Müstəqil
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uyğun ap arılması‖ BAS ilə birlikdə oxunmalıdır.
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HAQQINDA MƏLUMATVERMƏ

GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) auditorun öz hesabatında əsas audit
məsələləri haqqında məlumat vermək vəzifəsindən bəhs edir. Bu BAS
auditor hesabatında nə haqqında məlumatverməyə dair auditorun
mühakiməsini, habelə həmin məlumatvermənin formasını və məzmununu
nizamlamaq üçün nəzərdə tutulmuĢdur.
2. Əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermənin məqsədi aparılmıĢ
auditin Ģəffaflığını artırmaqla, auditor hesabatının məlumatlandırma
dəyərini yüksəltməkdir. Əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə
maliyyə hesabatlarının nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərinə (―nəzərdə tutulmuĢ
istifadəçilər‖) auditorun peĢəkar mühakiməsinə əsasən cari dövr üzrə
maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli olan məsələləri baĢa
düĢməyə kömək edən əlavə məlumatlar verir. Əsas audit məsələləri
haqqında məlumatvermə, eyni zamanda nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərə
rəhbərliyin əhəmiyyətli mühakiməsi tətbiq edilən müəssisəni və auditi
aparılmıĢ maliyyə hesabatlarındakı sahələri baĢa düĢməyə də kömək edə
bilər. (Ġst: Paraq. A1–A4)
3. Auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə
nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərə rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslər ilə
müəssisəyə, auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına və ya aparılmıĢ auditə
aid olan müəyyən məsələlərlə bağlı əlaqə saxlamağa əsas verə bilər.
4.

Auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə
ümumilikdə maliyyə hesabatlarına dair formalaĢdırılmıĢ auditor rəyi
kontekstində həyata keçirilir. Auditor hesabatında əsas audit məsələləri
haqqında məlumatvermə:
(a)

Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə əsasən
rəhbərlikdən tələb edilən və ya ədalətli təqdimatı təmin etmək
üçün digər hallarda tələb edilən maliyyə hesabatlarında açıqlanan
məlumatları əvəz etmir;

(b)

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə uyğun olaraq
konkret audit tapĢırığının Ģərtlərinə görə tələb olunduqda,
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auditorun verdiyi fərqli rəyi əvəz etmir;1

5.

(c)

Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına alan hadisələrlə və ya Ģərtlərlə
bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud olduqda, 570 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın2 tələblərinə uyğun hesabatverməni əvəz
etmir; yaxud

(d)

Xüsusi məsələlərə dair ayrı rəy bildirmir. (Ġst: Paraq. A5–A8)

Bu BAS listinq subyektlərinin ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının
tam dəstinin auditinə və auditor hesabatında əsas audit məsələləri
haqqında məlumat vermək qərarını qəbul etdiyi Ģəraitlərdə tətbiq edilir.
Bu BAS həmçinin qayda və ya qanunla auditordan hesabatında əsas
audit məsələləri haqqında məlumat vermək tələb olunduğu halda tətbiq
edilir.3 Bununla yanaĢı qayda və ya qanunla tələb olunduğu hallar istisna
olmaqla, 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə əsasən auditor
maliyyə hesabatları haqqında rəy verməkdən imtina etdikdə, auditora
əsas audit məsələsi haqqında məlumatverməyə icazə verilmir.4

Qüvvəyə minmə tarixi
6.

Bu BAS 15 dekabr 2016-cı il tarixindən tez olmayaraq bitən dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditləri üçün etibarlıdır.

7.

Auditorun məqsədləri əsas audit məsələlərini müəyyən etmək və maliyyə
hesabatları haqqında rəy formalaĢdırıb, belə məsələləri auditor
hesabatında təsvir etməklə, onlar haqqında məlumat verməkdən ibarətdir.

AnlayıĢlar
8.

BAS-ların məqsədləri üçün aĢağıdakı termin bu mənanı ifadə edir:
Əsas audit məsələləri — auditorun peĢəkar mühakiməsinə əsasən cari
dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən çox əhəmiyyət kəsb edən

1

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS, 22–23-cü
paraqraflar.
3
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS, 30–31-ci paraqraflar.
4
705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 29-cu paraqraf.
2
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məsələlər. Əsas audit məsələləri idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə
çatdırılmıĢ məsələlərdən seçilir.

Tələblər
Əsas audit məsələlərinin müəyyən edilməsi
9. Auditor idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə çatdırılmıĢ məsələlərdən
auditin aparılmasında auditordan ciddi diqqət tələb etmiĢ məsələləri
müəyyən edir. Bu məsələləri müəyyən edən zaman auditor
aĢağıdakıları nəzərə almalıdır: (Ġst: Paraq. A9–A18)

10.

(a)

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə uyğun olaraq
müəyyən edilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinin mövcudluğu
yüksək qiymətləndirilmiĢ və ya əhəmiyyətli risklər mövcud olan
sahələri.5 (Ġst: Paraq. A19–A22)

(b)

Qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliyinin səviyyəsinin yüksək
olduğu müəyyən edilmiĢ uçot qiymətləndirmələri də daxil
olmaqla, rəhbərliyin əhəmiyyətli mühakimələr yürütdüyü maliyyə
hesabatlarındakı
sahələrə
dair
auditorun
əhəmiyyətli
mühakimələri. (Ġst: Paraq. A23–A24)

(c)

Həmin dövr ərzində baĢ verən əhəmiyyətli hadisələrin və ya
əməliyyatların auditə təsiri. (Ġst: Paraq. A25–A26)

Auditor 9-cu paraqrafa əsasən müəyyən edilmiĢ məsələlərdən cari
dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən çox əhəmiyyət kəsb edən və
bu səbəbdən əsas audit məsələlərini müəyyən etməlidir. (Ġst: Paraq. A9–
A11, A27–A30)

Əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə
11.

14-cü və 15-ci paraqraflardakı Ģərtlər tətbiq olunmadığı halda, auditor
müvafiq yarımbaĢlıq istifadə edərək, ―Əsas audit məsələləri‖ baĢlığı
altında əsas audit məsələlərinin hər birini təsvir etməlidir. Auditor
hesabatının bu bölməsindəki giriĢ xülasəsində aĢağıdakı müddəalar
olmalıdır:
(a) Əsas audit məsələləri auditorun peĢəkar mühakiməsinə əsasən

5

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər
riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS.
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[cari dövrün] maliyyə hesabatlarının auditində ən çox
əhəmiyyət kəsb etmiĢ məsələlərdir; habelə
(b) Bu məsələlərə maliyyə hesabatlarının auditi kontekstində və
bu hesabatlara dair rəyin formalaĢdırılmasında bir tam kimi
baxılmıĢdır və auditor bu məsələlərə dair ayrı rəy vermir. (Ġst:
Paraq. A31–A33)
Əsas audit məsələləri ifadə edilmiş fərqli rəyi əvəz etmir
12.

Auditordan əsas audit məsələsinin nəticəsində 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-ın tələblərinə uyğun olaraq fərqli rəy vermək tələb olunduğu halda,
auditor bu məsələ haqqında auditor hesabatının ―Əsas audit məsələləri‖
bölməsində məlumat verməməlidir. (Ġst: Paraq. A5)

Ayrı-ayrı əsas audit məsələlərinin təsviri
Əgər maliyyə hesabatlarında əlaqəli məlumatlar açıqlanarsa, auditor
hesabatının ―Əsas audit məsələləri‖ bölməsində audit məsələlərinin hər
birinin təsvirində həmin məlumatlara istinad edilməlidir və aĢağıdakılar
əks olunmalıdır: (Ġst: Paraq. A34–A41)
(a)

Həmin məsələnin auditdə ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri hesab
edilməsinin və buna görə əsas audit məsələsi kimi müəyyən
edilməsinin səbəbi; habelə (Ġst: Paraq. A42–A45)

(b)

Audit aparılan zaman bu məsələyə necə baxılmıĢdır. (Ġst: Paraq.
A46–A51)

Əsas audit məsələsi kimi müəyyən edilən məsələ haqqında auditor
hesabatında məlumat verilmədiyi hallar
14.

AĢağıdakı hallar istisna olmaqla, auditor əsas audit məsələsinin hər birini
auditor hesabatında təsvir etməlidir: (Ġst: Paraq. A53– A56)
(a)

Bu məsələ haqqında ictimaiyyətə məlumat açıqlamaq qayda və ya
qanunla qadağan olunur; yaxud (Ġst: Paraq. A52)

(b)

Çox nadir hallarda auditor müəyyən edir ki, bu məsələ haqqında
auditor hesabatında məlumat verilməməlidir, çünki belə
məlumatvermənin ictimaiyyət üçün mənfi təsiri faydalarından
daha çox olacağı əsaslı Ģəkildə ehtimal olunur. Müəssisə bu məsələ
haqqında ictimaiyyətə məlumat açıqladığı halda, bu müddəa tətbiq
edilmir.
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Əsas audit məsələləri ilə auditor hesabatına daxil ediləcək digər
komponentlərin təsvirləri arasında əlaqə
15. 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə əsasən fərqli rəyin
verilməsinə səbəb olan məsələ, yaxud 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BASın tələblərinə əsasən müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələrlə və ya
Ģərtlərlə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik xüsusiyyətinə görə əsas
audit məsələləridir. Bununla yanaĢı, belə Ģəraitlərdə bu məsələlər
auditor hesabatının ―Əsas audit məsələləri‖ bölməsində təsvir
olunmamalıdır və 13-14-cü paraqrafların tələbləri tətbiq edilməməlidir.
Əvəzində auditor aĢağıdakıları etməlidir:
(a)

Bu məsələlər haqqında tətbiq edilən BAS-ların tələblərinə uyğun
olaraq məlumat verməlidir; habelə

(b)

―Əsas audit məsələləri‖ bölməsində ―ġərti müsbət (Mənfi) rəy‖ və
ya ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı əhəmiyyətli
qeyri-müəyyənlik‖ bölmələrinə istinad daxil etməlidir. (Ġst: Paraq.
A6–A7)

Digər şərtlərdə “Əsas audit məsələləri” bölməsinin forması və məzmunu
16.

Auditor, müəssisənin və auditin faktları və Ģərtlərindən asılı olaraq,
nəzərə çatdırılası əsas audit məsələlərinin olmamasını yaxud nəzərə
çatdırılacaq əsas audit məsələlərinin yalnız 15-ci paraqrafda əks etdirilən
məsələlərin olduğunu müəyyən etdiyi halda, auditor bu fakt haqqında
müddəanı auditor hesabatının ―Əsas audit məsələləri‖ baĢlıqlı ayrıca
bölməsinə daxil etməlidir (Ġst: Paraq. A57– A59)

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumatvermə
17. Auditor idarəetməyə məsul Ģəxslərə aĢağıdakılar haqqında məlumat
verməlidir:
(a)

Auditorun əsas audit məsələləri kimi müəyyən etdiyi məsələlər;
yaxud

(b)

Müvafiq olduqda, müəssisənin və auditin faktlarından və
Ģərtlərindən asılı olaraq, auditor hesabatında məlumat veriləcək
əsas audit məsələlərinin olmamasının auditor tərəfindən müəyyən
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edilməsi. (Ġst: Paraq. A60–A63)

SənədləĢdirmə
18.

Auditor audit sənədləĢdirilməsində aĢağıdakıları əks etdirməlidir:6 (Ġst:
Paraq. A64)
(a)

9-cu paraqrafa əsasən müəyyən edildiyi kimi, auditordan ciddi
diqqət tələb edən məsələlər və 10-cu paraqrafa əsasən bu
məsələlərin əsas audit məsələsi olub-olmadığının auditor
tərəfindən müəyyən edilməsinin məntiqli dəlili;

(b)

Müvafiq hallarda, auditor hesabatında məlumat veriləcək əsas
audit məsələlərinin olmadığının və ya məlumat veriləcək əsas
audit məsələləri yalnız 15-ci paraqrafda qeyd edilən məsələlərin
olmağının auditor tərəfindən müəyyən edilməsi üçün məntiqli
dəlili; habelə

(c)

Müvafiq hallarda, əsas audit məsələsi kimi müəyyən edilmiĢ
məsələ haqqında auditor hesabatında məlumat verməməyə dair
auditorun qərarının məntiqli dəlili.

***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
A1. Əhəmiyyətlilik məsələnin bu kontekstdə nisbi mahiyyəti kimi təsvir edilə
bilər. Məsələnin əhəmiyyətliliyini onun nəzərə alındığı kontekstdə
auditor mühakimə edə bilər. Əhəmiyyətlilik nisbi böyüklük, xüsusiyyət
və auditin predmetinə təsiri, nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərin açıq Ģəkildə
bildirilən maraqları kimi kəmiyyət və keyfiyyət kontekstində nəzərə
alına bilər. Bu, faktların və Ģərtlərin, o cümlədən idarəetməyə məsul
Ģəxslərə məlumatvermənin xüsusiyyətini və həcmini nəzərdə tutur.
A2. Maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın
tələblərinə əsasən auditorun idarəetməyə məsul Ģəxslər ilə iki tərəfli
6

BAS 230, ―Audit sənədləri‖, paraqraflar 8–11 və A6.
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məlumatlandırma əlaqələri çərçivəsində ən çox ətraflı müzakirə etdiyi
məsələlərə maraq göstərmiĢlər7 və bu məlumatvermələrin daha Ģəffaf
olmasını təmin etməyi xahiĢ etmiĢdirlər. Məsələn, istifadəçilər
bütövlükdə maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılmasında
auditorun əhəmiyyətli mühakiməsini baĢa düĢməyə xüsusi maraq
göstərmiĢdir, çünki onlar çox vaxt maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasında rəhbərliyin əhəmiyyətli mühakiməsini tələb edən
sahələrə aid olur.
A3. Auditorlardan əsas audit məsələləri haqqında auditor hesabatında
məlumat vermək tələbi də auditor ilə idarəetməyə məsul Ģəxslər arasında
bu məsələlərə dair məlumatlandırma əlaqələrini geniĢləndirə bilər və
auditor hesabatında istinad edilən maliyyə hesabatlarında açıqlanan
məlumatlara rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin diqqətini artıra
bilər.
A4. 320 saylı BAS-da8 izah edilir ki, auditor əsaslı Ģəkildə ehtimal edə bilər
ki, maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri:
(a)

Sahibkarlıq və iqtisadi fəaliyyət sahəsində kifayət qədər biliklərə
malikdir və maliyyə hesabatlarındakı məlumatları ağlabatan səylə
öyrənməyə hazırdır;

(b)

BaĢa düĢürlər ki, maliyyə hesabatları əhəmiyyətlilik səviyyələri
nəzərə alınmaqla hazırlanıb, təqdim edilib və auditi aparılıb;

(c)

Qiymətləndirmə və mühakimə əsaslı, həmçinin gələcək hadisələri
nəzərə alan məbləğlərin hesablanması ilə bağlı qeyrimüəyyənlikləri qəbul edir; habelə

(d)

Maliyyə hesabatlarındakı məlumatlar əsasında məntiqə uyğun
iqtisadi qərarlar qəbul edir.

Auditor hesabatı auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına əlavə edildiyinə
görə hesab edilir ki, auditor hesabatının istifadəçiləri ilə maliyyə
hesabatlarının nəzərdə tutulmuĢ istifadəçiləri eynidir.

7
8

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS.
320 saylı ―Auditin planlaĢdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik‖ BAS, 4-cü paraqraf.
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Əsas audit məsələləri, auditor rəyi və auditor hesabatının digər
komponentləri arasında əlaqələr (Ġst: Paraq. 4, 12, 15)

A6. Auditor 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən Ģərti müsbət və ya
mənfi rəy verdiyi zaman, fərqli rəyin verilmə səbəbi olan məsələnin
təsvirinin ―ġərti müsbət (Mənfi) rəy üçün əsas‖ bölməsinə daxil edilməsi
nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərin təsəvvürünü geniĢləndirməyə və belə
Ģərtlər yarandığı zaman onları müəyyən etməyə kömək edir. Bu səbəbdən
bu məsələ haqqında ―Əsas audit məsələləri‖ bölməsində təsvir edilən
digər məsələlərdən ayrı məlumatvermə onu auditor hesabatında müəyyən
dərəcədə fərqləndirir (bax: 15-ci paraqraf). 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-ın Əlavəsinə auditor Ģərti müsbət və ya mənfi rəy verdiyi və auditor
hesabatında digər əsas audit məsələləri haqqında məlumat verilən zaman
―Əsas audit məsələləri‖ bölməsində ifadələrə təsirin nümunələri daxil
edilmiĢdir. Bu BAS-ın A58 paraqrafında auditor hesabatının ―ġərti
müsbət (Mənfi) rəy üçün əsaslar‖ bölməsində və ya ―Müəssisənin
fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik‖
bölməsində qeyd edilən məsələlərdən baĢqa auditor hesabatında məlumat
veriləcək əsas audit məsələlərinin olmadığını auditor müəyyən etdikdə
―Əsas audit məsələləri‖ bölməsinin təqdim edilməsinin nümunələri əks
olunur.
A7. Auditor Ģərti müsbət və ya mənfi rəy verdikdə, nəzərdə tutulmuĢ
istifadəçilərin auditi daha dəqiq baĢa düĢməsi üçün digər əsas audit
məsələləri haqqında məlumatvermə əvvəlki kimi müvafiqdir və bu
səbəbdən əsas audit məsələlərini müəyyən etmək tələbi tətbiq edilir.
Buna baxmayaraq, mənfi rəy auditorun təhriflərin, ayrılıqda və ya
9

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 10–15-ci və A1–A10 paraqraflar.
Bax: 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, paraqraf A7.
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A5. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da maliyyə hesabatlarına dair rəyin
formalaĢdırılması üzrə tələblər müəyyən edilir və təlimatlar verilir.9 Əsas
audit məsələləri haqqında məlumatvermə maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinə əsasən rəhbərlikdən tələb edilən və ya təqdimatın
doğru olmasını təmin etmək üçün digər hallarda zəruri olan məlumatların
açıqlanmasını əvəz etmir. 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da maliyyə
hesabatlarında açıqlanan məlumatların müvafiqliyi və ya yetərliliyi ilə
bağlı əhəmiyyətli təhrifin olması haqqında auditorun nəticə çıxardığı
Ģərtlər əks olunur.10
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məcmu halında, maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli və nüfuzedici
olması haqqında nəticəyə gəlməsi Ģəraitlərində ifadə edildiyinə görə:11
(a) Mənfi rəyin verilməsi üçün əsas olan məsələnin (məsələlərin)
əhəmiyyətliliyindən asılı olaraq, auditor digər məsələlərin əsas
audit məsələləri olmadığını müəyyən edə bilər. Belə
Ģəraitlərdə, 15-ci paraqrafda ifadə edilən tələb tətbiq edilir
(bax: paraqraf A58).
(b) Mənfi rəy üçün əsas təĢkil edən məsələ(lər) istisna olmaqla,
bir və ya bir neçə məsələ əsas audit məsələsi kimi müəyyən
olunduqda xüsusilə vacibdir ki, həmin əsas audit məsələlərinin
təsviri mənfi rəy baxımından yaranmıĢ Ģəraitlərdə münasib ola
bilən məsələlərə istinadən maliyyə hesabatlarının bütövlükdə
daha etibarlı olmasını nəzərdə tutmasın (bax paraqraf A47).
A8. 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da12 bütün müəssisələrin maliyyə
hesabatlarının auditorları üçün ―Ġzahedici paraqraflar‖ və ―Digər
məlumatlar‖ bölmələrindən istifadə edərək, auditor hesabatına əlavə
məlumatları daxil etmək mexanizmlərini auditor zəruri hesab etdikdə,
müəyyən edir. Belə hallarda, həmin paraqraflar auditor hesabatında
―Əsas audit məsələləri‖ bölməsindən ayrı təqdim olunur. Məsələ əsas
audit məsələsi kimi müəyyən edildikdə, belə paraqrafların istifadə
olunması 13-cü paraqrafın tələblərinə əsasən əsas audit məsələsinin
təsvirini əvəz etmir.13 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da ―Əsas audit
məsələləri‖ ilə ―Ġzahedici paraqraflar‖ arasındakı əlaqəyə dair həmin
BAS-a əsasən əlavə təlimatlar təqdim edilir.14
Əsas audit məsələlərinin müəyyən edilməsi (Ġst: Paraq. 9–10)
A9. Əsas audit məsələlərinin müəyyən edilməsində auditorun qərar qəbul
etmə prosesi cari dövr üzrə maliyyə hesabatlarının auditində hansı
məsələlərin ən vacib olduğu haqqında auditorun mühakiməsinə əsasən,
idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə çatdırılmıĢ məsələlərdən az qismini
seçmək üçün nəzərdə tutulmuĢdur.
11

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 8-ci paraqraf.
706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər
paraqrafı‖ BAS.
13
Bax: 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 8(b) və 10(b) paraqrafları.
14
706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, A1–A3 paraqrafları.
12
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A10. Auditor tərəfindən əsas audit məsələlərinin müəyyən edilməsi hətta
müqayisəli maliyyə hesabatları təqdim olunduqda belə (məs. hətta
auditor rəyi maliyyə hesabatlarının təqdim edildiyi hər dövrə aid olduqda
belə), cari dövr üzrə maliyyə hesabatlarının auditində ən vacib olan
məsələlərlə məhdudlaĢır.15
A11. Baxmayaraq ki, auditor əsas audit məsələlərini cari dövr üzrə maliyyə
hesabatlarının auditi üçün müəyyən edir, bu standart isə auditordan
əvvəlki dövrlərin auditor hesabatlarına daxil edilmiĢ əsas audit
məsələlərini yeniləməyi tələb etmir, bununla belə, əvvəlki dövr üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi aparılan zaman əsas audit məsələsi olan
məsələnin cari dövr üzrə maliyyə hesabatlarının auditindəki əsas audit
məsələsi olmaqda davam edib-etmədiyini nəzərə almaq auditor üçün
məqsədəuyğun ola bilər.

A12. ―Auditorun ciddi diqqəti‖ anlayıĢı qəbul edir ki, audit risk əsaslıdır və
diqqəti maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhriflər risklərinin müəyyən
edilməsinə və qiymətləndirilməsinə, həmin risklərə cavab verən audit
prosedurlarının iĢlənib hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə, auditor
rəyi üçün yetərli və müvafiq audit sübutlarının əldə edilməsinə yönəldir.
Təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski
nə qədər çox olarsa, konkret hesab qalıqları,
əməliyyatların
kateqoriyaları və ya məlumatların açıqlanması üçün audit prosedurlarının
planlaĢdırılması və həyata keçirilməsində və onların nəticələrinin
qiymətləndirilməsində adətən o qədər çox mühakimə tələb olunur. Əlavə
audit prosedurları iĢlənib hazırlandıqda auditor riski nə qədər yüksək
qiymətləndirərsə, auditor o qədər də daha inandırıcı audit sübutları əldə
etməlidir.16 Riskin daha yüksək qiymətləndirilməsinə görə daha
inandırıcı audit sübutları əldə edildikdə, auditor sübutlarının sayını artıra
bilər, yaxud daha müvafiq və ya, məsələn, sübutların üçüncü tərəflərdən
əldə edilməsinə daha çox diqqət yetirməklə yaxud bir neçə müstəqil
mənbədən təsdiqləyici sübutlar əldə etməklə, daha etibarlı olan sübutlar
əldə edə bilər.17

15

710 saylı ―Müqayisəli məlumatlar – müvafiq rəqəmlər və müqayisəli maliyyə hesabatları‖ BAS.
330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS, 7(b) paraqrafı.
17
330 saylı BAS, A19 paraqrafı.
16
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Auditordan ciddi diqqət tələb edən məsələlər (Ġst: Paraq. 9)
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A13. Nəticə etibarı ilə, yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə edilməsini və ya
maliyyə hesabatlarına dair rəyin formalaĢdırılmasını auditor üçün
çətinləĢdirən məsələlər auditor tərəfindən əsas audit məsələlərinin
müəyyən edilməsində xüsusilə uyğun ola bilər.
A14. Auditordan ciddi diqqət tələb edən sahələr çox vaxt maliyyə
hesabatlarının mürəkkəb və rəhbərliyin mühakiməsi tələb edilən
sahələrinə aid olur və bu səbəbdən çox vaxt auditorun çətin və ya
mürəkkəb mühakiməsi tələb edilir. Öz növbəsində bu çox vaxt auditorun
ümumi strategiyasına, ehtiyatların paylanmasına və həmin məsələlərlə
bağlı audit çərçivəsində yerinə yetirilən iĢlərin həcminə təsir edir. Bu,
məsələn, audit tapĢırığında daha təcrübəli əməkdaĢların iĢtirak etmə
səviyyəsinə və ya audit Ģirkətinin əməkdaĢları olan və ya bu sahələrdə iĢi
görmək üçün audit Ģirkətinin cəlb etdiyi, mühasibat uçotunun və ya
auditin xüsusi sahələrində səriĢtəsi olan Ģəxslərin yaxud ekspert
auditorun cəlb edilməsinə təsir edə bilər.
A15. Müxtəlif BAS-lara əsasən idarəetməyə məsul Ģəxslərlə və auditordan
ciddi diqqət tələb edən sahələrə aidiyyəti olan digər Ģəxslərlə məlumat
mübadiləsi tələb edilə bilər. Məsələn:
•

18
19

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə əsasən, auditor audit
aparan zaman əhəmiyyətli çətinliklərə rast gəldiyi halda, onlar
haqqında idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verməlidir.18 BASlar, məsələn, aĢağıdakılara dair çətinliklərin yaranma ehtimalına yol
verir:
o

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar,19 xüsusilə əlaqəli tərəf ilə
əməliyyatın bütün digər aspektlərinin (qiymət istisna
olmaqla)
əlaqəli olmayan tərəflər arasında oxĢar
əməliyyatın aspektləri ilə eyni olmasının audit sübutlarını
auditor
tərəfindən
əldə
etmək
imkanının
məhdudlaĢdırılması.

o

Qrup auditinin məhdudlaĢdırılması, məsələn, qrupun audit
heyətinə məlumatların əlçatanlığı məhdudlaĢdırıldığı

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 16(b) və A21 paraqrafları.
550 saylı ―Əlaqəli tərəflər ―BAġ, A42 paraqrafı.

701 saylı BAS

1008

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA ƏSAS AUDĠT MƏSƏLƏLƏRĠ
HAQQINDA MƏLUMATVERMƏ

hallarda.20
•

220 saylı BAS-da tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ üçün çətin və ya mübahisəli
məsələlər üzrə müvafiq məsləhətlərin verilməsinə dair tələblər təyin
edilir.21 Məsələn, auditor əhəmiyyətli texniki məsələ üzrə audit
Ģirkətinin daxilində və ya kənarında baĢqa Ģəxslərdən məsləhət ala
bilər, bu da belə məsələnin əsas audit məsələsi olmasını bildirir.
TapĢırıq üzrə tərəfdaĢdan həmçinin tələb edilə bilər ki, digər
məsələlərlə yanaĢı audit tapĢırığı yerinə yetirilən zaman yaranan digər
əhəmiyyətli məsələləri də audit tapĢırığının keyfiyyətinə nəzarət üzrə
müĢahidəçi-ekspert ilə müzakirə etsin.22

Auditorun ciddi diqqəti tələb edilən məsələlərin müəyyən edilməsinə dair
mülahizələr (Ġst: Paraq. 9)

A17. 9-cu paraqrafa auditorun ciddi diqqətini tələb etmiĢ məsələlərin auditor
tərəfindən müəyyən edilməsində tələb edilən xüsusi mülahizələr daxil
edilir. Bu mülahizələr çox vaxt maliyyə hesabatlarında açıqlanan
məsələlər ilə bağlı olan, idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə çatdırılmıĢ
məsələlərin xüsusiyyətinə aiddir və maliyyə hesabatlarının auditinin
nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilər üçün xüsusi maraq kəsb edə bilən
sahələrini əks etdirmək üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Bu mülahizələrin
tələb edilməsi faktı onlara aid olan məsələlərin həmiĢə əsas audit
məsələləri olmasını nəzərdə tutmur; çox ehtimal ki, həmin xüsusi
mülahizələrə aid olan məsələlər yalnız 10-cu paraqrafa əsasən audit
aparılan zaman ən çox əhəmiyyət kəsb etmələri müəyyən olunduğu halda
əsas audit məsələsi olur. Mülahizələrin qarĢılıqlı əlaqələri ola bildiyinə
20

600 saylı ―Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının
iĢi) BAS, 49(d) paraqrafı.
21
220 saylı ―Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ BAS, 18-ci paraqraf.
22
220 saylı BAS, 19-cu paraqraf.
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A16. PlanlaĢdırma mərhələsində auditor audit aparan zaman auditorun ciddi
diqqətini tələb etmə ehtimalı olan və bu səbəbdən əsas audit məsələləri
ola bilən məsələlər üzrə ilkin mülahizə hazırlaya bilər. Auditor 260 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə əsasən auditin planlaĢdırılmıĢ
həcmini və müddətini müzakirə edən zaman, bunu idarəetməyə məsul
Ģəxslərin nəzərinə çatdıra bilər. Bununla yanaĢı əsas audit məsələlərinin
auditor tərəfindən müəyyən edilməsi auditin nəticələrinə və ya audit
aparılan zaman əldə edilmiĢ sübutlara əsaslana bilər.
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görə (məs., 9 (b)-(c) paraqraflarında təsvir edilən Ģəraitlərə aid məsələlər
əhəmiyyətli risklər kimi də müəyyən edilə bilər) idarəetməyə məsul
Ģəxslərin nəzərinə çatdırılmıĢ məsələyə bir neçə mülahizənin aid
edilməsi auditor tərəfindən belə məsələnin əsas audit məsələsi kimi
müəyyən edilmə ehtimalını artıra bilər.
A18. 9-cu paraqrafda göstərilən konkret mülahizələrdən əlavə auditordan ciddi
diqqət tələb edən və bu səbəbdən 10-cu paraqrafa əsasən əsas audit
məsələləri kimi müəyyən edilən, idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə
çatdırılan digər məsələlər ola bilər. Bu məsələlərə, məsələn, maliyyə
hesabatlarında açıqlanması tələb edilməyən, aparılmıĢ auditlə bağlı
məsələləri aid etmək olar. Məsələn, dövr ərzində yeni ĠT sisteminin
tətbiq edilməsi (və ya mövcud ĠT sisteminə edilən əhəmiyyətli
dəyiĢiklər) auditorun ciddi diqqətini tələb edən sahə ola bilər, xüsusilə də
belə dəyiĢiklik ümumi audit strategiyasına əhəmiyyətli təsir etdiyi və ya
əhəmiyyətli risklə bağlı olduğu halda (məs., sistemdə gəlirin
təsdiqlənməsinə təsir edən dəyiĢikliklər).
Əhəmiyyətli təhrif riskinin mövcudluğu yüksək qiymətləndirilmiĢ sahələr
və ya 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a (Ġst: Paraq. 9(a)) əsasən müəyyən
edilmiĢ əhəmiyyətli risklər
A19. 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə əsasən auditor aĢkar etdiyi
əhəmiyyətli risklər haqqında idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat
verməlidir.23 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın A13 paraqrafında izah
edilir ki, auditor əhəmiyyətli təhriflər risklərinin mövcudluğu yüksək
qiymətləndirilmiĢ sahələr ilə bağlı hansı tədbirlərin görülməsini
planlaĢdırdığı haqqında da idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verə
bilər.
A20. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da əhəmiyyətli risk auditorun
mühakiməsinə əsasən audit çərçivəsində xüsusi baxılması tələb edilən,
müəyyən edilmiĢ və qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riski kimi
müəyyən edilir. Rəhbərliyin əhəmiyyətli mühakimə və əhəmiyyətli
qeyri-adi əməliyyatlar sahələri çox vaxt əhəmiyyətli risklər kimi
müəyyən edilə bilər. Bu səbəbdən əhəmiyyətli risklər çox vaxt auditorun
xüsusi diqqəti tələb edilən sahələrdir.
23

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 15-ci paraqraf.
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A21. Bununla yanaĢı, bu, bütün əhəmiyyətli risklərə aid olmaya bilər. Məsələn,
240 saylı BAS-da ehtimal edilir ki, gəlirlərin tanınmasında dələduzluq
riskləri mövcuddur və auditordan həmin qiymətləndirilmiĢ dələduzluq
nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər risklərini əhəmiyyətli risk kimi nəzərə
alması tələb edilir.24 Bundan əlavə, 240 saylı BAS-da qeyd olunur ki,
rəhbərliyin nəzarət vasitələrinə məhəl qoymamasını proqnozlaĢdırmaq
mümkün olmadığına görə, bu, dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli
təhriflər riskini təĢkil edir və beləliklə, əhəmiyyətli riskdir.25
Xüsusiyyətindən asılı olaraq, bu risklər auditordan ciddi diqqət tələb edə
bilməz və bu səbəbdən 10-cu paraqrafa əsasən auditor tərəfindən əsas
audit məsələləri müəyyən edilən zaman nəzərə alınmır.

Maliyyə hesabatlarının rəhbərliyin əhəmiyyətli mühakiməsi tətbiq edilən
sahələrinə aid auditorun əhəmiyyətli mühakimələri, o cümlədən qeyrimüəyyənlik səviyyəsi yüksək müəyyən edilmiĢ uçot qiymətləndirmələri,
(Ġst: Paraq. 9(b))
A23. 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən auditor, uçot siyasəti, uçot
qiymətləndirmələri və maliyyə hesabatlarında açıqlanan məlumatlar da
daxil olmaqla, müəssisədə mühasibat uçotunun aparılması təcrübəsinin
əhəmiyyətli kəmiyyət aspektlərinə dair öz fikirlərini idarəetməyə məsul
24

240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti‖ BAS, 26–
27-ci paraqraf.
25
240 saylı BAS, 31-ci paraqraf.
26
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 31-ci paraqraf.
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A22. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da izah edilir ki, audit aparılan zaman
əlavə audit sübutları əldə edildikcə, əhəmiyyətli təhriflər risklərinin
təsdiqləmələr səviyyəsində auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi dəyiĢə
bilər.26 Maliyyə hesabatlarının müəyyən sahəsinə istinadən auditor
tərəfindən risklərin qiymətləndirilməsinə yenidən baxılması və
planlaĢdırılmıĢ audit prosedurlarının yenidən qiymətləndirilməsi (yəni,
auditor yanaĢmasında əhəmiyyətli dəyiĢiklik, məsələn, auditor tərəfindən
risklərin qiymətləndirilməsi müəyyən nəzarət vasitələrinin effektiv
iĢləməsi ehtimalına əsaslandığı, lakin auditorun audit aparılan müddətdə
effektiv iĢləməməsinə dair sübut əldə etdiyi halda, xüsusilə, əhəmiyyətli
təhriflər riskinin mövcudluğu yüksək qiymətləndirilmiĢ sahədə)
nəticəsində müəyyən edilə bilər ki, həmin sahə auditorun ciddi diqqətini
tələb edir.
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Ģəxslərin nəzərinə çatdırmalıdır.27 Bir çox hallarda bu, auditorun ciddi
diqqətini tələb edən sahələr ola bilən çox vacib uçot
qiymətləndirmələrinə və əlaqəli açıqlamalara aiddir və həmçinin
əhəmiyyətli risklər kimi də müəyyən edilə bilər.
A24. Bununla yanaĢı, maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri əhəmiyyətli risk
kimi müəyyən edilməyən, 540 saylı BAS-a28 əsasən qiymətləndirmə
qeyri-müəyyənliyinin səviyyəsi yüksək müəyyən edilmiĢ uçot
qiymətləndirmələrinə xüsusi maraq göstərmiĢlər. Bundan əlavə, belə uçot
qiymətləndirmələri rəhbərliyin mühakiməsindən çox asılıdır və çox vaxt
maliyyə hesabatlarının ən mürəkkəb sahələri olur, habelə rəhbərliyin
eksperti ilə auditorun ekspertinin iĢə cəlb olunmasını tələb edə bilər.
Ġstifadəçilər həmçinin qeyd etmiĢlər ki, maliyyə hesabatlarına
əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən uçot siyasəti (və bu siyasətə edilən
əhəmiyyətli dəyiĢikliklər), xüsusilə müəssisədə mövcud olan praktika
sənayedə tətbiq edilən praktikaya uyğun olmadığı hallarda onların
maliyyə hesabatlarını baĢa düĢməsi üçün əhəmiyyətlidir.
Dövr ərzində baĢ vermiĢ əhəmiyyətli hadisələrin və əməliyyatların auditə
təsiri (Ġst: Paraq. 9(c))
A25. Maliyyə hesabatlarına və ya auditə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən
hadisələr və ya əməliyyatlar auditorun ciddi diqqətini tələb edən sahələr
ola bilər və əhəmiyyətli risklər kimi müəyyən edilə bilər. Məsələn,
auditin müxtəlif mərhələlərində auditor rəhbərlik və idarəetməyə məsul
Ģəxslər ilə əlaqəli tərəflər ilə əhəmiyyətli əməliyyatların və ya
müəssisənin adi təsərrüfat fəaliyyətindən kənar olan yaxud digər
səbəblərdən qeyri-adi görünən əhəmiyyətli əməliyyatların maliyyə
hesabatlarına təsiri haqqında təfərrüatlı müzakirələr edə bilər.29
Rəhbərlik auditorun ümumi strategiyasına ciddi təsir edə bilən həmin
əməliyyatların təsdiqlənməsinə, ölçülməsinə, təqdim edilməsinə və ya
açıqlanmasına dair çətin və ya mürəkkəb mühakimələr tətbiq edə bilərdi.
A26. Rəhbərliyin fərziyyələrinə və ya mühakimələrinə təsir edən iqtisadi,
27

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 16(a) paraqrafı.
Bax: 540 saylı ―Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin və
əlaqəli açıqlamaların auditi‖ BAS, 10–11-ci
paraqraf.
29
Bax: 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 16(a), 16(c) və A22 paraqrafları və Əlavə 2.
28
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mühasibat uçotunda, qanunvericilikdə, sənayedə və digər əhəmiyyətli
dəyiĢikliklər auditorun auditə ümumi yanaĢmasına da təsir edə bilər və
nəticədə auditorun ciddi diqqətini tələb edən məsələ yarana bilər.
Ən əhəmiyyətli məsələlər (Ġst: Paraq. 10)
A27. Auditorun ciddi diqqəti tələb edilən məsələlər nəticəsində həmçinin
idarəetməyə məsul Ģəxslərlə əhəmiyyətli qarĢılıqlı əlaqələr yarana bilər.
Auditorun ciddi diqqəti tələb edilən məsələlər haqqında idarəetməyə
məsul Ģəxslərə məlumatvermənin xüsusiyyəti və həcmi çox vaxt auditdə
hansı məsələlərin ən çox əhəmiyyət kəsb etməsini bildirir. Məsələn,
auditorun idarəetməyə məsul Ģəxslərlə auditorun və ya rəhbərliyin
əhəmiyyətli mühakimə yürütdüyü əhəmiyyətli uçot siyasətinin tətbiqi
kimi daha çətin və mürəkkəb məsələlər ilə bağlı daha dərin, tez-tez
təkrarlanan və ya fəal əlaqələri ola bilərdi.
A28. ―Ən əhəmiyyətli məsələlər‖ anlayıĢı müəssisə və aparılmıĢ audit
kontekstində tətbiq edilə bilər. Əslində, auditor tərəfindən əsas audit
məsələlərinin müəyyən edilməsi və nəzərə çatdırılması auditə xas olan
məsələləri müəyyən etmək və auditdə digər məsələlərə nisbətən onların
vacibliyi haqqında mühakimə yürütmək üçün nəzərdə tutulub.

•

Nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərin maliyyə hesabatlarını bütövlükdə
baĢa düĢməsi üçün məsələnin vacibliyi, məsələn, maliyyə
hesabatları üçün onun əhəmiyyətliliyi.

•

Bu məsələyə aid olan əsas uçot siyasətinin xüsusiyyəti və ya bu
sahədəki digər müəssisələrlə müqayisədə rəhbərlik tərəfindən
seçilmiĢ müvafiq uçotun mürəkkəblik yaxud subyektivlik
səviyyəsi.

•

Bu məsələ ilə bağlı dələduzluq və ya səhv nəticəsində düzəliĢ
edilmiĢ və düzəliĢ edilməmiĢ məcmu halında təhriflər olduğu
halda, onların keyfiyyət yaxud kəmiyyət baxımından xüsusiyyəti
və əhəmiyyətliliyi.

•

Audit çərçivəsində məsələyə baxmaq üçün tələb edilən səylərin
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A29. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə çatdırılmıĢ məsələnin
əhəmiyyətliliyini və belə məsələnin əsas audit məsələsi olub-olmadığını
müəyyən etmək üçün müvafiq ola bilən digər mülahizələrə aĢağıdakılar
aiddir:
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xüsusiyyəti və həcmi, o cümlədən:
o

o

Məsələni təhlil etmək üçün və ya sözügedən proseduraların
nəticələrini qiymətləndirmək üçün zəruri olan xüsusi
bacarıqlar və ya biliklər tələb olunduğu halda, onların
səviyyəsi.
TapĢırıq qrupuna dair kənar Ģəxslərin məsələ ilə bağlı
verdiyi məsləhətlərin xüsusiyyəti.

•

Audit prosedurlarının tətbiqində, həmin prosedurların nəticələrinin
qiymətləndirilməsində və auditor rəyinin əsaslandırılması üçün
müvafiq və etibarlı sübutların əldə edilməsində, çətinliklərin
xüsusiyyəti və dərəcəsi, məsələn auditorun mühakimələrinin daha
subyektiv olması.

•

Məsələyə aid olan, müəyyən edilən müvafiq çatıĢmazlıqların
ciddiliyi.

•

Məsələnin bir neçə ayrı, lakin bir-biri ilə əlaqəli audit
mülahizələrinə aid olub-olmaması. Məsələn, uzun müddətli
müqavilələrə əsasən gəlirlərin təsdiqlənməsi, məhkəmə
çəkiĢmələri və ya digər gözlənilməz hallar ilə bağlı auditorun
ciddi diqqəti tələb edilə bilər və onlar digər uçot
qiymətləndirmələrinə təsir edə bilər.

A30. Cari dövr üzrə maliyyə hesabatlarının auditində auditorun ciddi diqqətini
tələb edən ən əhəmiyyətli məsələlərin və onların sayının müəyyən
edilməsinə dair peĢəkar mühakimə tətbiq olunmalıdır.
Auditor
hesabatına daxil ediləcək əsas audit məsələlərin sayına müəssisənin
həcmi və mürəkkəbliyi, fəaliyyətin xüsusiyyəti və mühiti, habelə audit
tapĢırığının faktları və Ģərtləri təsir edə bilər. Ümumiyyətlə, əsas audit
məsələləri kimi nə qədər çox məsələ ilkin olaraq müəyyən edilərsə,
auditorun bu məsələlərin hər birinin ―əsas audit məsələsi‖ anlayıĢına
cavab verib-vermədiyini yenidən nəzərdən keçirməsi zərurəti o qədər
çox ola bilər. Əsas audit məsələlərinin siyahılarının çox uzun olması
həmin məsələlərin audit üçün ən vacib olması fikrinə zidd ola bilər.
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Əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə
Auditor hesabatında xüsusi “Əsas audit məsələləri” bölməsi (Ġst: Paraq. 11)
A31. ―Əsas audit məsələləri‖ bölməsinin auditor hesabatında auditor rəyinə
yaxın yerləĢdirilməsi bu məlumatın vacibliyini vurğulaya bilər və
tapĢırığa aid məlumatın nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilər üçün nəzərə
çarpan dəyərini təsdiqləyə bilər.
A32. ―Əsas audit məsələləri‖ bölməsində ayrı-ayrı məsələlərin təqdim etmə
ardıcıllığı peĢəkar mühakimə predmetidir. Məsələn, həmin məlumatları
auditorun mühakiməsinə əsasən nisbi vaciblik ardıcıllığı ilə təqdim
etmək olar, yaxud məsələlərin maliyyə hesabatlarında açıqlandığı
ardıcıllığa uyğun təĢkil etmək olar. 11-ci paraqrafa əsasən yarımbaĢlıqları
daxil etmək tələbi məsələlərin əlavə fərqləndirilməsi üçün nəzərdə
tutulmuĢdur.
A33. Müqayisəli maliyyə məlumatları təqdim olunduqda, ―Əsas audit
məsələləri‖ bölməsində istifadə edilən ifadələr təsvir edilmiĢ əsas audit
məsələlərin yalnız cari dövr üzrə maliyyə hesabatlarının auditinə aid
olması və həmin maliyyə hesabatlarında əhatə edilən konkret dövrə
(məs.,―31 dekabr 20x1-ci il tarixində bitən il üzrə‖) istinad edə bilməsi
faktına diqqət yönəltmək üçün uyğunlaĢdırılır.

A34. Əsas audit məsələsinin təsvirinin yetərliliyi peĢəkar mühakimə
predmetidir. Əsas audit məsələsinin təsviri nəzərdə tutulmuĢ
istifadəçilərə bu məsələnin audit zamanı ən çox əhəmiyyət kəsb edən
məsələlərdən biri olmasının səbəbini və bu məsələnin audit zamanı
öyrənmə qaydasını baĢa düĢməyə imkan verən qısa və optimal Ģəkildə
izah etmək üçün nəzərdə tutulmuĢdur. ĠxtisaslaĢdırılmıĢ texniki audit
terminlərinin istifadə olunmasının məhdudlaĢdırılması da audit haqqında
kifayət qədər bilikləri olmayan nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərə audit
aparılan zaman auditorun diqqətini konkret məsələlərə yönəltməsinin
əsaslarını baĢa düĢməyə imkan verir. Auditorun təqdim etdiyi
məlumatların xüsusiyyətinin və həcminin müvafiq tərəflərin vəzifələri
baxımından optimal olması nəzərdə tutulur (yəni, auditor faydalı
məlumatları qısa və baĢa düĢülən formada təqdim edir və müəssisə
haqqında ilkin məlumatın uyğun olmayan mənbəyi olmur).
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Ayrı-ayrı əsas audit məsələlərinin təsviri (Ġst: Paraq. 13)
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A35. Ġlkin məlumat müəssisə tərəfindən baĢqa qaydada ictimaiyyətə
açılanmayan (məs, maliyyə hesabatlarına və ya auditor hesabatının
tarixinə mövcud olan digər məlumatlara daxil edilməyən, yaxud, məs.,
maliyyə məlumatlarının qabaqcadan elan edilməsi və ya investorların
brifinqləri kimi rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərin digər
Ģifahi və ya yazılı məlumatlarda əks etdirdiyi) müəssisə haqqında hər
hansı məlumatdır. Həmin məlumata görə müəssisənin rəhbərliyi və
idarəetməyə məsul Ģəxsləri cavabdehdir.
A36. Auditor çalıĢmalıdır ki, müəssisə haqqında ilkin məlumatları qeyrimünasib Ģəkildə təqdim edən əsas audit məsələsini təsvir etməsin. Əsas
audit məsələsinin təsviri özlüyündə adətən müəssisə haqqında ilkin
məlumat deyil, çünki o məsələni audit baxımından təsvir edir. Lakin
məsələnin audit üçün ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri hesab edilməsinin
səbəbini və buna görə əsas audit məsələsi kimi müəyyən edilməsini,
habelə məsələnin audit aparılan zaman nəzərdən keçirilmə qaydasını izah
etmək üçün auditor əlavə məlumatları daxil etməyi zəruri hesab edə bilər,
o Ģərtlə ki, həmin məlumatların açıqlanması qanun və ya qayda ilə
qadağan edilməsin. Auditor həmin məlumatların zəruri olmasını
müəyyən etdikdə, ilkin məlumatların auditor tərəfindən auditor
hesabatında təqdim edilməsi əvəzinə, auditor rəhbərliyə və ya
idarəetməyə məsul Ģəxslərə əlavə məlumatları açıqlamağı təklif edə bilər.
A37. Məsələnin auditor hesabatında daxil ediləcəyini nəzərə alaraq, rəhbərlik
və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər maliyyə hesabatlarında və ya illik
hesabatın əsas audit məsələsinə aid olan baĢqa bölməsində yeni və ya
geniĢləndirilmiĢ məlumatların açıqlanması haqqında qərar qəbul edə
bilər. Həmin yeni və ya geniĢləndirilmiĢ məlumatlar, məsələn, uçot
qiymətləndirmələrində istifadə edilən əsas ehtimalların həssaslığı
haqqında və ya maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri üzrə
münasib alternativlər mövcud olduqda, müəssisə tərəfindən konkret
mühasibat uçotu praktikasının və ya siyasətinin əsaslandırılması
haqqında daha təfərrüatlı məlumatlar vermək məqsədilə açıqlana bilər.
A38. 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da ―illik hesabat‖ termini açıqlanır və
izah olunur ki, rəhbərliyin hesabatı, rəhbərliyin Ģərhi, yaxud operativ və
maliyyə təhlili və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərin oxĢar hesabatları
(məs., rəislərin hesabatı), sədrin bəyanatı, korporativ idarəetmə bəyanatı,
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yaxud daxili nəzarət və risklərin qiymətləndirilməsi hesabatları kimi
sənədlər illik hesabatın tərkib hissəsini təĢkil edə bilər.30 720 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da illik hesabata daxil edilmiĢ digər məlumatlara
aid auditorun məsuliyyətlərindən bəhs edilir. Maliyyə hesabatlarına dair
auditor rəyinin digər məlumatları əhatə etməməsinə baxmayaraq, əsas
audit məsələsinin təsvirini ifadə etdikdə, auditor həmin məlumatları və
müəssisənin ictimaiyyətə açıqladığı məlumatları və ya digər etibarlı
mənbələri nəzərə ala bilər.
_________________________________
A39. Audit aparılan zaman hazırlanmıĢ audit sənədləri də əsas audit
məsələsinin təsvirini ifadə etdikdə, auditor üçün faydalı ola bilər.
Məsələn, idarəetməyə məsul Ģəxslər ilə yazıĢmalar və ya sənədlərdə
rəsmiləĢdirilmiĢ Ģifahi danıĢıqlar auditorun məlumatları auditor
hesabatına daxil etməsi üçün yararlı əsas təĢkil edir. Bunun səbəbi 230
saylı BAS-a əsasən audit sənədlərinin audit aparılan zaman yaranan
əhəmiyyətli məsələləri, onlara dair çıxarılan nəticələri və belə nəticələr
çıxarılan zaman yürüdülən əhəmiyyətli peĢəkar mühakimələri əks
etdirmək, habelə həyata keçirilmiĢ audit prosedurlarının xüsusiyyətini,
müddətini və həcmini, həmin prosedurların nəticələrini və əldə edilən
audit sübutlarını qeydə almaq üçün nəzərdə tutulmasıdır. Bu sənədlər
məsələnin əhəmiyyətini izah edən əsas audit məsələlərinin təsvirini
iĢləyib hazırlamaqda və 18-ci paraqrafın tələbini tətbiq etməkdə auditora
kömək edə bilər.

A40. 13(a)-(b) paraqraflara əsasən məsələnin auditor tərəfindən audit
çərçivəsində ən çox əhəmiyyət kəsb edən hesab edilməsinin səbəbini və
bu məsələnin audit zamanı öyrənilmə qaydasını izah etmək üçün əsas
audit məsələlərinin hər birini təsvir etmək tələb edilir. Müvafiq olaraq,
əsas audit məsələlərinin təsviri maliyyə hesabatlarında açıqlanan
məlumatların yalnız təkrarlanması deyil. Bununla belə, hər hansı
açıqlanmıĢ əlaqəli məlumata edilən istinad nəzərdə tutulmuĢ
istifadəçilərə
kömək edir ki, rəhbərliyin maliyyə hesabatlarını
hazırlayarkən bu məsələni necə öyrəndiyini baĢa düĢsünlər.
A41. AçıqlanmıĢ əlaqəli məlumat(lar)dan əlavə, auditor diqqətini onların əsas
30

720 saylı ―Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarını əks etdirən sənədlərdəki digər məlumatlar üzrə
auditorun məsuliyyəti‖ BAS, 12(a) və A1-A3 paraqrafları.
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aspektlərinə yönəldə bilər. Konkret məsələnin cari dövr üzrə maliyyə
hesabatlarına necə təsir etməsinə dair konkret aspektlərin və ya amillərin
rəhbərlik tərəfindən açıqlanma səviyyəsi nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərin
məsələnin əsas audit məsələsi olmasının səbəbini baĢa düĢmələri üçün
auditora audit çərçivəsində məsələnin öyrənilmə qaydasının konkret
aspektlərini dəqiq müəyyən etməyə kömək edə bilər. Məsələn:
•

Müəssisə uçot qiymətləndirmələri haqqında mükəmməl açıqlama
daxil etdiyi zaman, məsələnin audit zamanı ən çox əhəmiyyət kəsb
edən məsələlərdən biri olmasının səbəbinin və məsələnin audit
zamanı öyrənilmə qaydasının izah edilməsi çərçivəsində, auditor
diqqətini əsas ehtimalların açıqlanmasına, mümkün olan
nəticələrin diapazonunun açıqlanmasına və qiymətləndirmənin
qeyri-müəyyənliyinin və ya ən vacib qiymətləndirmə dəyərlərinin
əsas mənbələrinə aid olan keyfiyyət və kəmiyyətə dair açıqlanan
digər məlumatlara yönəldə bilər.

•

Auditor 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən müəssisənin
fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi
Ģübhə altına ala bilən hadisələrlə və ya Ģərtlərlə bağlı əhəmiyyətli
qeyri-müəyyənliyin olmadığına dair nəticəyə gəldiyi zaman, buna
baxmayaraq, auditor müəyyən edə bilər ki, 570 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS üzrə auditorun yerinə yetirdiyi iĢdən irəli gələn
nəticəyə aid olan bir və ya bir neçə məsələ əsas audit məsələsidir.
Belə hallarda, həmin əsas audit məsələlərinin auditor hesabatında
auditor tərəfindən təsvir edilməsi maliyyə hesabatlarında
açıqlanan, müəyyən edilmiĢ hadisələrin və ya Ģərtlərin aspektlərini
(məsələn, əhəmiyyətli əməliyyat itkiləri, mövcud olan borc alma
imkanları və borcu təkrar maliyyələĢdirmək imkanı və ya kredit
öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi və müvafiq yüngülləĢdirici
amillər) əhatə edə bilər.31

Auditorun məsələni audit üçün ən çox əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri
hesab etməsinin səbəbi (Ġst: Paraq. 13(a))
A42. Əsas audit məsələsinin auditor hesabatında təsviri məsələnin əsas audit
məsələsi kimi müəyyən edilməsinin səbəbini izah etmək üçün nəzərdə
31

Bax: 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, A3 paraqrafı.
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tutulmuĢdur. Müvafiq olaraq, əsas audit məsələlərinin müəyyən
edilməsinə aid olan, 9-10-cu paraqraflardakı tələblər və A12–A29-cu
paraqraflardakı tətbiqetmə üzrə materiallar belə məsələlər haqqında
auditor hesabatında məlumat- vermə qaydasını nəzərə almaqda auditora
kömək edə bilər. Məsələn, konkret məsələnin auditorun ciddi diqqətini
tələb etməsi və audit çərçivəsində ən çox əhəmiyyət kəsb etməsi
haqqında nəticə çıxarmağa auditoru məcbur edən amillərin izah edilməsi
çox ehtimal ki, nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərə maraqlı olar.

A44. Məsələni müəssisənin konkret Ģəraitləri ilə bilavasitə əlaqələndirilməsi də
belə təsvirlərin vaxt keçdikcə həddən artıq standartlaĢdırılma və
faydasının azalma ehtimalını minimuma endirməyə kömək edə bilər.
Məsələn, müəyyən məsələlər sahədəki Ģəraitlərə və ya maliyyə
hesabatlarının tərtib edilməsinin mürəkkəbliyinə görə konkret sahədə bir
sıra müəssisələrdə əsas audit məsələləri kimi müəyyən edilə bilər.
Auditorun məsələni ən çox əhəmiyyət kəsb edən hesab etməsinin
səbəbini təsvir etdikdə, təsviri nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərə daha çox
uyğunlaĢdırmaq üçün məqsədəuyğun olar ki, auditor müəssisəyə xas olan
aspektləri (məs., cari dövr üzrə maliyyə hesabatları tərtib edilən zaman
yürüdülən müvafiq mühakimələri) qeyd etsin. Bu, həmçinin bir neçə
müddət ərzində təkrarlanan əsas audit məsələlərini təsvir etdikdə də
vacib ola bilər.
A45. Təsvirdə həmçinin auditoru, audit Ģərtlərini nəzərə alaraq, məsələni ən
çox əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri kimi müəyyən etməyə
məcbur edən əsas mülahizələrə istinad ola bilər, məsələn:
•

Auditorun audit sübutlarını əldə etmək imkanına təsir edən
iqtisadi Ģəraitlər, məsələn, müəyyən maliyyə alətləri üçün qeyriaktiv bazarlar.

•

Yeni və ya hazırlanan uçot siyasətləri, məsələn, tapĢırıq qrupunun
audit təĢkilatının ekspertləri ilə məsləhətləĢdiyi müəssisəyə və ya
sahəyə aid məsələlər.

•

Müəssisənin strategiyasında və ya biznes modelində edilən,
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A43. Əsas audit məsələsinin təsvirində daxil ediləcəkləri müəyyən edən
zaman, auditor məlumatın nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilər üçün müvafiq
olub-olmadığını nəzərə almalıdır. Bura auditi və auditor mühakimələrini
daha yaxĢı baĢa düĢməyə imkan verib-verməməyin təsviri aid ola bilər.
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maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir edən dəyiĢikliklər.
Məsələ audit zamanı necə öyrənilmiĢdir (Ġst: Paraq. 13(b))
A46. Əsas audit məsələsinin audit zamanı necə öyrənildiyini təsvir etmək üçün
auditor hesabatında təqdim edilən təfərrüatların sayı peĢəkar
mühakimənin predmetidir. 13(b) paraqrafına əsasən, auditor aĢağıdakıları
təsvir edə bilər:
•

Auditorun məsələyə ən çox aidiyyəti olan və ya qiymətləndirilmiĢ
əhəmiyyətli təhrif riskinə uyğun olan cavab tədbirlərinin və ya
yanaĢmasının aspektləri;

•

Yerinə yetirilmiĢ prosedurların qısa icmalı;

•

Auditorun yerinə yetirdiyi prosedurların nəticələrinin göstərilməsi;
yaxud

•

Məsələ ilə bağlı əsas müĢahidələr,

yaxud bu komponentlərin hər hansı birləĢməsi.
Qanunlar, qaydalar və ya milli audit standartları əsas audit məsələsini
təsvir etmək üçün xüsusi forma və ya məzmun təyin edə bilər, yaxud bu
komponentlərdən birinin və ya bir neçəsinin daxil edilməsini nəzərdə
tuta bilər.
A47. Nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərin ümumilikdə maliyyə hesabatlarının
auditi baxımından əsas audit məsələsinin əhəmiyyətini, habelə əsas audit
məsələləri ilə auditor hesabatının digər komponentləri, o cümlədən
auditor rəyi, arasında mövcud olan əlaqələri baĢa düĢmələri üçün
ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, əsas audit məsələsinin təsvirində istifadə
edilən ifadələr:
•

Maliyyə hesabatlarına dair rəyin formalaĢdırılması zamanı
məsələnin auditor tərəfindən müvafiq qaydada həll olunmadığını
nəzərdə tutmasın.

•

Ġfadələrin ümumi və ya standart olmasına yol verməməklə yanaĢı,
məsələni bilavasitə müəssisənin konkret Ģəraitləri ilə
əlaqələndirsin.

•

Maliyyə hesabatlarında müvafiq məlumatlar açıqlandığı halda,

701 saylı BAS

1020

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA ƏSAS AUDĠT MƏSƏLƏLƏRĠ
HAQQINDA MƏLUMATVERMƏ

məsələnin həmin məlumatlarda necə ifadə edilməsini nəzərə alsın.
•

Maliyyə hesabatlarının ayrı-ayrı komponentlərinə dair ayrıca rəy
daxil etməsin və ya nəzərdə tutmasın.

A48. Auditorun məsələyə dair cavab tədbirlərinin və ya yanaĢmasının
aspektlərinin təsviri, xüsusilə audit yanaĢması üçün müəssisənin
faktlarına və Ģərtlərinə əhəmiyyətli dərəcədə uyğunlaĢdırılma tələb
etdikdə, əhəmiyyətli təhrif riskinə qarĢı cavab tədbirlərinin yerinə
yetirilməsi üçün tələb edilən qeyri-adi Ģərtləri və auditorun əhəmiyyətli
mühakiməsini baĢa düĢməkdə nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərə kömək edə
bilər. Bundan əlavə, müəyyən dövrdə audit yanaĢmasına müəssisəyə aid
olan Ģərtlər, iqtisadi Ģərtlər və ya sahədə edilən dəyiĢiklər təsir edə bilər.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər ilə bu məsələ üzrə məlumatvermə ilə bağlı
əlaqələrin xüsusiyyətinə və həcminə istinad etmək də auditor üçün
faydalı ola bilər.

A50. Auditorun yerinə yetirdiyi prosedurları təsvir etdikdə, xüsusilə auditin
mürəkkəb, mühakimə tələb edilən sahələrində, çətinliklər ola bilər.
Məsələn, qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhrif riskinə auditorun cavab
tədbirlərinin xüsusiyyətləri və həcmi, və istifadə edilən auditorun
əhəmiyyətli mühakimələri haqqında müvafiq qaydada məlumat verən,
yerinə yetirilmiĢ prosedurları qısa formada ifadə etmək çətin ola bilər.
Buna baxmayaraq, məsələnin audit çərçivəsində necə öyrənildiyi
haqqında məlumat vermək üçün yerinə yetirilmiĢ müəyyən prosedurları
təsvir etməyi auditor zəruri hesab edə bilər. Belə təsvir prosedurların
təfərrüatlı Ģərhini daxil etmək əvəzinə, əsasən ümumi xarakterli ola bilər.
A51. A46-cı paraqrafda qeyd olunduğuna əsasən, auditor hesabatındakı əsas
audit məsələsinin təsvirində auditorun həyata keçirdiyi cavab
32

620 saylı ―Auditorun ekspertlərinin iĢindən istifadə edilməsi‖ BAS.
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A49. Məsələn, qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliyinin yüksək olması
müəyyən edilmiĢ uçot qiymətləndirməsinə dair auditor yanaĢmasını
(məsələn, mürəkkəb maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi) təsvir
etdikdə, auditor istəyə bilər ki, auditorun ekspertinin iĢə götürməsini və
ya cəlb etməsini qeyd etsin. Auditorun ekspertinin belə istifadə
olunmasına edilən istinad maliyyə hesabatlarına dair rəyə görə auditorun
məsuliyyətini azaltmır və bu səbəbdən 620 saylı BAS-ın32 14-15-ci
paraqraflarına zidd deyil.
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tədbirlərinin nəticələrini də göstərə bilər. Bununla yanaĢı, belə olduğu
halda, ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, təsvirdə ayrı əsas audit məsələsi üzrə
fərqli rəyin olmasına və ya təsvirin ümumilikdə maliyyə hesabatlarına
dair auditor rəyini Ģübhə altına almasına dair təsəvvür yaranmasın.
Əsas audit məsələsi olması müəyyən edilmiş məsələ haqqında auditor
hesabatında məlumat verilmədiyi hallar (Ġst: Paraq. 14)
A52.

Qanun və ya qaydalar əsas audit məsələsi kimi müəyyən edilən
konkret məsələnin rəhbərlik və ya auditor tərəfindən ictimaiyyətə
açıqlanmasını qadağan edə bilər. Məsələn, qanun və ya qaydalar
konkret olaraq, baĢ vermiĢ və ya ehtimal edilən qanunsuz hərəkət
(məsələn, çirkli pulların yuyulması ilə bağlı və bağlı olması
ehtimal edilən məsələlər) üzrə müvafiq səlahiyyətli qurum
tərəfindən istintaqın aparılmasına mane ola bilən məlumatların açıq
Ģəkildə yerləĢdirilməsini
qadağan edə bilər.

A53. 14(b) paraqrafında qeyd olunduğu kimi, əsas audit məsələsi kimi
müəyyən edilmiĢ məsələ haqqında auditor hesabatında məlumat
verilmədiyi hallar çox az-az olur. Bunun səbəbi nəzərdə tutulmuĢ
istifadəçilər üçün auditin daha çox Ģəffaflığının təmin edilməsinin
ictimaiyyətin maraqlarına yönəldilmiĢ hesab edilməsidir. Müvafiq
olaraq, əsas audit məsələsi haqqında məlumat verməməyə dair
mühakimə yalnız o hallarda məqsədəuyğun olar ki, həmin
məlumatvermə nəticəsində müəssisə və ya ictimaiyyət üçün mənfi
təsirlər elə əhəmiyyətli hesab edilir ki, onların məsələ haqqında
məlumatvermənin ictimaiyyət üçün faydasından çox olacağı
əsaslandırılmıĢ Ģəkildə ehtimal edilir.
A54. Əsas audit məsələsi haqqında məlumatın verilməməsinə dair qərar qəbul
edildikdə, belə məsələyə aid faktlar və Ģərtlər nəzərə alınır. Rəhbərlik və
idarəetməyə məsul Ģəxslər ilə məlumatlandırma əlaqələri auditora məsələ
haqqında məlumatvermə nəticəsində yarana bilən mənfi təsirlərin
əhəmiyyətinə dair rəhbərliyin fikirlərini baĢa düĢməyə kömək edir.
Məsələn, rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslər ilə məlumatlanıdrma
əlaqələri belə məsələlər haqqında məlumat verib-verməməyi
müəyyənləĢdirdikdə, aĢağıdakıları etməklə, auditorun mühakiməsi
haqqında məlumat verməyə kömək edir:
701 saylı BAS
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•

Auditora
müəssisə
tərəfindən
məsələnin
ictimaiyyətə
açıqlanmamasının səbəbini (məs., qanunvericiliyə və ya maliyyə
hesabatlarının digər əsas prinsiplərinə əsasən açıqlanmanın
gecikdirilməsinə və ya məsələnin açıqlanmamasına icazə verildiyi
halda) və açıqlanmamanın mənfi nəticələri olduğu halda, onlara
dair rəhbərliyin fikrini baĢa düĢməyə kömək etmək. Rəhbərlik
mənfi təsirlərin nəzərə alınmasına aid ola bilən qanunların,
qaydaların və ya digər səlahiyyətli mənbələrin müəyyən
aspektlərinə (həmin aspektlərə, məs., müəssisənin ticarət
danıĢıqlarına və ya rəqabət imkanına zərər vurma aid ola bilər)
diqqət cəlb edə bilər. Bununla yanaĢı, rəhbərliyin mənfi təsirlər
haqqında fikirləri 14 (b) paraqrafına əsasən auditoru belə
məlumatvermənin mənfi təsirlərinin ictimaiyyət üçün faydasından
çox olub-olmasını əsaslandırılmıĢ Ģəkildə ehtimal edilməsini
müəyyən etmək zəruriyyətindən azad etmir.

•

Müvafiq qanunvericilik, hüquq mühafizə və ya nəzarət orqanları
ilə bu məsələ ilə bağlı hər hansı məlumatlandırmanın olubolmamasını, məsələn, belə söhbətlərin məsələ haqqında
ictimaiyyətə məlumatların açıqlanmasının müvafiq olmamasının
səbəbinə dair rəhbərliyin təsdiqləmələrini əsaslandırıbəsaslandırmamasını göstərmək.

•

Müvafiq hallarda auditora imkan vermək ki, rəhbərliyə və
idarəetməyə məsul Ģəxslərə məsələ haqqında məlumatları
ictimaiyyətə açıqlamağı təklif etsin. Məsələn, bu o vaxt mümkün
ola bilər ki, rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məlumatvermə ilə bağlı narahatlıqları məsələyə aid konkret
aspektlərlə elə məhdudlaĢsın ki, bu məsələ haqqında müəyyən
məlumatların məxfiliyi nisbətən az olsun və onun haqqında
məlumat vermək mümkün olsun.

Auditor həmçinin belə məlumatvermə nəticəsində yaranan mənfi
təsirlərin əhəmiyyəti haqqında rəhbərliyin fikri də daxil olmaqla,
məsələnin ictimaiyyətə açıqlanmasına dair rəhbərlikdən yazılı
təqdimatların əldə edilməsini zəruri hesab edə bilər.
A55. Həmçinin auditor üçün müvafiq etik normalar baxımından məsələnin əsas
audit məsələsi kimi müəyyən edilməsi haqqında məlumatvermənin
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nəticələrini nəzərə almaq lazım ola bilər. Bundan əlavə, auditordan
qanun və ya qaydalarla tələb oluna bilər ki, məsələ haqqında auditor
hesabatında məlumatın verilib-verilməməsindən asılı olmayaraq,
müvafiq səlahiyyətli qanunverici, hüquq-mühafizə və ya nəzarət
orqanlarına məsələ ilə bağlı məlumat versin. Belə məlumatvermə
həmçinin məsələ haqqında məlumatvermə nəticəsində yarana bilən
mənfi təsirlərin auditor tərəfindən nəzərə alınması haqqında məlumat
vermək üçün faydalı ola bilər.
A56. Məsələ haqqında məlumat verməmək qərarı ilə bağlı auditorun nəzərə
aldığı aspektlər mürəkkəbdir və auditorun əhəmiyyətli mühakiməsinin
tətbiq edilməsini tələb edir. Nəticə etibarı ilə, auditor hüquqĢünasın
xidmətlərindən istifadə etməyi məqsədəuyğun hesab edə bilər.
Digər şəraitlərdə “Əsas audit məsələləri” bölməsinin forması
və məzmunu (Ġst: Paraq. 16)
A57. 16-cı paraqrafın tələbləri üç Ģəraitdə tətbiq edilir:
(i)

Auditor 10-cu paraqrafa uyğun olaraq əsas audit məsələlərinin
mövcud olmadığını müəyyən edir (bax: A59 paraqrafı).

(ii)

Auditor 14-cü paraqrafa uyğun olaraq əsas audit məsələsi
haqqında auditor hesabatında məlumat verilməyəcəyini və əsas
audit məsələləri kimi müəyyən edilən digər məsələlərin mövcud
olmadığını müəyyən edir.

(iii)

Əsas audit məsələləri kimi yalnız 15-ci paraqrafa əsasən məlumat
verilmiĢ məsələlər müəyyən edilir.

A58. Auditor məlumat veriləsi əsas audit məsələlərinin mövcud olmadığını
müəyyən etdiyi halda, auditor hesabatında təqdim edilən məlumatların
nümunəsi aĢağıda verilir:
Əsas audit məsələləri
[―ġərti (müsbət) rəy üçün əsaslar‖ bölməsində və ya
―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik‖ bölməsində təsvir
edilən məsələ istisna olmaqla,] biz müəyyən etdik ki,
hesabatımızda məlumat veriləcək [digər] audit
701 saylı BAS
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məsələləri mövcud deyil.
A59. Əsas audit məsələlərinin müəyyən edilməsi auditorun ciddi diqqəti tələb
edilən məsələlərin nisbi vacibliyi haqqında mühakiməni nəzərdə tutur.
Bu səbəbdən, nadir hallarda listinq subyektinin ümumi təyinatlı maliyyə
hesabatlarının tam dəstinin auditoru tərəfindən idarəetməyə məsul
Ģəxslərin nəzərinə çatdırılmıĢ məsələlərdən heç olmasa bir əsas audit
məsələsi haqqında auditor hesabatında məlumat veriləcəyi müəyyən
edilmir. Bununla yanaĢı müəyyən məhdud Ģəraitlərdə (məs., fəaliyyətinin
həcmi çox məhdud olan listinq subyekti) auditor müəyyən edə bilər ki,
10-cu paraqrafa uyğun olaraq əsas audit məsələsi mövcud deyil, çünki
auditorun ciddi diqqəti tələb edilən məsələlər mövcud deyil.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumatvermə (Ġst: Paraq. 17)

A61. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumatvermə imkan verir ki, onların
auditor hesabatında auditor tərəfindən məlumat verilməsi nəzərdə tutulan
əsas audit məsələləri haqqında məlumatları olsun və onlar, zəruri
hallarda məlumatları aydınlaĢdıra bilsinlər. Auditor söhbətin gediĢini
asanlaĢdırmaq məqsədilə idarəetməyə məsul Ģəxslərə auditor hesabatının
layihəsini təqdim etməyi məqsədəuyğun hesab edə bilər. Ġdarəetməyə
məsul Ģəxslərə məlumatvermə maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi
prosesində onların vacib rol oynamasını təsdiqləyir və idarəetməyə
məsul Ģəxslərə əsas audit məsələləri ilə bağlı auditorun qərarlarının
əsasını və auditor hesabatında həmin məsələlərin necə təsvir olunacağını
baĢa düĢməyə imkan verir. Bu, həmçinin, idarəetməyə məsul Ģəxslərə
33

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 21-ci paraqraf.
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A60. 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə əsasən, auditor
idarəetməyə məsul Ģəxslər ilə vaxtlı-vaxtında əlaqə saxlamalıdır.33 Əsas
audit məsələləri ilə bağlı vaxtı vaxtında əlaqənin saxlanılması tapĢırığın
Ģəraitlərindən asılı olaraq, dəyiĢəcək. Lakin, auditin planlaĢdırılmıĢ
həcmini və müddətlərini müzakirə edən zaman auditor əsas audit
məsələlərinə dair ilkin fikirləri haqqında məlumat verə bilər, sonra isə
audit nəticələri haqqında məlumat verdiyi zaman, belə məsələləri
müzakirə edə bilər. Bu, maliyyə hesabatları dərc edilməyə hazırlanan
zaman, əsas audit məsələləri haqqında iki tərəfli geniĢ müzakirə aparmaq
cəhdinin praktiki çətinliklərini qismən aradan qaldırmağa kömək edə
bilər.
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imkan verir ki, auditor hesabatında həmin məsələlər haqqında
məlumatvermə baxımından yeni və ya tam məlumatların açıqlanmasının
məqsədəuyğun olub-olmasını nəzərə almağa imkan verir.
A62. 17(a) paraqrafına əsasən idarəetməyə məsul Ģəxslər ilə əlaqənin
saxlanması həmçinin əsas audit məsələsi kimi müəyyən edilən məsələ
haqqında auditor hesabatında məlumat verilməyən nadir hallara da aiddir
(bax paraqraflar 14 və A54).
A63. Auditor hesabatında məlumat veriləcək əsas audit məsələlərinin
olmaması auditor tərəfindən müəyyən edildikdə, 17(b) paraqrafa uyğun
olaraq idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat vermək tələbi auditora audit
və yarana bilən əhəmiyyətli məsələlər ilə tanıĢ olan Ģəxslər ilə (o
cümlədən təyin olunduğu hallarda, audit tapĢırığının keyfiyyətə nəzarət
üzrə müĢahidəçi-ekspertinə) əlavə söhbət etmək imkanı verə bilər. Belə
söhbətlər nəticəsində auditor əsas audit məsələlərinin olmaması haqqında
qərarına yenidən baxa bilər.
SənədləĢdirmə (Ġst: Paraq. 18)
A64. 230 saylı BAS-ın 8-ci paraqrafının tələblərinə əsasən, auditor auditlə
öncədən əlaqəsi olmayan təcrübəli auditorun digər aspektlərlə yanaĢı
əhəmiyyətli peĢəkar mühakimələri də dərk etməsinə yetərincə imkan
yaradan audit sənədlərini hazırlamalıdır. Əsas audit məsələləri
baxımından belə peĢəkar mühakimələrə idarəetməyə məsul Ģəxslərin
nəzərinə çatdırılmıĢ məsələlərdən auditorun ciddi diqqəti tələb edilən
məsələlərin və bu məsələlərin hər birinin əsas audit məsələsi olubolmadığının müəyyən edilməsi aiddir. Buna dair
auditorun
mühakimələri çox ehtimal ki, auditorun idarəetməyə məsul Ģəxslərə
verdiyi məlumatların sənədləĢdirilməsi və hər bir ayrı məsələyə aid
sənədlərlə
(bax: A39 paraqrafı), habelə audit zamanı yaranan
əhəmiyyətli məsələlərin digər müəyyən sənədləri (məs., yekunlaĢdırıcı
memorandum) ilə müĢayiət olunmalıdır. Bununla yanaĢı, bu BAS-a
əsasən auditordan tələb olunmur ki, idarəetməyə məsul Ģəxslərin
nəzərinə çatdırılmıĢ digər məsələlərin auditorun ciddi diqqətini tələb
edən
məsələ
olmadığının
səbəbini
sənədləĢdirsin.
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705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli
rəylər‖ beynəlxalq audit standartı (BAS) 200 saylı ―Müstəqil auditorun
ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS ilə əlaqəli Ģəkildə oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-a1 uyğun olaraq rəy formalaĢdırarkən, auditor tərəfindən maliyyə
hesabatlarına dair fərqli rəyin bildirilməsi zəruri hesab edildiyi zaman
müvafiq hesabat hazırlamaqla bağlı auditorun məsuliyyətindən
bəhs edir. Bu BAS həmçinin auditor tərəfindən fərqli rəyin ifadə edilməsi
auditor hesabatının formasına və məzmununa necə təsir etməsindən bəhs
edir. Bütün hallarda 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da hesabatvermə
tələbləri tətbiq olunur və bu BAS-ın tələbləri ilə açıq Ģəkildə əks etdirildiyi
və ya düzəliĢ edildiyi hallar istisna olmaqla, onlar bu BAS-da təkrarlanmır.
Fərqli rəyin növləri
2. Bu BAS fərqli rəylərin aĢağıdakı üç əsas növünü müəyyən edir:
Ģərti müsbət rəy, mənfi rəy və rəydən imtina. Fərqli rəyin hansı
növünün uyğun olması ilə bağlı qərar aĢağıdakılardan asılıdır:
(a) Fərqli rəyin bildirilməsinə səbəb olan məsələnin xüsusiyyəti,
yəni maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olubolmaması, yaxud yetərli münasib audit sübutları əldə etmək
mümkün olmadığı halda maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflərin ola bilməsi; habelə
(b) Bu məsələnin maliyyə hesabatlarına faktiki təsirinin və ya
mümkün təsirinin nüfuzedici olması barədə auditorun
peĢəkar mühakiməsi. (Ġst: Paraq. A1)
3. Bu BAS 15 dekabr 2016-cı il tarixindən tez olmayaraq baĢa çatan
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditinə tətbiq edilir.

Məqsəd
4. Auditorun məqsədi aĢağıdakı hallarda maliyyə hesabatları barədə
aydın Ģəkildə lazımi fərqli rəy bildirməkdən ibarətdir:
(a) Auditor əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsaslanaraq, bu fikrə
gəlir ki, maliyyə hesabatları bütövlükdə əhəmiyyətli təhriflərdən azad deyildir; yaxud
1

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS.
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(b) Auditor bütövlükdə maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli
təhriflərin olmamasını təsdiqləyən yetərli münasib audit
sübutları əldə edə bilmir.

AnlayıĢlar
5. BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənaları ifadə
edir:
(a) Nüfuzetmə (Pervasive) - Təhriflər kontekstində istifadə
edilən termin olub, təhriflərin maliyyə hesabatlarına təsirini
və ya yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilə
bilməməsi səbəbindən aĢkar edilə bilməyən təhriflərin
maliyyə hesabatlarına mümkün təsirini (əgər olarsa) təsvir
edir. Auditorun mühakiməsinə görə maliyyə hesabatlarına
nüfuzedici təsirlər:
(i)

Maliyyə hesabatlarının ayrı-ayrı elementləri, hesabları və ya maddələri ilə məhdudlaĢmır;

(ii)

Əgər məhdudlaĢarsa, maliyyə hesabatlarının xeyli
hissəsini təmsil edir və ya edə bilər; habelə

(iii)

Açıqlamalarla əlaqədar olaraq, istifadəçilərin maliyyə hesabatlarını baĢa düĢmələri üçün əsaslı əhəmiyyət daĢıyır.

(b) Fərqli rəy (Modified opinion) – Maliyyə hesabatlarına dair
Ģərti müsbət rəy, mənfi rəy və ya rəydən imtina.

Tələblər
Auditorun fərqli rəy bildirməsinə zərurətin yarandığı hallar
6. Auditor aĢağıdakı hallarda fərqli rəy bildirməlidir:
(a) Auditor əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsaslanaraq, maliyyə
hesabatlarının bütövlükdə əhəmiyyətli təhriflərdən azad olmaması barədə qənaətə gəldikdə; yaxud (Ġst: Paraq. A2-A7)
(b) Auditor maliyyə hesabatlarının bütövlükdə əhəmiyyətli
təhriflərdən azad olmaması barədə nəticə çıxarmaq üçün
yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilmədikdə. (Ġst:
Paraq. A8-A12)
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Fərqli auditor rəyinin növünün müəyyənləĢdirilməsi
Şərti müsbət rəy
7. Auditor aĢağıdakı hallarda Ģərti müsbət rəy bildirməlidir:
(a) Yetərli münasib audit sübutları əldə etdikdən sonra auditor
təhriflərin istər ayrılıqda, istərsə də məcmu halında birlikdə
maliyyə hesabatlarına təsirinin nüfuzedici deyil,
əhəmiyyətli xarakter daĢıması qənaətinə gəlir; yaxud
(b) Auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit
sübutları əldə edə bilməsə də, auditor, əgər mövcud
olarsa, müəyyən edilməmiĢ təhriflərin maliyyə
hesabatlarına mümkün təsirinin nüfuzedici deyil, əhəmiyyətli
xarakter daĢıması barədə nəticə çıxarır.
Mənfi rəy
8. Auditor yetərli münasib audit sübutları əldə etdikdən sonra həmin
təhriflərin istər ayrılıqda, istərsə də məcmu halında birlikdə,
maliyyə hesabatları üçün eyni vaxtda həm əhəmiyyətli, həm də
nüfuzedici xarakterdə olması qənaətinə gəldiyi zaman mənfi rəy
bildirməlidir.
9. Öz rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit sübutları
əldə edə bilmədikdə və müəyyən edilməmiĢ təhriflərin maliyyə
hesabatlarına mümkün təsirinin həm əhəmiyyətli, həm də nüfuzedici xarakterdə ola bilməsi barədə qənaətə gəldiyi zaman auditor rəy verməkdən imtina etməlidir.
10. Auditor bir neçə qeyri-müəyyənlik amillərindən ibarət həddən
artıq nadir hallarda, qeyri-müəyyənliklərin hər biri ilə bağlı
yetərli münasib audit sübutları əldə etmiĢ olmasına baxmayaraq,
həmin qeyri-müəyyənliklərin potensial qarĢılıqlı əlaqəsi və onların maliyyə hesabatlarına mümkün kumulyativ təsiri səbəbindən
maliyyə hesabatları barədə rəy formalaĢdırmağın qeyri-mümkün
olması barədə qənaətə gəldiyi zaman rəy bildirməkdən imtina etməlidir.
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Audit tapşırığını qəbul etdikdən sonra rəhbərliyin qoyduğu
məhdudiyyətlər səbəbindən yetərli münasib audit sübutları əldə
edə bilməməyin nəticəsi
11. Əgər tapĢırığı qəbul etdikdən sonra auditor auditin əhatə dairəsinə rəhbərliyin məhdudiyyət qoymasından xəbər tutarsa və auditorun fikrincə, bu, maliyyə hesabatları barədə Ģərti müsbət rəy
ifadə etməyi və ya rəydən imtina etməyi zəruri edərsə, auditor
rəhbərlikdən bu məhdudiyyəti götürməsini tələb etməlidir.
12. Rəhbərlik bu BAS-ın 11-ci paraqrafında istinad olunan
məhdudiyyəti götürməkdən imtina etdikdə, idarəetməyə məsul
Ģəxslərin hamısı müəssisənin idarə edilməsinə cəlb olunmadığı halda,
auditor bu məsələni idarəetməyə məsul Ģəxslərə xəbər verməli2
və yetərli münasib audit sübutları əldə etmək üçün alternativ
prosedurları yerinə yetirməyin mümkünlüyünü müəyyən etməlidir.
13. Əgər auditorun yetərli münasib audit sübutları əldə etmək imkanı
yoxdursa, o, müvafiq nəticələri aĢağıdakı kimi qiymətləndirməlidir:
(a) Əgər auditor müəyyən edilməmiĢ təhriflərin, əgər mövcud
olarsa, maliyyə hesabatlarına mümkün təsirinin nüfuzedici
olmasa da, əhəmiyyətli ola bilməsi qənaətinə gələrsə, o zaman
Ģərti müsbət rəy bildirməlidir; yaxud
(b) Əgər auditor müəyyən edilməmiĢ təhriflərin, əgər mövcud
olarsa, maliyyə hesabatlarına mümkün təsirinin həm əhəmiyyətli,
həm də nüfuzedici ola bilməsi və nəticədə rəyin qiymətləndirilməsinin bu vəziyyətinin ciddiliyini xəbər vermək üçün
adekvat olmaması qənaətinə gələrsə, onda auditor:
(i)

tətbiq olunan qanun və qaydalarla qadağan edilməyibsə və məqsədəuyğundursa, audit tapĢırığından
imtina etməlidir; yaxud (Ġst: Paraq. A13)

(ii)

auditor hesabatının hazırlanmasından əvvəl audit
tapĢırığından imtina etmək məqsədəuyğun deyilsə və
ya qadağan edilibsə, maliyyə hesabatları barədə rəydən imtina etməlidir. (Ġst: Paraq. A14)

14. Əgər auditor 13(b)(i) paraqrafında nəzərdə tutulduğu kimi, audit
2

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, 13-cü paraqraf.
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tapĢırığından imtina edərsə, imtinadan əvvəl auditor idarəetməyə
məsul Ģəxslərə audit zamanı müəyyən edilmiĢ və rəyin dəyiĢdirilməsinə səbəb ola biləcək təhriflərlə bağlı bütün məsələlər
barədə məlumat verməlidir. (Ġst: Paraq. A15)
Mənfi rəy və ya rəydən imtina ilə bağlı digər mülahizələr
15. Auditor maliyyə hesabatları haqqında fərqli rəy ifadə etməyi və
ya rəydən imtina etməyi zəruri hesab etdikdə, bu auditor
hesabatına eyni maliyyə hesabatları çərçivəsi baxımından ayrıca
maliyyə hesabatlarına və ya onun bir və ya daha çox ayrıca elementlərinə, hesablarına və ya maddələrinə dair müsbət rəy daxil
edilməməlidir. Bu Ģəraitlərdə eyni hesabata bu cür müsbət rəyin
daxil edilməsi3 auditorun bütövlükdə maliyyə hesabatı barədə
mənfi rəyinə və ya rəydən imtina etməsinə zidd ola bilər. (Ġst:
Paraq. A16)
Rəy dəyiĢdirilərkən auditor hesabatının forma və məzmunu
Auditor rəyi
16. Auditor fərqli rəy verdikdə, ―Rəy‖ bölməsi üçün ―ġərti müsbət rəy‖,
―Mənfi rəy‖, yaxud ―Rəydən imtina‖ baĢlıqlarını istifadə etməlidir. (Ġst:
Paraq. A17-19)
ġərti müsbət rəy

(a) Ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq hesabat verərkən, əlavə
edilən maliyyə hesabatları [maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə] müvafiq olaraq, bütün əhəmiyyətli aspektlər
baxımından [...] ədalətli əks etdirir (və ya [...] düzgün və ədalətli
təsəvvür yaradır).
(b) Uyğunluq çərçivəsinə əsasən, hesabat verərkən əlavə edilən maliyyə
hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından [maliyyə
3

805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Xüsusi mülahizələr – ayrıca maliyyə hesabatlarının və maliyyə hesabatının
xüsusi elementlərinin, hesablarının və ya maddələrinin auditi‖ BAS auditorun maliyyə hesabatının bir və
ya daha çox xüsusi elementi, hesabları və maddələrinə dair ayrıca rəy ifadə etməklə məĢğul
olduğu Ģərtlərdən bəhs edir.
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17. Auditor maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər səbəbindən
Ģərti müsbət rəy ifadə etdikdə, o, özünün fikrincə, ―ġərti
müsbət rəy üçün əsaslar‖ bölməsində təsvir olunmuĢ məsələnin
(məsələlərin) təsiri istisna olmaqla, aĢağıdakılar göstərilməlidir:
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hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə] müvafiq olaraq
hazırlanmıĢdır.
Fərqli rəy yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsinin mümkün
olmaması ilə əlaqədardırsa, auditor fərqli rəy üçün müvafiq ―... məsələnin (məs
ələlərin) mümkün təsiri istisna olmaqla‖ ifadəsindən istifadə etməlidir.
(Ġst: Paraq. A22)
Mənfi rəy
18. Auditor mənfi rəy ifadə etdikdə, o, özünün fikrincə ―Mənfi rəy
üçün əsaslar‖ bölməsində təsvir olunmuĢ məsələnin (məsələlərin)
vacibliyi ilə əlaqədar aĢağıdakıları göstərməlidir:
(a) Ədalətli təqdimat çərçivəsinə əsasən, hesabat verərkən, əlavə edilən
maliyyə hesabatları [maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə] müvafiq olaraq, bütün əhəmiyyətli aspektlər
baxımından [...] ədalətli əks etdirmir (və ya [...] düzgün və
ədalətli təsəvvür yaratmır); yaxud
(b) Uyğunluq çərçivəsinə əsasən, hesabat verərkən, əlavə edilən
maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından
[maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə] müvafiq
olaraq hazırlanmamıĢdır.
Rəydən imtina
19. Auditor yetərli münasib audit sübutları əldə etməyin mümkün
olmaması səbəbindən rəy verməkdən imtina edərsə, o, ―Rəy‖
bölməsində göstərməlidir ki:
(a) Auditor əlavə edilən maliyyə hesabatlarına dair rəy verməkdən
imtina edir;
(b) ―Rəydən imtina üçün əsaslar‖ bölməsində təsvir olunmuĢ
məsələnin (məsələlərin) vacibliyi ilə əlaqədar auditor rəyini
əsaslandırmaq üçün auditor yetərli münasib audit sübutları əldə edə
bilməmiĢdir; habelə
(c) 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 24(b) paraqrafına əsasən
maliyyə hesabatlarının audit olunması ifadəsi əvəzinə maliyyə
hesabatlarının auditinin aparılması üçün auditorun cəlb edilməsini
göstərmək.

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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Rəy üçün əsaslar
20. Auditor maliyyə hesabatlarına dair fərqli rəy bildirdiyi zaman
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələb etdiyi konkret elementlərə
əlavə olaraq: (Ġst: Paraq. A21)
(a) Müvafiq olaraq 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 28-ci paraqrafının
tələbinə əsasən ―Rəy üçün əsaslar‖ baĢlığını müvafiq olaraq ―ġərti
müsbət rəy üçün əsaslar‖, ―Mənfi rəy üçün əsaslar‖, yaxud ―Rəydən
imtina üçün əsaslar‖ kimi dəyiĢməlidir; habelə
(b) Bu bölmədə həmin dəyiĢikliyə səbəb olan məsələni əks etdirməlidir.
21. Əgər maliyyə hesabatlarında, onlardakı konkret məbləğlərlə (o
cümlədən miqdar açıqlamaları ilə) bağlı əhəmiyyətli təhriflər
mövcud olarsa, auditor ―Rəy üçün əsaslar‖ bölməsinə təhriflərin
maliyyə təsirinin təsvirini və praktik cəhətdən mümkün olduqda,
nəticələrinin məbləğlə təhlilini daxil etməlidir. Əgər maliyyə
göstəriciləri üçün təhriflərin nəticələrinin məbləğlə müəyyən edilməsi
mümkün deyilsə, onda auditor bu haqda həmin bölmədə məlumat
verməlidir. (Ġst: Paraq. A22)
22. Əgər maliyyə hesabatlarında açıqlamaların keyfiyyəti ilə bağlı
əhəmiyyətli təhriflər mövcud olarsa, auditor fərqli rəy üçün
əsaslar paraqrafında məlumatların necə təhrif olunmasını izah
etməlidir.

(a) Bu açıqlanmamıĢ məlumatları idarəetməyə məsul Ģəxslərlə
müzakirə etməlidir;
(b) ―Rəy üçün əsaslar‖ bölməsində göstərilməmiĢ məlumatın
xüsusiyyətini təsvir etməlidir; habelə
(c) Qanun və ya qaydalarla qadağan olunmadığı halda göstərilməmiĢ
açıqlamaları maliyyə hesabatlarına daxil etməlidir, bir Ģərtlə
ki, belə etmək praktik baxımdan mümkün olsun və auditor
buraxılmıĢ məlumat barədə yetərli münasib audit sübutları
əldə etsin. (Ġst: Paraq. A23)
24. Əgər fərqli rəy yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsinin
mümkün olmaması ilə əlaqədardırsa, auditor ―Rəy üçün
əsaslar‖ bölməsində həmin mümkünsüzlüyün səbəblərini izah etmə1035
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23. Əgər maliyyə hesabatlarında təqdim olunmalı məlumatın açıqlanmaması ilə bağlı əhəmiyyətli təhriflər mövcud olarsa, auditor:
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lidir.
25. ġərti müsbət rəy və ya mənfi rəy ifadə etdikdə auditor 700 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-ın 28(d) paraqrafının tələbinə uyğun olaraq əldə edilmiĢ
audit sübutlarının auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib
olub-olmamasına dair bəyanatında düzəliĢ edib müvafiq olaraq ―Ģərti
müsbət‖ və ya ―mənfi‖ sözlərini əlavə etməlidir.
26. Auditor maliyyə hesabatlarına dair rəy verməkdən imtina etdikdə 700
saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 28(b) və 28(d) paraqraflarının tələb etdiyi
elementlər auditor hesabatına daxil edilməməlidir. Həmin elementlər
aĢağıdakılardır:
(a) Auditor hesabatının auditorun məsuliyyətləri təsvir edilən bölməsinə
istinad; habelə
(b) Əldə edilmiĢ audit sübutlarının auditor rəyini əsaslandırmaq üçün
yetərli və münasib olub-olmamasının göstərilməsi.
27. Hətta auditor maliyyə hesabatlarına dair mənfi rəy ifadə etdikdə
və ya rəy verməkdən imtina etmiĢdirsə, o, ―Rəy üçün əsaslar‖
bölməsində özünə məlum olan və fərqli rəy bildirilməsinə gətirib
çıxara bilən bütün digər məsələlərin səbəblərini və onların təsirini
təsvir etməlidir. (Ġst: Paraq. A24)
Maliyyə hesabatlarına dair rəy verməkdən imtina edərkən auditorun maliyyə
hesabatlarının auditi üzrə məsuliyyətlərinin təsviri
28. Yetərli münasib audit sübutları əldə etməsinin mümkün olmaması
səbəbindən rəy verməkdən imtina edərkən, auditor 700 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-ın 39-41-ci paraqraflarında tələb edilən auditorun
məsuliyyətlərinin təsvirində düzəliĢ etməli və yalnız aĢağıdakılar
göstərilməlidir: (Ġst: Paraq. A25)
(a) Auditorun vəzifəsinin Beynəlxalq audit standartlarına uyğun olaraq
müəssisənin maliyyə hesabatlarının auditinin aparılmasından və
auditor hesabatını təqdim etməkdən ibarət olması;
(b) Bununla yanaĢı ―Rəydən imtina üçün əsaslar‖ bölməsində təsvir
edilmiĢ məsələyə (məsələlərə) görə auditorun maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyini əsaslandıran yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilməməsi; habelə
(c) Auditorun müstəqilliyi və 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 28(c)
paraqrafı üzrə digər etik məsuliyyətləri.
705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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Auditor maliyyə hesabatlarına dair rəy verməkdən imtina etdikdə mülahizələr
29. Qanun və ya qaydalarla tələb olunduğu hallar istisna olmaqla auditor
maliyyə hesabatlarına dair rəy verməkdən imtina etdikdə auditor
hesabatında 701 saylı BAS-a uyğun olaraq ―Əsas audit məsələləri‖
bölməsi və 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq ―Digər
məsələlər‖ bölməsi daxil edilməməlidir.4,5 (Ġst: Paraq. A26)
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə
30. Əgər auditor hesabatında fərqli rəy bildirmək niyyətindədirsə,
bunun səbəbləri və həmin rəyin nəzərdə tutulan
ifadə forması barədə idarəetməyə məsul Ģəxsləri məlumatlandırmalıdır. (Ġst: Paraq. A27)
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Fərqli rəyin növləri (Ġst: Paraq. 2)

Fərqli rəy ifadə
Maliyyə hesabatlarına faktiki və ya mümkün təsirin
dərəcəsi barədə auditorun mühakiməsi
etməyə səbəb olan
məsələnin xüsusiyyətləri Nüfuzedici deyil, əhəmiyyət- Nüfuzedici və əhəmiyyətli
li xarakter daşıyır
xarakter daşıyır
Maliyyə hesabatlarında
ġərti müsbət rəy
Mənfi rəy
əhəmiyyətli təhriflər
mövcuddur
Yetərli münasib audit
ġərti müsbət rəy
Rəydən imtina
sübutlarının əldə
edilə bilməməsi

4

701 saylı ―Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə‖ BAS, 1113-cü paraqraflar.
5
720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti‖ BAS, A54 paraqrafı.
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A1. AĢağıdakı cədvəldə fərqli rəy ifadə etməyə səbəb olan məsələnin
xüsusiyyəti barədə auditorun mühakiməsinin və maliyyə hesabatlarına faktiki və ya mümkün təsirinin dərəcəsinin ifadə ediləcək rəyin
növünə necə təsir etməsi əks etdirilmiĢdir.
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Auditorun fərqli rəy bildirməsinə zərurətin yarandığı hallar
Əhəmiyyətli təhriflərin xüsusiyyəti (Ġst: Paraq. 6(a))
A2.700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən, auditor maliyyə hesabatları
haqqında rəy formalaĢdırmaq üçün bütövlükdə maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflərin olmamasına dair ağlabatan təsdiqləmənin
əldə edilib-edilməməsini müəyyənləĢdirməlidir.6 Bu qərar verilərkən, auditor, əgər mövcud olarsa, maliyyə hesabatlarında düzəliĢ
edilməmiĢ təhriflərin təsirinin 450 saylı BAS-a müvafiq qaydada
qiymətləndirilməsini nəzərə almalıdır.7
A3. 450 saylı BAS-a əsasən, təhrif maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiĢ
məbləğ, təsnifat, təqdimat və ya maliyyə hesabatının maddəsi barədə
açıqlanmıĢ məlumatlar ilə maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə uyğun olaraq belə maddədə əks etdirilməli olan
məbləğ, təsnifat, təqdimat və ya açıqlanmıĢ məlumatlar arasındakı
fərqdir.
Müvafiq olaraq, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər
aĢağıdakı amillərin təsiri nəticəsində yarana bilər:
(a) SeçilmiĢ uçot siyasətinin münasib olub-olmaması;
(b) SeçilmiĢ uçot siyasətinin tətbiq olunub-olunmaması; yaxud
(c) Maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiĢ açıqlamaların
münasib və yetərli olub-olmaması.
SeçilmiĢ uçot siyasətinin münasib olub-olmaması
A4. Rəhbərliyin seçmiĢ olduğu uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğu
ilə əlaqədar maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhrifləri aĢağıdakı hallarda yarana bilər, məsələn:
(a) SeçilmiĢ uçot siyasəti müvafiq maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələri ilə uzlaĢmadıqda; yaxud
(b) Maliyyə hesabatlarında maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdakı,
məcmu gəlirlər haqqında hesabatdakı, kapitalda dəyiĢikliklər
haqqında hesabatdakı və ya pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında
hesabatdakı əhəmiyyətli maddə ilə əlaqəli uçot siyasəti düzgün
təsvir edilmədikdə; yaxud
6
7

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 11-ci paraqraf.
450 saylı ―Audit zamanı müəyyən edilmiĢ təhriflərin qiymətləndirilməsi‖ BAS, 11-ci paraqraf.
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(c) Maliyyə hesabatları əsas əməliyyat və hadisələrin ədalətli
təqdimatını təmin etmədikdə.
A5. Maliyyə hesabatları çərçivələrində çox vaxt uçot siyasətində
uçot və dəyiĢikliklərin açıqlanması ilə bağlı tələblər olur. Müəssisə uçot siyasətinin əsas prinsiplərini dəyiĢdirdiyi halda, müəssisə bu tələbləri yerinə yetirmədiyi zaman maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflərin meydana gəlməsi göstərilən tələblərə əməl
edilməməsi səbəbindən yarana bilər.
SeçilmiĢ uçot siyasətinin tətbiq olunub-olunmaması
A6. SeçilmiĢ uçot siyasətinin tətbiqi ilə əlaqədar maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər aĢağıdakı hallarda yarana bilər:
(a) Rəhbərliyin seçdiyi uçot siyasətinin tətbiqi maliyyə
hesabatlarının çərçivələri ilə uzlaĢmır, o cümlədən uçot
siyasəti ardıcıl olaraq, dövrdən-dövrə və ya oxĢar əməliyyat
və hadisələrə tətbiq edilmir (tətbiqetmədə ardıcıllığın
gözlənilməməsi); yaxud
(b) SeçilmiĢ uçot siyasətinin tətbiqi qaydasında düzəliĢ
edilməmiĢdir (məsələn, tətbiqetmədə bilməyərəkdən yol
verilmiĢ səhv).
Maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiş açıqlamaların münasib və yetərli
A7. Maliyyə hesabatlarında açıqlamaların uyğunluğu və yetərliliyi ilə
əlaqədar olaraq, maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli təhrifləri
aĢağıdakı hallarda yarana bilər:
(a) Maliyyə hesabatlarında maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri tərəfindən tələb edilən bütün açıqlamalar
əhatə edilmədikdə;
(b) Maliyyə hesabatlarında açıqlamalar maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq tətbiq
edilmədikdə; yaxud
(c) Maliyyə hesabatlarında maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələri ilə tələb edilən açıqlamalardan əlavə ədalətli təqdimat
üçün açıqlamalar təmin edilmədikdə.

1039

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS

BAS

olub-olmaması

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA FƏRQLĠ RƏYLƏR

450 saylı BAS-ın A13 paraqrafında keyfiyyətlə bağlı açıqlanan məlumatlarda
yarana bilən əhəmiyyətli təhriflərin nümunələri təqdim edilir.
Yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilə bilməməsinin səbəbləri
(Ġst: Paraq. 6(b))
A8.

Auditorun yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilməməsi
(həmçinin, auditin əhatə dairəsinin məhdudlaĢdırılması adlanır)
aĢağıdakı səbəblər üzündən baĢ verə bilər:
(a) Müəssisədən asılı olmayan hallar;
(b) Auditorun iĢinin xüsusiyyəti və ya müddəti ilə
əlaqədar hallar; yaxud
(c) Rəhbərlik tərəfindən qoyulmuĢ məhdudiyyətlər.

A9. Əgər auditor alternativ prosedurlar vasitəsilə yetərli münasib
audit sübutları əldə etmək imkanına malikdirsə, müəyyən prosedurun həyata keçirilməsinin mümkün olmaması auditin əhatə
dairəsinin məhdudlaĢdırılması demək deyildir. Əgər bu, mümkün
deyilsə, vəziyyətdən asılı olaraq, 7(b) və 9-10-cu paraqrafların
tələbləri tətbiq edilir. Rəhbərlik tərəfindən qoyulmuĢ məhdudiyyətlərin audit üçün digər nəticələri ola bilər, məsələn, dələduzluq risklərinin auditor qiymətləndirməsi üçün və öhdəliklərin
davam etdirilməsinin mümkünlüyü barədə qərar.
A10. Müəssisədən asılı olmayan hallara, məsələn, aĢağıdakılar daxildir:


Müəssisənin mühasibat uçotu qeydləri məhv edilmiĢdir.



Əhəmiyyətli bölmənin mühasibat uçotu qeydləri dövlət
orqanları tərəfindən qeyri-müəyyən müddətə
götürülmüĢdür.

A11. Audit iĢinin xüsusiyyəti və ya yerinə yetirilmə müddəti ilə əlaqədar
hallara, məsələn, aĢağıdakılar daxildir:


Müəssisənin ortaq müəssisəsi Ģəxsi kapital üzrə uçot metodundan istifadə etməlidir, auditorun isə göstərilən metodun
tətbiqinin düzgünlüyünü qiymətləndirmək üçün ortaq
müəssisənin maliyyə məlumatları haqqında yetərli münasib
audit sübutları əldə etmək imkanı yoxdur.



Auditor elə bir vaxtda təyin edilib ki, onun mal-material ehti-
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yatlarının fiziki inventarizasiyasını müĢahidə etmək imkanı
olmamıĢdır.
Auditor müəyyən edir ki, təkcə həyata keçirilən mahiyyəti
üzrə yoxlama prosedurları yetərli deyildir,
müəssisənin nəzarət vasitələri isə səmərəsizdir.


A12. Rəhbərlik tərəfindən auditin əhatə dairəsi üzrə qoyulmuĢ məhdudiyyətlər səbəbindən yetərli münasib audit sübutlarının əldə
edilməsinin mümkün olmaması misallarına aĢağıdakılar aiddir:


Rəhbərlik auditora mal-material ehtiyatlarının fiziki inventarizasiyasını müĢahidə etməyə icazə vermir.



Rəhbərlik auditora kənar mənbələrdən konkret hesab
qalıqlarının təsdiqlənməsini tələb etməyə icazə vermir.

Fərqli auditor rəyinin növünün müəyyənləĢdirilməsi
Auditor tapşırığı qəbul etdikdən sonra rəhbərliyin qoyduğu məhdudiyyətlər
səbəbindən yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilməməyin nəticələri
A13. Audit tapĢırığından imtinanın məqsədəuyğunluğu auditin əhatə dairəsi
ilə bağlı rəhbərliyin məhdudiyyətlər qoyarkən tapĢırığın tamamlanması dərəcəsindən asılı ola bilər. Əgər auditor yoxlaması
əsasən tamamlanmıĢdırsa, auditor tapĢırıqdan imtina edənədək
maksimum mümkün dərəcədə auditi tamamlamaq, rəy
verməkdən imtina etmək və ―Rəydən imtina üçün əsaslar‖
bölməsində auditin əhatə dairəsinin məhdudlaĢdırılmasını təsvir
etmək üçün qərar qəbul edə bilər.
A14. Müəyyən hallarda auditor qanun və qaydaların tələbinə uyğun
olaraq, audit tapĢırığını davam etdirməli olduğu üçün audit
tapĢırığından imtina etmək mümkün olmaya bilər. Bu vəziyyət o
halda yarana bilər ki, auditor ictimai sektorun müəssisələrində
maliyyə hesabatlarının auditini aparmaq üçün təyin edilmiĢ olsun.
Bu vəziyyət, həmçinin, auditorun müəyyən dövrü əhatə edən
maliyyə hesabatlarını yoxlamaq üçün təyin edildiyi və ya
müəyyən dövr üçün təyin edilmiĢ və müvafiq olaraq, həmin
maliyyə hesabatlarının auditinin tamamlanmasından əvvəl və ya
həmin dövrün baĢa çatmasından əvvəl imtinanın qadağan edildiyi
yurisdiksiyalarda ola bilər. Auditor, həmçinin, auditor hesabatına
1041

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS

BAS

(Ġst: Paraq. 13(b)(i)-14)

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA FƏRQLĠ RƏYLƏR

digər məsələlər paraqrafının daxil edilməsini zəruri hesab edə
bilər.8
A15. Auditor auditin əhatə dairəsinin məhdudlaĢdırılması səbəbindən
auditdən imtinanın zəruri olması nəticəsinə gəldikdə, peĢəkar,
qanun və ya normativlərin tələblərinə uyğun olaraq, imtina ilə
əlaqədar tənzimləyici orqanlara və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərə
məlumat verməlidir.
Mənfi rəy və ya rəydən imtina ilə bağlı digər mülahizələr (Ġst:
Paraq.15)
A16. AĢağıda auditorun mənfi rəyi və ya rəydən imtinası ilə ziddiyyət
təĢkil etməyən hallara dair nümunələr verilmiĢdir:


Maliyyə hesabatlarının konkret çərçivəsinə uyğun hazırlanmıĢ maliyyə hesabatları üzrə müsbət rəyin ifadə edilməsi
və eyni hesabat çərçivəsində, maliyyə hesabatlarının digər
çərçivələrinə uyğun hazırlanmıĢ maliyyə hesabatları üzrə
mənfi rəyin ifadə edilməsi.9



Fəaliyyətin nəticələri və müvafiq olarsa, pul vəsaitlərinin
hərəkəti üzrə auditorun rəydən imtinasının və maliyyə
vəziyyətinə əsasən müsbət rəyin ifadə edilməsi (bax: 510
saylı BAS10). Bu halda auditor bütövlükdə maliyyə hesabatları üzrə rəydən imtina etmir.

Rəy dəyiĢdirilərkən auditor hesabatının forma və məzmunu
Auditor hesabatlarının nümunələri (Ġst: Paraq. 16)
A17. Əlavədəki 1 və 2-ci nümunələrdə maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflərin mövcudluğu ilə əlaqədar, müvafiq olaraq,
Ģərti müsbət rəy və mənfi rəy təqdim edilmiĢdir.
A18. Əlavədəki 3-cü nümunədə auditorun yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilməməsi ilə Ģərtlənən Ģərti müsbət rəy təqdim
edilmiĢdir. 4-cü nümunə auditorun maliyyə hesabatının ayrıca
bir elementinə dair yetərli münasib audit sübutları əldə edə
bilməməsi ilə əlaqədar rəy verməkdən imtinasını əhatə edir. 5-ci
8

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər
paraqrafı‖ BAS, A10 paraqrafı.
9
Belə vəziyyətlər üçün bax: 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın A31 paraqrafı.
10
510 saylı ―Ġlk audit – ilkin qalıqlar‖ BAS, 10-cu paraqraf.
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nümunədə maliyyə hesabatlarının bir neçə elementinə dair auditorun yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilməməsi ilə
əlaqədar rəy verməkdən imtinası əhatə edilmiĢdir. Sonuncu iki
halın hər birində maliyyə hesabatları üçün yetərli münasib audit
sübutları əldə edə bilməməsinin mümkün nəticələri əhəmiyyətli
və nüfuzedicidir. Hesabatvermə üzrə tələbləri əks etdirən digər
BAS-ların, o cümlədən 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın
Əlavələrində də fərqli rəy ifadə edilmiĢ auditor hesabatlarının
nümunələri əks etdirilir.
Auditor rəyi (Ġst: Paraq. 16)
A19. Bu baĢlıqda edilən düzəliĢ istifadəçilərə auditor rəyinin dəyiĢdirildiyini
və dəyiĢikliyin növünü dəqiq göstərir.
ġərti müsbət rəy (Ġst: Paraq. 17)
A20. Auditor Ģərti müsbət rəy ifadə etdikdə, ―Rəy‖ bölməsindəki kimi
― yuxarıda qeyd olunan izahat ilə‖ və ya ―Ģərtilə‖ kimi ifadələrdən istifadə
etmək məqsədəuyğun deyildir, çünki bunlar yetərincə dəqiq və inandırıcı
olmayan ifadələrdir.
Rəy üçün əsaslar (Ġst: Paraq. 20, 21, 23, 27)

A22. ―Rəy üçün əsaslar‖ bölməsində təsvir edilə bilən əhəmiyyətli
təhriflərin maliyyə göstəricilərinə təsirinin nümunəsi qismində
mənfəət vergisinə, vergilər ödənilənə qədər mənfəətə, xalis mənfəətə və mal-material ehtiyatlarının kəmiyyətinin ĢiĢirdilməsi
halında kapitala belə təsirin kəmiyyət ifadəsini göstərmək olar.
A23. AĢağıdakı hallarda ―Rəy üçün əsaslar‖ bölməsində açıqlanmamıĢ məlumatın təqdim edilməsi məqsədəuyğun olmaya bilər:
(a) Açıqlamalar rəhbərlik tərəfindən hazırlanmıĢ olmazsa və
ya açıqlamalar hər hansı baĢqa bir Ģəkildə auditor üçün
əlçatan olmazsa; yaxud
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(b) Auditorun peĢəkar mühakiməsinə görə, açıqlamalar auditor hesabatı ilə müqayisədə həddən artıq irihəcmli ola
bildikdə.
A24. ―Rəy üçün əsaslar‖ bölməsində təsvir edilmiĢ müəyyən məsələ ilə
əlaqədar mənfi rəy və ya rəydən imtina baĢqa hallarda auditor
rəyinin dəyiĢdirilməsinə gətirib çıxaran digər müəyyən
edilmiĢ məsələlərin təsvirinin buraxılmasına haqq qazandırmır.
Belə hallarda auditorun xəbərdar olduğu bu cür digər məsələlərin
açıqlanması maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün əhəmiyyətli
ola bilər.
Maliyyə hesabatlarına dair rəy erməkdən imtina edərkən auditorun
maliyyə hesabatlarının auditi üzrə məsuliyyətlərinin təsviri (Ġst: Paraq. 28)
A25. Auditor maliyyə hesabatlarına dair rəy verməkdən imtina
etdikdə, aĢağıdakı müddəaları bu BAS-ın Əlavəsinin 4-5-ci
nümunələrində əks olunduğu kimi auditor hesabatının ―Maliyyə
hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri‖ bölməsinə daxil
etmək məqsədəuyğun olardı:


700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 28(a) paraqrafında tələb
edilən, auditorun məsuliyyətinin BAS-lara uyğun olaraq
müəssisənin maliyyə hesabatlarının auditinin aparılmasından
ibarət olduğunu əks etdirmək üçün düzəliĢ edilmiĢ müddəa;
habelə



700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 28(c) paraqrafında tələb
edilən müstəqillik və etik məsuliyyətlər barədə müddəa.

Auditor maliyyə hesabatlarına dair rəy verməkdən imtina etdikdə
mülahizələr (Ġst: Paraq. 29)
A26. Auditorun yetərli münasib audit sübutlarını əldə edə bilməməsinin
səbəblərini auditor hesabatının ―Rəydən imtina üçün əsaslar‖
bölməsində verilməsi istifadəçiləri auditorun maliyyə hesabatlarında
dair rəy verməkdən imtina etməsini baĢa düĢmək üçün faydalı
məlumatla təmin edir və bundan əlavə, həmin hesabatlara əsassız
olaraq etibar etməkdən qoruya bilər. Bununla yanaĢı, rəydən imtina
üçün səbəb olmuĢ məsələ (məsələlər) istisna olmaqla, istənilən əsas
audit məsələsi barədə məlumatvermə maliyyə hesabatlarının
705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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bütövlükdə həmin məsələlərlə əlaqədar yaranmıĢ vəziyyətdə müvafiq
olduğundan daha etibarlı olmasını və bütövlükdə maliyyə
hesabatlarına dair rəydən imtinaya zidd olmasını nəzərdə tuta bilər.
Eyni qaydada digər məlumatların maliyyə hesabatlarına uyğun
olmasının auditor tərəfindən nəzərə alınmasından bəhs edən 720
saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq ―Digər məlumatlar‖
bölməsini daxil etmək məqsədəuyğun deyil. Müvafiq olaraq,
auditordan qanun və ya qaydalarla əsas audit məsələləri və ya digər
məlumatlar barədə baĢqa qaydada məlumat verməsi tələb olunmadığı
hallarda auditor maliyyə hesabatlarına dair rəy verməkdən imtina
etdikdə bu BAS-ın 29-cu paraqrafında ―Əsas audit məsələləri‖
və ―Digər məlumatlar‖ bölməsini auditor hesabatına daxil etməyə
icazə verilmir.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə (Ġst: Paraq. 30)
A27. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin fərqli auditor rəyi ifadə etmək üçün
əsas olan hallar və belə rəyin ifadə forması haqqında
məlumatlandırılması aĢağıdakılara imkan verir:
(a) Auditor idarəetməyə məsul Ģəxsləri fərqli rəy və bu rəyin
səbəbləri (və ya halları) barədə məlumatlandırır;

(c) Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin fərqli rəyə səbəb olan məsələyə (məsələlərə) dair auditora, zəruri olarsa, əlavə məlumat
və Ģərhlər vermək imkanı vardır.
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705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS

BAS

(b) Auditor fərqli rəyə gətirib çıxarmıĢ məsələnin (məsələlərin) faktiki tərəfi ilə əlaqədar idarəetməyə məsul Ģəxslərdən razılıq və ya rəhbərliklə fikir ayrılığına səbəb olmuĢ
məsələlərlə bağlı təsdiqləmə alır; habelə

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA FƏRQLĠ RƏYLƏR

ƏLAVƏ
(Ġst: Paraq. A17-A18, A25)

Fərqli auditor rəyi olan auditor hesabatına dair
nümunələr


Nümunə 1: Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərlə əlaqədar Ģərti müsbət auditor rəyi.



Nümunə 2: Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli
təhriflərlə əlaqədar mənfi auditor rəyi.



Nümunə 3: Xarici ortaq barədə yetərli münasib audit sübutları
əldə edilməsinin mümkün olmaması ilə əlaqədar Ģərti müsbət auditor
rəyi.



Nümunə 4: Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının ayrıca bir
elementi haqqında yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilə
bilməməsi ilə əlaqədar auditorun rəy verməkdən imtina etməsi.



Nümunə 5: Maliyyə hesabatlarının bir neçə elementi haqqında
yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilməsinin mümkün olmaması ilə əlaqədar auditorun rəy verməkdən imtina etməsi.

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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Nümunə 1 – Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması
səbəbindən Ģərti müsbət rəy



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyektinin maliyyə hesabatlarının tam dəstinin auditi. Audit
qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı 1 BAS tətbiq edilmir).



Maliyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən MHBS-yə
(ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı2 BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Mal-material ehtiyatlarının sayı haqqında məlumatlarda
təhriflər vardır. Hesab edilir ki, bu təhriflər maliyyə
hesabatlarına əhəmiyyətli, lakin nüfuzedici olmayan təsir
göstərir (yəni, Ģərti müsbət rəy müvafiqdir).



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar yurisdiksiyada
tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə gəlmiĢdir
ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq müəssisənin
fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi
Ģübhə altına ala bilən hadisə və ya hallar ilə əlaqəli əhəmiyyətli
qeyri-müəyyənlik mövcud deyil. Maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin açıqlanması yetərlidir.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun məlumat
verilmiĢdir.



Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarına dair Ģərti müsbət rəyə səbəb olan məsələ digər
məlumatlara da təsir edir.



Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.

1

600 saylı ―Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının
iĢi)‖ BAS
2
210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS.
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705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə

BAS

Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı halların
mövcud olması ehtimal edilir:

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA FƏRQLĠ RƏYLƏR



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri var.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat3
ġərti müsbət rəy
Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat
və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə
hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas
prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının
auditini apardıq.
Bizim fikrimizcə, hesabatımızın ―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖
bölməsində təsvir edilmiĢ məsələnin təsiri istisna olmaqla, əlavə edilən
maliyyə hesabatları, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına
(MHBS) əsasən, 31 dekabr 20X1-cil il tarixinə Ģirkətin maliyyə
vəziyyətini və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün maliyyə nəticələrini və pul
vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli
Ģəkildə əks etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
ġərti müsbət rəy üçün əsaslar
ġirkətin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda mal-material ehtiyatları
xxx həcmdə göstərilmiĢdir. Ehtiyatlar ən aĢağı maya dəyəri və xalis
satıĢ dəyəri ilə deyil, yalnız maya dəyəri ilə uçota alınmıĢdır ki, bu da
MHBS-dan kənara çıxmaqdır. ġirkətin mühasibat uçotunun sənədləri
göstərir ki, əgər ehtiyatlar ən aĢağı maya dəyəri və xalis satıĢ dəyəri
ilə uçota alınsaydı, uçota alınmıĢ maya dəyəri ilə xalis satıĢ dəyəri
arasında fərq xxx olardı. Deməli, satıĢın dəyəri xxx qədər artmıĢ olar,
mənfəət vergisi, xalis mənfəət və xüsusi kapital, müvafiq olaraq,
3

―Digər hüquq və normativ tələblərinə dair hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq
edilmədikdə, ―Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb
olunmur.

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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xxx, xxx və xxx qədər azalmıĢ ola bilərdi.
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normaların tələblərinə uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki,
əldə etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün
yetərli və münasibdir.
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn “Maliyyə
hesabatları və onlara dair auditorun hesabatından fərqli məlumatlar”]
[720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilən hesabatvermə tələblərinə
uyğun hesabatvermə - bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 2 saylı Əlavəsi,
Nümunə 6. Nümunə 6-dakı “Digər məlumatlar” bölməsinin sonuncu
paraqrafı elə uyğunlaşdırılmalıdır ki, şərti müsbət rəyin verilməsinə səbəb
olan digər məlumatlara da təsir edən xüsusi məsələ də təsvir edilsin.]
Əsas audit məsələləri

[701 saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit məsələlərinin hər birinin təsviri]
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri4
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1]
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
4

Auditor hesabatlarının nümunələrində ―rəhbərlik‖ və idarəetməyə məsul Ģəxslər‖ termini
müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir termin ilə əvəz
edilə bilər.
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705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə

BAS

Əsas audit məsələləri bizim peĢəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün maliyyə
hesabatlarının auditində ən vacib olanlardır. Bu məsələlər bütövlükdə maliyyə
hesabatlarının apardığımız auditinin kontekstində və onlara dair rəyimizi
formalaĢdıranda əks etdirilmiĢdir və biz bu məsələlərə dair ayrı rəy vermirik.
―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖ bölməsində təsvir edilmiĢ məsələdən əlavə biz
hesabatımızda məlumat veriləcək əsas audit məsələləri kimi aĢağıda təsvir
edilmiĢ məsələləri müəyyən etdik.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA FƏRQLĠ RƏYLƏR

saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1. ]

Digər qanun və normativlərin tələblərinə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 ]
Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ
[adı ].
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]
[Tarix ]

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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Nümunə 2 – Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli
təhrifin mövcud olması səbəbindən mənfi rəy



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyektinin maliyyə hesabatlarının tam dəstinin auditi. Audit
filialları olan müəssisənin qrup auditidir (yəni, 600 saylı BAS
tətbiq edilir).



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi
tərəfindən MHBS-lərə (ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun
hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Filialın konsolidə olunmaması ilə əlaqədar maliyyə
hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflər vardır. Əhəmiyyətli
təhrifin konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları üçün nüfuzedici
olması ehtimal edilir. Təhrifin konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarına təsiri müəyyən edilməmiĢdir, çünki bu,
məqsədəuyğun hesab olunmamıĢdır (yəni, mənfi rəy
müvafiqdir).



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar yurisdiksiyada
tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə gəlmiĢdir
ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq müəssisənin
fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi
Ģübhə altına ala bilən hadisələrlə və ya hallarla əlaqədar
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud deyil.



701 saylı BAS tətbiq edilir, lakin auditor müəyyən etmiĢdir ki,
“Mənfi rəy üçün əsaslar” bölməsində təsvir edilən məsələdən
baĢqa əsas audit məsələləri mövcud deyil.



Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və maliyyə hesabatlarına dair mənfi
rəyin verilməsinə səbəb olan məsələ digər məlumatlara da təsir
edir.
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705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə

BAS

Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı halların
mövcud olması ehtimal edilir:
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Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri var.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat5
Mənfi rəy
Biz ABC Ģirkətinin və onun filiallarının (Qrup) 31 dekabr 20X1-ci il
tarixi üçün maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat və
həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu gəlirlər haqqında konsolidə edilmiĢ
hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat və pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat, habelə konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun
əsas prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarının auditini apardıq.
Bizim fikrimizcə, hesabatımızın ―Mənfi rəy üçün əsaslar‖ bölməsində
müzakirə edilmiĢ məsələnin əhəmiyyətliliyinə görə, əlavə edilən konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatları, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq, 31 dekabr 20X1-cil il tarixinə
qrupun konsolidə edilmiĢ maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə baĢa çatan
il üçün konsolidə edilmiĢ maliyyə nəticələrini və konsolidə edilmiĢ pul
vəsaitlərinin hərəkətini ədalətli Ģəkildə əks etdirmir (və ya düzgün və
ədalətli təsəvvür yaratmır).
Mənfi rəy üçün əsaslar
X qeydində izah edildiyi kimi, qrup 20X1-ci ildə əldə edilmiĢ XYZ
törəmə müəssisəsinin maliyyə hesabatlarını birləĢdirməmiĢdir, çünki
onun hələ alınma tarixinə törəmə müəssisəsinin müəyyən material aktivlərinin və öhdəliklərinin ədalətli dəyərini müəyyən etmək imkanı
olmamıĢdır. Buna görə həmin investisiyalara dəyər üzrə uçot metodu
tətbiq olunmuĢdur. MHBS-lara əsasən, Ģirkət həmin törəmə müəssisəni
5

―Digər qanun və normativlərin tələblərinə dair hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq
edilmədikdə, ―Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb olunmur.

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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konsolidə etməli idi və təxmini məbləğlər əsasında əldə edilməsinin uçotunu
aparmalı idi. XYZ Ģirkətinin konsolidasiyası (birləĢdirilməsi) əlavə edilən
konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının bir çox elementinə
əhəmiyyətli təsir göstərəcəkdi. Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına
konsolidasiyanın olmamasının təsiri müəyyən edilməmiĢdir.
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun
məsuliyyəti‖ bölməsində əks etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə
uyğun olaraq qrupdan asılı deyilik və biz etik öhdəliklərimizi bu tələblərə
uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları
mənfi rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn “Maliyyə
hesabatları və onlara dair auditorun hesabatından fərqli məlumatlar”]
[720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilən hesabatvermə tələblərinə
uyğun hesabatvermə - bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 2 saylı Əlavəsi,
Nümunə 7. Nümunə 7-dəkı “Digər məlumatlar” bölməsinin sonuncu
paraqrafı elə uyğunlaşdırılmalıdır ki, mənfi rəyin verilməsi ilə nəticələnən,
digər məlumatlara da təsir edən xüsusi məsələ də təsvir edilsin.]
Əsas audit məsələləri

Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul
Ģəxslərin məsuliyyətləri6
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 2.]
Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun
məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1.]
6

Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir
termin.
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705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə

BAS

Biz müəyyən etdik ki, ―Mənfi rəy üçün əsaslar‖ bölməsində təsvir edilən
məsələdən baĢqa hesabatımızda məlumat veriləcək əsas audit məsələsi mövcud
deyil.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA FƏRQLĠ RƏYLƏR

Digər qanun və normativlərin tələblərinə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 2. ]
Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢ [adı].
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor
təşkilatının adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin
adından imza]
[Auditorun ünvanı ]
[Tarix ]

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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Nümunə 3 – Xarici ortaq barədə yetərli münasib audit sübutları
əldə edilməsinin mümkün olmaması ilə əlaqədar Ģərti müsbət auditor
rəyi.



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyektinin konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının tam
dəstinin auditi. Audit filialları olan müəssisənin qrup auditidir
(yəni, 600 saylı BAS tətbiq edilir).



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi
tərəfindən MHBS-lara (ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun
hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin
məsuliyyəti əks etdirilir.



Auditor xarici ortağında investisiyalarla əlaqədar yetərli münasib
audit sübutları əldə edə bilməmiĢdir. Hesab olunur ki, yetərli
münasib audit sübutlarının əldə edilə bilməməsi konsolidə edilmiĢ
maliyyə hesabatına əhəmiyyətli, lakin nüfuzedici olmayan təsir
göstərə bilər (yəni, Ģərti müsbət rəy müvafiqdir).



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar yurisdiksiyada
tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə gəlmiĢdir
ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq müəssisənin
fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi
Ģübhə altına ala bilən hadisə və ya hallar ilə əlaqəli əhəmiyyətli
qeyri-müəyyənlik mövcud deyil.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun məlumat
verilmiĢdir.



Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarına dair Ģərti müsbət rəyə səbəb olan məsələ digər
məlumatlara da təsir edir.
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705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə

BAS

Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı halların
mövcud olması ehtimal edilir:

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA FƏRQLĠ RƏYLƏR



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul
Ģəxslər ilə konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə
auditorun yerli qanunla tələb edilən digər hesabatvermə
məsuliyyətləri var.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat7
ġərti müsbət rəy
Biz ABC Ģirkətinin və onun filiallarının (Qrup) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi
üçün maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat və həmin
tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu gəlirlər haqqında konsolidə edilmiĢ
hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat və pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat, habelə konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun
əsas prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarının auditini apardıq.
Bizim fikrimizcə, hesabatımızın ―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖
bölməsində təsvir edilmiĢ məsələnin təsiri istisna olmaqla, əlavə edilən
konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları, Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən, 31 dekabr 20X1-cil il tarixinə
qrupun maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün konsolidə
edilmiĢ maliyyə nəticələrini və konsolidə edilmiĢ pul vəsaitlərinin
hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks
etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
ġərti müsbət rəy üçün əsaslar
Qrupun 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətinə dair konsolidə
edilmiĢ hesabatında həmin il alınmıĢ, kapital üzrə uçot metodunun tətbiq
olunduğu xarici ortağı olan XYZ Ģirkətində investisiyaları xxx məbləğində
7

―Digər qanun və normativlərin tələblərinə dair hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq
edilmədikdə, ―Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb
olunmur.

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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əks etdirilmiĢ, XYZ-in xalis gəlirində ABC Ģirkətinin payı göstərilən tarixdə
baĢa çatan il üçün ABC Ģirkətinin gəlirinə daxil edilmiĢdir. Biz 31 dekabr
20X1-ci il tarixinə ABC-nin XYZ-ə investisiyalarının balans dəyərinə və il
ərzində XYZ-in xalis gəlirində ABC-nin payına dair yetərli münasib audit
sübutları əldə edə bilməmiĢik, çünki maliyyə məlumatlarına çıxıĢa,
rəhbərliklə və XYZ-in auditorları ilə əlaqə saxlamağımıza icazə
verilməmiĢdir. Nəticədə biz bu məbləğlərə hər hansı dəyiĢikliyin lazım olubolmamasını müəyyən edə bilmədik.
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının
auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq Qrupdan asılı
deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik.
Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi
əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn “Maliyyə
hesabatları və onlara dair auditorun hesabatından fərqli məlumatlar”]
[720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilən hesabatvermə tələblərinə
uyğun hesabatvermə - bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 2 saylı Əlavəsi,
Nümunə 6. Nümunə 6-dakı “Digər məlumatlar” bölməsinin sonuncu
paraqrafı elə uyğunlaşdırılmalıdır ki, şərti müsbət rəyin verilməsinə səbəb
olan digər məlumatlara da təsir edən xüsusi məsələ də təsvir edilsin.]
Əsas audit məsələləri bizim peĢəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditində ən vacib olanlardır. Bu məsələlər
bütövlükdə konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının apardığımız auditinin
kontekstində və onlara dair rəyimizi formalaĢdıranda əks etdirilmiĢdir və biz bu
məsələlərə dair ayrı rəy vermirik. ―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖ bölməsində
təsvir edilmiĢ məsələdən əlavə biz hesabatımızda məlumat veriləcək əsas audit
məsələləri kimi aĢağıda təsvir edilmiĢ məsələləri müəyyən etdik.
[701 saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit məsələlərinin hər birinin təsviri.]
Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul
Ģəxslərin məsuliyyətləri8
8

Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa
terminlər.
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705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə

BAS

Əsas audit məsələləri

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA FƏRQLĠ RƏYLƏR

[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 2.]
Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun
məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 2. ]

Digər qanun və normativlərin tələblərinə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 2. ]
Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ
[adı ].
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]
[Tarix ]

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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Nümunə 4 - Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının ayrıca bir
elementi haqqında yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilə
bilməməsi ilə əlaqədar auditorun rəy verməkdən imtina etməsi.



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq subyekti
olmayan müəssisənin konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının
tam dəstinin auditi. Audit filialları olan müəssisənin qrup
auditidir (yəni, 600 saylı BAS tətbiq edilir).



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi
tərəfindən MHBS-lara (ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun
hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti
əks etdirilir.



Auditor konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının ayrıca elementi
ilə əlaqədar yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilməmiĢdir.
Yəni auditor, həmçinin, birgə müəssisəyə subyektin xalis aktivlərinin 90%-dən çoxunu təĢkil edən investisiyalarının
maliyyə məlumatları haqqında audit sübutları əldə edə
bilməmiĢdir. Hesab olunur ki, yetərli münasib audit sübutlarının
əldə edilə bilməməsi konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına
həm əhəmiyyətli, həm də nüfuzedici təsir göstərə bilər (yəni,
rəydən imtina müvafiqdir).



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar yurisdiksiyada
tətbiq edilənlərdir.



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul
Ģəxslər ilə konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Auditorun məsuliyyətləri bölməsində təsvir daha məhdud
olmalıdır.



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə
auditorun yerli qanunla tələb edilən digər hesabatvermə
məsuliyyətləri var.
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705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə

BAS

Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı halların
mövcud olması ehtimal edilir:

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA FƏRQLĠ RƏYLƏR

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat9
Rəydən imtina
Biz ABC Ģirkətinin və onun filiallarının (Qrup) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi
üçün maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat və həmin tarixdə
baĢa çatan il üçün məcmu gəlirlər haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat,
kapitalda dəyiĢikliklər haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat və pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat, habelə konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat
uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan konsolidə edilmiĢ
maliyyə hesabatlarının auditinə cəlb edilmiĢdik.
Biz, Qrupun əlavə edilən konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına dair rəy
ifadə etmirik. Hesabatımızın ―‖Rəydən imtina üçün əsaslar‖ bölməsində
təsvir edilmiĢ məsələnin əhəmiyyətliliyi səbəbindən həmin konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatların dair auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli
münasib audit sübutları əldə edə bilmədik.
Rəydən imtina üçün əsaslar
Qrupun konsolidə edilmiĢ maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatında
birgə müəssisəsi olan XYZ ġirkətinə qrupun investisiyaları xxx həcmində
əks etdirilmiĢdir və 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə qrupun xalis aktivlərinin
90%-dən çoxunu təĢkil edir. Bizə XYZ Ģirkətinin rəhbərliyi və auditorları
ilə əlaqə saxlamağa, o cümlədən XYZ Ģirkətinin auditorlarının audit
sənədlərini əldə etməyə icazə verilməmiĢdir. Nəticədə bizim XYZ Ģirkətinin
birgə nəzarət etdiyi aktivlərində Qrupun mütənasib payı ilə bağlı, yerinə
yetirilməsinə görə birgə məsuliyyət daĢıdığı XYZ Ģirkətinin öhdəliklərindəki mütənasib payı, XYZ-in il ərzindəki gəlir və xərclərindəki mütənasib
payı ilə bağlı, habelə kapitalda dəyiĢikliklər haqqında konsolidə edilmiĢ
hesabatının və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında konsolidə edilmiĢ
hesabatının komponentlərində hər hansı bir düzəliĢ etmək zərurətinin olubolmamasını müəyyən etməyə imkanımız olmamıĢdır.
Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul
9

―Digər qanun və normativlərin tələblərinə dair hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq
edilmədikdə, ―Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb
olunmur.

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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Ģəxslərin məsuliyyətləri10
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 2.]
Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun
məsuliyyətləri
Bizin məsuliyyətimiz Qrupun konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarının auditini beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparmaq və
auditor hesabatı təqdim etməkdir. Buna baxmayaraq, hesabatımızın ―Rəydən
imtina üçün əsaslar‖ bölməsində təsvir edilən məsələyə görə biz həmin
konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyini əsaslanıdran
yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilmədik.
Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normaların tələblərinə uyğun olaraq Qrupdan asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik.

Digər qanun və normativlərin tələblərinə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 2. ]
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]

BAS

[Tarix ]

10

Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa
terminlər.
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705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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Nümunə 5 - Maliyyə hesabatlarının bir neçə elementi haqqında yetərli
münasib audit sübutlarının əldə edilməsinin mümkün olmaması ilə
əlaqədar auditorun rəy verməkdən imtina etməsi
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı halların
mövcud olması ehtimal edilir:


Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq subyekti
olmayan müəssisənin konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının
tam dəstinin auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı BAS
tətbiq edilmir).



Maliyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən MHBS-lara
(ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Auditor maliyyə hesabatlarının bir neçə elementi ilə əlaqədar
yetərli münasib audit sübutları əldə edə bilməmiĢdir, yəni auditor müəssisənin mal-material ehtiyatları və debitor borcları
haqqında audit sübutları əldə edə bilməmiĢdir. Hesab olunur ki,
yetərli münasib audit sübutlarının əldə edilə bilməməsi
maliyyə hesabatlarına həm əhəmiyyətli, həm də nüfuzedici təsir
göstərə bilər;



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar yurisdiksiyada
tətbiq edilənlərdir.



Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Auditorun məsuliyyətləri bölməsində təsvir daha məhdud
olmalıdır.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli qanunla
tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri var.

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat11
Rəydən imtina
Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat və pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə hesabatlarına dair
qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsindən
ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditinə cəlb edilmiĢdik.
Biz, ġirkətin əlavə edilən maliyyə hesabatlarına dair rəy ifadə etmirik.
Hesabatımızın ―Rəydən imtina üçün əsaslar‖ bölməsində təsvir edilmiĢ
məsələnin əhəmiyyətliliyi səbəbindən həmin maliyyə hesabatlarına dair
auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli münasib audit sübutları əldə edə
bilmədik.
Biz 31 dekabr 20X1-ci il tarixindən sonra Ģirkətin auditorları olaraq
təyin edilmiĢik və beləliklə, ilin əvvəlində və sonunda mal-material
ehtiyatlarının fiziki inventarizasiyasını müĢahidə etməmiĢik. Biz maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabatda, müvafiq olaraq, xxx və xxx həcmində
göstərilən ehtiyatların 31 dekabr 20X0-cı və 20X1-ci il tarixlərinə
olan sayı haqqında alternativ prosedurların köməyi ilə bizi qane edə
bilən məlumatları əldə edə bilmədik. Bundan əlavə, 20X1-ci ilin
sentyabr ayında yeni kompüterləĢdirilmiĢ debitor borcları sisteminin tətbiqi debitor borclarında çoxsaylı səhvlərə gətirib çıxarmıĢdır. Bizim auditor hesabatının tarixinədək rəhbərlik sistemdə çatıĢmazlığın aradan
qaldırılmasını və səhvlərin düzəldilməsini baĢa çatdırmamıĢdır. Biz 31
dekabr 20X1-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks
etdirilmiĢ xxx məbləğində debitor borcunu alternativ prosedurların
köməyi ilə təsdiqləyə və ya yoxlaya bilmədik. Nəticədə uçota
alınmıĢ və ya uçota alınmamıĢ ehtiyatlar və debitor borcları, habelə
məcmu gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında
hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat ilə əlaqədar
11

―Digər qanun və normativlərin tələblərinə dair hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq
edilmədikdə, ―Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb olunmur.
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705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə

BAS

Rəydən imtina üçün əsaslar

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA FƏRQLĠ RƏYLƏR

hansısa düzəliĢlərin tələb olunub-olunmadığını müəyyən etməyə
imkanımız olmamıĢdır.
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri12
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1.]
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
Bizin məsuliyyətimiz ġirkətin maliyyə hesabatlarının auditini beynəlxalq
audit standartlarına uyğun aparmaq və auditor hesabatı təqdim
etməkdir. Buna baxmayaraq, hesabatımızın ―Rəydən imtina üçün əsaslar‖
bölməsində təsvir edilən məsələlərə görə biz həmin maliyyə hesabatlarına
dair auditor rəyini əsaslandıran yetərli münasib audit sübutları əldə edə
bilmədik.
Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normaların tələblərinə uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik.

Digər qanun və normativlərin tələblərinə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 ]
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]
[Tarix ]

12

Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa
terminlər.

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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706 saylı BEYNƏLXALQ AUDĠT STANDARTI
(DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ)
MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA ĠZAHEDĠCĠ
PARAQRAFLAR VƏ DĠGƏR MƏSƏLƏLƏR PARAQRAFLARI
(15 dekabr 2016-cı il tarixindən tez olmayaraq baĢa çatan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır)

MÜNDƏRĠCAT
Paraqraf
Bu BAS-ın əhatə dairəsi ........................................................................1-4
Qüvvəyə minmə tarixi ...............................................................................5
Məqsəd ..................................................................................................... 6
AnlayıĢlar ....................................................................................................7
Tələblər
Auditor hesabatında izahedici paraqraf ..................................................8-9
Auditor hesabatında digər məsələlər paraqrafı ........................................10-11
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə ............................................................12
Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Auditor hesabatında izahedici paraqraflar ilə əsas audit məsələləri
arasında əlaqə........................................................................................A1-A3
Ġzahedici paraqrafın zəruri ola biləcəyi hallar......................................A4-A6
Auditor hesabatına izahedici paraqrafın daxil edilməsi ......................A7-A8
Auditor hesabatında digər məsələlər paraqrafı ...................................A9-A15
Auditor hesabatında izahedici paraqrafların və digər məsələlər
paraqraflarının yeri.............................................................................A16-A17
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə ..............................................................A18
Əlavə 1: Ġzahedici paraqrafa dair tələblərin əks olunduğu
BAS-ların siyahısı
Əlavə 2: Digər məsələlər paraqrafına dair tələblərin əks olunduğu
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706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS

BAS

GiriĢ

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA ĠZAHEDĠCĠ PARAQRAFLR
VƏ DĠGƏR MƏSƏLƏLƏR PARAQRAFLARI

BAS-ların siyahısı
Əlavə 3: ―Əsas audit məsələləri‖ bölməsi, izahedici paraqraf
və digər məsələlər paraqrafının əks olunduğu auditor
hesabatının nümunəsi
Əlavə 4: Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrindən
kənarlaĢma səbəbindən Ģərti müsbət rəyin daxil olduğu
və izahedici paraqrafın əks olunduğu auditor hesabatının
nümunəsi

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında izahedici
paraqraflar və digər məsələlər paraqrafları‖ beynəlxalq audit standartı
(BAS) 200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin
beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə əlaqəli Ģəkildə
oxunmalıdır.

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS

1066

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA ĠZAHEDĠCĠ PARAQRAFLR
VƏ DĠGƏR MƏSƏLƏLƏR PARAQRAFLARI

GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartında (BAS) auditorun fikrincə, auditor hesabatına daxil edilməli olan aĢağıdakı əlavə məlumatlardan bəhs olunur:
(a) Ġstifadəçilərin diqqətini maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiĢ və ya açıqlanmıĢ, istifadəçilərin maliyyə hesabatlarını
baĢa düĢməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən hər hansı
məsələyə və ya məsələlərə cəlb etmək; yaxud
(b) Ġstifadəçilərin diqqətini maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiĢ və ya açıqlanmıĢ hər hansı məsələdən və ya
məsələlərdən fərqli olan, istifadəçilərin audit prosedurunu,
auditorun məsuliyyətini və ya auditor hesabatını baĢa
düĢmələri üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələyə və
ya məsələlərə cəlb etmək.

3. 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da2 və 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BASda3 auditor hesabatında müvafiq olaraq müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyi və digər məlumatlar ilə əlaqəli məlumatvermə ilə bağlı
tələblər müəyyən edilir və təlimatlar verilir.
4. Əlavə 1 və 2-də auditorun auditor hesabatına izahedici paraqraflar
və ya digər məsələlər paraqraflarının daxil etməsinə qoyulan xüsusi
tələbləri ehtiva edən BAS-lar verilmiĢdir. Belə hallarda həmin
paraqrafların təqdimatının forması və yerləĢdiyi yer ilə bağlı
bu BAS-ın tələbləri tətbiq olunmalıdır.

1

701 saylı ―Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə‖ BAS.
570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS.
3
720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti‖ BAS.
2
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706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS

BAS

2. 701 saylı BAS-da1 auditorun əsas audit məsələlərini müəyyən etdiyi və
onlar barədə auditor hesabatında məlumat verdiyi hallarda tələblər
müəyyən edilir və təlimatlar verilir. Auditor öz hesabatına ―Əsas audit
məsələləri‖ bölməsini daxil etdikdə, bu BAS əsas audit məsələləri ilə bu
BAS-a uyğun olaraq auditor hesabatında əlavə məlumatvermə
arasındakı əlaqədən bəhs edir. (Ġst: Paraq. A1-A3)

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA ĠZAHEDĠCĠ PARAQRAFLR
VƏ DĠGƏR MƏSƏLƏLƏR PARAQRAFLARI

Qüvvəyə minmə tarixi
5. Bu BAS 15 dekabr 2016-cı il tarixindən tez olmayaraq baĢa çatan
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditinə tətbiq edilir.

Məqsəd
6. Auditorun məqsədi maliyyə hesabatlarına dair rəy formalaĢdıraraq,
auditor hesabatına dəqiq əlavə məlumat daxil etmək yolu ilə
istifadəçilərin diqqətinə, auditorun fikrincə, əgər zəruridirsə,
aĢağıdakıları çatdırmaqdır:
(a) Maliyyə hesabatlarında lazımi Ģəkildə təqdim edilmiĢ və
ya açıqlanmıĢ, istifadəçilərin maliyyə hesabatlarını baĢa
düĢmələri üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən hər hansı bir
vacib məsələ; yaxud
(b) Ġstifadəçilərin audit prosedurunu, auditorun vəzifələrini və
ya auditor hesabatını baĢa düĢmələri üçün aidiyyəti olan
hər hansı digər məsələ.

AnlayıĢlar
7. BAS-ların məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənaları ifadə
edir:
(a) Ġzahedici paraqraf (Emphasis of Matter paragraph – Auditor
hesabatına daxil edilən, maliyyə hesabatlarında lazımi Ģəkildə
təqdim edilən və ya açıqlanan, istifadəçilərin maliyyə
hesabatlarını baĢa düĢməsi üçün auditorun fikrincə, böyük
əhəmiyyət kəsb edən məsələyə istinad edən paraqraf.
(b) Digər məsələlər paraqrafı (Other Matter paragraph) – Auditor hesabatına daxil edilən, maliyyə hesabatlarında təqdim
edilən və ya açıqlanan məsələlərdən fərqli, auditorun fikrincə,
istifadəçilərin audit prosedurunu, auditorun məsuliyyətini
və ya auditor hesabatını baĢa düĢmələri üçün zəruri olan məsələlərə
istinad edən paraqraf.

Tələblər
Auditor hesabatında izahedici paraqraf
8. Auditor istifadəçilərin diqqətini maliyyə hesabatlarında təqdim edilən və ya açıqlanan, istifadəçilərin maliyyə hesabatlarını baĢa
706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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düĢmələri üçün özünün fikrincə, ən əhəmiyyətli hər hansı
məsələyə çəkməyi zəruri hesab edərsə, auditor hesabatına izahedici
paraqraf daxil etməlidir, bir Ģərtlə ki, (Ġst: Paraq. A5-A6)
(a) Auditordan 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a4 uyğun olaraq
məsələnin nəticəsində fərqli rəy vermək tələb olunmasın; habelə
(b) 701 saylı BAS tətbiq edildikdə məsələnin auditor hesabatında
məlumat veriləcək əsas audit məsələsi olduğu müəyyən edilməsin.
(Ġst: Paraq. A1-A3)
9. Auditor hesabatına izahedici paraqraf daxil etdikdə, auditor:
(a) Həmin paraqrafı ―Ġzahedici‖ termini daxil edilən müvafiq baĢlıq
altında auditor hesabatının ayrıca bölməsinə daxil etməlidir;
(b) Həmin paraqrafda hansı məsələnin izah edildiyini və maliyyə
hesabatlarında həmin məsələni tam Ģəkildə təsvir edən müvafiq
açıqlamaların haradan tapmaq mümkün ola biləcəyini aydın
göstərməlidir; habelə
(c) Auditorun rəyinin izah edilən məsələ ilə əlaqədar dəyiĢdirilmədiyini göstərməlidir. (Ġst: Paraq. A7-A8, A16-A17)

10. Auditor maliyyə hesabatlarında təqdim olunan və ya açıqlanan
məsələlərlə yanaĢı, istifadəçilərin audit prosedurunu, auditorun
məsuliyyətini və ya auditor hesabatını baĢa düĢmələri üçün
əhəmiyyətli olan hər hansı bir məsələyə dair məlumat verməyin
zəruri olduğunu hesab edərsə, auditor öz hesabatına ―Digər
məsələlər paraqrafı‖nı daxil etməlidir, o Ģərtlə ki:

11.

4

(a)

bu, qanun və ya qaydalarla qadağan edilməsin; habelə

(b)

701 saylı BAS tətbiq edildikdə, bu məsələnin auditor
hesabatında məlumat veriləcək əsas audit məsələsi olduğu
müəyyən edilməsin. (Ġst: Paraq. A9-A14)

Auditor öz hesabatına ―Digər məsələlər‖ paraqrafını daxil etdikdə, o,
həmin paraqrafı ―Digər məsələlər‖ baĢlığı və ya digər müvafiq baĢlıq
altındakı ayrıca bölməyə daxil etməlidir. (Ġst: Paraq. A15-A17)

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
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706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS

BAS

Auditor hesabatında digər məsələlər paraqrafı

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA ĠZAHEDĠCĠ PARAQRAFLR
VƏ DĠGƏR MƏSƏLƏLƏR PARAQRAFLARI

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə
12. Auditor izahedici paraqrafı və ya digər məsələlər paraqrafını auditor hesabatına daxil etmək niyyətindədirsə, o, özünün niyyəti
və belə paraqrafın nəzərdə tutulan ifadə forması barədə idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verməlidir. (Ġst: Paraq. A18)
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Auditor hesabatında izahedici paraqraflar ilə əsas audit məsələləri
arasında əlaqə (Ġst: Paraq. 6)
A1. Əsas audit məsələləri 701 saylı BAS-da auditorun peĢəkar
mühakiməsinə əsasən cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində
ən çox əhəmiyyət kəsb edən məsələlər kimi müəyyən edilir. Əsas
audit məsələləri idarəetməyə məsul Ģəxslərin diqqətinə çatdırılmıĢ,
cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditindən əldə edilmiĢ əhəmiyyətli
nəticələri ehtiva edən məsələlərdən seçilir.5 Əsas audit məsələləri
barədə məlumatvermə maliyyə hesabatlarının nəzərdə tutulmuĢ
istifadəçilərinə auditorun peĢəkar mühakiməsinə əsasən audit zamanı
ən çox əhəmiyyət kəsb etmiĢ məsələləri baĢa düĢməyə kömək edən
əlavə məlumatları təqdim edir, müəssisəni və audit olunmuĢ maliyyə
hesabatlarında rəhbərliyin əhəmiyyətli mühakiməsi tətbiq edilən
sahələri baĢa düĢməyə onlara kömək edə bilər.
A2. 701 saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit məsələləri kimi müəyyən
edilmiĢ məsələlər auditorun fikrincə istifadəçilərin maliyyə hesabatlarını
baĢa düĢməsi üçün əsas ola bilər. Bu hallarda həmin məsələ barədə 701
saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit məsələsi kimi məlumat verdikdə,
auditor onun nisbi vacibliyini vurğulaya və ya ona daha çox diqqət
cəlb edə bilər. Bunu etmək üçün auditor həmin məsələni ―Əsas audit
məsələləri‖ bölməsindəki məsələlərdən daha çox nəzərə çarpacaq Ģəkildə
təqdim edə bilər (məsələn, birinci məsələ kimi) və ya istifadəçilərin
maliyyə hesabatlarını baĢa düĢmələri üçün həmin məsələnin vacibliyini
qeyd etmək üçün əsas audit məsələsinin təsvirinə əlavə məlumat daxil
edə bilər.
A3. 701 saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit məsələsi kimi müəyyən
edilməyən (məsələn, auditorun ciddi diqqətini tələb etmədiyinə görə),
5

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, 16-cı paraqraf.
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lakin auditorun fikrincə istifadəçilərin maliyyə hesabatlarını baĢa
düĢmələri üçün əsas olan (məs.,, sonrakı hadisə) məsələ mövcud ola
bilər. Auditor belə bir məsələyə istifadəçilərin diqqətini cəlb etməyi
zəruri hesab edərsə, həmin məsələ bu BAS-a uyğun olaraq auditorun
hesabatındakı izahedici paraqrafa daxil edilir.
Ġzahedici paraqrafın zəruri ola biləcəyi hallar (Ġst: Paraq. 4, 8)
A4. Əlavə 1-də auditorun müəyyən hallarda izahedici paraqrafı auditor
hesabatına daxil etməsinə dair xüsusi tələblər əks etdirilir. Həmin hallara
aĢağıdakılar aiddir:


qanun və ya qaydalarla nəzərdə tutulmuĢ maliyyə hesabatları
çərçivələrinin qanun və ya qaydalarla nəzərdə tutulmadıqda qeyriməqbul olacağı hallar;



istifadəçilərin diqqətinin maliyyə hesabatlarının xüsusi təyinatlı
çərçivələrə uyğun olaraq hazırlanmasına cəlb edilməsi zəruri olan
hallar;



faktların auditora auditor hesabatının tarixindən sonra məlum
olduğu və auditorun yeni və ya düzəliĢ edilmiĢ auditor hesabatını
(məs., sonrakı hadisələr) təqdim etdiyi hallar.6



qeyri-tipik məhkəmə çəkiĢmələrinin və ya tənzimləyici
orqanların iradlarının nəticəsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik;



maliyyə hesabatlarının tarixi ilə auditor hesabatının tarixi
arasında baĢ vermiĢ əhəmiyyətli sonrakı hadisə;7



maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmiĢ
yeni mühasibat uçotu standartının vaxtından əvvəl tətbiqi
(icazə verildiyi hallarda);



müəssisənin maliyyə vəziyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə
təsir göstərmiĢ və ya təsir göstərməkdə olan ciddi fövqəladə
vəziyyət.

A6. Ġzahedici paraqraflardan geniĢ istifadə edilməsi auditorların belə
məsələlər barədə məlumatvermələrinin səmərəliliyini azalda bilər.
6
7

560 saylı ―Sonrakı hadisələr‖ BAS, 12(b) və 16-cı paraqraflar.
560 saylı BAS, 6-cı paraqraf.

1071

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS

BAS

A5. Auditorun izahedici paraqrafın daxil edilməsini zəruri hesab edə
biləcəyi halların nümunələri aĢağıdakılardır:

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA ĠZAHEDĠCĠ PARAQRAFLR
VƏ DĠGƏR MƏSƏLƏLƏR PARAQRAFLARI

Auditor hesabatına izahedici paraqrafın daxil edilməsi (Ġst: Paraq. 9)
A7. Auditor hesabatına izahedici paraqrafın daxil edilməsi auditor
rəyinə təsir etmir. Ġzahedici paraqraf aĢağıdakıları əvəz edə
bilməz:
(a) konkret audit tapĢırığının Ģərtləri tələb etdikdə, 705 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq fərqli rəyi;
(b) maliyyə hesabatlarında maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq rəhbərlikdən tələb edilən məlumatların
açıqlanmasını;
(c) müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini
ciddi Ģübhə altına ala biləcək hadisələr və ya Ģərtlər ilə bağlı
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud olduqda 570 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-a8 uyğun olaraq hesabatvermə.
A8. A16-A17 paraqraflarında konkret hallarda izahedici paraqrafların
yerləĢdirilməsinə dair əlavə təlimatlar verilir.
Auditor hesabatında digər məsələlər paraqrafı (Ġst: Paraq. 10-11)
Digər məsələlər paraqrafının zəruri ola biləcəyi vəziyyətlər
Ġstifadəçilərin audit prosedurlarını baĢa düĢməsi üçün
A9. 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə uyğun olaraq auditor
idarəetməyə məsul Ģəxslərə auditor tərəfindən aĢkar edilmiĢ əhəmiyyətli risklər barədə məlumatverməni daxil edən auditin planlaĢdırılmıĢ
əhatə dairəsi və müddəti barədə məlumat verməlidir.9 Əhəmiyyətli
risklərlə əlaqəli məsələlərin əsas audit məsələləri kimi müəyyən edilə
biləcəyinə baxmayaraq, planlaĢdırma və əhatə dairəsinin müəyyən
edilməsi ilə bağlı digər məsələlərin (məs., auditin planlaĢdırılmıĢ
əhatə dairəsi, yaxud audit kontekstində əhəmiyyətliliyin tətbiq
edilməsi) əsas audit məsələlərinin 701 saylı BAS-da necə müəyyən
edildiyinə görə əsas audit məsələləri olması ehtimal edilmir. Bununla
yanaĢı qanun və ya qaydalarla auditordan auditor hesabatında
planlaĢdırma və əhatə dairəsinin müəyyən edilməsi barədə məlumat
verməsi tələb edilə bilər, yaxud auditor həmin məsələlər barədə digər
məsələlər paraqrafında məlumat verməyi zəruri hesab edə bilər.
A10. Nadir hallarda, hətta rəhbərliyin auditin əhatə dairəsinə qoyduğu məh8
9

570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 22-23-cü paraqraflar.
260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 15-ci paraqraf.
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dudiyyət səbəbindən auditorun yetərli müvafiq audit sübutları əldə edə
bilməməsinin mümkün təsiri nüfuzedici olmasına baxmayaraq,10
auditor tapĢırığı yerinə yetirməkdən imtina edə bilmədiyi hallarda,
bunun səbəbini izah etmək üçün auditor hesabatına digər məsələlər
paraqrafını daxil etməyi zəruri hesab edə bilər.
Ġstifadəçilərin auditorun məsuliyyətlərini və ya auditor hesabatını baĢa
düĢməsi üçün
A11. Qanun və qaydalara və ya müəyyən yurisdiksiyada hamılıqla
qəbul edilmiĢ praktikaya uyğun olaraq, auditorun maliyyə
hesabatlarının auditi və ya onlara dair hesabatı ilə əlaqədar auditorun vəzifələrini əlavə olaraq izah edən məsələləri daxil etməsini tələb edə və ya buna icazə verə bilər. Digər məsələlər bölməsinə
auditorun fikrincə istifadəçilərin audit prosedurlarını, auditorun
məsuliyyətlərini və ya auditor hesabatını baĢa düĢməsinə aid olan bir
neçə məsələ olduqda, hər məsələ üçün ayrı alt-baĢlıq istifadə etmək
faydalı ola bilər.
A12. Auditor BAS çərçivəsində hesabatvermə vəzifəsindən baĢqa, digər
məsələlər üzrə hesabat verməli olduqda (bax: 700 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-dakı11 ―Digər hesabatvemə məsuliyyətləri‖ paraqrafı)
və ya əlavə müəyyən prosedurlar həyata keçirməli və ya onların
nəticələrinə dair hesabat verməli, yaxud konkret məsələlərə dair
rəy verməli olduqda digər məsələlər paraqrafından istifadə edilmir.
A13. Müəssisə maliyyə hesabatlarının bir dəstini ümumi təyinatlı bir
çərçivəyə (məs., milli çərçivə), digər dəstini isə ümumi təyinatlı baĢqa bir çərçivəyə (məs., Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartları) uyğun olaraq hazırlaya bilər və auditoru
maliyyə hesabatlarının hər iki dəstinə dair hesabat hazırlamağa
cəlb edə bilər. Auditor həmin çərçivələrin konkret vəziyyətlərdə
qəbul edilə bilən olduğunu müəyyənləĢdirmiĢdirsə, maliyyə
hesabatlarının digər bir dəstinin eyni müəssisə tərəfindən ümumi
təyinatlı digər bir çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanmıĢ olması və
həmin maliyyə hesabatlarına dair özünün hesabat təqdim etmiĢ ol10
11

Bu halın müzakirəsi üçün bax: 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 13(b)(ii) paraqrafı.
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS-ın 43-44-cü paraqrafları.
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ması faktını göstərməklə, auditor hesabatına digər məsələlər
paraqrafını daxil edə bilər.
Auditor hesabatının yayılmasının və ya istifadəsinin məhdudlaĢdırılması
A14. Müəyyən bir məqsəd üçün tərtib edilmiĢ maliyyə hesabatları
ümumi təyinatlı bir çərçivəyə uyğun hazırlana bilər, bu Ģərtlə ki,
məqsədli istifadəçilər ümumi təyinatlı belə maliyyə hesabatlarının onların maliyyə məlumatına olan tələbatlarına cavab
verdiyini müəyyənləĢdirmiĢ olsunlar. Auditor hesabatı konkret
istifadəçilər üçün nəzərdə tutulduğu üçün bu Ģəraitdə auditor
hesabatın yalnız nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərə ünvanlandığını
və digər Ģəxslərə verilməli olmadığını, yaxud onların istifadəsi
üçün nəzərdə tutulmadığını göstərməklə, digər məsələlər
paraqrafını auditor hesabatına daxil etməyi zəruri hesab edə bilər.
Auditor hesabatına digər məsələlər paraqrafının daxil edilməsi
A15. Digər məsələlər paraqrafında aydın Ģəkildə göstərilməlidir ki,
maliyyə hesabatlarında belə digər məsələlərin təqdim edilməsi
və açıqlanması tələb olunmur. Digər məsələlər paraqrafına auditorun qanun və qaydalara və ya digər peĢə standartlarına,
məsələn, məlumatların məxfiliyi ilə əlaqədar etik standartlara
uyğun olaraq, təqdim etmək hüququ olmadığı məlumatlar
daxil edilmir. Digər məsələlər paraqrafına, həmçinin, rəhbərliyin
təqdim etməli olduğu məlumatlar daxil edilmir.
Auditor hesabatlarında izahedici paraqrafların və digər məsələlər
paraqraflarının yeri (Ġst: Paraq. 9, 11)
A16. Ġzahedici paraqrafın və digər məsələlər paraqrafının yerləĢdiyi yer
orada təqdim edilən məlumatların xüsusiyyətindən, habelə həmin
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq hesabat veriləcək
digər komponentlərlə müqayisədə həmin məlumatların nəzərdə
tutulmuĢ istifadəçilər üçün əhəmiyyətliliyinə dair auditorun
mühakiməsindən asılıdır. Məsələn:
İzahedici paraqraflar


Ġzahedici paraqraf maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə aid olduqda, o cümlədən auditorun qanun və ya
qaydalarla nəzərdə tutulmuĢ maliyyə hesabatları çərçivəsinin əks

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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təqdirdə qeyri-məqbul olacağını müəyyən etdiyi hallarda,12
auditor həmin paraqrafın auditor rəyinin kontekstini
geniĢləndirmək üçün bilavasitə ―Rəy üçün əsaslar‖ bölməsindən
sonra yerləĢdirilməsini zəruri hesab edə bilər.


Auditor hesabatında ―Əsas audit məsələləri‖ bölməsi təqdim
edildikdə, izahedici paraqrafa daxil edilmiĢ məlumatların nisbi
əhəmiyyətliliyinə dair auditorun mühakiməsinə əsasən, izahedici
paraqraf bilavasitə ―Əsas audit məsələləri‖ bölməsindən əvvəl və
ya sonra əks etdirilə bilər.



Auditor hesabatında ―Əsas audit məsələləri‖ bölməsi təqdim
edildikdə və digər məsələlər paraqrafı da zəruri hesab edildikdə,
digər məsələlər paraqrafını ―Əsas audit məsələləri‖ bölməsində
təsvir olunmuĢ ayrı-ayrı məsələlərdən fərqləndirmək üçün auditor
―Digər məsələlər‖ baĢlığının kontekstini geniĢləndirə bilər, məs.
―Digər məsələ - auditin əhatə dairəsi‖.



Digər məsələlər paraqrafı istifadəçilərin diqqətini auditor
hesabatında əks etdirilmiĢ hesabatvermə üzrə digər məsuliyyətlər
ilə bağlı məsələyə çəkmək üçün daxil edildikdə, onu ―Digər
normativ hüquqi tələblərə dair hesabat‖ bölməsinə daxil etmək
olar.



Digər məsələlər paraqrafı auditorun bütün vəzifələrinə aid olduqda
və ya istifadəçilərin auditor hesabatını baĢa düĢmələri üçün
vacib olduqda, onu ―Maliyyə hesabatlarının auditinə dair
hesabat‖ və ―Digər normativ hüquqi və tənzimləyici tələblərə
dair hesabat‖ bölmələrindən sonra ayrıca bölmə kimi daxil
etmək olar.

A17. Əlavə 3 ―Əsas audit məsələləri‖ bölməsi, izahedici paraqraf və digər
məsələlər paraqrafı auditor hesabatında əks etdirildikdə, onların hamısının
arasındakı əlaqənin nümunəsidir. Əlavə 4-də əks etdirilmiĢ hesabat
nümunəsinə ―ġərti müsbət rəyin daxil olduğu və əsas audit məsələləri
barədə məlumat verilmədiyi listinq subyekti olmayan müəssisənin
12

Məsələn, 210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS-ın 19-cu paraqrafının və 800
saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Xüsusi mülahizələr – xüsusi təyinatlı çərçivələrə uyğun olaraq hazırlanmıĢ
maliyyə hesabatlarının auditi ‖ BAS-ln tələblərinə uyğun.
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auditor hesabatında izahedici paraqraf‖ daxil edilmiĢdir.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə (Ġst: Paraq. 12)
A18. 12-ci paraqraf üzrə tələb edilən məlumatvermə idarəetməyə məsul
Ģəxslərin auditorun auditor hesabatında iĢıqlandırmaq niyyətində
olduğu istənilən konkret məsələnin xüsusiyyəti ilə tanıĢ olmasına
imkan verir və onlara zəruri hallarda, auditordan əlavə izahat
almaq imkanı yaradır. Digər məsələlər paraqrafı hər hansı bir
məsələni iĢıqlandırmaq üçün hər sonrakı tapĢırığın nəticələri üzrə
müntəzəm olaraq auditor hesabatına daxil edilirsə, qanun və ya
qaydalarla baĢqa tələb müəyyən edilmədiyi halda, auditor belə
məlumatların təkrarlanmasına zərurətin olmaması qənaətinə gələ
bilər.

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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Əlavə 1
(Ġst: Paraq. 4, A4)

Ġzahedici paraqraflara dair tələblərin əks olunduğu
BAS-ların siyahısı
Bu Əlavədə digər BAS-larda auditorun müəyyən hallarda auditor
hesabatına izahedici paraqraf daxil etməsini tələb edən paraqraflar
verilir. Bu siyahı BAS-dakı tələblərin, müvafiq praktik tətbiqlərin və
digər izahedici materialların nəzərə alınması zərurətini əvəz etmir.


210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS,
19(b) paraqrafı.



560 saylı ―Sonrakı hadisələr‖ BAS, 12(b) və 16-cı paraqraflar.



800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Xüsusi mülahizələr – xüsusi təyinatlı
çərçivələrə uyğun olaraq hazırlanmıĢ maliyyə hesabatlarının auditi‖
BAS, 14-cü paraqraf.

Əlavə 2
(Ġst: Paraq. 4)

Bu Əlavədə digər BAS-larda auditorun müəyyən hallarda auditor
hesabatına digər məsələlər paraqrafı daxil etməsini tələb edən paraqraflar
verilir. Bu siyahı BAS-dakı tələblərin, müvafiq praktik
tətbiqlərin və digər izahedici materialların nəzərə alınması zərurətini
əvəz etmir.


560 saylı ―Sonrakı hadisələr‖ BAS, 12(b) və 16-cı paraqraflar.



710 saylı ―Müqayisəli məlumatlar: müvafiq göstəricilər və
müqayisəli maliyyə hesabatları‖ BAS, 13-14-cü, 16-17ci və 19-cu paraqraflar.
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706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə 1 və 2

BAS

Digər məsələlər paraqraflarına dair tələblərin əks olunduğu
BAS-ların siyahısı

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA ĠZAHEDĠCĠ PARAQRAFLR
VƏ DĠGƏR MƏSƏLƏLƏR PARAQRAFLARI

ƏLAVƏ 3
(Ġst: Paraq.A17)

“Əsas audit məsələləri” bölməsi, izahedici paraqraf və digər
məsələlər paraqrafı əks olunduğu auditor hesabatının nümunəsi
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
Ģərtlərin mövcud olması ehtimal edilir:

1



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəstinin
auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı BAS1 tətbiq
edilmir).



Maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) (ümumi
təyinatlı çərçivəyə) uyğun hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz müsbət
(yəni, “iradsız”) rəyin müvafiq olması barədə qənaətə
gəlmiĢdir.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar yurisdiksiyadakı auditə aid etik normalardır.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq,
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr və ya
Ģəraitlər ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud
deyil.



Maliyyə hesabatlarının tarixi ilə auditor hesabatının tarixi
arasında müəssisənin istehsalat obyektlərində yanğın baĢ
vermiĢdir. Həmin yanğın müəssisə tərəfindən sonrakı hadisə
kimi açıqlanmıĢdır. Auditorun fikrincə bu məsələ

600 saylı ―Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının
iĢi)‖ BAS.

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə 3
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istifadəçilərin maliyyə hesabatlarını baĢa düĢməsi üçün əsas
olacaq dərəcədə vacibdir. Məsələ cari dövrün maliyyə
hesabatlarının auditi zamanı auditorun ciddi diqqətini tələb
etmir.


Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun məlumat
verilmiĢdir.



Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və digər məlumatlarda əhəmiyyətli
təhriflər aĢkar etməmiĢdir.



Müvafiq rəqəmlər təqdim edilmiĢdir və əvvəlki auditor
tərəfindən əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditi
aparılmıĢdır. Qanun və ya qaydalarla auditora müvafiq
rəqəmlərlə bağlı əvvəlki auditorun hesabatına istinad etmək
qadağan olunmur və o, bunu etməyi qərara almıĢdır.



Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri
mövcuddur.

ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat2
Rəy
Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-i il tarixi üçün maliyyə
vəziyyətinə dair hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu gəlirlər
haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə hesabatlarına dair
qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsindən
ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
2

―Digər normativ hüquqi tələblər haqqında hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq edilmədikdə,
―Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb olunmur.
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706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə 3

BAS

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA ĠZAHEDĠCĠ PARAQRAFLR
VƏ DĠGƏR MƏSƏLƏLƏR PARAQRAFLARI

Bizim fikrimizcə, əlavə edilən maliyyə hesabatları, Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən,
31 dekabr 20X1-ci il tarixinə Ģirkətin maliyyə vəziyyətini, habelə onun
maliyyə nəticələrini və həmin vaxt baĢa çatan il üçün pul vəsaitlərinin
hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks
etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normalara uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki,
əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və
müvafiqdir.
Ġzahedici paraqraf 3
Biz diqqəti ġirkətin istehsalat obyektində baĢ vermiĢ yanğının nəticələrini
təsvir edən maliyyə hesabatlarının X Qeydinə cəlb edirik.
Əsas audit məsələləri
Əsas audit məsələləri peĢəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün maliyyə
hesabatlarının apardığımız auditində ən əhəmiyyətli olan məsələlərdir.
Həmin məsələlər bütövlükdə maliyyə hesabatlarının auditi kontekstində
və onlara dair rəyimizi formalaĢdırdıqda əks etdirilmiĢdir və bu məsələlərə dair ayrı rəy bildirmirik.
[701 saylı BAS-a uyğun olaraq hər bir əsas audit məsələsinin təsviri].
Digər məsələlər
ABC Ģirkətinin 31 dekabr 20X0-ci il tarixində baĢa çatan il üzrə maliyyə
hesabatlarının auditi həmin hesabatlara 31 mart 20X1-ci il tarixində Ģərtsiz müsbət rəy bildirmiĢ digər auditor tərəfindən aparılmıĢdır.
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn “Maliyyə
hesabatları və onlara dair auditor hesabatından fərqli məlumatlar”]
3

A16 paraqrafında qeyd edildiyi kimi, izahedici paraqraf izahedici paraqrafa daxil edilmiĢ məlumatların
nisbi əhəmiyyətliliyinə dair auditorun mühakiməsinə əsasən bilavasitə ―Əsas audit məsələləri‖
bölməsindən əvvəl və ya sonra əks etdirilə bilər.

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə 3
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MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA ĠZAHEDĠCĠ PARAQRAFLR
VƏ DĠGƏR MƏSƏLƏLƏR PARAQRAFLARI

[720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilən hesabatvermə tələblərinə
uyğun hesabatvermə - bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 2 saylı
Əlavəsi, Nümunə 1]
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri4
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].

Digər normativ hüquqi tələblərə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].
Nəticəsi olaraq bu müstəqil auditorun hesabatı hazırlanmıĢ audit ilə bağlı
tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ [adı ]
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]

BAS

[Tarix ]

4

Auditor hesabatlarının bu nümunələrində ―rəhbərlik‖ və ―idarəetməyə məsul Ģəxslər‖ terminlərini
müəyyən yurisdiksiyadakı hüquqi bazanın kontektində müvafiq olan digər termini ilə əvəz etmək
zərurəti ola bilər.
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706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə 3

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA ĠZAHEDĠCĠ PARAQRAFLR
VƏ DĠGƏR MƏSƏLƏLƏR PARAQRAFLARI

ƏLAVƏ 4
(Ġst: Paraq.A8)

Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrindən
kənarlaĢma səbəbindən Ģərti müsbət rəyin daxil olduğu və
izahedici paraqrafın əks olunduğu auditor hesabatının nümunəsi
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
Ģərtlərin mövcud olması ehtimal edilir:


Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyekti olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam
dəstinin auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı BAS
tətbiq edilmir).



Maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən MHBSyə (ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrindən
kənarlaĢma nəticəsində Ģərti müsbət rəy verilmiĢdir.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar yurisdiksiyadakı auditə aid etik normalardır.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq,
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr və ya
Ģəraitlər ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud
deyil.



Maliyyə hesabatlarının tarixi ilə auditor hesabatının tarixi
arasında müəssisənin istehsalat obyektlərində yanğın baĢ
vermiĢdir. Həmin yanğın müəssisə tərəfindən sonrakı hadisə
kimi açıqlanmıĢdır. Auditorun fikrincə bu məsələ
istifadəçilərin maliyyə hesabatlarını baĢa düĢməsi üçün əsas
olacaq dərəcədə vacibdir. Məsələ cari dövrün maliyyə
hesabatlarının auditi zamanı auditorun ciddi diqqətini tələb

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə 4
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etmir.


Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun məlumat
vermək auditordan tələb olunmur, nə də ki, o, bunu etmək
qərarına gəlməmiĢdir.



Auditor hesabatın tarixinədək heç bir digər məlumat əldə
etməmiĢdir.



Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri
mövcuddur.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat1
ġərti müsbət rəy

Bizim fikrimizcə, hesabatımızın ―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖
bölməsində qeyd edilmiĢ məlumatların nəticələri istisna olmaqla, əlavə
edilən maliyyə hesabatları, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına (MHBS) əsasən, 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə Ģirkətin
maliyyə vəziyyətini, habelə onun maliyyə nəticələrini və həmin vaxt baĢa
çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər
baxımından ədalətli Ģəkildə əks etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür
yaradır).

1

―Digər normativ hüquqi tələblər haqqında hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq edilmədikdə,
―Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb olunmur.
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706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə 4

BAS

Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-i il tarixi üçün maliyyə
vəziyyətinə dair hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu gəlirlər
haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə hesabatlarına dair
qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsindən
ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATINDA ĠZAHEDĠCĠ PARAQRAFLR
VƏ DĠGƏR MƏSƏLƏLƏR PARAQRAFLARI

ġərti müsbət rəy üçün əsaslar
ġirkətin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatında Ģirkətin birjada
yerləĢdirilmiĢ qısamüddətli qiymətli kağızları xxx dəyəri üzrə əks
etdirilmiĢdir. Rəhbərlik göstərilən qiymətli kağızları cari bazar qiymətləri
ilə deyil, nominal dəyəri üzrə uçota almıĢdır ki, bu da MHBS-dən
kənara çıxmaqdır. ġirkətin mühasibat uçotunun məlumatları göstərir ki,
əgər birjada yerləĢdirilmiĢ qiymətli kağızlar cari bazar qiymətləri ilə uçota
alınmıĢ olsaydı, məcmu gəlirlər hesabatında Ģirkət reallaĢdırılmamıĢ zərəri
hesabat ili üçün xxx həcmində tanımıĢ olardı. Maliyyə vəziyyəti
hesabatında qiymətli kağızların balans dəyəri 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə
eyni məbləğ qədər, mənfəət vergisi, xalis gəlir və səhmdar kapitalı isə
müvafiq olaraq, xxx, xxx və xxx məbləğində azala bilərdi.
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normalara uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki,
əldə etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün
yetərli və müvafiqdir.
Ġzahedici paraqraf – yanğının nəticələri
Biz diqqəti ġirkətin istehsalat obyektində baĢ vermiĢ yanğının nəticələrini
təsvir edən maliyyə hesabatlarının X Qeydinə cəlb edirik.
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri2
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].

2

Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir
termin.

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə 4
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Digər normativ hüquqi tələblərə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700
saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]

BAS

[Tarix ]
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710 saylı BEYNƏLXALQ AUDĠT STANDARTI
MÜQAYĠSƏLĠ MƏLUMATLAR: MÜQAYĠSƏLĠ
GÖSTƏRĠCĠLƏR VƏ MÜQAYĠSƏLĠ MALĠYYƏ
HESABATLARI
(15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır)
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710 saylı ―Müqayisəli məlumatlar: müqayisəli göstəricilər və müqayisəli maliyyə hesabatları‖ beynəlxalq audit standartı (BAS) 200 saylı
―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit
standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə əlaqəli Ģəkildə oxunmalıdır.

GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartında (BAS) maliyyə hesabatlarının
auditində müqayisəli məlumatların yoxlanılması üzrə auditorun

710 saylı BAS
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vəzifələrindən bəhs olunur. Əgər əvvəlki dövrün maliyyə
hesabatlarının auditi keçirilməyibsə və ya əvvəlki auditor
tərəfindən keçirilibsə, həm də, ilkin qalıqlarla bağlı 510 saylı
BAS-da1 verilmiĢ tələblər və tövsiyələr tətbiq olunur.
Müqayisəli məlumatların xüsusiyyəti
2. Müəssisənin maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiĢ müqayisəli
məlumatların xüsusiyyəti maliyyə hesabatlarında tətbiq olunan
çərçivələrinin tələblərindən asılıdır. Bu cür müqayisəli məlumatlarla
bağlı auditorun hesabatvermə vəzifələrinə iki fərqli yanaĢma vardır:
müqayisəli göstəricilər və müqayisəli maliyyə hesabatları. Tətbiq
olunan yanaĢma çox vaxt qanun və ya qaydalarla müəyyənləĢdirilsə də, audit tapĢırığının Ģərtlərində də göstərilə bilər.
3. Auditor hesabatı tərtib olunarkən bu yanaĢmalar arasında
əsas fərqlər aĢağıdakılardır:
(a) Müqayisəli göstəricilər yanaĢması nəzərdə tutur ki,
maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyi yalnız cari dövrə aiddir;
(b) Müqayisəli maliyyə hesabatları nəzərdə tutur ki, auditor rəyi
maliyyə hesabatlarının təqdim edildiyi hər bir dövrü əhatə
edir.
Bu BAS-da hər bir konsepsiyanın tətbiqi ilə əlaqədar auditor
hesabatının tərtibinə dair tələblər ayrıca təsvir olunur.
Qüvvəyə minmə tarixi
4. Bu BAS 15 dekabr 2009-cu il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditinə tətbiq edilir.
BAS

Məqsədlər
5. Auditorun məqsədləri aĢağıdakılardır:
(a) Maliyyə hesabatlarına daxil edilmiĢ müqayisəli məlumatların bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından maliyyə hesabatlarının
tətbiq olunan çərçivələrində müqayisəli məlumatlarla bağlı
tələblərə uyğun olaraq hazırlandığına dair yetərli müvafiq
audit sübutları əldə etmək;
(b) Auditorun hesabatvermə məsuliyyətlərinə uyğun Ģəkildə
1

510 saylı ―Ġlk audit tapĢırıqları – ilkin qalıqlar‖ BAS.

1087

710 saylı BAS. Əlavə

MÜQAYĠSƏLĠ MƏLUMATLAR: MÜQAYĠSƏLĠ GÖSTƏRĠCĠLƏR VƏ
MÜQAYĠSƏLĠ MALĠYYƏ HESABATLARI

hesabat vermək.

AnlayıĢlar
6. BAS-ların məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənaları ifadə
edir:
(a) Müqayisəli məlumatlar (Comparative information) –
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
olaraq bir və ya bir neçə əvvəlki dövrlə əlaqədar maliyyə
hesabatlarına daxil edilmiĢ məbləğlər və digər məlumatlar.
(b) Müqayisəli göstəricilər (Corresponding figures) – Əvvəlki
dövr üçün məbləğlərin və digər açıqlamaların ayrılmaz
tərkib hissəsi kimi cari dövrün maliyyə hesabatlarına daxil
edildiyi hallarda və yalnız cari dövrlə əlaqədar məbləğlər
və digər açıqlamalarla (―cari dövrün göstəriciləri‖ adlandırılır) əlaqəli Ģəkildə oxunması nəzərdə tutulan müqayisəli məlumatlar. Müqayisəli göstəricilərin və digər
açıqlamaların təfərrüatlılıq səviyyəsi, hər Ģeydən əvvəl,
onların gələcək dövrün göstəriciləri üçün müvafiqliyi ilə
müəyyən edilir.
(c) Müqayisəli maliyyə hesabatları (Comparative financial
statements) – Məbləğlər və digər açıqlamalar artıq auditor
tərəfindən yoxlanılmıĢdırsa, cari dövrün maliyyə hesabatları
ilə müqayisə olunmaq üçün müqayisəli məlumatlara daxil
edildikdə, onlar auditor rəyində əhatə edilir. Belə müqayisəli maliyyə hesabatlarına daxil edilmiĢ məlumatların
açıqlanma səviyyəsi cari dövrün maliyyə hesabatlarına
daxil edilmiĢ məlumatlarla müqayisə edilə bilər.
Bu BAS-ın məqsədləri üçün müqayisəli məlumatlara bir neçə
dövr üçün məbləğlər və açıqlamalar daxil olduqda, ―əvvəlki
dövr‖ termini ―əvvəlki dövrlər‖ kimi oxunmalıdır.

Tələblər
Audit prosedurları
7. Auditor maliyyə hesabatlarına maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinin tələb etdiyi müqayisəli məlumatların daxil
edildiyini və düzgün təsnifləĢdirildiyini müəyyənləĢdirməlidir.
710 saylı BAS
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Bu məqsədlə auditor aĢağıdakıları qiymətləndirməlidir:
(a) Müqayisəli məlumatların əvvəlki dövrdə təqdim edilmiĢ
məbləğlərlə və digər açıqlamalarla uzlaĢıb-uzlaĢmadığını
və ya zərurət olduğu halda təkrar sayılıb-sayılmadığını;
(b) Müqayisəli məlumatlarda əks olunmuĢ uçot siyasəti prinsiplərinin cari dövrdə tətbiq olunmuĢ siyasətə uyğun olubolmadığını, yaxud hər hansı bir uçot siyasətinə dəyiĢikliklər
edildiyi halda, həmin dəyiĢikliklərin lazımi Ģəkildə nəzərə
alındığını, düzgün təqdim edildiyini və açıqlandığını.
8. Auditor cari dövrün auditi zamanı müqayisəli məlumatlarda
mümkün əhəmiyyətli təhriflərdən xəbərdar olarsa, belə
əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olub-olmaması haqqında yetərli
müvafiq audit sübutları əldə etmək üçün həmin Ģəraitdə lazım
olan bu cür əlavə audit prosedurlarını həyata keçirməlidir. Auditor
əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditini keçirmiĢdirsə, o,
həmçinin, 560 saylı BAS-ın2 müvafiq tələblərini yerinə yetirməlidir. Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına əlavə və dəyiĢikliklər
edilmiĢdirsə, auditor müqayisəli məlumatların əlavə və dəyiĢiklik
edilmiĢ maliyyə hesabatlarına uyğun olduğuna əminlik əldə etməlidir.
9. 580 saylı BAS-da3 tələb edildiyi kimi, auditor öz rəyində istinad
etdiyi bütün dövrlər üçün yazılı təqdimatlar tələb etməlidir. Auditor, həmçinin, əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarında müqayisəli məlumatlara təsir edən əhəmiyyətli təhrifləri düzəltmək
məqsədilə məlumatlara edilmiĢ hər hansı düzəliĢlə əlaqədar
konkret yazılı təqdimat almalıdır. (Ġst: Paraq. A1)
BAS

Auditor hesabatı
Müqayisəli göstəricilər
10. Müqayisəli göstəricilər maliyyə hesabatında təqdim edildikdə,
auditor rəyində, 11-ci, 12-ci və 14-cü paraqraflarda göstərilmiĢ
hallar istisna olmaqla, həmin müqayisəli göstəricilərə istinad
edilməməlidir. (Ġst: Paraq. A2)
11. Auditorun əvvəlki dövrə dair hesabata Ģərti müsbət rəy, rəy ve2
3

560 saylı ―Sonrakı hadisələr‖ BAS, 14-17-ci paraqraflar.
580 saylı ―Yazılı təqdimatlar‖ BAS, 14-cü paraqraf.
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rilməsindən imtina, yaxud mənfi rəy bildirilmiĢdirsə və fərqli rəy
bildirilməsi zərurətini ortaya çıxarmıĢ məsələ həll olunmamıĢdırsa,
auditor cari dövrün maliyyə hesabatlarına dair fərqli rəy bildirməlidir. Auditor öz hesabatındakı fərqli rəy üçün əsaslar paraqrafı
üçün aĢağıdakıları etməlidir:
(a) Fərqli rəy bildirilməsinə səbəb olmuĢ məsələnin təsvirində
- əgər həmin məsələ cari dövrün göstəricilərinə
əhəmiyyətli təsir göstərirsə və ya əhəmiyyətli təsir göstərməyə qadirdirsə, cari dövrün göstəricilərinə və müqayisəli
göstəricilərə istinad etməlidir; yaxud
(b) Digər hallarda, öz rəyində həll olunmamıĢ həmin məsələnin
cari dövrün göstəricilərinin və müqayisəli göstəricilərin
müqayisəliliyinə təsir etməsi və ya təsir edə bilməsi
səbəbindən fərqli rəy bildirilməsini izah etməlidir. (Ġst:
Paraq. A3-A5)
12.

Əgər əldə edilmiĢ audit sübutları əvvəlki dövrlərdə barəsində
müsbət rəy verilmiĢ, müqayisəli göstəriciləri təkrar olaraq sayılmamıĢ və ya zəruri məlumatlar təqdim edilməmiĢ maliyyə
hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcudluğuna dəlalət
edərsə, auditor cari dövrün maliyyə hesabatlarına daxil edilmiĢ
müqayisəli göstəricilərlə əlaqədar Ģərti müsbət rəy və ya mənfi
rəy verməlidir. (Ġst: Paraq. A6)

Əvvəlki auditor tərəfindən auditi aparılmıĢ əvvəlki dövrün maliyyə
Hesabatları
13. Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditi əvvəlki auditor
tərəfindən aparılmıĢdırsa və auditor, qanun və ya qaydalar
qadağan etmədiyi halda, əvvəlki auditorun müqayisəli göstəricilərə dair hesabatına istinad etməyi nəzərdə tutursa, onda auditor
hesabatındakı digər məsələlər paraqrafında aĢağıdakıları göstərməlidir:
(a) Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditinin əvvəlki
auditor tərəfindən aparıldığını;
(b) Əvvəlki auditorun verdiyi rəyin növünü, həmin rəy fərqli
rəy olduğu halda isə bunun səbəblərini;
(c) Göstərilən hesabatın tarixini. (Ġst: Paraq. A7)
Auditi aparılmamıĢ əvvəlki dövrün maliyyə hesabatları
710 saylı BAS

1090

MÜQAYĠSƏLĠ MƏLUMATLAR: MÜQAYĠSƏLĠ GÖSTƏRĠCĠLƏR VƏ
MÜQAYĠSƏLĠ MALĠYYƏ HESABATLARI

14. Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditi aparılmamıĢdırsa, auditor hesabatının digər məsələlər paraqrafında auditor göstərməlidir
ki, müqayisəli göstəricilərin auditi aparılmamıĢdır. Lakin belə bir
bəyanat auditoru ilkin qalıqlarda cari dövrün maliyyə hesabatlarına
əhəmiyyətli təsir göstərən təhriflərin olmaması ilə bağlı yetərli münasib audit sübutları əldə etmək zərurətindən azad etmir.
(Ġst: Paraq. A8)4
Müqayisəli maliyyə hesabatları
15. Müqayisəli maliyyə hesabatları təqdim edildikdə, auditor rəyində
təqdim edilən və barəsində auditor rəyi verilən maliyyə hesabatları üzrə hər bir dövrə istinad edilməlidir. (Ġst: Paraq. A9-A10)
16. Cari dövrün auditi ilə əlaqədar auditor əvvəlki dövrün maliyyə
hesabatlarına dair hesabat verməli olduqda və auditor rəyi əvvəlki
dövrün maliyyə hesabatlarına dair auditorun əvvəl verdiyi rəydən
fərqlənərsə, onda auditor 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-a5 əsasən, digər məsələlər paraqrafında fərqli rəyin əsas
səbəblərini açıqlamalıdır. (Ġst: Paraq. A11)
Əvvəlki auditor tərəfindən auditi aparılmıĢ əvvəlki dövrün maliyyə
hesabatları

(a) əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditinin əvvəlki
auditor tərəfindən aparıldığını;
(b) əvvəlki auditorun verdiyi rəyin növü və əgər fərqli rəy verilmiĢdirsə, bunun səbəbini;
(c) həmin hesabatın tarixini
(əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına dair əvvəlki auditorun
hesabatı həmin maliyyə hesabatları ilə birlikdə təkrar dərc olunduqda).
4
5

510 saylı BAS, 6-cı paraqraf.
706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər
paraqrafı‖ BAS, 8-ci paraqraf.
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17. Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditi əvvəlki auditor
tərəfindən aparılmıĢdırsa, auditor cari dövrün maliyyə hesabatlarına
dair rəy verməklə yanaĢı, digər məsələlər paraqrafında aĢağıdakıları göstərməlidir:
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18. Auditor əvvəlki auditorun barəsində müsbət rəy verdiyi əvvəlki
dövrün maliyyə hesabatlarına təsir göstərən əhəmiyyətli təhriflərin olması qənaətinə gələrsə, həmin təhriflər barədə müvafiq
səviyyəli rəhbərliyə və idarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısının
müəssisənin idarə edilməsinə cəlb edilmədiyi halda6 həmin Ģəxslərə məlumat verməli və əvvəlki auditorun bu barədə məlumatlandırılmasını tələb etməlidir. Əvvəlki dövrün maliyyə
hesabatlarına əlavə və dəyiĢikliklər edildikdə və əvvəlki auditor
əvvəlki dövrün əlavə və dəyiĢiklik edilmiĢ həmin maliyyə
hesabatlarına dair yeni auditor hesabatı hazırlamağa razılıq
verdikdə, auditor yalnız cari dövrə dair hesabat verməlidir. (Ġst:
Paraq. A12)
Auditi aparılmamıĢ əvvəlki dövrün maliyyə hesabatları
19. Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditi aparılmadıqda, auditor digər məsələlər paraqrafında göstərməlidir ki, müqayisəli
maliyyə hesabatlarının auditi aparılmamıĢdır. Lakin belə bir
bəyanat auditoru ilkin qalıqlarda cari dövrün maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərən təhriflərin olmaması ilə bağlı
yetərli müvafiq audit sübutları əldə etmək zərurətindən azad
etmir. (Ġst: Paraq. A13)7
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Audit prosedurları
Yazılı təqdimatlar (Ġst: Paraq. 9)
A1. Müqayisəli maliyyə hesabatlarından bəhs edilərkən, auditor
rəyində istinad edilən bütün dövrlər üçün yazılı təqdimatlar tələb
edilməlidir. Belə ki, rəhbərlik əvvəlki dövrlə əlaqədar əvvəllər
hazırladığı yazılı təqdimatların əvvəlki kimi tətbiq edilməli olmasını təsdiq etməlidir. Müqayisəli göstəricilərdən bəhs
edilərkən, yalnız cari dövrün maliyyə hesabatlarına dair yazılı
təqdimatlar tələb etmək lazımdır. Belə ki, auditor rəyi müqayisəli
göstəricilərin daxil edildiyi maliyyə hesabatları üzrə verilir.
6
7

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, 13-cü paraqraf.
510 saylı BAS, 6-cı paraqraf.
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Bununla belə, auditor müqayisəli məlumatlara təsir edən
əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarındakı əhəmiyyətli təhrifləri
düzəltmək məqsədilə edilmiĢ hər hansı düzəliĢlə
əlaqədar
konkret yazılı təqdimat tələb etməlidir.

Auditor hesabatı
Müqayisəli göstəricilər
Auditor rəyində istinadların olmaması (Ġst: Paraq. 10)
A2. Auditor rəyi bütövlükdə cari dövrün maliyyə hesabatlarına, o
cümlədən müqayisəli göstəricilərə dair verilirsə, onda həmin
rəydə bu göstəricilərə istinad edilməməlidir.
Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına dair fərqli rəyin bildirilməsi ilə
əlaqədar səbəbin aradan qaldırılmaması (Ġst: Paraq. 11)

A4. Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına dair fərqli rəy bildirilmiĢdirsə,
buna səbəb olan həll olunmamıĢ məsələ cari dövrün göstəriciləri
üçün əhəmiyyət kəsb etməyə bilər. Bununla belə, həll edilməmiĢ
məsələnin cari və müqayisəli göstəricilərin müqayisəliliyinə təsiri
və ya mümkün təsiri ilə əlaqədar auditor cari dövrün maliyyə
hesabatlarına dair Ģərti müsbət rəy, rəy verməkdən imtina, yaxud
mənfi rəy (Ģəraitdən asılı olaraq) verə bilər.
A5. Auditorun əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına dair fərqli rəy
bildirməsinə və buna səbəb olan məsələnin həll edilməməsinə
dair auditor hesabatının nümunələri Əlavə 1 və 2-də verilmiĢdir.
Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarında təhriflər (Ġst: Paraq. 12)
A6. Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarındakı təhriflərə düzəliĢlər
edilmədikdə və auditor hesabatı təkrar hazırlanmadıqda, lakin
müqayisəli göstəricilər təkrarən düzgün sayıldıqda və ya cari
dövrün maliyyə hesabatlarında müvafiq açıqlamalar edildikdə,
auditor hesabatına vəziyyəti təsvir edən və maliyyə hesabatlarında həmin məsələni tam Ģəkildə təsvir edən müvafiq açıqla1093
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A3. Auditorun əvvəlki dövrə dair hesabatına Ģərti müsbət rəy, rəy
verilməsindən imtina, yaxud mənfi rəy daxil edilibsə və fərqli
rəyə səbəb olan məsələ həll olunubsa, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə əsasən, maliyyə hesabatlarında lazımi
Ģəkildə nəzərə alınıbsa və ya açıqlanıbsa, onda cari dövrə dair
rəydə əvvəlki dövrdə verilmiĢ fərqli rəyə istinad etməyə lüzum
yoxdur.

MÜQAYĠSƏLĠ MƏLUMATLAR: MÜQAYĠSƏLĠ GÖSTƏRĠCĠLƏR VƏ
MÜQAYĠSƏLĠ MALĠYYƏ HESABATLARI

malara rast gəlindiyi hallara istinad edən izahedici paraqraf daxil
edilə bilər (bax: 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS).
Əvvəlki auditor tərəfindən auditi aparılmıĢ əvvəlki dövrün maliyyə
hesabatları (Ġst: Paraq. 13)
A7.

Əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditinin əvvəlki auditor
tərəfindən aparılması qanun və qaydalarla qadağan edilmədiyi
halda auditorun müqayisəli göstəricilərə dair əvvəlki auditorun
hesabatına istinad etməsi halında auditor hesabatının nümunəsi
Əlavə 3-də verilmiĢdir.

Auditi aparılmayan əvvəlki dövrün maliyyə hesabatları (Ġst: Paraq. 14)
A8. Auditor ilkin qalıqlarla bağlı yetərli müvafiq audit sübutları əldə edə
bilmədikdə, 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a8 əsasən auditor, müvafiq
hallarda maliyyə hesabatlarına dair Ģərti müsbət rəy verməli və ya rəy
verməkdən imtina etməlidir. Auditor ilkin qalıqlarda cari dövrün
maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərən təhriflərin olmamasına
dair yetərli müvafiq audit sübutları əldə etməkdə ciddi çətinliklərlə
üzləĢdikdə, auditor bunun 701 saylı BAS-a9 uyğun olaraq əsas audit
məsələsi olduğunu müəyyən edə bilər.
Müqayisəli maliyyə hesabatları
Auditor rəyinə istinadlar (Ġst: Paraq. 15)
A9. Müqayisəli maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı təqdim
edilmiĢ dövrlərin hər birinə dair maliyyə hesabatlarını əhatə etdiyi üçün auditor digər dövrün maliyyə hesabatlarına dair əvvəlki
auditordan fərqli rəy bildirərkən, Ģərti müsbət rəy və ya mənfi
rəy verə, rəy verməkdən imtina edə bilər, yaxud hesabatına bir
və ya bir neçə dövrə dair izahedici paraqraf daxil edə bilər.
A10. Auditorun həm cari, həm də əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına
dair cari dövrün auditi ilə və fərqli rəyə daxil edilmiĢ əvvəlki
dövrlə əlaqədar hesabat verməsi tələb edildikdə və fərqli rəy
bildirilməsinə səbəb olmuĢ məsələ həll edilmədikdə, auditor
hesabatının nümunəsi Əlavə 4-də verilmiĢdir.
Əvvəlki rəydən fərqli olan əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına dair
rəy (Ġst: Paraq. 16)

8
9

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
701 saylı ―Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə‖ BAS.

710 saylı BAS
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A11. Cari dövrün auditinin gediĢində auditor əvvəlki dövrün maliyyə
hesabatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən vəziyyətlərdən
xəbərdar olduqda, cari dövrün auditi ilə əlaqədar əvvəlki dövrün
maliyyə hesabatlarına dair hesabat verilməsi zamanı əvvəlki
dövrün maliyyə hesabatlarında ifadə olunmuĢ rəy auditorun
əvvəllər ifadə etmiĢ olduğu rəydən fərqli ola bilər. Bəzi yurisdiksiyalarda auditor əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına dair
əvvəllər verilmiĢ auditor hesabatından üçüncü Ģəxslər tərəfindən
istifadə edilməsinə yol verməmək üçün digər məsələlər üzrə
əlavə hesabat tərtib etməli olacaqdır.
Əvvəlki auditor tərəfindən auditi aparılmıĢ əvvəlki dövrün maliyyə
hesabatları (Ġst: Paraq. 18)

20X2-ci ilin maliyyə hesabatlarının auditi çərçivəsində biz,
həmçinin, 20X1-ci ilin maliyyə hesabatlarına əlavə və dəyiĢiklik
edilməsi üçün tətbiq edilmiĢ X qeydində təsvir edilmiĢ
düzəliĢlərin auditini aparmıĢıq. Bizim fikrimizcə, belə düzəliĢlər
düzgündür və lazımi Ģəkildə tətbiq edilmiĢdir. Bizim tapĢırığın
Ģərtlərində həmin düzəliĢlərdən baĢqa, Ģirkətin 20X1-ci il maliyyə
hesabatlarının icmal yoxlaması və ya hər hansı bir prosedurun tətbiq
edilməsinin auditi əhatə olunmamıĢdır və müvafiq olaraq, biz
bütövlükdə 20X1-ci ilin maliyyə hesabatlarına dair rəy
bildirmirik və həmin maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiĢ məlumatların düzgünlüyünü digər Ģəkildə təsdiqləmirik.
Auditi aparılmayan əvvəlki dövrün maliyyə hesabatları (Ġst: Paraq. 19)
A13. Auditor ilkin qalıqlarla bağlı yetərli müvafiq audit sübutları əldə edə
bilmədikdə, 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən auditor, müvafiq
hallarda maliyyə hesabatlarına dair Ģərti müsbət rəy verməli və ya rəy
verməkdən imtina etməlidir. Auditor ilkin qalıqlarda cari dövrün
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BAS

A12. Əvvəlki auditorun əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına dair
təkrar auditor rəyi verməyə imkanı və ya istəyi olmaya bilər. Auditor hesabatının digər məsələlər paraqrafına belə bir qeyd daxil
edilə bilər ki, əvvəlki auditor əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına dair hesabatı əlavə və ya dəyiĢiklik edilməzdən əvvəl hazırlamıĢdır. Bundan baĢqa, əgər audit tapĢırığının Ģərtləri auditə
əlavə və ya dəyiĢikliklərin auditini nəzərdə tutursa və auditor
həmin əlavə və dəyiĢikliklərin düzgünlüyü ilə əlaqədar yetərli
müvafiq audit sübutları əldə edirsə, auditor hesabatına belə bir
paraqraf daxil edilə bilər:

MÜQAYĠSƏLĠ MƏLUMATLAR: MÜQAYĠSƏLĠ GÖSTƏRĠCĠLƏR VƏ
MÜQAYĠSƏLĠ MALĠYYƏ HESABATLARI

maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərən təhriflərin olmamasına
dair yetərli müvafiq audit sübutları əldə etməkdə ciddi çətinliklərlə
üzləĢdikdə, auditor bunun 701 saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit
məsələsi olduğunu müəyyən edə bilər.

710 saylı BAS

1096

MÜQAYĠSƏLĠ MƏLUMATLAR: MÜQAYĠSƏLĠ GÖSTƏRĠCĠLƏR VƏ
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ƏLAVƏ
(Ġst: Paraq. A5, A7, A10)

Auditor hesabatının nümunələri
Nümunə 1 - Müqayisəli göstəricilər



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyekti olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam
dəstinin auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı BAS1
tətbiq edilmir).



Maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) (ümumi
təyinatlı çərçivəyə) uyğun hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da2 təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Əvvəl təqdim edilmiĢ əvvəlki dövr üzrə auditor hesabatına
Ģərti müsbət rəy daxil edilmiĢdir.



Fərqli rəy bildirilməsinə səbəb olmuĢ məsələ həll
edilməmiĢdir.



Məsələnin cari dövrün göstəricilərinə təsiri və ya mümkün
təsiri əhəmiyyətlidir və cari dövrün göstəricilərinə dair
auditorun fərqli rəy verməsini tələb edir.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar yurisdiksiyadakı auditə aid etik normalardır.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a3 uyğun olaraq,
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək

1

600 saylı ―Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının
iĢi)‖ BAS.
2
210 saylı ―Audit tapĢırığının Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS.
3
570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS.
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Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
Ģərtlərin mövcud olması ehtimal edilir:

MÜQAYĠSƏLĠ MƏLUMATLAR: MÜQAYĠSƏLĠ GÖSTƏRĠCĠLƏR VƏ
MÜQAYĠSƏLĠ MALĠYYƏ HESABATLARI

qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr və ya
Ģəraitlər ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud
deyil.


Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun məlumat
vermək auditordan tələb olunmur, nə də ki, o bunu etmək
qərarına gəlməmiĢdir.



Auditor digər məlumatları auditor hesabatının tarixinədək
əldə etməmiĢdir.



Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri
mövcuddur.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat4
ġərti müsbət rəy
Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-i il tarixi üçün maliyyə
vəziyyətinə dair hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu gəlirlər
haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə hesabatlarına dair
qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsindən
ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
Bizim fikrimizcə, hesabatımızın ―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖ bölməsində
qeyd edilmiĢ məlumatların nəticələri istisna olmaqla, əlavə edilən maliyyə
hesabatları, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına (MHBS) əsasən, 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə Ģirkətin
maliyyə vəziyyətini, habelə onun maliyyə nəticələrini və həmin vaxt baĢa çatan
il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından
ədalətli Ģəkildə əks etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).

4

―Digər normativ hüquqi tələblər haqqında hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq edilmədikdə,
―Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb olunmur.

710 saylı BAS. Əlavə
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ġərti müsbət rəy üçün əsaslar
Maliyyə hesabatlarına X qeydində göstərildiyi kimi, maliyyə hesabatlarında
amortizasiya üçün ehtiyatlar yaradılmamıĢdır, bu da MHBS-dan kənara
çıxmaq deməkdir. Ehtiyatların olmaması əvvəlki maliyyə ilinin əvvəlində
rəhbərliyin qəbul etdiyi qərarın nəticəsi və bizim həmin il üzrə maliyyə
hesabatına dair Ģərti müsbət auditor rəyi ifadə etməyimizə səbəb olmuĢdur.
Düz xətli metod ilə amortizasiya dərəcələri illik tikililər üçün 5% və
avadanlıqlar üçün 20% olmaqla, zərərlər 20X1-ci ildə xxx və 20X0-cı ildə xxx
həcmində artırılmalı, əsas vəsaitlər 20X1-ci ildə xxx və 20X0-cı ildə
xxx həcmində azaldılmalıdır; yığılmıĢ zərər 20X1-ci ildə xxx və 20X0-cı
ildə xxx həcmində artırılmalıdır.
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində
əks etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid
olan etik normalara uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki, əldə
etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və
müvafiqdir.
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri5
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS6, Nümunə 1].
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].
Digər normativ hüquqi tələblərə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700 saylı
(düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının adından,
auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
5

Auditor hesabatlarının bu nümunələrində ―rəhbərlik‖ və ―idarəetməyə məsul Ģəxslər‖ terminlərini
müəyyən yurisdiksiyadakı hüquqi bazanın kontekstində müvafiq olan digər termini ilə əvəz etmək
zərurəti ola bilər.
6
700 saylı düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat verilməsi‖
BAS.
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Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri

MÜQAYĠSƏLĠ MƏLUMATLAR: MÜQAYĠSƏLĠ GÖSTƏRĠCĠLƏR VƏ
MÜQAYĠSƏLĠ MALĠYYƏ HESABATLARI

[Auditorun ünvanı ]
[Tarix ]

710 saylı BAS. Əlavə
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Nümunə 2 - Müqayisəli göstəricilər



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq subyekti
olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəstinin
auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı BAS tətbiq
edilmir).



Maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən
MHBS-ə (ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Əvvəl təqdim edilmiĢ əvvəlki dövr üzrə auditor hesabatına Ģərti
müsbət rəy daxil edilmiĢdir.



Fərqli rəy bildirilməsinə səbəb olmuĢ məsələ həll
edilməmiĢdir.



Məsələnin cari dövrün göstəricilərinə təsiri və ya mümkün
təsiri əhəmiyyətli deyil, lakin cari dövrün göstəricilərinə dair
auditorun fərqli rəy verməsini tələb edir.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar yurisdiksiyadakı auditə aid etik normalardır.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq,
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr və ya
Ģəraitlər ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud deyil.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun məlumat
vermək auditordan tələb olunmur nə də ki, o bunu etmək
qərarına gəlməmiĢdir.



Auditor digər məlumatları auditor hesabatının tarixinədək əldə
etməmiĢdir.



Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.

1101

710 saylı BAS. Əlavə

BAS

Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
Ģərtlərin mövcud olması ehtimal edilir:

MÜQAYĠSƏLĠ MƏLUMATLAR: MÜQAYĠSƏLĠ GÖSTƏRĠCĠLƏR VƏ
MÜQAYĠSƏLĠ MALĠYYƏ HESABATLARI


Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri
mövcuddur.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat7
ġərti müsbət rəy
Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-i il tarixi üçün maliyyə
vəziyyətinə dair hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu gəlirlər
haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə hesabatlarına dair
qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsindən
ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
Bizim fikrimizcə, hesabatımızın ―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖ bölməsində
qeyd edilmiĢ məlumatların nəticələri istisna olmaqla, əlavə edilən maliyyə
hesabatları, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən,
31 dekabr 20X1-ci il tarixinə Ģirkətin maliyyə vəziyyətini, habelə onun
maliyyə nəticələrini və həmin vaxt baĢa çatan il üçün pul vəsaitlərinin
hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks etdirir
(və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
ġərti müsbət rəy üçün əsaslar
Biz 20X0-ci il ərzində Ģirkətin auditorları təyin olunduğumuz üçün
göstərilən dövrün əvvəlində fiziki inventarizasiyanı müĢahidə
etmək və ya alternativ prosedurlardan istifadə etməklə mal-material
ehtiyatlarının miqdarı barədə bizi qane edəcək məlumat əldə edə
bilməmiĢik. Dövrün əvvəlinə ehtiyatların miqdarı fəaliyyətin
nəticələrinə təsir göstərdiyi üçün 20X0-ci ildə dövrün əvvəlinə
göstərilən nəticələrə və bölüĢdürülməmiĢ mənfəətə hər hansı bir düzəliĢ
edilməsinə ehtiyacın olub-olmamasını müəyyənləĢdirməyə imkanımız
olmamıĢdır. Müvafiq olaraq, biz 31 dekabr 20X0-ci il tarixində baĢa
çatan dövr üzrə maliyyə hesabatına dair fərqli rəy bildirmiĢik. Biz,
həmçinin, cari dövrün maliyyə hesabatları üzrə fərqli rəy bildiririk, ona
7

―Digər normativ hüquqi tələblər haqqında hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq edilmədikdə,
―Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb olunmur.
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görə ki, yuxarıda təsvir edilmiĢ məsələ cari dövrün göstəriciləri və
müqayisəli göstəricilərin müqayisəliliyinə təsir göstərə bilər.
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normalara uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi
bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit
sübutları Ģərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiqdir.
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri8
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS6, Nümunə 1].
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].
Digər normativ hüquqi tələblərə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]

BAS

[Tarix ]

8

Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir termin.
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Nümunə 3 - Müqayisəli göstəricilər
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
Ģərtlərin mövcud olması ehtimal edilir:


Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyekti olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam
dəstinin auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı BAS
tətbiq edilmir).



Maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən MHBSə (ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz müsbət
(yəni, “iradsız”) rəyin müvafiq olması barədə qənaətə
gəlmiĢdir.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar yurisdiksiyadakı auditə aid etik normalardır.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq,
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr və ya
Ģəraitlər ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud
deyil.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun məlumat
vermək auditordan tələb olunmur nə də ki, o bunu etmək
qərarına gəlməmiĢdir.



Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və digər məlumatlarda əhəmiyyətli
təhriflər aĢkarlamamıĢdır.



Müqayisəli göstəricilər təqdim edilmiĢdir və əvvəlki auditor
tərəfindən əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarının auditi
aparılmıĢdır. Qanun və ya qaydalarla auditora müvafiq
göstəricilərlə bağlı əvvəlki auditorun hesabatına istinad

710 saylı BAS. Əlavə
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etmək qadağan olunmur və o, bunu etməyi qərara
almıĢdır.


Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri
mövcuddur.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat9
Rəy

Bizim fikrimizcə, əlavə edilən maliyyə hesabatları, Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən, 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə
Ģirkətin maliyyə vəziyyətini, habelə onun maliyyə nəticələrini və həmin vaxt
baĢa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər
baxımından ədalətli Ģəkildə əks etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür
yaradır).
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində
əks etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid
olan etik normalara uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki, əldə
etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiqdir.
9

―Digər normativ hüquqi tələblər haqqında hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq edilmədikdə,
―Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb olunmur.
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BAS

Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-i il tarixi üçün maliyyə
vəziyyətinə dair hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu gəlirlər
haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə hesabatlarına dair
qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsindən
ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.

MÜQAYĠSƏLĠ MƏLUMATLAR: MÜQAYĠSƏLĠ GÖSTƏRĠCĠLƏR VƏ
MÜQAYĠSƏLĠ MALĠYYƏ HESABATLARI

Digər məsələ
ġirkətin 31 dekabr 20X1-ci il tarixində baĢa çatan il üzrə maliyyə
hesabatlarının auditi həmin hesabatlara 31 mart 20X1-ci il tarixində Ģərtsiz
müsbət rəy bildirmiĢ digər auditor tərəfindən aparılmıĢdır.
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn “Maliyyə
hesabatları və onlara dair auditor hesabatından fərqli məlumatlar”]
[720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-da əks etdirilən hesabatvermə tələblərinə
uyğun hesabatvermə - bax: 720 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın 2 saylı Əlavəsi,
Nümunə 1]10
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri11
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700 saylı
(düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700 saylı
(düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].
Digər normativ hüquqi tələblərə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax: 700 saylı
(düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]
[Tarix ]

10
11

720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti‖ BAS.
Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir termin.
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Nümunə 4 - Müqayisəli maliyyə hesabatları



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyekti olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam
dəstinin auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı BAS
tətbiq edilmir).



Maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən MHBSə (ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Auditorun cari ilin auditi ilə bağlı həm cari dövrün maliyyə
hesabatlarına, həm də əvvəlki dövrün maliyyə hesabatlarına
dair hesabat verməsi tələb olunur.



Əvvəl təqdim edilmiĢ əvvəlki dövr üzrə auditor hesabatına
Ģərti müsbət rəy daxil edilmiĢdir.



Fərqli rəy bildirilməsinə səbəb olmuĢ məsələ həll
edilməmiĢdir.



Məsələnin həm cari dövrün hesabatlarına, həm də əvvəlki
dövrün maliyyə hesabatlarına təsiri və ya mümkün təsiri
əhəmiyyətlidir və auditorun fərqli rəy verməsini tələb edir.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar yurisdiksiyadakı auditə aid etik normalardır.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq,
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələr və ya
Ģəraitlər ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud
deyil.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun məlumat
vermək auditordan tələb olunmur, nə də ki, o bunu etmək
qərarına gəlməmiĢdir.
1107
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BAS

Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
Ģərtlərin mövcud olması ehtimal edilir:

MÜQAYĠSƏLĠ MƏLUMATLAR: MÜQAYĠSƏLĠ GÖSTƏRĠCĠLƏR VƏ
MÜQAYĠSƏLĠ MALĠYYƏ HESABATLARI



Auditor auditor hesabatının tarixinədək digər məlumatları
əldə etməmiĢdir.



Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri
mövcuddur.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat12
ġərti müsbət rəy
Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-i il və 20X0-cı il tarixi üçün
maliyyə vəziyyətinə dair hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat və pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə hesabatlarına dair
qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsindən
ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
Bizim fikrimizcə, hesabatımızın ―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖ bölməsin-də
qeyd edilmiĢ məlumatların nəticələri istisna olmaqla, əlavə edilən maliyyə
hesabatları, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən,
31 dekabr 20X1-ci il və 20X0-cı tarixinə Ģirkətin maliyyə vəziyyətini, habelə
onun maliyyə nəticələrini və həmin vaxt baĢa çatan il üçün pul vəsaitlərinin
hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks etdirir
(və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
ġərti müsbət rəy üçün əsaslar
Maliyyə hesabatlarına X qeydində göstərildiyi kimi, maliyyə hesabatlarında amortizasiya üçün ehtiyatlar yaradılmamıĢdır, bu da Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarından kənara çıxmaq deməkdir. Düz xətli
metod ilə amortizasiya dərəcələri illik tikililər üçün 5% və avadanlıqlar
üçün 20% olmaqla, zərərlər 20X1-ci ildə xxx və 20X0-cı ildə xxx həcmində
artırılmalı, əsas vəsaitlər 20X1-ci ildə xxx və 20X0-cı ildə xxx həcmində
12

―Digər normativ hüquqi tələblər haqqında hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq edilmədikdə,
―Maliyyə hesabatlarının auditi haqqında hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb olunmur.
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azaldılmalıdır; yığılmıĢ zərər 20X1-ci ildə xxx və 20X0-cı ildə xxx
həcmində artırılmalıdır.
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normalara uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi
bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit
sübutları Ģərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiqdir.
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri13
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].
Digər normativ hüquqi tələblərə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1].
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]
BAS

[Tarix ]

13

Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir
termin.
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720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Digər məlumatlar üzrə auditorun
məsuliyyətləri‖ beynəlxalq audit standartı (BAS) 200 saylı
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standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə əlaqəli Ģəkildə
oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. Bu beynəlxalq audit standartında (BAS) maliyyə və ya qeyri-maliyyə
məlumatları (maliyyə hesabatları və ya onlara dair auditor
hesabatları istisna olmaqla) olub-olmadığından asılı olmayaraq,
müəssisənin illik hesabatında daxil edilmiĢ digər məlumatlar
üzrə auditorun məsuliyyətlərindən və onlara dair hesabatından
bəhs edilir. Müəssisənin illik hesabatı ayrıca bir sənəddən və ya
məqsədi eyni olan sənədlər toplusundan ibarət ola bilər.
2. Bu BAS aparılan maliyyə hesabatlarının müstəqil auditor
tərəfindən aparılan auditin kontekstində yazılmıĢdır. Müvafiq
olaraq, bu BAS-da auditorun məqsədləri 200.13 saylı BAS-ın1 11ci paraqrafında verilmiĢ auditorun ümumi məqsədləri kontekstində
baĢa düĢülməlidir. BAS-da əks etdirilmiĢ tələblər auditorun BASlarda müəyyən edilmiĢ məqsədlərə və bununla da auditorun bütün
məqsədlərinə nail olmağına imkan yaratmaq üçün nəzərdə
tutulmuĢdur. Maliyyə hesabatlarına dair auditorun rəyi digər
məlumatları əhatə etmir, nə də ki, bu BAS-a əsasən auditordan
maliyyə hesabatlarına dair rəy formalaĢdırmaq üçün tələb
edildiyindən artıq audit sübutlarının əldə edilməsi tələb olunmur.
3. Bu BAS üzrə auditordan digər məlumatları oxumaq və nəzərə
almaq tələb olunur, çünki maliyyə hesabatlarına və ya auditorun
audit zamanı əldə etdiyi məlumat əhəmiyyətli dərəcədə digər
məlumatlardan fərqli olduqda, bu, maliyyə hesabatlarının və ya
digər məlumatların əhəmiyyətli dərəcədə təhrif olunmasının
əlaməti ola bilər və hər iki halda təhrifin mövcud olması maliyyə
hesabatlarının və onlara dair auditor hesabatına etimadı Ģübhə
altına ala bilər. Həmin əhəmiyyətli təhriflər auditor hesabatının
nəzərdə tutulduğu istifadəçilərinin iqtisadi qərarlarına da qeyrimüvafiq təsir göstərə bilər.
4. Bu BAS auditorun fikrincə əhəmiyyətli dərəcədə saxta və ya yanlıĢ
ifadələr, düĢünmədən verilən ifadələr və ya məlumatlar ehtiva
edən, yaxud daxil edilməsi zəruri olan məlumatların daxil
edilməməsi və ya daxil edilməsinə mane olunması yanlıĢlığa yol
1

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS.
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verə biləcəyi halda bu cür daxil edilməyən və ya daxil etməyə
mane olan məlumatlardan auditorun qəsdən istifadə etməməsini
tələb edən müvafiq etik normalara2 riayət etməsinə də kömək edə
bilər.
5. Digər məlumatlar maliyyə hesabatlarında əks etdirilən məbləğlər
və ya digər maddələr ilə eyni olmasını, onların
ümumiləĢdirilməsini, yaxud onlar haqqında daha çox təfərrüat
verməsini nəzərdə tutan məbləğləri və ya digər maddələri, habelə
auditorun onlar haqqında audit zamanı məlumat aldığı məbləğləri
və ya digər maddələri daxil edə bilər. Digər məlumatlara digər
məsələlər də daxil ola bilər.
6. Digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyətləri (müvafiq
hesabatvermə məsuliyyətləri istisna olmaqla) auditorun digər
məlumatları auditor hesabatının tarixindən əvvəl və ya sonra əldə
etməyindən asılı olmayaraq tətbiq olunur.
7. Bu BAS aĢağıdakılara Ģamil olunmur:
(a) Əvvəlcədən elan edilən maliyyə məlumatları; yaxud
(b) Qiymətli kağızların təklifi haqqında sənədlər, o cümlədən
prospektlər.

9. Qanun və ya qaydalarla auditorun üzərinə bu BAS-ın əhatə
dairəsinə daxil olmayan digər məlumatlarla bağlı əlavə öhdəliklər
qoyula bilər.
Qüvvəyə minmə tarixi
10. Bu BAS 15 dekabr 2016-cı il tarixindən tez olmayaraq baĢlanan
dövrlər üçün maliyyə hesabatlarının auditinə tətbiq edilir.

Məqsədlər
11. Auditorun məqsədləri digər
aĢağıdakılardır:

2

məlumatları

oxuduqdan

sonra

Mühasiblər üçün Beynəlxalq Etika Standartları ġurasının ―PeĢəkar mühasiblərin etika
məcəlləsi‖(IESBA Məcəlləsi), 110.2-ci paraqraf.
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BAS

8. Bu BAS üzrə auditorun məsuliyyətləri digər məlumatlara dair
təsdiqləmə tapĢırığı təĢkil etmir, nə də auditorun üzərinə digər
məlumatlar barədə əminlik əldə etmək öhdəliyi qoymur.
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(a) digər məlumatlar ilə maliyyə hesabatları arasında əhəmiyyətli
uyğunsuzluğun olub-olmamasını nəzərdən keçirmək;
(b) digər məlumatlar ilə auditorun audit zamanı əldə etdiyi
məlumatlar arasında əhəmiyyətli uyğunsuzluğun olubolmamasını nəzərdən keçirmək;
(c) auditor bu cür əhəmiyyətli uyunsuzluqların mövcudluğunun
ehtimalını aĢkar etdikdə, yaxud digər məlumatlarda əhəmiyyətli
təhriflərin mövcud olması ehtimalı auditora baĢqa cür məlum
olduqda, lazımi tədbirlər görmək; habelə
(d) bu BAS-a uyğun olaraq hesabat vermək.

AnlayıĢlar
12. BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənaları ifadə
edir:
(a) Ġllik hesabat (Annual report) – Bir qayda olaraq rəhbərlik və ya
idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən qanuna, qaydalara və ya
ənənəyə əsasən ildə bir dəfə hazırlanan, sahibkarlara (və ya bu
kimi səhmdarlara) maliyyə hesabatlarında göstərildiyi kimi
müəssisənin fəaliyyəti və müəssisənin maliyyə nəticələri və
maliyyə vəziyyəti haqqında məlumat vermək üçün nəzərdə
tutulan sənəd və ya sənədlər toplusudur. Ġllik hesabat maliyyə
hesabatlarını və onlara dair auditor hesabatını ehtiva edir və ya
onlara əlavə olunur və adətən müəssisədəki dəyiĢiklikləri, onun
gələcək perspektivlərini, risklərini və qeyri-müəyyənliklərini,
müəssisənin idarəetmə orqanının ifadəsi, habelə idarəetmə
məsələlərini əhatə edən hesabatları ehtiva edir. (Ġst: Paraq.A1A5)
(b) Digər məlumatlarda təhriflər (Misstatement of the other
information) – Məlumatlar düzgün ifadə olunmadıqda və ya
baĢqa cür yanıldıcı olduqda (o cümlədən, digər məlumatlarda
açıqlanan məsələnin düzgün baĢa düĢülməsi üçün zəruri olan
məlumatlar göstərilmədikdə və ya aydın göstərilmədikdə) digər
məlumatlarda təhriflər mövcud olur. (Ġst: Paraq.A6-A7)
(c) Digər məlumatlar (Other information) – Müəssisənin illik
hesabatına daxil edilmiĢ maliyyə və ya qeyri-maliyyə
məlumatları (maliyyə hesabatları və onlara dair auditor hesabatı
istisna olmaqla). (Ġst: Paraq. A8-A10)

720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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Tələblər
Digər məlumatların əldə edilməsi
13. Auditor aĢağıdakıları yerinə yetirməlidir: (Ġst: Paraq. A8-A10)
(a) Rəhbərliklə müzakirələr aparmaqla hansı sənədin (sənədlərin)
illik hesabatı təĢkil etməsini, habelə müəssisənin həmin sənədin
(sənədlərin) planlaĢdırılmıĢ verilmə üsulunu və müddətini
müəyyən etmək;
(b) Ġllik hesabatı təĢkil edən sənədin (sənədlərin) son versiyasını
vaxtlı-vaxtında və mümkün olduqda, auditor hesabatının
tarixindən əvvəl əldə edilməsini rəhbərliklə müvafiq qaydada
razılaĢdırmaq; habelə
(c) (a) bəndində müəyyən edilmiĢ sənədin (sənədlərin) bəziləri və
ya hamısı auditor hesabatının tarixinədək əlçatan olmadıqda,
auditorun bu BAS üzrə tələb edilən prosedurları yerinə yetirməsi
üçün sənədin (sənədlərin) son versiyası hazır olduqda və
müəssisə tərəfindən təqdim edilməzdən əvvəl auditora
veriləcəyinə dair rəhbərlikdən yazılı təqdimat verməyini tələb
etmək. (Ġst: Paraq. A22)
Digər məlumatlarla tanıĢlıq və digər məlumatların nəzərdən keçirilməsi

(a) Digər məlumatlarla maliyyə hesabatları arasında əhəmiyyətli
uyğunsuzluğun olub-olmamasını nəzərdən keçirməlidir. Bu
mülahizənin əsası kimi auditor, onların uyğunluğunu
qiymətləndirmək üçün, digər məlumatlardakı seçilmiĢ
məbləğləri və ya digər maddələri (maliyyə hesabatlarında əks
etdirilən məbləğlər və ya digər maddələr ilə eyni olması, onları
ümumiləĢdirməsi və ya onlar barədə daha çox təfərrüat verməsi
nəzərdə tutulan) maliyyə hesabatlarında əks etdirilən bu cür
məbləğlərlə və ya digər maddələrlə müqayisə etməlidir; habelə
(Ġst: Paraq. A25-A29)
(b) Audit zamanı əldə edilmiĢ audit sübutları və qənaətlər
kontekstində digər məlumatlar ilə auditorun audit zamanı əldə
etdiyi məlumatlar arasında əhəmiyyətli uyğunsuzluğun olub1115
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BAS

14. Auditor digər məlumatlarla tanıĢ olmalıdır və tanıĢ olarkən,
aĢağıdakıları etməlidir: (Ġst: Paraq. A23-A24)
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olmamasını nəzərdən keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A30-A36)
15. 14-cü paraqrafa uyğun olaraq, digər məlumatlarla tanıĢ olarkən
auditor maliyyə hesabatlarına aidiyyəti olmayan digər məlumatlarda
və ya audit zamanı auditorun əldə etdiyi məlumatlarda əhəmiyyətli
təhriflərin mövcud olma ehtimalının əlamətlərinin mövcud olmasına
qarĢı diqqətli olmalıdır. (Ġst: Paraq. A24, A37-A38)
Əhəmiyyətli uyğunsuzluğun mövcud olması ehtimal edildikdə və ya
digər
məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olması ehtimal edildikdə
cavab tədbirləri
16. Əgər auditor əhəmiyyətli uyğunsuzluğun mövcud olması ehtimalını
müəyyən edərsə (və ya digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin
mövcud olması ehtimalı ona məlum olarsa), auditor bu məsələni
rəhbərliklə müzakirə etməli və zəruri olduqda aĢağıdakı qənaətləri
əldə etmək üçün bir sıra prosedurları yerinə yetirməlidir: (Ġst: Paraq.
A39-A43)
(a) digər məlumatlarda
olmaması;

əhəmiyyətli

təhrifin

mövcud

olub-

(b) maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrifin olub-olmaması;
yaxud
(c) auditorun müəssisə və onun mühiti haqqında təsəvvürünün
yenilənmə zərurətinin olub-olmaması.
Auditorun digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin mövcud
olması qənaətinə gəldikdə cavab tədbirləri
17. Əgər auditor digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin mövcud
olması qənaətinə gələrsə, auditor rəhbərlikdən digər məlumatları
düzəltməsini tələb etməlidir. Əgər rəhbərlik:
(a) düzəliĢ etməyə razılaĢarsa, auditor düzəliĢin edildiyini müəyyən
etməlidir; yaxud
(b) düzəliĢ etməkdən imtina edərsə, auditor bu məsələ barədə
idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verməlidir və düzəliĢin
edilməsini tələb etməlidir.
18. Əgər auditor audit hesabatının tarixindən əvvəl əldə edilmiĢ digər
720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS

1116

DĠGƏR MƏLUMATLAR ÜZRƏ AUDĠTORUN MƏSULĠYYƏTLƏRĠ

məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması qənaətinə gələrsə
və idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verildikdən sonra həmin
digər məlumatlarda düzəliĢ edilməzsə, auditor müvafiq tədbir
görməlidir, o cümlədən: (Ġst: Paraq. A44)
(a) auditor hesabatına təsirini nəzərdən keçirməli və auditorun öz
hesabatında əhəmiyyətli təhrifi necə əks etdirəcəyini
planlaĢdırdığı barədə idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat
verməlidir (bax:
paraqraf 22(e)(ii)); yaxud (Ġst: Paraq. A45)
(b) tətbiq edilən qanun və ya qaydalarla icazə verildiyi hallarda
tapĢırıqdan imtina etməlidir. (Ġst: Paraq. A46-A47)
19. Əgər auditor audit hesabatının tarixindən sonra əldə edilmiĢ digər
məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması qənaətinə gələrsə,
auditor aĢağıdakıları etməlidir:
(a) əgər digər məlumatlara düzəliĢ edilərsə, o zaman zəruri olan
prosedurları yerinə yetirməlidir; yaxud (Ġst: Paraq. A48)

Maliyyə hesabatında əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda və ya müəssisə
və onun mühiti haqqında auditorun təsəvvürünü təzələmək zərurəti
olduqda cavab tədbirləri
20. Əgər 14-15-ci paraqraflarda əks etdirilən prosedurların yerinə
yetirilməsi nəticəsində auditor maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli
təhrifin mövcud olması və ya müəssisə və onun mühiti haqqında
auditorun təsəvvürünün təzələnməsi zərurətinin olması qənaətinə
gələrsə, auditor digər BAS-lara uyğun olaraq müvafiq qaydada
cavab tədbirləri görməlidir. (Ġst: Paraq. A51)
Hesabatvermə
21. Auditor hesabatının tarixində aĢağıdakı hallar baĢ verdikdə, auditor
hesabatına ―Digər məlumatlar‖, yaxud baĢqa baĢlıq altında ayrıca bir
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(b) Əgər idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verildikdən sonra
digər məlumatlarda düzəliĢ edilməzsə, düzəliĢ edilməmiĢ
əhəmiyyətli təhrifin müvafiq qaydada auditor hesabatının
nəzərdə tutulduğu istifadəçilərin diqqətinə çatdırmağa çalıĢaraq,
auditorun qanuni hüquqlarını və öhdəliklərini nəzərə almaqla
müvafiq tədbir görməlidir. (Ġst: Paraq. A49-A50)
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bölmə daxil edilməlidir:
(a) listinq subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarının
auditində auditor digər məlumatları əldə etmiĢdir və ya əldə
edəcəyini ehtimal edir; yaxud
(b) listinq subyekti olmayan müəssisələrin maliyyə hesabatlarının
auditində auditor digər məlumatların bəzilərini və ya hamısını
əldə etmiĢdir. (Ġst: Paraq. A52)
22. Auditor hesabatına 21-ci paraqrafa uyğun olaraq ―Digər məlumatlar‖
bölməsini daxil etmək tələb olunduqda, həmin bölmə aĢağıdakıları
əhatə etməlidir: (Ġst: Paraq. A53)
(a) rəhbərliyin digər məlumatlara görə cavabdeh olması barədə
ifadə;
(b) aĢağıdakıların müəyyən edilməsi:
(i)

auditor hesabatının tarixindən əvvəl auditor tərəfindən
əldə edilən digər məlumatlar (əgər varsa); habelə

(ii)

listinq subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarının
auditində auditor hesabatının tarixindən sonra əldə
ediləcəyi ehtimal edilən digər məlumatlar (əgər varsa);

(c) auditor rəyinin digər məlumatları əhatə etmədiyi və müvafiq
olaraq, auditorun həmin məlumatlara dair auditor rəyini və ya
hər hansı əminlik qənaətini ifadə etmədiyi (və ya ifadə
etməyəcəyi) barədə ifadə;
(d) bu BAS-ın tələblərinə uyğun olaraq digər məlumatlarla tanıĢ
olma, onları nəzərdən keçirmə və onlar barədə məlumatvermə
ilə bağlı auditorun məsuliyyətlərinin təsviri; habelə
(e) digər məlumatlar auditor hesabatının tarixindən əvvəl əldə
edildikdə, aĢağıdakılardan biri:
(i)

auditorun xəbər verəcəyi heç bir məlumatın olmadığının
bildirilməsi; yaxud

(ii)

əgər auditor digər məlumatlarda düzəliĢ edilməmiĢ
əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması qənaətinə gələrsə,
digər məlumatlardakı düzəliĢ edilməyən əhəmiyyətli
təhrifi təsvir edən ifadə.
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23. Auditor 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a3 uyğun olaraq Ģərti
müsbət və ya mənfi rəy ifadə etdikdə, auditor fərqli rəy üçün əsas
verən məsələnin 22(e) paraqrafı üzrə tələb edilən ifadəyə təsirini
nəzərə almalıdır. (Ġst: Paraq. A54-A58)
Qanun və ya qaydalarla nəzərdə tutulmuş hesabatvermə
24. Əgər auditordan xüsusi yurisdiksiyadakı qanun və ya qaydalarla
auditor hesabatında xüsusi tərtibatdan və ya ifadələrdən istifadə
edərək digər məlumatlara istinad etməsi tələb olunarsa, auditor
hesabatı yalnız ən azı aĢağıdakıları daxil etdikdə Beynəlxalq Audit
Standartlarına istinad etməlidir: (Ġst: Paraq. A59)
(a) auditor tərəfindən auditor hesabatının tarixindən əvvəl əldə
edilmiĢ digər məlumatların müəyyən edilməsi;
(b) digər məlumatlarla bağlı auditorun məsuliyyətlərinin təsvir
edilməsi; habelə
(c) bu məqsəd üçün auditorun iĢinin nəticələrini açıq Ģəkildə əks
etdirən ifadə.
SənədləĢdirmə
25. 230 saylı BAS-ın bu BAS-a4 Ģamil edilən tələblərini əks etdirərkən,
auditor audit sənədlərinə aĢağıdakıları daxil etməlidir:

(b) bu BAS üzrə auditorun üzərində iĢlədiyi digər məlumatların son
versiyası.
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
İllik hesabat (Ġst: Paraq. 12(a))
A1. Xüsusi yurisdiksiyadakı müəssisələr üçün illik hesabatın məzmunu
və onun istinad ediləcək adı qanun, qayda və ya ənənə ilə müəyyən
edilə bilər; bununla yanaĢı yurisdiksiya daxilində və yurisdiksiyadan
3
4

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8-11-ci paraqraflar.
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(a) bu BAS üzrə yerinə yetirilmiĢ prosedurların sənədləĢdirilməsi;
habelə
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asılı olaraq məzmun və ad fərqli ola bilər.
A2. Bir qayda olaraq illik hesabat ildə bir dəfə hazırlanır. Bununla
yanaĢı, auditi aparılan maliyyə hesabatları bir ildən az və ya bir
ildən çox olan dövr üçün hazırlandıqda, maliyyə hesabatları ilə eyni
dövrü əhatə edən illik hesabat da hazırlana bilər.
A3. Bəzi hallarda müəssisənin illik hesabatı bir sənəd ola bilər və ―illik
hesabat‖ və ya digər baĢlıq ilə istinad edilə bilər. Digər hallarda,
qanun, qayda və ya ənənəyə əsasən müəssisədən bir sənəd vasitəsilə
və ya birlikdə eyni məqsəd üçün nəzərdə tutulmuĢ iki və ya daha
çox ayrıca sənədlər vasitəsilə maliyyə hesabatlarında göstərilən
müəssisənin fəaliyyəti və müəssisənin maliyyə nəticələri və maliyyə
vəziyyəti barədə məlumatların (məs., illik hesabat) sahibkarlara (və
ya bu kimi səhmdarlara) çatdırılması tələb oluna bilər. Məsələn,
müəyyən yurisdiksiyadakı qanun, qayda və ya ənənədən asılı
olaraq, aĢağıdakı sənədlərin biri və ya bir necəsi illik hesabatın
tərkib hissəsini təĢkil edə bilər:


Rəhbərliyin hesabatı, rəhbərliyin Ģərhləri və ya fəaliyyətin və
maliyyə təhlili və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən
hazırlandığı bu kimi hesabatlar (məsələn, direktorun hesabatı).



Sədrin ifadəsi.



Korporativ idarəetmə barədə ifadə.



Daxili nəzarət və risklərin qiymətləndirilməsi barədə hesabatlar.

A4. Ġllik hesabat istifadəçilər çap formatında və ya elektron, o
cümlədən müəssisənin internet səhifəsində yerləĢdirməklə çatdırıla
bilər. Sənəd (və ya sənədlər toplusu) istifadəçilərin istifadəsinə necə
verildiyindən asılı olmayaraq, illik hesabat anlayıĢına uyğun ola
bilər.
A5. Ġllik hesabat digər hesabatlardan, məsələn, xüsusi maraqlı tərəflərin
məlumat tələbatlarını ödəmək üçün hazırlanmıĢ hesabatdan və ya
xüsusi qanunvericilik məqsədinə cavab vermək üçün hazırlanmıĢ
hesabatdan (hətta, həmin hesabatın ictimaiyyətə açıqlanması tələb
olunduqda) xüsusiyyəti, məqsədi və məzmununa görə fərqlidir. Ayrı
sənədlər kimi təqdim edildikdə bir qayda olaraq, illik hesabatı təĢkil
edən sənədlər toplusunun hissəsi olmayan (qanun, qayda və ya
720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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ənənəyə uyğun) və bu səbəbdən bu BAS-ın həcmində digər
məlumatlar olmayan hesabatların nümunələrinə aĢağıdakılar
daxildir:


Bankçılıq, sığorta və pensiya sahələrində hazırlana bilən, ayrıca
sahə və ya normativlə tələb edilən hesabatlar (məsələn,
kapitalın yetərliliyinə dair hesabat).



Korporativ sosial məsuliyyət üzrə hesabat.



Davamlılıq hesabatları.



Müxtəliflik və eyni imkanlara dair hesabat.



Məhsul üzrə məsuliyyətə dair hesabat.



ĠĢçi qüvvəsindən istifadə və iĢ Ģəraitlərinə dair hesabatlar.



Ġnsan resurslarına dair hesabatlar.

A7. Əhəmiyyətlilik anlayıĢı digər məlumatlara tətbiq olunan çərçivədə
müzakirə edilə bilər və müzakirə edildikdə, həmin çərçivə bu BAS
üzrə auditoru, əhəmiyyətlilik barədə mühakimələr yürütdükdə
müqayisə bazası ilə təmin edə bilər. Bununla yanaĢı bir çox
hallarda digər məlumatlara dair əhəmiyyətlilik anlayıĢının
müzakirəsini ehtiva edən müvafiq çərçivə olmaya bilər. Belə
hallarda digər məlumatlardakı təhriflərin əhəmiyyətli olubolmadığını müəyyən etməsi üçün aĢağıdakı xarakteristika auditoru
müqayisə bazası ilə təmin edir:


Əhəmiyyətlilik istifadəçilərin bir qrup olaraq ümumi məlumat
ehtiyacları kontekstində nəzərə alınır. Digər məlumatların
istifadəçilərinin maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri olması
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Digər məlumatlarda təhriflər
A6. Digər məlumatlarda müəyyən məlumatlar açıqlandıqda, digər
məlumatlar göstərilməyə və ya həmin məsələnin düzgün baĢa
düĢülməsi üçün zəruri olan məlumatlara mane ola bilər. Məsələn,
digər məlumatların məqsədi rəhbərlik tərəfindən istifadə edilən
icra nəticələrinin əsas göstəricilərinin göstərilməməsini əks
etdirməkdirsə, rəhbərlik tərəfindən istifadə edilən icra nəticələrinin
əsas göstəricisinin göstərilməməsi digər məlumatların yanıldıcı
olmasının əlaməti ola bilər.
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ehtimal edilir, çünki həmin istifadəçilərin maliyyə hesabatlarını
kontekstlə təmin etmək üçün digər məlumatları oxumaları
ehtimal edilə bilər.


Əhəmiyyətlilik barədə mühakimələrin yürüdülməsində
təhriflərin xüsusi Ģərtlərini, habelə düzəliĢ edilməyən
təhriflərin istifadəçilərə təsir edib-etmədiyi nəzərə alınır.



Əhəmiyyətlilik barədə mühakimələr həm kəmiyyət, həm də
keyfiyyət mülahizələrini əhatə edir. Müvafiq olaraq, həmin
mühakimələr yürüdüldükdə müəssisənin illik hesabatı
kontekstində digər məlumatlarda əks etdirilən maddələrin
xüsusiyyəti və ya həcmi nəzərə alına bilər.

Digər məlumatlar (Ġst: Paraq. 12(c))
A8. 1 saylı Əlavədə digər məlumatlar daxil edilə bilən məbləğlərin və
ya digər maddələrin nümunələri daxil edilmiĢdir.
A9. Bəzi hallarda maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri üzrə
xüsusi məlumatların açıqlanması tələb edilə bilər, lakin həmin
açıqlamaların maliyyə hesabatlarından kənar yerləĢməsinə icazə
verilir.5 Həmin açıqlamalar maliyyə hesabatlarının tətbiq olunana
çərçivələri üzrə tələb edildiyi səbəbindən onlar maliyyə
hesabatlarının tərkib hissəsini təĢkil edir. Müvafiq olaraq, onlar bu
BAS-ın məqsədi üçün digər məlumatları təĢkil etmir.
A10. GeniĢlənə bilən Biznes Hesabat Dili (XBRL) yarlıkları bu BAS-da
müəyyən edilən digər məlumatları əks etdirmir.
Digər məlumatların əldə edilməsi (Ġst: Paraq. 13)
A11. Ġllik hesabat olan və ya illik hesabatı təĢkil edən sənədin
(sənədlərin) müəyyən edilməsi çox vaxt aydın Ģəkildə qanun,
qayda və ya ənənəyə əsaslanır. Bir çox hallarda rəhbərlik və ya
idarəetməyə məsul Ģəxslər ənənəvi olaraq birlikdə illik hesabat
təĢkil edən sənədlər dəstini təqdim edə bilər, yaxud bunu etməyin
5

Məsələn, 7 saylı ―Maliyyə hesabatları: məlumatların açıqlanması‖ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Hesabatları (MHBH) MHBS üzrə tələb edilən müəyyən açıqlamaların maliyyə hesabatlarında
verilməsinə və ya maliyyə hesabatlarından maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinin diqqətinə maliyyə
hesabatları ilə eyni Ģərtlərlə və eyni vaxtda çatdırılan baĢqa bir hesabata, məsələn, rəhbərliyin
Ģərhinə və ya risk üzrə hesabata qarĢılıqlı istinad vasitəsilə daxil edilə bilər.
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tərəfdarı ola bilər. Bununla yanaĢı, bəzi hallarda hansı sənədin
(sənədlərin) illik hesabat olduğu və ya illik hesabatı təĢkil etməsi
aydın olmaya bilər. Belə hallarda səndəllərin müddəti və təyinatı
(və kimin üçün nəzərdə tutulduqları) hansı sənədin (sənədlərin)
illik hesabat olduğu və ya illik hesabatı təĢkil etməsi auditorun
müəyyən etdiyi məsələlərə aid ola bilər.
A12. Qanuna və ya qaydalara uyğun olaraq illik hesabat baĢqa dillərə
tərcümə olunduqda (bu, yurisdiksiyada bir neçə dil olduqda baĢ
verə bilər), yaxud müxtəlif qanunlar üzrə bir neçə ―illik hesabat‖
hazırlandıqda (məsələn, müəssisə bir neçə yurisdiksiyada listinq
subyekti olduqda), bir, yaxud bir neçə ―illik hesabatın‖ digər
məlumatların tərkib hissəsini təĢkil etməsi nəzərdən
keçirilməlidir.



Auditorun illik hesabatın son versiyasını (o cümlədən birlikdə
illik hesabatı təĢkil edən sənədlər toplusunu) auditor
hesabatının tarixindən əvvəl vaxtlı-vaxtında əldə etməsi ilə
bağlı gözləntiləri, belə ki, auditor bu BAS üzrə tələb edilən
prosedurları auditor hesabatının tarixindən əvvəl, yaxud, bu
mümkün olmadıqda, mümkün qədər tez və hər halda həmin
məlumatlar müəssisə tərəfindən təqdim edilənədək baĢa çatdıra
bilsin.



Digər məlumatlar auditor hesabatının tarixindən sonra əldə
edildikdə, bunun mümkün nəticələri.

A14. Paraqraf A13-də istinad edilən məlumatvermə xüsusilə aĢağıdakı
hallarda müvafiq ola bilər:


Ġlkin audit tapĢırığında.



Rəhbərlikdə və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərdə dəyiĢiklik
olduqda.



Digər məlumatların auditor hesabatının tarixindən sonra əldə
ediləcəyi ehtimal edildikdə.

A15. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər digər məlumatları, müəssisə tərəfindən
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A13. Ġllik hesabatın hazırlanması rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul
Ģəxslərin vəzifəsidir. Auditor rəhbərliyə və ya idarəetməyə məsul
Ģəxslərə aĢağıdakılar barədə məlumat verə bilər:
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təqdim edilməsindən əvvəl təsdiqləməli olduğu hallarda, həmin
digər məlumatların son versiyası təqdim edilmək üçün
idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən təsdiqlənməlidir.
A16. Bəzi hallarda müəssisənin illik hesabatı qanun və ya qaydalara və
ya müəssisənin hesabatvermə təcrübəsinə uyğun olaraq,
auditorun auditor hesabatının tarixindən əvvəl əldə edə bilməsi
üçün müəssisənin maliyyə hesabatlarının verilmə müddətindən
dərhal sonra buraxılacaq yeganə sənəd ola bilər. Digər hallarda
belə sənədin bir müddət sonra, yaxud müəssisənin seçdiyi vaxt
buraxılması tələb oluna bilər. Həmçinin elə hallar ola bilər ki,
müəssisənin illik hesabatı sənədlər toplusu olsun və hər birinin
buraxılma vaxtı ilə bağlı müəssisə müxtəlif tələblər və ya
hesabatvermə təcrübəsini tətbiq etsin.
A17. Bəzi hallarda auditor hesabatının tarixində müəssisə öz illik
hesabatının tərkib hissəsi ola bilən sənədin (məsələn, tərəfdaĢlara
təqdim edilən könüllü hesabat) hazırlanmasını nəzərdən keçirir,
lakin rəhbərlik həmin sənədin təyinatını və ya müddətini auditora
dəqiq deyə bilmir. Əgər auditor həmin sənədin təyinatını və ya
müddətini müəyyən edə bilmirsə, sənəd bu BAS-ın məqsədi
üçün digər məlumatlar hesab edilmir.
A18. Digər məlumatların auditor hesabatının tarixindən əvvəl vaxtlıvaxtında əldə edilməsi, təqdim edilməzdən əvvəl maliyyə
hesabatlarında, auditor hesabatında, yaxud digər məlumatlarda
zəruri hesab edilən hər hansı düzəliĢləri etməyə imkan verir.
Məktub-saziĢdə6 digər məlumatların auditorun istifadə edə
bilməsi üçün vaxtlı-vaxtında və mümkün olduqda, auditor
hesabatının tarixindən əvvəl təqdim edilməsi üçün rəhbərliklə
saziĢə istinad edilə bilər.
A19. Digər məlumatlar istifadəçilərin istifadə edə bilməsi üçün yalnız
müəssisənin veb-saytında təqdim edildikdə, bilavasitə
müəssisənin veb-saytından əldə edilən versiya deyil, müəssisədən
əldə edilən versiya auditorun bu BAS-a uyğun olaraq prosedurları
yerinə yetirəcək müvafiq sənəddir. Bu BAS üzrə digər
məlumatları, o cümlədən müəssisənin veb-saytında ola bilən
6

210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS, A24 paraqrafı.
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digər məlumatları axtarmaq, nə də ki, digər məlumatların müvafiq
qaydada müəssisənin veb-saytında əks etdirildiyini və ya əks
təqdirdə elektron versiyasının müvafiq qaydada ötürüldüyünü və
ya əks etdirildiyini təsdiqləyən hər hansı prosedurları yerinə
yetirmək auditorun vəzifəsi deyil.
A20. Auditor digər məlumatların bəzilərini və ya hamısını əldə
etmədikdə, ona auditor hesabatına tarix qoymağa və ya auditor
hesabatını təqdim etməyə ənğəl törədilmir.
A21. Digər məlumatlar auditor hesabatının tarixindən sonra əldə
edildikdə, auditordan 560 saylı BAS-ın7 6-cı və 7-ci
paraqraflarına uyğun olaraq yerinə yetirilmiĢ prosedurları
yeniləmək tələb olunmur.

7
8



Rəhbərliyin təqdim edəcəyini ehtimal edən digər məlumatları
təĢkil edə bilən bütün sənədlər barədə auditora məlumat
verdiyi;



Maliyyə hesabatlarının və auditor hesabatının tarixindən əvvəl
auditorun əldə etdiyi hər hansı digər məlumatların bir-birinə
uyğun olması, habelə digər məlumatlarda əhəmiyyətli
təhriflərin mövcud olmaması; habelə



Auditorun auditor hesabatının tarixindən əvvəl əldə etmədiyi
əlavə məlumatlarla əlaqəli rəhbərliyin həmin digər
məlumatları hazırlayıb təqdim etmək niyyətində olması və
həmin təqdim etmənin ehtimal edilən müddəti.

560 saylı ―Sonrakı hadisələr‖ BAS.
580 saylı ―Yazılı təqdimatlar‖ BAS.
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A22. 580 saylı BAS-da8 yazılı təqdimatlarım istifadəsinə dair tələblər
müəyyən edilir və təlimatlar verilir. Yalnız auditor hesabatının
tarixindən sonra əldə edilməsi mümkün olan digər məlumatlara
dair 13(c) paraqrafı üzrə tələb edilməsi zəruri olan yazılı təqdimat
auditorun həmin məlumatlarla əlaqəli bu BAS üzrə tələb edilən
prosedurların yerinə yetirmək qabiliyyətini dəstəkləmək üçün
nəzərdə tutulmuĢdur. Bundan əlavə, auditor aĢağıdakılara dair
digər yazılı təqdimatları tələb etməyi faydalı hesab edə bilər:
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Digər məlumatlarla tanıĢlıq və digər məlumatların nəzərdən
keçirilməsi (Ġst: Paraq. 14-15)
A23. Auditordan 200 saylı BAS9 üzrə auditi peĢəkar inamsızlıqla
planlaĢdırması və keçirməsi tələb olunur. Digər məlumatlarla
tanıĢ olarkən və digər məlumatları nəzərdə keçirərkən peĢəkar
inamsızlığın tətbiq edilməsi, məsələn, rəhbərliyin öz planlarının
uğurlu olacağı barədə həddən artıq nikbin olmağının etiraf
edilməsini və aĢağıdakılara zidd ola biləcək məlumatların
mövcudluğuna sayıq olmanı əhatə edir:
(a) maliyyə hesabatlarına; yaxud
(b) audit zamanı auditorun əldə etdiyi məlumatlara.
A24. 220 saylı BAS-a10 uyğun olaraq tapĢırıq üzrə tərəfdaĢdan audit
tapĢırığının peĢə standartlarına və tətbiq olunan normativ hüquqi
tələblərə uyğun idarə olunmasına, nəzarət edilməsinə və
aparılmasına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmək tələb olunur.
Bu BAS-ın kontekstində 14-15-ci paraqrafların tələblərini nəzərə
almaq üçün müvafiq tapĢırıq qrupunu müəyyən edərkən nəzərə
alına bilən amillərə aĢağıdakılar daxildir:

9
10



TapĢırıq qrupunun üzvlərinin nisbi təcrübəsi.



TapĢırıqların veriləcəyi tapĢırıq qrupunun üzvlərinin digər
məlumatlar ilə audit zamanı əldə edilən müvafiq məlumat
arasında uyğunsuzluqları müəyyən etmək üçün həmin
məlumatlara malik olub-olmaması.



14-15-ci paraqraflardakı tələblərin əks etdirilməsində tətbiq
edilən mühakimə dərəcəsi. Məsələn, maliyyə hesabatlarındakı
məbləğlərlə eyni olması nəzərdə tutulan digər məlumatlardakı
məbləğlərin uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün prosedurlar
tapĢırıq qrupunun daha az təcrübəsi olan üzvləri tərəfindən
yerinə yetirilə bilər.



Qrup auditi keçirildikdə həmin bölmə ilə əlaqəli digər
məlumatları əks etdirdikdə bölmə auditoruna suallar

200 saylı BAS, 15-ci paraqraf.
220 saylı ―Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ BAS, 15(a) paraqrafı.
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verilməsinin zəruri olub-olmaması.
Digər məlumatlar ilə maliyyə hesabatları arasında əhəmiyyətli
uyğunsuzluğun
olub-olmamasının
nəzərdən
keçirilməsi
(Ġst: Paraq. 14(a))



Maliyyə hesabatlarından çıxarıĢları ehtiva edən cədvəllər,
diaqramlar və ya qrafiklər.



Maliyyə hesabatlarında göstərilən balans və ya hesab haqqında
təfərrüatlar təqdim edən açıqlanma, məsələn, ―20X1-ci il üzrə
gəlir X məhsulundan XXX milyon, Y məhsulundan isə YYY
milyon təĢkil etmiĢdir‖.



Maliyyə nəticələrinin nəticələri, məsələn, ―Elmi tədqiqat üzrə
xərclərin cəmi 20X1-ci ildə XXX olmuĢdur‖.

A26. Digər məlumatlarda əks etdirilən seçilmiĢ məbləğlərin və ya digər
maddələrin
maliyyə
hesabatları
ilə
uyğunluğunu
qiymətləndirərkən,
auditordan maliyyə hesabatlarında əks
etdirilən məbləğlər və ya digər maddələr ilə eyni olması, onları
ümumiləĢdirməsi, yaxud onlar barədə daha çox təfərrüat verməsi
nəzərdə tutulan digər məlumatlarda əks etdirilən bütün məbləğləri
və ya digər maddələri maliyyə hesabatlarında əks etdirilən həmin
məbləğlərlə və ya digər maddələrlə müqayisə
etməsi tələb
olunmur.
A27. Müqayisə etmək üçün məbləğləri və ya digər maddələri seçərkən
peĢəkar mühakimə tətbiq edilməlidir. Həmin mühakiməyə dair
amillərə aĢağıdakılar daxildir:




Ġstifadəçilərin məbləğə və ya digər maddəyə verəcəyi vacibliyə
təsir edə bilən məbləğin və ya digər maddənin təqdim olunduğu
kontekstdə əhəmiyyətliliyi (məsələn, əsas əmsal və ya məbləğ).
Kəmiyyət göstəricisi olduqda, həmin amillərin aid olduğu
maliyyə hesabatlarında əks etdirilən hesablar və ya maddələr ilə
1127
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A25. Digər məlumatlar maliyyə hesabatlarında əks etdirilən məbləğlər
və ya digər maddələr ilə eyni olması, onları ümumiləĢdirməsi,
yaxud onlar haqqında daha çox təfərrüat verməsi nəzərdə tutulan
məbləğləri və ya digər maddələri daxil edə bilər. Həmin
məbləğlərin və ya digər maddələrin nümunələrinə aĢağıdakılar
daxil ola bilər:
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müqayisədə məbləğin nisbi ölçüsü.
Digər məlumatlarda əks etdirilən konkret məbləğin və ya digər
maddənin, məsələn, yüksək rəhbərliyə səhm əsaslı ödəniĢlərin
həssaslığı.

A28. 14(a) paraqrafında əks etdirilən tələbin yerinə yetirilməsi üçün
prosedurların xüsusiyyətini və həcmini müəyyən edərkən, bu
BAS üzrə auditorun məsuliyyətlərinin digər məlumatlara dair
təsdiqləmə tapĢırığı təĢkil etməməsini, nə də digər məlumatlar
barədə əminlik əldə etmək öhdəliyi qoymamasını nəzərə alaraq,
peĢəkar mühakimə tətbiq edilməlidir. Həmin prosedurların
nümunələrinə aĢağıdakılar daxildir:


Maliyyə hesabatlarında əks etdirilən məlumatlar ilə eyni
olması nəzərdə tutulan məlumatların maliyyə hesabatları
ilə müqayisə olunması.



Maliyyə hesabatlarında açıqlanan məlumatlar ilə eyni
məna verməsi nəzərdə tutulan məlumatlar üçün istifadə
edilmiĢ sözlərin müqayisə olunması və istifadə edilmiĢ
ifadələrdəki fərqlərin əhəmiyyətliliyi və həmin fərqlərin
müxtəlif məna daĢıyıb-daĢımaması.



Digər məlumatlarda əks etdirilən məbləğ ilə maliyyə
hesabatlarında əks etdirilən məbləğin üzləĢdirilməsinin
rəhbərlikdən əldə edilməsi və:
o

ÜzləĢdirmədəki maddələrin maliyyə hesabatlarındakı
və digər məlumatlardakı göstəricilərlə müqayisə
olunması; habelə

o

ÜzləĢdirmədəki hesablamaların riyazi baxımdan dəqiq
olub-olmamasının yoxlanılması.

A29. Maliyyə hesabatları ilə müqayisədə digər məlumatların
xüsusiyyətini, onların təqdim edilmə qaydasını nəzərə almaqla,
müvafiq hallarda digər məlumatlardakı seçilmiĢ məbləğlərin və ya
digər maddələrin maliyyə hesabatları ilə uyğunluğunun
qiymətləndirilməsi.
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Digər məlumatlar ilə auditorun audit zamanı əldə etdiyi məlumatlar
arasında əhəmiyyətli uyğunsuzluğun olub-olmamasının nəzərdən
keçirilməsi (Ġst: Paraq. 14(b))
A30. Digər məlumatlar auditorun audit zamanı əldə etdiyi məlumatlara
aid olan məbləğləri və ya maddələri (14 (a) paraqrafında
göstərilənlər istisna olmaqla) ehtiva edə bilər. Belə məbləğ və
maddələrə aĢağıdakılar misal ola bilər:


Ġstehsal edilən məhsulların çeĢidlər üzrə açıqlanması, yaxud
həmin istehsalı coğrafi bölgələr üzrə ümumiləĢdirən cədvəl.



―ġirkət il ərzində X məhsulunu və Y məhsulunu istehsal
etmiĢdir‖ ifadəsi.



Müəssisənin əsas fəaliyyətini həyata keçirdiyi yerlərin ümumi
siyahısı, məsələn, ―müəssisənin əsas fəaliyyət mərkəzi X
ölkəsindədir, habelə Y və Z ölkələrində də fəaliyyət göstərilir‖.

A31. Auditorun audit zamanı əldə etdiyi məlumatlara auditorun müəssisə
və onun mühiti, o cümlədən daxili nəzarəti haqqında 315 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a11 uyğun olaraq əldə etdiyi təsəvvürü
daxildir. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS auditordan aĢağıdakı
məsələlər barədə təsəvvürün əldə edilməsini tələb edir:
(a) Müvafiq sahə, normativ və digər kənar amillər;
(b) Müəssisənin xüsusiyyəti;
(c) Müəssisə tərəfindən uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiq edilməsi;
(e) Müəssisənin maliyyə nəticələrinin qiymətləndirilməsi və təhlili;
habelə
(f) Müəssisənin daxili nəzarəti.
A32. Auditorun audit zamanı əldə etdiyi məlumatlara proqnoz mahiyyətli
məsələlər də daxil edilə bilər. Belə məsələlərə, məsələn, qudvil kimi
qeyri-maddi aktivlərin dəyərsizləĢməsi üzrə testləri yerinə yetirərkən
rəhbərliyin istifadə etdiyi ehtimalları qiymətləndirdikdə, yaxud
11

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər
riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS, 11-12-ci paraqraflar.
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(d) Müəssisənin məqsədləri və strategiyaları;
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müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətinin
rəhbərlik
tərəfindən
qiymətləndirilməsini
dəyərləndirdikdə auditorun nəzərə aldığı, məsələn, biznes
proqnozları və gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti daxil ola bilər.
A33. Digər məlumatlar ilə auditorun audit zamanı əldə etdiyi məlumatlar
arasında uyğunsuzluğun olub-olmamasını nəzərdən keçirərkən,
auditor diqqətini digər məlumatlardakı kifayət qədər vacib olan elə
məsələlərə yönəldə bilər ki, həmin məsələlərə aid olan digər
məlumatların təhrif olunması əhəmiyyətli ola bilsin.
A34. Digər məlumatlardakı bir çox məsələlərlə əlaqədar auditorun əldə
etdiyi audit sübutlarını və audit zamanı gəldiyi qənaətləri yada
salması auditora digər məlumatlar ilə auditorun audit zamanı əldə
etdiyi məlumatlar arasında əhəmiyyətli uyğunsuzluğun olubolmamasını nəzərdən keçirməyə imkan vermək üçün yetərli ola
bilər. Auditorun təcrübəsi nə qədər çox olarsa və auditor auditin
əsas məsələləri ilə nə qədər yaxından tanıĢ olarsa, auditorun əlaqəli
məsələlərin yada salmasının yetərli olması ehtimalı o qədər çoxdur.
Məsələn, auditorun rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər ilə
aparılan müzakirələri və ya audit zamanı həyata keçirilmiĢ
prosedurlardan, məsələn, Ģuranın protokolları ilə tanıĢlıqdan əldə
edilən nəticələri yada salması baxımından,
auditor digər
məlumatlar ilə auditorun audit zamanı əldə etdiyi məlumatlar
arasında əhəmiyyətli uyğunsuzluğun olub-olmamasını nəzərdən
keçirə bilər.
A35. Auditor müvafiq audit sənədlərinə istinad etmənin, yaxud tapĢırıq
qrupunun müvafiq üzvlərinə və ya müvafiq bölmə auditorlarına
sualların verilməsinin auditorun əhəmiyyətli uyğunsuzluğun
mövcud olub-olmamasının nəzərdən keçirməsi üçün əsas kimi
müvafiq olduğunu müəyyən edə bilər.


Digər məlumatlarda əsas məhsul xəttinin istehsalının
dayandırılması təsvir olunduqda, auditorun istehsalın
planlaĢdırılmıĢ
dayandırılmasından
xəbərdar
olmasına
baxmayaraq, auditor, həmin təsvirin auditorun audit zamanı əldə
etdiyi məlumatlara əhəmiyyətli dərəcədə uyğun olmamasına dair
auditorun mülahizəsini təsdiqləmək üçün bu sahədə audit
prosedurlarını yerinə yetirmiĢ tapĢırıq qrupunun müvafiq üzvünə
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suallar verə bilər.
Digər məlumatlarda audit zamanı baxılan məhkəmə
çəkiĢməsinin vacib təfərrüatları təsvir olunduqda, lakin auditor
onları yetərincə yada sala bilmədikdə, auditora yada salmağa
kömək etmək üçün həmin təfərrüatlar ümumiləĢdirilən audit
sənədlərinə istinad etmək lazım ola bilər.



A36. Auditorun müvafiq audit sənədlərinə istinad edib-etməməsinə,
yaxud tapĢırıq qrupunun müvafiq üzvlərinə və ya müvafiq bölmə
auditoruna suallar verib-verməməsinə dair, habelə bunları etdiyi
təqdirdə hansı dərəcədə edəcəyinə dair peĢəkar mühakimə tətbiq
olunmalıdır. Bununla yanaĢı, auditorun müvafiq audit sənədlərinə
istinad etməsi, yaxud tapĢırıq qrupunun müvafiq üzvlərinə və ya
müvafiq bölmə auditorlarına digər məlumatlara daxil edilmiĢ hər
hansı məsələ barədə sual verməsi zəruri olmaya bilər.
Digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olma ehtimalının
digər əlamətlərinə qarşı diqqətli olma (Ġst: Paraq. 15)

A38. Maliyyə hesabatlarına aid olan digər məlumatlarda və ya auditorun
audit zamanı əldə etdiyi məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin
mövcud olması ehtimalının əlamətlərinə qarĢı diqqətli olma
auditora kömək edir ki, onun fikrincə əhəmiyyətli yanlıĢ və ya
yanıldıcı ifadə, tələsik verilən ifadə ehtiva edən, yaxud digər
məlumatların yanıldıcı olmasına səbəb olan zəruri məlumatlar
göstərilməyən və ya aydın göstərilməyən digər məlumatlardan
qəsdlə istifadə etdiyi vəziyyətlərə yol verməməyi tələb edən etik
normalara riayət etsin.12 Digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin
mövcud olması ehtimalına qarĢı diqqətli olma nəticəsində auditor
aĢağıdakı kimi məsələləri müəyyən edə bilər:


12

Auditorun digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin olmasını

IESBA Məcəlləsi, 110.2-ci paraqraf.
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A37. Digər məlumatlar maliyyə hesabatlarına aid olmayan məsələlərin
müzakirəsini ehtiva edə bilər və auditorun audit zamanı əldə etdiyi
məlumatlardan da kənar ola bilər. Məsələn, digər məlumatlara
müəssisənin istixana effektli qazların atılması haqqında ifadələr
daxil ola bilər.
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ehtimal etməsinə səbəb olan digər məlumatlar ilə digər
məlumatlarla tanıĢ olan tapĢırıq qrupunun üzvünün audit
zamanı əldə etdiyi ümumi məlumatlar (audit zamanı əldə
edilən məlumat-lar istisna olmaqla) arasında fərqlər; yaxud


Auditorun digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin olmasını
ehtimal etməsinə səbəb olan digər məlumatların daxilində
uyğunsuzluq.

Əhəmiyyətli uyğunsuzluğun və ya digər məlumatlarda əhəmiyyətli
təhriflərin mövcud olması ehtimal edildikdə cavab tədbirləri
(Ġst: Paraq. 16)
A39. Auditorun əhəmiyyətli uyğunsuzluq (və ya əhəmiyyətli təhrif
olunması ehtimal edilən məlumatlar) barədə rəhbərlik ilə
müzakirəsinə rəhbərlikdən digər məlumatlarda rəhbərliyin verdiyi
ifadələrinin əsaslandırılmasının təqdim etməsinə dair tələb daxil ola
bilər. Rəhbərliyin əlavə məlumatlarına və ya izahatlarına əsasən
digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin olmaması auditoru qane
edə bilər. Məsələn, rəhbərliyin izahatlarında mühakimələrin fərqli
olmasının qanuniliyinin ağlabatan və yetərli əsaslandırılması verilə
bilər.
A40. Əksinə, rəhbərlik ilə müzakirə digər məlumatlarda əhəmiyyətli
təhrifin mövcud olması barədə auditorun qənaətini əsaslandıran
əlavə məlumatlar təmin edə bilər.
A41. Auditora, daha çox faktlara əsaslanan məsələlərdən daha çox
mühakimənin tətbiq edilməsi tələb edilən məsələlərə dair
rəhbərliyin nəticələrini Ģübhə altına almaq daha çətin ola bilər.
Bununla yanaĢı, bəzi hallarda auditor qənaətə gələ bilər ki, digər
məlumatlar onların maliyyə hesabatlarına və ya auditorun audit
zamanı əldə etdiyi məlumatlara uyğun deyil. Həmin hallar digər
məlumatları, maliyyə hesabatlarını, yaxud auditorun audit zamanı
əldə etdiyi məlumatları Ģübhə altına ala bilər.
A42. Digər məlumatlarda mövcud olması ehtimal edilən əhəmiyyətli
təhriflər müxtəlif olduğuna görə digər məlumatlarda əhəmiyyətli
təhrifin mövcud olması qənaətinə gəlmək üçün auditorun yerinə
yetirə biləcək digər prosedurların xüsusiyyətinə və həcminə dair
auditor peĢəkar mühakimə tətbiq etməlidir.
720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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Auditorun hüquqĢünasından məsləhət alması;



Nəticələrin auditor hesabatına təsirinin, məsələn, rəhbərlik
məhdudiyyət qoyduqda vəziyyəti təsvir edib-etməməyin
nəzərdən keçirilməsi; yaxud



Müvafiq qanun və ya qaydalarla icazə verildikdə, audit
aparmaqdan imtina edilməsi.

Auditorun digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin mövcud
olması qənaətinə gəldikdə cavab tədbirləri
Auditorun auditor hesabatının tarixindən əvvəl əldə edilən digər
məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması qənaətinə gəldikdə
cavab tədbirləri (Ġst: Paraq. 18)
A44. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verdikdən sonra digər
məlumatlarda düzəliĢ edilmədikdə auditorun gördüyü tədbirlərə
dair peĢəkar mühakimə tətbiq olunmalıdır. Auditor, məsələn,
aldatmaq niyyəti olduğundan Ģübhə etdikdə, rəhbərliyin və ya
idarəetməyə məsul Ģəxslərin düzəliĢ etməmələrinə görə təqdim
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A43. Məsələ maliyyə hesabatları və ya auditorun audit zamanı əldə
etdiyi məlumatlar ilə əlaqəli olmadıqda, auditor rəhbərliyin
auditorun suallarına verdiyi cavabları tam qiymətləndirməyə
imkanı olmaya bilər. Buna baxmayaraq, rəhbərliyin təqdim etdiyi
əlavə məlumatları və ya izahatları əsasında, yaxud rəhbərliyin digər
məlumatlarda dəyiĢiklik etdikdən sonra auditor əhəmiyyətli
uyğunsuzluğun mövcud olmasının daha ehtimal edilməməsi və ya
digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmasının daha
ehtimal edilməməsi ilə qane ola bilər. Auditor əhəmiyyətli
uyğunsuzluğun mövcud olmasının daha ehtimal edilməməsi və ya
digər məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmasının daha
ehtimal edilməməsi qənaətinə gələ bilmədikdə, auditor
rəhbərlikdən ixtisaslı üçüncü tərəfdən (məsələn, rəhbərliyin
ekspertindən və ya hüquqĢünasından) məsləhət almasını tələb edə
bilər. Müəyyən hallarda rəhbərliyin məsləhət almasının nəticələri
üzrə cavabları nəzərdən keçirdikdən sonra auditorun digər
məlumatlarda təhriflərin mövcud olub-olmaması qənaətinə gəlmək
imkanı olmaya bilər. O zaman auditorun gördüyü tədbirlər
aĢağıdakılardan birini və ya bir neçəsini əhatə edə bilər:
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etdikləri əsasların rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərin
dürüstlüyünü və ya düzgünlüyünü Ģübhə altına alıb-almamasını
nəzərə almalıdır. Auditor həmçinin hüquqĢünasla məsləhətləĢməyi
də məqsədəuyğun hesab edə bilər. Bəzi hallarda auditordan qanun,
qayda və ya digər peĢə standartları ilə məsələ barədə tənzimləyici
orqana və ya müvafiq peĢəkar orqana məlumat verməsi tələb edilə
bilər.
Nəticələr barədə hesabatvermə (Ġst: Paraq. 18(a))
A45. Nadir hallarda, digər məlumatlardakı əhəmiyyətli təhrifi düzəliĢ
etməkdən imtina, rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
dürüstlüyünə Ģübhə doğurduqda, bu da ümumiyyətlə audit
sübutlarının etibarlılığını sual altına qoyduqda, maliyyə
hesabatlarına dair rəy verməkdən imtina müvafiq ola bilər.
TapĢırıqdan imtina (Ġst: Paraq. 18(b))
A46. Müvafiq qanun və ya qayda üzrə tapĢırıqdan imtina etmək
mümkün olduqda tapĢırıqdan imtina o vaxt müvafiq olar ki, digər
məlumatlardakı əhəmiyyətli təhrifi düzəliĢ etməkdən imtina ilə
bağlı Ģərtlər rəhbərliyin
və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
dürüstlüyünü elə Ģübhə altına alsın ki, audit zamanı onlardan əldə
edilən təqdimatların etibarlılığı sual altına qoyulsun.
Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan mülahizələr (Ġst: Paraq. 18(b))
A47. Ġctimai sektorda tapĢırıqdan imtina mümkün olmaya bilər. Belə
hallarda auditor qanunverici orqana həmin məsələnin təfərrüatları
əks etdirilən hesabat təqdim edə və ya müvafiq tədbirlər görə bilər.
Auditorun auditor hesabatının tarixindən sonra əldə edilən digər
məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması qənaətinə gəldikdə
cavab tədbirləri (Ġst: Paraq. 19)
A48. Əgər auditor auditor hesabatının tarixindən sonra əldə edilən digər
məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması qənaətinə
gələrsə və həmin təhrif düzəliĢ edilmiĢdirsə, auditorun həmin
vəziyyətdə zəruri prosedurları düzəliĢ edilmənin (17 (a)
paraqrafına uyğun olaraq) müəyyənləĢdirilməsini əhatə edir və
rəhbərliyin, əvvəl təqdim edildiyi halda, həmin digər məlumatları
alan Ģəxslərə düzəliĢ edilməsi barədə məlumat verməsi üçün
720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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gördüyü təbirlərin təhlilini əhatə edə bilər.
A49. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər digər məlumatlarda düzəliĢ etməyə razı
olmadıqda, həmin düzəliĢ edilməyən təhrifi auditor hesabatının
nəzərdə tutulduğu istifadəçilərin diqqətinə müvafiq qaydada
çatdırılması üçün müvafiq tədbirə dair peĢəkar mühakimə tətbiq
olunmalıdır və yurisdiksiyadakı qanun və ya qayda təsir edə bilər.
Müvafiq olaraq, auditor öz qanuni hüquq və öhdəlikləri barədə
hüquqĢünasdan məsləhət almağı məqsədəuyğun hesab edə bilər.



Yeni və ya düzəliĢ edilmiĢ auditor hesabatının, o cümlədən 22-ci
paraqrafa uyğun olaraq düzəliĢ edilmiĢ bölmənin rəhbərliyə təqdim
edilməsi və rəhbərlikdən həmin yeni və ya düzəliĢ edilmiĢ auditor
hesabatının nəzərdə tutulduğu istifadəçilərinə təqdim etməsinin
tələb edilməsi. Bunu edərkən auditorun BAS-ların və ya tətbiq
olunan qanunun və ya qaydanın tələblərinin yeni və ya düzəliĢ
edilmiĢ auditor hesabatının tarixinə təsirinin (əgər varsa) nəzərə
alması zəruri ola bilər. Auditor həmçinin yeni və ya düzəliĢ edilmiĢ
auditor hesabatının həmin istifadəçilərə təqdim edilməsi üçün
rəhbərliyin gördüyü addımları yoxlaya bilər;



Digər məlumatlardakı əhəmiyyətli təhrifin auditor hesabatının
nəzərdə tutulan istifadəçilərin diqqətinə çatdırılması (məsələn,
məsələni səhmdarların ümumi yığıncağında əks etdirməklə);



DüzəliĢ edilməyən təhrif barədə tənzimləyici və ya müvafiq
peĢəkar orqana məlumatvermə; yaxud



TapĢırığın davam etdirilməsinə təsirin nəzərdən keçirilməsi
(həmçinin bax: A46 paraqrafı).

Maliyyə hesabatında əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda və ya müəssisə
və onun mühiti haqqında auditorun təsəvvürünü yeniləmək zərurəti
olduqda cavab tədbirləri (Ġst: Paraq. 20)
A51. Digər məlumatlarla tanıĢ olduqda auditora aĢağıdakılara təsir edən
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A50. Digər məlumatlardakı əhəmiyyətli təhrif düzəliĢ edilməmiĢ
qaldıqda, qanun və ya qayda ilə icazə verildiyi halda auditorun
həmin düzəliĢ edilməmiĢ təhrifin auditor hesabatının nəzərdə
tutulduğu istifadəçilərin diqqətinə müvafiq qaydada çatdırması
üçün gördüyü müvafiq tədbirlərə aĢağıdakılar daxildir, məsələn:
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yeni məlumatlar məlum ola bilər:


Auditorun müəssisə və onun mühiti haqqında təsəvvürü, habelə
müvafiq olaraq, auditor riskinin qiymətləndirilməsini yoxlamaq
zərurətinin mövcud olmasını göstərə bilər.13



AĢkar edilmiĢ təhriflərin auditə və düzəliĢ edilməyən təhriflər
mövcud olduqda, onların maliyyə hesabatlarına təsirinin
qiymətləndirilməsi üzrə auditorun məsuliyyəti.14



Auditorun sonrakı hadisələr ilə əlaqəli məsuliyyətləri.15

Hesabatvermə (Ġst: Paraq. 21-24)
A52. Listinq subyekti olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarının
auditi məqsədilə auditor hesab edə bilər ki, auditorun auditor
hesabatının tarixindən sonra əldə edəcəyini ehtimal etdiyi digər
məlumatların auditor hesabatında müəyyən edilməsi bu BAS üzrə
auditorun məsuliyyətinə daxil olan digər məlumatlara dair əlavə
Ģəffaflıq təmin etmək üçün müvafiq olar. Auditor hesab edə bilər
ki, məsələn, rəhbərlik auditora həmin digər məlumatların auditor
hesabatının tarixindən sonra təqdim ediləcəyi barədə məlumat verə
bildikdə bunu etmək məqsədəuyğun olardı.
İfadələrin nümunələri (Ġst: Paraq. 21-22)
A53. Auditor hesabatının ―Digər məlumatlar‖ bölməsinin əyani
nümunələri 2 saylı Əlavəyə daxil edilmiĢdir.
Auditor maliyyə hesabatlarına dair şərti müsbət və ya mənfi rəy
verdikdə nəticələr barədə hesabatvermə (Ġst: Paraq. 23)
A54. Auditorun fərqli rəy verdiyi məsələ digər məlumatlara daxil
edilmədikdə və ya baĢqa qaydada əks etdirilmədikdə və həmin
məsələ digər məlumatların heç bir hissəsinə təsir etmədikdə
auditorun maliyyə hesabatlarına dair Ģərti müsbət və ya mənfi rəyi
22(e) paraqrafı üzrə tələb edilən ifadəyə təsir edə bilməz. Məsələn,
direktorların mükafatlandırılması barədə məlumatların maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq
13

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 11-ci, 31-ci və A1 paraqrafları.
450 saylı ―Audit zamanı müəyyən edilmiĢ təhriflərin dəyərləndirilməsi‖ BAS.
15
560 saylı BAS, 10-cu və 14-cü paraqraflar.
14
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açıqlanmaması səbəbindən maliyyə hesabatlarına dair Ģərti müsbət
rəy bu BAS üzrə tələb edilən hesabatverməyə təsir edə bilməz.
Digər vəziyyətlərdə belə hesabatvermə üçün nəticələr A55-A58
paraqraflarında təsvir edildiyi kimi ola bilər.
Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrif səbəbindən Ģərti müsbət rəy
A55. Auditor Ģərti müsbət rəy verdiyi hallarda digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhrifə səbəb olan məsələ maliyyə hesabatlarına dair
Ģərti müsbət rəyin verilməsinə səbəb olan məsələ ilə eyni, yaxud
həmin məsələ ilə əlaqəli olub-olmaması nəzərdən keçirilə bilər.
Həcmin məhdudlaĢdırılması səbəbindən Ģərti müsbət rəyin verilməsi

Mənfi rəy
A57.―Mənfi rəy üçün əsaslar‖ paraqrafında təsvir edilən xüsusi
məsələ(lər) ilə bağlı maliyyə hesabatlarına dair mənfi rəyin
bildirilməsi auditorun aĢkar etdiyi digər məlumatlardakı
əhəmiyyətli təhriflər barədə 22(e)(ii) paraqrafına uyğun olaraq
auditor hesabatında məlumat verməməsinə haqq qazandırmır.
Maliyyə hesabatlarına dair mənfi rəy bildirildikdə, auditorun, 22(e)
paraqrafı ilə tələb edilən ifadəni müvafiq qaydada dəyiĢməsi,
məsələn digər məlumatlardakı məbləğlərin və ya maddələrin
maliyyə hesabatlarına dair mənfi rəyə səbəb olan məsələlər ilə eyni
və ya həmin məsələlər ilə əlaqəli məsələlər səbəbindən təhrif
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A56. Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli maddə ilə bağlı həcmin
məhdudlaĢdırılması olarsa, auditor bu məsələ barədə yetərli
münasib audit sübutları əldə etməyəcəkdir. Bu vəziyyətdə auditor
həmin məsələyə aid digər məlumatlardakı məbləğlərin və ya digər
maddələrin digər məlumatların təhrif olunmasına səbəb olubolmaması qənaətinə gəlməyə imkanı olmaya bilər. Müvafiq olaraq,
―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖ paraqrafında göstərildiyi kimi,
onunla bağlı maliyyə hesabatlarına dair Ģərti müsbət auditor rəyi
bildirilən digər məlumatlardakı məsələnin rəhbərlik tərəfindən
verildyi təsvirini auditorun nəzərdən keçirə bilməməsini bildirmək
üçün auditora 22(e) paraqrafı üzrə tələb edilən ifadəni dəyiĢmək
lazım ola bilər. Buna baxmayaraq, auditor aĢkar edilmiĢ maliyyə
hesabatlarındakı düzəliĢ edilməyən bütün digər əhəmiyyətli
təhriflər barədə hesabatında məlumat verməlidir.
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edilməsini göstərmək tələb edilə bilər.
Rəydən imtina
A58. Auditor maliyyə hesabatlarına dair rəy verməkdən imtina etdikdə,
audit barəsində əlavə məlumatların, o cümlədən digər
məlumatlarıəks etdirən bölmənin təqdim edilməsi bütövlükdə
maliyyə hesabatlarına dair rəy verməkdən imtinadan diqqəti
yayındıra bilər. Müvafiq olaraq, həmin vəziyyətlərdə 705 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə uyğun olaraq auditor
hesabatına bu BAS üzrə hesabatverməyə dair tələbləri əks etdirən
bölmə daxil edilmir.
Qanun və ya qaydalarla nəzərdə tutulmuş hesabatvermə (Ġst: Paraq. 24)
A59. 200 saylı BAS-da16 izah olunur ki, auditorun bu BAS-dan əlavə
qanun və ya qaydaların tələblərinə riayət etməsi tələb edilə bilər.
Belə olduğu halda auditor məcbur ola bilər ki, auditor hesabatında
bu BAS-da təsvir edilmiĢdən fərqli olan xüsusi ardıcıllıq və ya
ifadə istifadə etsin. Audit BAS-lara uyğun olaraq aparıldıqda,
auditor hesabatının ifadələrindəki ardıcıllıq dünyada qəbul
olunmuĢ standartlara uyğun olaraq yerinə yetirilən tapĢırıqların
daha asanlıqla tanınmasına imkan verərək, dünya bazarında ona
qarĢı etibarı artırır. Digər məlumatlar və bu BAS ilə əlaqəli qanun
və ya qaydaların tələbləri arasındakı fərqlər yalnız auditor
hesabatında ardıcıllığa və ifadələrə aid olduqda və ən azı 24-cü
paraqrafda müəyyən edilmiĢ komponentlərdən hər biri auditor
hesabatına daxil edildikdə, auditor hesabatı Beynəlxalq Audit
Standartlarına istinad edə bilər. Müvafiq olaraq, belə vəziyyətdə,
hətta auditor hesabatında istifadə olunmuĢ ardıcıllıq və ifadə qanun
və ya qaydaların hesabatverməyə dair tələbləri ilə müəyyən
edildikdə hesab olunur ki, auditor, bu BAS-ın tələblərinə riayət
etmiĢdir.

16

200 saylı BAS, A57 paraqrafı.
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Əlavə 1
(Ġst: Paraq. 14, A8)
Digər məlumatlara daxil ola biləcək məbləğlərin və ya digər
maddələrin nümunələri
Digər məlumatlara daxil ola biləcək məbləğlərin və ya digər maddələrin
nümunələri aĢağıda verilmiĢdir. Bu siyahı tam olmaya bilər.
Məbləğlər



Əsas maliyyə nəticələrinin icmalındakı maddələr, məsələn xalis
mənfəət, səhmlər üzrə mənfəət, dividendlər, satıĢ və digər
əməliyyatlardan gəlirlər, habelə satınalma və əməliyyat xərcləri.
SeçilmiĢ əməliyyat məlumatları, məsələn, fəaliyyətin əsas sahələri
üzrə davamlı əməliyyatlardan gəlir, yaxud coğrafi bölgələr və ya
məhsul xətləri üçün satıĢ.



Xüsusi maddələr, məsələn, aktivlərin satıĢı, məhkəmə çəkiĢmələri
üzrə ehtiyatlar, aktivlərin dəyərsizləĢməsi, vergi tənzimlənmələri,
ətraf mühitin bərpası üçün ehtiyatlar, habelə yenidənqurma və
yenidən təĢkil xərcləri.



Likvidlik və kapital ehtiyatları, məsələn, pul vəsaitləri, pul
vəsaitlərinin ekvivalentləri və bazara çıxarılan qiymətli kağızlar;
dividendlər; habelə borc, maliyyə icarəsi və azlığın payı haqqında
məlumatlar.
Seqmentlər və ya bölmələr üzrə kapital xərcləri.




Balansdankənar münasibətlər ilə əlaqəli məbləğlər və müvafiq
maliyyə nəticələri.



Zəmanətlər, müqavilə öhdəlikləri, hüquqi və ya ekoloji iddialar və
digər Ģərti öhdəliklər ilə əlaqəli məbləğlər.



Maliyyə göstəriciləri və ya əmsalları, məsələn, ümumi gəlir,
istifadə edilən orta kapital üzrə gəlir, orta Ģəxsi kapital üzrə gəlir,
likvidlik əmsalı, faizlərin qarĢılanma əmsalı və borcların
qarĢılanma əmsalı. Bu göstəricilərdən bəziləri bilavasitə maliyyə
hesabatlarının məlumatlarına uyğun ola bilər.
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Digər maddələr


Çox vacib uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli ehtimalların izah
olunması.



Əlaqəli tərəflərin müəyyənləĢdirilməsi və onlarla əməliyyatların
təsviri.



Mal, xarici valyuta və ya faiz risklərini idarə etmək üçün
müəssisənin siyasətinin və ya yanaĢmasının, məsələn, forvard
müqavilələri, faiz svopları, yaxud digər maliyyə alətləri ilə aydın
Ģəkildə təsvir edilməsi.



Balansdankənar razılaĢmaların xüsusiyyətinin təsviri.



Zəmanətlərin, kompensasiyaların, müqavilə üzrə öhdəliklərin,
məhkəmə çəkiĢmələrinin və ya ekologiya ilə bağlı öhdəliklərin,
habelə digər Ģərti öhdəliklərin, o cümlədən rəhbərlik tərəfindən
müvafiq təĢkilati risklərinin keyfiyyət qiymətləndirilməsinin
təsviri.



Müəssisənin fəaliyyətinə və ya maliyyə vəziyyətinə əhəmiyyətli
təsir göstərmiĢ, yaxud müəssisənin gələcək maliyyə
perspektivlərinə əhəmiyyətli təsir göstərəcək qanun və ya
qaydaların tələblərində edilən dəyiĢikliklərin, məsələn yeni vergi
və ya ətraf mühit qaydalarının təsviri.



Dövr ərzində qüvvəyə minmiĢ, yaxud sonrakı dövrdə qüvvəyə
minəcək müəssisənin maliyyə nəticələrinə, maliyyə vəziyyətinə və
pul vəsaitlərinin hərəkətinə yeni maliyyə hesabatları standartlarının
təsirinin rəhbərlik tərəfindən keyfiyyət qiymətləndirmələri.



Biznes mühitinin və perspektivlərinin ümumi təsviri.



Strategiyanın icmalı.



Əsas malların və ya xammalın bazar qiymətlərinin dəyiĢmə
tendensiyalarının təsviri.



Coğrafi bölgələr arasında təklif, tələbat və normativ hüquqi tələblər
arasında fərqlər.



Müəyyən seqmentlərdə müəssisənin gəlirliliyinə təsir göstərən
xüsusi
amillər.

720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
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Əlavə 2
(Ġst: Paraq. 21-22, A53)



Nümunə 1: Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixindən əvvəl əldə etdikdə və digər məlumatlarda əhəmiyyətli
təhrif aĢkar etmədikdə, listinq subyekti olub-olmamasından asılı
olmayaraq müəssisənin müsbət rəy daxil edilən auditor hesabatı.



Nümunə 2: Auditor digər məlumatların bir qismini auditor
hesabatının tarixindən əvvəl əldə etdikdə, digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhrif aĢkar etmədikdə və digər məlumatları auditor
hesabatının tarixindən sonra əldə etməyi ehtimal etdikdə listinq
subyekti olan müəssisənin müsbət rəy daxil edilən auditor hesabatı.



Nümunə 3: Auditor digər məlumatların bir qismini auditor
hesabatının tarixindən əvvəl əldə etdikdə, digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhrif aĢkar etmədikdə və digər məlumatları auditor
hesabatının tarixindən sonra əldə etməyi ehtimal etdikdə listinq
subyekti olmayan müəssisənin müsbət rəy daxil edilən auditor
hesabatı.



Nümunə 4: Auditor auditor hesabatının tarixindən əvvəl heç bir
digər məlumat əldə etmədikdə, lakin auditor hesabatının tarixindən
sonra digər məlumatları əldə etməyi ehtimal etdikdə listinq
subyekti olan müəssisənin müsbət rəy daxil edilən auditor hesabatı.



Nümunə 5: Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixindən əvvəl əldə etdikdə və digər məlumatlarda əhəmiyyətli
təhrifin mövcud olması qənaətinə gəldikdə, listinq subyekti olubolmamasından asılı olmayaraq müəssisənin müsbət rəy daxil edilən
auditor hesabatı.



Nümunə 6: Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatından
əvvəl əldə etdikdə və konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarında
əhəmiyyətli maddə ilə bağlı digər məlumatlara da təsir göstərən
həcmin məhdudlaĢdırılması mövcud olduqda, listinq subyekti
olub-olmamasından asılı olmayaraq müəssisənin Ģərti müsbət rəy
daxil edilən auditor hesabatı.



Nümunə 7: Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
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tarixindən əvvəl əldə etdikdə və konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarına dair mənfi rəy də digər məlumatlara təsir
göstərdikdə, listinq subyekti olub-olmamasından asılı olmayaraq,
müəssisənin mənfi rəy daxil edilən auditor hesabatı.
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Əlavə 2
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Nümunə 1 - Auditor bütün digər məlumatları auditor
hesabatının tarixindən əvvəl əldə etdikdə və digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhrif aĢkar etmədikdə, listinq subyekti olubolmamasından asılı olmayaraq müəssisənin müsbət rəy daxil
edilən auditor hesabatı.
üçün



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək,
müəssisənin listinq subyekti olub-olmamasından asılı
olmayaraq, maliyyə hesabatlarının tam dəstinin auditi.
Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı1 BAS tətbiq
edilmir).



Maliyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən
MHBS-na (ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun
hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir
edilən maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti
əks etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz
müsbət (yəni, “iradsız”) rəyin müvafiq olması barədə
qənaətə gəlmiĢdir



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a2 uyğun
olaraq müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən
hadisə
və ya hallar ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcud deyil.

1

600 saylı ―Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının
iĢi)‖ BAS
2
570 saylı ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS.
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Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a3 uyğun
məlumat verilmiĢdir.
Auditor bütün digər məlumatları auditor hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢ və digər məlumatlarda əhəmiyyətli
təhrif aĢkar etməmiĢdir.



Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər
fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri
var.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat4
Rəy
Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat
və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə
hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas
prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının
auditini apardıq.
Bizim
fikrimizcə,
əlavə
edilmiĢ
maliyyə
hesabatları
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən, 31
dekabr 20X1-cil il tarixinə Ģirkətin maliyyə vəziyyətini və həmin
tarixdə baĢa çatan il üçün maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin
hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks
etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
3

701 saylı ―Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri barədə məlumatvermə‖ BAS. ―Əsas
audit məsələləri‖ bölməsi yalnız listinq subyekti olan müəssisələr üçün tələb olunur.
4
―Digər hüquq və normativ tələblərinə dair hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq
edilmədikdə, ―Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb
olunmur.
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Rəy üçün əsaslar
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində
əks etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid
olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və
biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz
hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi
əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
[Əsas audit məsələləri5
Əsas audit məsələləri peĢəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün
maliyyə hesabatlarının apardığımız auditində ən əhəmiyyətli olan
məsələlərdir. Həmin məsələlər bütövlükdə maliyyə hesabatlarının
auditi kontekstində və onlara dair rəyimizi formalaĢdırdıqda əks
etdirilmiĢ və bu məsələlərə dair ayrı rəy bildirmirik.
[701 saylı BAS-a uyğun olaraq hər bir əsas audit məsələsinin təsviri].
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn
“Maliyyə hesabatları və onlara dair auditorun hesabatından fərqli
məlumatlar”]
Digər məlumatlara görə rəhbərlik6 məsuliyyət daĢıyır. Digər məlumatlar
[X hesabatına7 daxil edilmiĢ digər məlumatları əhatə edir, lakin maliyyə
hesabatlarını və onlara dair auditor hesabatımızı daxil etmir].

Maliyyə hesabatlarının apardığımız auditlə əlaqədar bizim vəzifəmiz
digər məlumatlarla tanıĢ olmaq və bunu edərkən, digər məlumatların
maliyyə hesabatları ilə və ya audit zamanı əldə etdiyimiz məlumatlar ilə
uyğun olub-olmamasını və ya baĢqa qaydada əhəmiyyətli dərəcədə
təhrif ehtimalının olunub-olmamasını nəzərdən keçirməkdir. Əgər
yerinə yetirdiyimiz iĢə əsasən, həmin digər məlumatlarda əhəmiyyətli
5

―Əsas audit məsələləri‖ bölməsi yalnız listinq subyekti olan müəssisələr üçün tələb olunur.
Və ya konkretk yurisdiksiyanın hüquqi bazası kontektində müvafiq olan digər terminlər.
7
Digər məlumatları müəyyən etmək üçün digər məlumatların daha konkret təsviri, məsələn,
―rəhbərliyin hesabatı və sədrin ifadəsi‖ istifadə edilə bilər.
6
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Maliyyə hesabatlarına dair rəyimiz digər məlumatları əhatə etmir və biz
onlara dair təsdiqləmə qənaətini heç bir formada ifadə etmirik.
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təhrifin mövcud olması qənaətinə gələriksə, bu fakt barədə hesabatda
məlumat verməliyik. Bununla bağlı verəcəyimiz heç bir məlumat
yoxdur.
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri8
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a9 uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1]
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1. ]

Digər qanun və normativlərin tələblərinə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 ]
[Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢ
[adı ].10
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]
[Tarix ]

8

Auditor hesabatlarının nümunələrində ―rəhbərlik‖ və idarəetməyə məsul Ģəxslər‖ termini müəyyən
yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir termin ilə əvəz edilə bilər.
9
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS.
10
Nadir hallarda həmin məlumatların açıqlanmasının ciddi Ģəxsi təhlükəsizlik riski ilə nəticələnmə
ehtimalı əsaslı olduğu nadir hallar istisna olmaqla, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adı listinq subyekti olan
müəssisələrin ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəstinin auditi üçün auditor hesabatında
daxil edilir (bax: 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 46-cı paraqraf).

720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2
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Nümunə 2 - Auditor digər məlumatların bir qismini auditor
hesabatının tarixindən əvvəl əldə etdikdə, digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhrif aĢkar etmədikdə və digər məlumatları auditor
hesabatının tarixindən sonra əldə etməyi ehtimal etdikdə listinq
subyekti olan müəssisənin müsbət rəy daxil edilən auditor hesabatı.



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam
dəstinin auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı
BAS tətbiq edilmir).



Maliyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən
MHBS-na
(ümumi
təyinatlı
çərçivəyə)
uyğun
hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir
edilən maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti
əks etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz
müsbət (yəni, “iradsız”) rəyin müvafiq olması barədə
qənaətə gəlmiĢdir



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun
olaraq müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisə
və ya hallar ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcud deyil.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun
məlumat verilmiĢdir.



Auditor digər məlumatların bir qismini auditor
hesabatının tarixinədək əldə etmiĢdir, digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhrif aĢkar etməmiĢ və digər məlumatları
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720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2

BAS

Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
halların mövcud olması ehtimal edilir:
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auditor hesabatının tarixindən sonra əldə etməyi ehtimal
edir..


Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər
fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri
var.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat11
Rəy
Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat
və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə
hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas
prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının
auditini apardıq.
Bizim
fikrimizcə,
əlavə
edilmiĢ
maliyyə
hesabatları
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən, 31
dekabr 20X1-cil il tarixinə Ģirkətin maliyyə vəziyyətini və həmin
tarixdə baĢa çatan il üçün maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin
hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks
etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində
11

―Digər hüquq və normativ tələblərinə dair hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq
edilmədikdə, ―Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb
olunmur.

720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
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əks etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid
olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və
biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz
hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi
əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
Əsas audit məsələləri
Əsas audit məsələləri peĢəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün
maliyyə hesabatlarının apardığımız auditində ən əhəmiyyətli olan
məsələlərdir. Həmin məsələlər bütövlükdə maliyyə hesabatlarının auditi
kontekstində və onlara dair rəyimizi formalaĢdırdıqda əks etdirilmiĢ və
bu məsələlərə dair ayrı rəy bildirmirik.
[701 saylı BAS-a uyğun olaraq hər bir əsas audit məsələsinin təsviri].
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn
“Maliyyə hesabatları və onlara dair auditorun hesabatından fərqli
məlumatlar”]
Digər məlumatlara görə rəhbərlik12 məsuliyyət daĢıyır. Digər
məlumatlar hazırki auditor hesabatının tarixindən əvvəl əldə etdiyimiz
X hesabatından13 (lakin maliyyə hesabatlarını və onlara dair auditor
hesabatımızı daxil etmir) və həmin tarixdən sonra istifadə etməyimiz
üçün təqdim ediləcəyi ehtimal edilən Y hesabatından ibarətdir.

Maliyyə hesabatlarının apardığımız auditlə əlaqədar bizim vəzifəmiz
digər məlumatlarla tanıĢ olmaq və bunu edərkən, digər məlumatların
maliyyə hesabatları ilə və ya audit zamanı əldə etdiyimin məlumatlar ilə
uyğun olub-olmamasını və ya baĢqa qaydada əhəmiyyətli dərəcədə
təhrif ehtimalının olunub-olmamasını nəzərdən keçirməkdir.
Əgər yerinə yetirdiyimiz iĢə əsasən, həmin digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması qənaətinə gələriksə, bu fakt barədə
hesabatda məlumat verməliyik. Bununla bağlı verəcəyimiz heç bir
məlumat yoxdur.
12
13

Və ya konkretk yurisdiksiyanın hüquqi bazası kontektində müvafiq olan digər terminlər.
Digər məlumatları müəyyən etmək üçün digər məlumatların daha konkret təsviri, məsələn,
―rəhbərliyin hesabatı və sədrin ifadəsi‖ istifadə edilə bilər.
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Maliyyə hesabatlarına dair rəyimiz digər məlumatları əhatə etmir və biz
onlara dair təsdiqləmə qənaətini heç bir formada ifadə etmirik.
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[Y hesabatı ilə tanıĢ olduqdan sonra orada əhəmiyyətli təhrifin olması
qənaətinə gələriksə, biz bu məsələ barədə idarəetməyə məsul Ģəxslərə
məlumat verməliyik və [yurisdiksiyadakı müvafiq tədbirləri təsvir
edin].14
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri15
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1]
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1. ]

Digər qanun və normativlərin tələblərinə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 ]
Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢ
[adı ].16
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]
[Tarix ]

14

Auditor hesabatından sonra əldə edilmiĢ digər məlumatlarda düzəliĢ edilməmiĢ əhəmiyyətli təhrifin
mövcud olmasını aĢkar etdikdə və cavab olaraq xüsusi tədbir görməsi qanunla tələb edildikdə, bu
əlavə paraqraf faydalı ola bilər.
15
Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir
termin.
16
Nadir hallarda həmin məlumatların açıqlanmasının ciddi Ģəxsi təhlükəsizlik riski ilə nəticələnmə
ehtimalı əsaslı olduğu nadir hallar istisna olmaqla, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adı listinq subyekti olan
müəssisələrin ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəstinin auditi üçün auditor hesabatında
daxil edilir (bax: 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 46-cı paraqraf).

720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2
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Nümunə 3 - Auditor digər məlumatların bir qismini auditor
hesabatının tarixindən əvvəl əldə etdikdə, digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhrif aĢkar etmədikdə və digər məlumatları auditor
hesabatının tarixindən sonra əldə etməyi ehtimal etdikdə listinq
subyekti olmayan müəssisənin müsbət rəy daxil edilən auditor
hesabatı.



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyekti olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam
dəstinin auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı
BAS tətbiq edilmir).



Maliyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən
MHBS-na
(ümumi
təyinatlı
çərçivəyə)
uyğun
hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir
edilən maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti
əks etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz
müsbət (yəni, “iradsız”) rəyin müvafiq olması barədə
qənaətə gəlmiĢdir



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun
olaraq müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisə
və ya hallar ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcud deyil.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun
məlumat verilmiĢdir.



Auditor digər məlumatların bir qismini auditor
hesabatının tarixinədək əldə etmiĢdir, digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhrif aĢkar etməmiĢ və digər məlumatları
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Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
halların mövcud olması ehtimal edilir:
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auditor hesabatının tarixindən sonra əldə etməyi ehtimal
edir.


Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər
fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri
yoxdur.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]
Rəy
Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat
və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə
hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas
prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının
auditini apardıq.
Bizim
fikrimizcə,
əlavə
edilmiĢ
maliyyə
hesabatları
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən, 31
dekabr 20X1-cil il tarixinə Ģirkətin maliyyə vəziyyətini və həmin
tarixdə baĢa çatan il üçün maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin
hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks
etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində
əks etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid
olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və
biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz
hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi
əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
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Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn
“Maliyyə hesabatları və onlara dair auditorun hesabatından fərqli
məlumatlar”]
Digər məlumatlara görə rəhbərlik17 məsuliyyət daĢıyır. Hazırki auditor
hesabatının tarixinə əldə edilmiĢ digər məlumatlar [X hesabatına18 daxil
edilmiĢ məlumatlardır, lakin maliyyə hesabatlarını və onlara dair auditor
hesabatımızı daxil etmir.
Maliyyə hesabatlarına dair rəyimiz digər məlumatları əhatə etmir və biz
onlara dair təsdiqləmə qənaətini heç bir formada ifadə etmirik.
Maliyyə hesabatlarının apardığımız auditlə əlaqədar bizim vəzifəmiz
digər məlumatlarla tanıĢ olmaq, və bunu edərkən, digər məlumatların
maliyyə hesabatları ilə və ya audit zamanı əldə etdiyimin məlumatlar ilə
uyğun olub-olmamasını və ya baĢqa qaydada əhəmiyyətli dərəcədə
təhrif ehtimalının olunub-olmamasını nəzərdən keçirməkdir.
Əgər yerinə yetirdiyimiz iĢə əsasən, həmin digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması qənaətinə gələriksə, bu fakt barədə
hesabatda məlumat verməliyik. Bununla bağlı verəcəyimiz heç bir
məlumat yoxdur.
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri19

Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1. ]
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]
[Tarix ]
17

Və ya konkretk yurisdiksiyanın hüquqi bazası kontekstində müvafiq olan digər terminlər.
Digər məlumatları müəyyən etmək üçün digər məlumatların daha konkret təsviri, məsələn,
―rəhbərliyin hesabatı və sədrin ifadəsi‖ istifadə edilə bilər.
19
Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir
termin.
18
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Nümunə 4 - Auditor auditor hesabatının tarixindən əvvəl heç bir
digər məlumat əldə etmədikdə, lakin auditor hesabatının tarixindən
sonra digər məlumatları əldə etməyi ehtimal etdikdə listinq subyekti
olan müəssisənin müsbət rəy daxil edilən auditor hesabatı.
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
halların mövcud olması ehtimal edilir:


Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək, listinq
subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam
dəstinin auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı
BAS tətbiq edilmir).



Maliyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən
MHBS-na
(ümumi
təyinatlı
çərçivəyə)
uyğun
hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir
edilən maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti
əks etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz
müsbət (yəni, “iradsız”) rəyin müvafiq olması barədə
qənaətə gəlmiĢdir



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun
olaraq müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisə
və ya hallar ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcud deyil.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun
məlumat verilmiĢdir.



Auditor hesabatının tarixinədək digər məlumatlar əldə
etməmiĢ, lakin auditor hesabatının tarixindən sonra digər
məlumatları əldə etməyi ehtimal edir.

720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2
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Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər
fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri
var.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]

Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat20
Rəy

Bizim
fikrimizcə,
əlavə
edilmiĢ
maliyyə
hesabatları
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən, 31
dekabr 20X1-cil il tarixinə Ģirkətin maliyyə vəziyyətini və həmin
tarixdə baĢa çatan il üçün maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin
hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks
etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində
əks etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid
20

―Digər hüquq və normativ tələblərinə dair hesabat‖ adlı ikinci yarımbaĢlıq tətbiq
edilmədikdə, ―Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat‖ yarımbaĢlığı tələb
olunmur.
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720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2

BAS

Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat
və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə
hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas
prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının
auditini apardıq.
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olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və
biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz
hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi
əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
Əsas audit məsələləri
Əsas audit məsələləri peĢəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün
maliyyə hesabatlarının apardığımız auditində ən əhəmiyyətli olan
məsələlərdir. Həmin məsələlər bütövlükdə maliyyə hesabatlarının auditi
kontekstində və onlara dair rəyimizi formalaĢdırdıqda əks etdirilmiĢ və
bu məsələlərə dair ayrı rəy bildirmirik.
[701 saylı BAS-a uyğun olaraq hər bir əsas audit məsələsinin təsviri].
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn
“Maliyyə hesabatları və onlara dair auditorun hesabatından fərqli
məlumatlar”]
Digər məlumatlara görə rəhbərlik21 məsuliyyət daĢıyır. Digər
məlumatlar [X hesabatına22 daxil edilmiĢ məlumatlardan ibarətdir, lakin
maliyyə hesabatlarını və onlara dair auditor hesabatımızı daxil etmir]. X
hesabatının hazırki auditor hesabatının tarixindən sonra istifadə
etməyimiz üçün təqdim ediləcəyi ehtimal edilir.
Maliyyə hesabatlarına dair rəyimiz digər məlumatları əhatə etmir və biz
onlara dair təsdiqləmə qənaətini heç bir formada ifadə etmirik.
Maliyyə hesabatlarının apardığımız auditlə əlaqədar bizim vəzifəmiz
digər məlumatlarla tanıĢ olmaq, və bunu edərkən, digər məlumatların
maliyyə hesabatları ilə və ya audit zamanı əldə etdiyimin məlumatlar ilə
uyğun olub-olmamasını və ya baĢqa qaydada əhəmiyyətli dərəcədə
təhrif ehtimalının olunub-olmamasını nəzərdən keçirməkdir.
[X hesabatı ilə tanıĢ olduqdan sonra orada əhəmiyyətli təhrifin olması
qənaətinə gələriksə, biz bu məsələ barədə idarəetməyə məsul Ģəxslərə
məlumat verməliyik və [yurisdiksiyadakı müvafiq tədbirləri təsvir
edin].23
21

Və ya konkretk yurisdiksiyanın hüquqi bazası kontektində müvafiq olan digər terminlər.
Digər məlumatları müəyyən etmək üçün digər məlumatların daha konkret təsviri, məsələn,
―rəhbərliyin hesabatı və sədrin ifadəsi‖ istifadə edilə bilər.
23
Auditor hesabatından sonra əldə edilmiĢ digər məlumatlarda düzəliĢ edilməmiĢ əhəmiyyətli təhrifin
mövcud olmasını aĢkar etdikdə və cavab olaraq xüsusi tədbir görməsi qanunla tələb edildikdə, bu
əlavə paraqraf faydalı ola bilər.
22

720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2
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Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri24
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1]
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1. ]

Digər qanun və normativlərin tələblərinə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1 ]
Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢ
[adı ].
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]

BAS

[Tarix ]

24

Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir
termin.
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Nümunə 5 - Auditor bütün digər məlumatları auditor
hesabatının tarixindən əvvəl əldə etdikdə və digər
məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması qənaətinə
gəldikdə, listinq subyekti olub-olmamasından asılı olmayaraq
müəssisənin müsbət rəy daxil edilən auditor hesabatı.
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün
aĢağıdakı halların mövcud olması ehtimal edilir:


Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək,
müəssisənin listinq subyekti olub-olmamasından asılı
olmayaraq, maliyyə hesabatlarının tam dəstinin
auditi. Audit qrup auditi deyil (yəni, 600 saylı BAS
tətbiq edilmir).



Maliyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən
MHBS-na (ümumi təyinatlı çərçivəyə) uyğun
hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir
edilən maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin
məsuliyyəti əks etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz
müsbət (yəni, “iradsız”) rəyin müvafiq olması barədə
qənaətə gəlmiĢdir.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor
qənaətə gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BASa
uyğun
olaraq
müəssisənin
fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi
Ģübhə altına ala bilən hadisə və ya hallar ilə əlaqəli
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud deyil.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun
məlumat verilmiĢdir.



Auditor hesabatının tarixinədək bütün digər
məlumatları əldə etmiĢdir və digər məlumatlarda

720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2
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əhəmiyyətli
gəlmiĢdir.

təhrifin

mövcud

olması

qənaətinə



Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul
Ģəxslər fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun
yerli qanunla tələb edilən digər hesabatvermə
məsuliyyətləri yoxdur.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]
Rəy

Bizim
fikrimizcə,
əlavə
edilmiĢ
maliyyə
hesabatları
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən, 31
dekabr 20X1-cil il tarixinə Ģirkətin maliyyə vəziyyətini və həmin
tarixdə baĢa çatan il üçün maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin
hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks
etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində
əks etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid
olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və
biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz
hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi
əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
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720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2

BAS

Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat
və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə
hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas
prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının
auditini apardıq.
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Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn
“Maliyyə hesabatları və onlara dair auditorun hesabatından fərqli
məlumatlar”]
Digər məlumatlara görə rəhbərlik25 məsuliyyət daĢıyır. Digər
məlumatlar [X hesabatına26 daxil edilmiĢ məlumatlardan ibarətdir, lakin
maliyyə hesabatlarını və onlara dair auditor hesabatımızı daxil etmir].
Maliyyə hesabatlarına dair rəyimiz digər məlumatları əhatə etmir və biz
onlara dair təsdiqləmə qənaətini heç bir formada ifadə etmirik.
Maliyyə hesabatlarının apardığımız auditlə əlaqədar bizim vəzifəmiz
digər məlumatlarla tanıĢ olmaq və bunu edərkən, digər məlumatların
maliyyə hesabatları ilə və ya audit zamanı əldə etdiyimin məlumatlar ilə
uyğun olub-olmamasını və ya baĢqa qaydada əhəmiyyətli dərəcədə
təhrif ehtimalının olunub-olmamasını nəzərdən keçirməkdir.
Əgər yerinə yetirdiyimiz iĢə əsasən, həmin digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması qənaətinə gələriksə, bu fakt barədə
hesabatda məlumat verməliyik. Bununla bağlı verəcəyimiz heç bir
məlumat yoxdur.
[Digər məlumatlardakı əhəmiyyətli təhrifin təsviri
[Əsas audit məsələləri27
Əsas audit məsələləri peĢəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün maliyyə
hesabatlarının apardığımız auditində ən əhəmiyyətli olan məsələlərdir.
Həmin məsələlər bütövlükdə maliyyə hesabatlarının auditi kontekstində
və onlara dair rəyimizi formalaĢdırdıqda əks etdirilmiĢ və bu məsələlərə
dair ayrı rəy bildirmirik.
[701 saylı BAS-a uyğun olaraq hər bir əsas audit məsələsinin təsviri].
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri28
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1]
25

Və ya konkretk yurisdiksiyanın hüquqi bazası kontektində müvafiq olan digər terminlər.
Digər məlumatları müəyyən etmək üçün digər məlumatların daha konkret təsviri, məsələn,
―rəhbərliyin hesabatı və sədrin ifadəsi‖ istifadə edilə bilər.
27
―Əsas audit məsələləri‖ bölməsi yalnız listinq subyekti olan müəssisələr üçün tələb olunur.
28
Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir
termin.
26

720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2
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Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1. ]
[Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢ
[adı ].29 ]
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]

BAS

[Tarix ]

29

Nadir hallarda həmin məlumatların açıqlanmasının ciddi Ģəxsi təhlükəsizlik riski ilə nəticələnmə
ehtimalı əsaslı olduğu nadir hallar istisna olmaqla, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adı listinq subyekti olan
müəssisələrin ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəstinin auditi üçün auditor hesabatında
daxil edilir (bax: 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 46-cı paraqraf).
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Nümunə 6 - Auditor bütün digər məlumatları auditor
hesabatından əvvəl əldə etdikdə və konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarında əhəmiyyətli maddə ilə bağlı digər məlumatlara da
təsir göstərən həcmin məhdudlaĢdırılması mövcud olduqda,
listinq subyekti olub-olmamasından asılı olmayaraq müəssisənin
Ģərti müsbət rəy daxil edilən auditor hesabatı.
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri
aĢağıdakı halların mövcud olması ehtimal edilir:

üçün



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək,
müəssisənin listinq subyekti olub-olmamasından asılı
olmayaraq, konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının
tam dəstinin auditi. Audit qrup auditidir (yəni, 600
saylı BAS tətbiq edilir).



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları müəssisənin
rəhbərliyi tərəfindən MHBS-na (ümumi təyinatlı
çərçivəyə) uyğun hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir
edilən konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları üzrə
rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Auditor ortağında investisiyalarla əlaqədar yetərli
münasib audit sübutları əldə edə bilməmiĢdir. Hesab
olunur ki, yetərli münasibaudit sübutlarının əldə edilə
bilməməsi konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına
əhəmiyyətli, lakin nüfuzedici olmayan təsir
göstərə bilər (yəni, Ģərti müsbət rəy müvafiqdir).



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun
olaraq müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən
hadisə və ya hallar ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyrimüəyyənlik mövcud deyil.



Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun
məlumat verilmiĢdir.

720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2
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Auditor bütün digər məlumatları hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarına dair Ģərti müsbət rəyə səbəb olan məsələ
digər məlumatlara da təsir göstərir.



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə
məsul Ģəxslər ilə konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər
fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun
yerli qanunla tələb edilən digər hesabatvermə
məsuliyyətləri yoxdur.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]
ġərti müsbət rəy

Bizim fikrimizcə, hesabatımızın ―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖
bölməsində təsvir edilmiĢ məsələnin təsiri istisna olmaqla, əlavə
edilən konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları, Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən, 31 dekabr 20X1-cil il
tarixinə qrupun maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə baĢa çatan il
üçün konsolidə edilmiĢ maliyyə nəticələrini və konsolidə edilmiĢ pul
vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından
ədalətli Ģəkildə əks etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
ġərti müsbət rəy üçün əsaslar
Qrupun 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətinə dair
konsolidə edilmiĢ hesabatında həmin il alınmıĢ, kapital üzrə uçot
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720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2

BAS

Biz ABC Ģirkətinin və onun filiallarının (Qrup) 31 dekabr 20X1ci il tarixi
üçün
maliyyə
vəziyyəti
haqqında
konsolidə
edilmiĢ hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu gəlirlər
haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında
konsolidə
edilmiĢ
hesabat
və
pul
vəsaitlərinin
hərəkəti haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat, habelə konsolidə edilmiĢ
maliyyə hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun
əsas prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarının auditini apardıq.

DĠGƏR MƏLUMATLAR ÜZRƏ AUDĠTORUN MƏSULĠYYƏTLƏRĠ

metodunun tətbiq olunduğu xarici ortağı olan XYZ Ģirkətində
investisiyaları xxx məbləğində əks etdirilmiĢ, XYZ-in xalis gəlirində
ABC Ģirkətinin payı göstərilən tarixdə baĢa çatan il üçün ABC Ģirkətinin
gəlirinə daxil edilmiĢdir. Biz 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə ABC-nin
XYZ-ə investisiyalarının balans dəyərinə və il ərzində XYZ-in xalis
gəlirində ABC-nin payına dair yetərli münasib audit sübutları əldə edə
bilməmiĢik, çünki maliyyə məlumatlarına çıxıĢa, rəhbərliklə və XYZ-in
auditorları ilə əlaqə saxlamağımıza icazə verilməmiĢdir. Nəticədə biz bu
məbləğlərə hər hansı dəyiĢikliyin lazım olub-olmamasını müəyyən edə
bilmədik.
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində
əks etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun
olaraq Qrupdan asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu
tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz
audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və
müvafiqdir.
Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn
“Maliyyə hesabatları və onlara dair auditorun hesabatından fərqli
məlumatlar”]
Digər məlumatlara görə rəhbərlik30 məsuliyyət daĢıyır. Digər
məlumatlar [X hesabatına31 daxil edilmiĢ məlumatlardan ibarətdir, lakin
konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarını və onlara dair auditor
hesabatımızı daxil etmir].
Maliyyə hesabatlarına dair rəyimiz digər məlumatları əhatə etmir və biz
onlara dair təsdiqləmə qənaətini heç bir formada ifadə etmirik.
Maliyyə hesabatlarının apardığımız auditlə əlaqədar bizim vəzifəmiz
digər məlumatlarla tanıĢ olmaq, və bunu edərkən, digər məlumatların
maliyyə hesabatları ilə və ya audit zamanı əldə etdiyimin məlumatlar ilə
uyğun olub-olmamasını və ya baĢqa qaydada əhəmiyyətli dərəcədə
təhrif ehtimalının olunub-olmamasını nəzərdən keçirməkdir.
30
31

Və ya konkretk yurisdiksiyanın hüquqi bazası kontektində müvafiq olan digər terminlər.
Digər məlumatları müəyyən etmək üçün digər məlumatların daha konkret təsviri, məsələn,
―rəhbərliyin hesabatı və sədrin ifadəsi‖ istifadə edilə bilər.

720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2
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Əgər yerinə yetirdiyimiz iĢə əsasən, həmin digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması qənaətinə gələriksə, bu fakt barədə
hesabatda məlumat verməliyik. ―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖
bölməsində təsvir olunduğuna əsasən biz 31 dekabr 20X1-ci il tarixinə
ABC-nin XYZ-ə investisiyalarının balans dəyərinə və il ərzində XYZ-in
xalis gəlirində ABC-nin payına dair yetərli münasib audit sübutları əldə
edə bilmədik. Müvafiq olaraq, biz bu məsələ ilə əlaqədar digər
məlumatlarda əhəmiyyətli təhrifin olub-olmamasına dair qənaətə gələ
bilmədik.
[Əsas audit məsələləri32
Əsas audit məsələləri peĢəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün
konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının apardığımız auditində ən
əhəmiyyətli olan məsələlərdir. Həmin məsələlər bütövlükdə konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditi kontekstində və onlara dair rəyimizi
formalaĢdırdıqda əks etdirilmiĢ və bu məsələlərə dair ayrı rəy bildirmirik.
―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖ bölməsində təsvir edilmiĢ məsələdən
əlavə biz aĢağıda təsvir edilən məsələlərin auditor hesabatımıza daxil
ediləcək əsas audit məsələləri olmasını müəyyən etdik.
[701 saylı BAS-a uyğun olaraq hər bir əsas audit məsələsinin təsviri].
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri33
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 2.]
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 2. ]

Digər qanun və normativlərin tələblərinə dair hesabat
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 2. ]
[Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapĢırıq üzrə
32

Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa
terminlər.
33
Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa
terminlər.
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Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
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tərəfdaĢ
[adı ].34
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ]
[Tarix ]

34

Nadir hallarda həmin məlumatların açıqlanmasının ciddi Ģəxsi təhlükəsizlik riski ilə nəticələnmə
ehtimalı əsaslı olduğu nadir hallar istisna olmaqla, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adı listinq subyekti olan
müəssisələrin ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəstinin auditi üçün auditor hesabatında
daxil edilir (bax: 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 46-cı paraqraf).

720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2
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Nümunə 7 - Auditor bütün digər məlumatları auditor
hesabatının tarixindən əvvəl əldə etdikdə və konsolidə edilmiĢ
maliyyə hesabatlarına dair mənfi rəy də digər məlumatlara
təsir göstərdikdə, listinq subyekti olub-olmamasından asılı
olmayaraq, müəssisənin mənfi rəy daxil edilən auditor
hesabatı.



Ədalətli təqdimat çərçivəsindən istifadə edərək,
müəssisənin listinq subyekti olub-olmamasından
asılı olmayaraq, konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarının tam dəstinin auditi. Audit qrup
auditidir (yəni, 600 saylı BAS tətbiq edilir).



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları müəssisənin
rəhbərliyi tərəfindən MHBS-na (ümumi təyinatlı
çərçivəyə) uyğun hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da
təsvir edilən konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları
üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Filialın konsolidə olunmaması ilə əlaqədar
konsolidə
edilmiĢ
maliyyə
hesabatlarında
əhəmiyyətli təhriflər vardır. Əhəmiyyətli təhrifin
konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları üçün
nüfuzedici olması ehtimal edilir. Təhrifin konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatlarına təsiri müəyyən
edilməmiĢdir, çünki bu, məqsədəuyğun hesab
olunmamıĢdır (yəni, mənfi rəy müvafiqdir).



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor
qənaətə gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-a uyğun olaraq müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi
Ģübhə altına ala bilən hadisə və ya hallar ilə əlaqəli
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud deyil.
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720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
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Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün
aĢağıdakı halların mövcud olması ehtimal edilir:
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Əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun
məlumat verilmiĢdir.



Auditor bütün digər məlumatları hesabatının
tarixinədək əldə etmiĢdir və konsolidə edilmiĢ
maliyyə hesabatlarına dair mənfi rəyə səbəb olan
məsələ digər məlumatlara da təsir göstərir.



Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına nəzarətə
görə məsul Ģəxslər ilə konsolidə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər
fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun
yerli qanunla tələb edilən digər hesabatvermə
məsuliyyətləri yoxdur.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]
Mənfi rəy
Biz ABC Ģirkətinin və onun filiallarının (Qrup) 31 dekabr 20X1-ci il
tarixi üçün maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat və
həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu gəlirlər haqqında konsolidə
edilmiĢ hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında konsolidə edilmiĢ
hesabat və pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında konsolidə edilmiĢ hesabat, habelə
konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat
uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
Bizim fikrimizcə, hesabatımızın ―Mənfi rəy üçün əsaslar‖ bölməsində
müzakirə edilmiĢ məsələnin əhəmiyyətliliyinə görə, əlavə edilən
konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları, Maliyyə Hesabatlarının
Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq, 31 dekabr 20X1-cil
il tarixinə qrupun konsolidə edilmiĢ maliyyə vəziyyətini və həmin
tarixdə baĢa çatan il üçün konsolidə edilmiĢ maliyyə nəticələrini və
konsolidə edilmiĢ pul vəsaitlərinin hərəkətini ədalətli Ģəkildə əks
etdirmir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaratmır).
720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2
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Mənfi rəy üçün əsaslar
X qeydində izah edildiyi kimi, qrup 20X1-ci ildə əldə edilmiĢ XYZ
törəmə müəssisəsinin maliyyə hesabatlarını birləĢdirməmiĢdir, çünki
onun hələ alınma tarixinə törəmə müəssisəsinin müəyyən material aktivlərinin və öhdəliklərinin ədalətli dəyərini müəyyən etmək imkanı
olmamıĢdır. Buna görə həmin investisiyalara dəyər üzrə uçot metodu
tətbiq olunmuĢdur. MHBS-na əsasən, Ģirkət həmin törəmə müəssisəni
konsolidə etməli idi və təxmini məbləğlər əsasında əldə edilməsinin
uçotunu aparmalı idi. XYZ Ģirkətinin konsolidasiyası (birləĢdirilməsi)
əlavə edilən konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının bir çox
elementinə
əhəmiyyətli təsir göstərəcəkdi. Konsolidə edilmiĢ
maliyyə hesabatlarına konsolidasiyanın olmamasının təsiri müəyyən
edilməmiĢdir.
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun
məsuliyyəti‖ bölməsində əks etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların
tələblərinə uyğun olaraq qrupdan asılı deyilik və biz etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik
ki, əldə etdiyimiz audit sübutları mənfi rəyimizi əsaslandırmaq üçün
yetərli və münasibdir.

Digər məlumatlara görə rəhbərlik35 məsuliyyət daĢıyır. Digər
məlumatlar [X hesabatına36 daxil edilmiĢ məlumatlardan ibarətdir, lakin
konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarını və onlara dair auditor
hesabatımızı daxil etmir].
Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarına dair rəyimiz digər məlumatları
əhatə etmir və biz onlara dair təsdiqləmə qənaətini heç bir formada ifadə
etmirik.
Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının apardığımız auditlə əlaqədar
35
36

Və ya konkretk yurisdiksiyanın hüquqi bazası kontektində müvafiq olan digər terminlər.
Digər məlumatları müəyyən etmək üçün digər məlumatların daha konkret təsviri, məsələn,
―rəhbərliyin hesabatı və sədrin ifadəsi‖ istifadə edilə bilər.
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Digər məlumatlar [və ya müvafiq hallarda digər baĢlıq, məsələn
“Maliyyə hesabatları və onlara dair auditorun hesabatından fərqli
məlumatlar”]
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bizim vəzifəmiz digər məlumatlarla tanıĢ olmaq, və bunu edərkən, digər
məlumatların konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları ilə və ya audit
zamanı əldə etdiyimin məlumatlar ilə uyğun olub-olmamasını və ya
baĢqa qaydada əhəmiyyətli dərəcədə təhrif ehtimalının olunubolmamasını nəzərdən keçirməkdir.
Əgər yerinə yetirdiyimiz iĢə əsasən, həmin digər məlumatlarda
əhəmiyyətli təhrifin mövcud olması qənaətinə gələriksə, bu fakt barədə
hesabatda məlumat verməliyik. ―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖
bölməsində təsvir olunduğuna əsasən qrup XYZ Ģirkətini
konsolidə etməli idi və təxmini məbləğlər əsasında əldə edilməsinin
uçotunu aparmalı idi. Biz digər məlumatlarda XYZ Ģirkətinin
konsolidə edilməməsinin təsir etdiyi X hesabatındakı məbləğlər və ya
digər maddələr ilə eyni səbəbdən təhriflər mövcud olması qənaətinə
gəldik .
[Əsas audit məsələləri37
Əsas audit məsələləri peĢəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün
konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının apardığımız auditində ən
əhəmiyyətli olan məsələlərdir. Həmin məsələlər bütövlükdə konsolidə
edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditi kontekstində və onlara dair rəyimizi
formalaĢdırdıqda əks etdirilmiĢ və bu məsələlərə dair ayrı rəy bildirmirik.
―ġərti müsbət rəy üçün əsaslar‖ bölməsində təsvir edilmiĢ məsələdən
əlavə biz aĢağıda təsvir edilən məsələlərin auditor hesabatımıza daxil
ediləcək əsas audit məsələləri olmasını müəyyən etdik.
[701 saylı BAS-a uyğun olaraq hər bir əsas audit məsələsinin təsviri].
Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə
məsul Ģəxslərin məsuliyyətləri38
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 2.]
Konsolidə edilmiĢ maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun
məsuliyyətləri
[700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-a uyğun olaraq hesabatvermə - bax:
700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS, Nümunə 1.]
37
38

―Əsas audit məsələləri‖ bölməsi yalnız listinq subyekti olan müəssisələr üçün tələb olunur.
Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir
termin.

720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2
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[Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢ [adı]39.
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor
təşkilatının adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin
adından imza]
[Auditorun ünvanı ]

BAS

[Tarix ]

39

Nadir hallarda həmin məlumatların açıqlanmasının ciddi Ģəxsi təhlükəsizlik riski ilə nəticələnmə
ehtimalı əsaslı olduğu nadir hallar istisna olmaqla, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adı listinq subyekti olan
müəssisələrin ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəstinin auditi üçün auditor hesabatında
daxil edilir (bax: 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 46-cı paraqraf).
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720 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə 2

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - XÜSUSĠ TƏYĠNATLI ÇƏRÇĠVƏLƏRDƏ
HAZIRLANMIġ MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠITĠ

800 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ)
BEYNƏLXALQ AUDĠT STANDARTI
XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - XÜSUSĠ TƏYĠNATLI
ÇƏRÇĠVƏLƏRDƏ HAZIRLANMIġ MALĠYYƏ
HESABATLARININ AUDĠITĠ
(15 dekabr 2016-cı il tarixindən tez olmayaraq baĢa çatan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditinə tətbiq edilir)

MÜNDƏRĠCAT
Paraqraf
GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi ...................................................................1-3
Qüvvəyə minmə tarixi ..........................................................................4
Məqsəd ..................................................................................................5
AnlayıĢlar ..........................................................................................6-7
Tələblər
TapĢırığın qəbul edilməsi üzrə mülahizələr............................................8
Auditin planlaĢdırılması və həyata keçirilməsi üzrə mülahizələr.......9-10
Rəy formalaĢdırılması və hesabatvermə üzrə mülahizələr...............11-14
Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Xüsusi təyinatlı çərçivələr anlayıĢı ................................................A1-A4
TapĢırığın qəbul edilməsi üzrə mülahizələr.....................................A5-A8
Auditin planlaĢdırılması və həyata keçirilməsi üzrə mülahizələr...A9-A12
Rəy formalaĢdırılması və hesabatvermə üzrə mülahizələr….......A13-A15
Əlavə: Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarına dair müstəqil
auditor hesabatının nümunələri
_________________________________________________________
800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Xüsusi mülahizələr - xüsusi təyinatlı
çərçivələrdə hazırlanmıĢ maliyyə hesabatlarının auditi‖ beynəlxalq
audit standartı (BAS) 200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi
məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS ilə əlaqəli Ģəkildə oxunmalıdır.

800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. 100-700 seriyalı beynəlxalq audit standartları (BAS-lar) maliyyə
hesabatlarının auditinə tətbiq edilir. Bu BAS-da həmin BAS-ların
hər hansı xüsusi təyinatlı çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanmıĢ
maliyyə hesabatlarına tətbiqi üzrə xüsusi mülahizələrdən bəhs edilir.
2. Bu BAS xüsusi təyinatlı çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanmıĢ
maliyyə hesabatlarının tam dəstinə tətbiq edilməsi kontekstində
yazılmıĢdır. Hər hansı bir ayrıca maliyyə hesabatının, yaxud
maliyyə hesabatının xüsusi elementlərinin, hesablarının və ya
maddələrinin auditi ilə əlaqədar xüsusi aspektlərdən 805 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da1 bəhs edilir.
3. Bu BAS digər BAS-ların tələblərini ləğv etmir və konkret tapĢırıq
Ģəraitində müvafiq ola bilən xüsusi aspektlərin hamısını təsvir
etmək iddiasında deyildir.
Qüvvəyə minmə tarixi
4. Bu BAS 15 dekabr 2016-cı il tarixindən tez olmayaraq baĢa çatan
dövrlər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsəd

(a) Audit tapĢırığının qəbul edilməsi;
(b) TapĢırığın planlaĢdırılması və yerinə yetirilməsi; habelə
(c) Maliyyə hesabatlarına dair rəyin hazırlanması və hesabatın təqdim

edilməsi.

AnlayıĢlar
6. BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənaları ifadə
edir:

1

805 saylı ―Xüsusi mülahizələr - ayrıca maliyyə hesabatlarının və maliyyə hesabatının xüsusi
elementlərinin, hesablarının və ya maddələrinin auditi‖ BAS.
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800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS

BAS

5. Auditorun məqsədi BAS-ların xüsusi təyinatlı çərçivələrə uyğun
olaraq hazırlanmıĢ maliyyə hesabatlarının auditinə tətbiq edilməsi
zamanı aĢağıdakılar üçün əhəmiyyətli olan xüsusi aspektləri
lazımi Ģəkildə nəzərdən keçirməkdir:

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - XÜSUSĠ TƏYĠNATLI ÇƏRÇĠVƏLƏRDƏ
HAZIRLANMIġ MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠITĠ

(a) Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları (Special purpose financial statements) – Xüsusi təyinatlı çərçivələrə uyğun
olaraq hazırlanmıĢ maliyyə hesabatları. (Ġst: Paraq. A4)
(b) Xüsusi təyinatlı çərçivə (Special purpose framework) –
Konkret istifadəçilərin maliyyə məlumatlarına olan tələbatını ödəmək üçün hazırlanmıĢ maliyyə hesabatları
çərçivələri. Maliyyə hesabatları çərçivələri ədalətli təqdimat
çərçivəsi və uyğunluq çərçivəsi ola bilər.2 (Ġst: Paraq. A1A4)
7. Bu BAS-da ―maliyyə hesabatları‖ dedikdə, ―xüsusi təyinatlı
maliyyə hesabatlarının tam dəsti‖ nəzərdə tutulur. Maliyyə
hesabatlarının təqdim edilmə strukturu və məzmunu, habelə
maliyyə hesabatlarının tam dəsti maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinin tələbləri ilə müəyyən edilir. ―Xüsusi təyinatlı
maliyyə hesabatlarına‖ istinad əlaqəli məlumatların açıqlanmasını əhatə
edir.

Tələblər
TapĢırığın qəbul edilməsi üzrə mülahizələr
Maliyyə hesabatlarıı çərçivələrinin müvafiqliyi
8. 210 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditor maliyyə hesabatlarının
hazırlanması zamanı tətbiq edilən maliyyə hesabatı çərçivələrinin
müvafiqliyini müəyyənləĢdirməlidir.3 Auditor xüsusi təyinatlı
maliyyə hesabatlarının auditində aĢağıdakı məsələlər barədə
təsəvvür əldə etməlidir: (Ġst: Paraq. A5-A8)
(a) Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasının məqsədi;
(b) Məqsədli istifadəçilər; habelə
(c) Rəhbərliyin həmin vəziyyətlərdə maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinin müvafiqliyini müəyyənləĢdirmək
məqsədilə atdığı addımlar.
Auditin planlaĢdırılması və həyata keçirilməsi üzrə mülahizələr
9. 200 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditor cari tapĢırığa tətbiq
2

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS, 13(a) paraqrafı.
3
210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS, 6(a) paraqrafı.

800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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edilməli olan bütün BAS-lara əməl etməlidir.4 Auditor xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarının auditinin planlaĢdırılması və həyata keçirilməsi zamanı müəyyənləĢdirməlidir ki, BAS-a uyğun
olaraq, cari audit tapĢırığı Ģəraitində hər hansı xüsusi aspektlərin
nəzərdən keçirilməsi tələb edilirmi. (Ġst: Paraq. A9-A12)
10. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən, auditor müəssisənin
uçot siyasəti seçməsini və tətbiqini qiymətləndirməlidir.5 Maliyyə
hesabatları müqavilə müddəalarına uyğun olaraq hazırlanmıĢdırsa,
auditor rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı
istifadə etdiyi bu müqavilə ilə bağlı bütün əhəmiyyətli Ģərhləri
təhlil etməlidir. ġərhlər o halda əhəmiyyətli hesab edilir ki, digər
bir məntiqi Ģərh maliyyə hesabatlarında təqdim edilmiĢ
məlumatlarda ciddi fərqlərin olmasını aĢkara çıxarsın.
Rəy formalaĢdırılması və hesabatvermə üzrə mülahizələr
11. Auditor xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarına dair rəy formalaĢdırarkən və hesabat verərkən 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BASdakı6 tələbləri rəhbər tutmalıdır. (Ġst: Paraq. A13-A19)
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin təsviri

13. Auditor hesabatının forma və məzmunu, o cümlədən müəyyən
elementlərin xüsusi ardıcıllığı 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da təsvir
edilir. Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı
hazırlandıqda, aĢağıdakılar nəzərə alınmalıdır:
(a) Auditor hesabatında maliyyə hesabatlarının hazırlanmasının məqsədi və ya zərurət olduqda, məqsədli istifadəçiləri
4

200 saylı BAS, 18-ci paraqraf.
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər
riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS, 11(c) paraqrafı.
6
700 saylı ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat verilməsi‖ BAS.
7
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 15-ci paraqraf.
5
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800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS

BAS

12. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq, auditor maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrə maliyyə hesabatlarında
yetərincə istinad edilməsini və ya onların təsvir edilməsini
qiymətləndirməlidir.7 Maliyyə hesabatları müqavilənin müddəalarına
əsasən hazırlandıqda, auditor maliyyə hesabatlarının əsaslandığı bu
müqavilənin bütün əhəmiyyətli Ģərhlərinin maliyyə hesabatlarında
yetərincə təsvir edilib-edilməməsini qiymətləndirməlidir.

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - XÜSUSĠ TƏYĠNATLI ÇƏRÇĠVƏLƏRDƏ
HAZIRLANMIġ MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠITĠ

təsvir edilməli, yaxud həmin məlumatların əks olunduğu
maliyyə hesabatındakı qeydə istinad edilməlidir.
(b) Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında maliyyə
hesabatı çərçivələrini seçmək imkanına malik olarsa,
rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsuliyyətinin8 təsviri zamanı, həmçinin, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin həmin Ģəraitlərdə
müvafiqliyinin müəyyən edilməsi üzrə onun vəzifələrini
də göstərmək lazımdır.
İstifadəçilərin diqqətinin maliyyə hesabatlarının xüsusi təyinatlı
çərçivələrə uyğun olaraq hazırlanması faktına cəlb edilməsi
14. Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatına izahedici paraqraf daxil edilməlidir; burada auditor istifadəçilərin
diqqətini belə bir fakta yönəldir ki, maliyyə hesabatları xüsusi
təyinatlı çərçivələrə uyğun olaraq hazırlanmıĢdır və deməli, hansısa digər bir məqsəd üçün yararlı olmaya bilər.
(Ġst: Paraq. A20-A21)
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Xüsusi təyinatlı çərçivələr anlayıĢı (Ġst: Paraq. 6)
A1. Xüsusi təyinatlı çərçivələrə misal olaraq, aĢağıdakıları göstərmək
olar:

8



Hər hansı bir müəssisənin vergi bəyannaməsi ilə birlikdə
təqdim edilən maliyyə hesabatlarının dəsti üçün vergi
uçotu prinsipləri;



Müəssisənin kreditorlara verməli olduğu pul vəsaitlərinin
hərəkətinə dair məlumatların hazırlanması üçün pul daxilolmalarının və ödəmələrin uçotu metodu;



Tənzimləyici orqan tərəfindən qoyulmuĢ tələblərə riayət
etmək məqsədilə həmin tənzimləyici orqan tərəfindən
müəyyənləĢdirilmiĢ maliyyə hesabatlarının tələbləri; yaxud



Maliyyə hesabatlarına dair müqavilə Ģərtləri, məsələn, is-

Və ya konkret yurisdiksiyadakı normativ hüquqi mühitdə müvafiq olan digər bir termin.

800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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tiqraz saziĢi, kredit müqaviləsi və ya layihənin həyata keçirilməsinə subsidiyanın verilməsi müqaviləsi.
Müəyyən Ģəraitlərdə xüsusi təyinatlı çərçivələr standart hazırlayan
səlahiyyətli və ya rəsmən tanınmıĢ təĢkilatlar tərəfindən və ya
qanun və qaydalarla müəyyənləĢdirilmiĢ maliyyə hesabatları
çərçivələrinə əsaslana, lakin həmin çərçivələrin bütün tələblərinə
uyğun gəlməyə bilər. Buna misal olaraq, maliyyə hesabatlarının
əsasən (lakin bütünlüklə deyil) X yurisdiksiyasının maliyyə
hesabatları standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasını tələb edən
müqaviləni göstərmək olar. Konkret audit tapĢırığı Ģəraitində bu,
müvafiq sayılarsa, xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarına tətbiq
edilən maliyyə hesabatları çərçivələrinin təsvirində onların standart
hazırlayan səlahiyyətli və ya rəsmən tanınmıĢ
təĢkilatlar
tərəfindən və ya qanun və qaydalarla
müəyyənləĢdirilmiĢ
maliyyə hesabatları çərçivələrinə tamamilə uyğun gəldiyini göstərmək yanlıĢ olar. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinin təsvirinə dair yuxarıda verilmiĢ misalda X yurisdiksiyasının maliyyə hesabatları standartlarına deyil, maliyyə
hesabatları haqqında müqavilənin müddəalarına istinad etmək
olar.

A3. Hətta A2 paraqrafında təsvir edilmiĢ vəziyyətlərdə maliyyə
hesabatları çərçivələrinin ədalətli təqdimat çərçivəsinə əsaslandığı
hallarda xüsusi təyinatlı çərçivə ədalətli təqdimat çərçivəsi olmaya bilər. Bunun səbəbi odur ki, xüsusi təyinatlı maliyyə
hesabatları maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatına nail olmaq
üçün standart hazırlayan səlahiyyətli və ya rəsmən tanınmıĢ təĢkilatlar tərəfindən və ya qanun və qaydalarla müəyyənləĢdirilmiĢ
maliyyə hesabatları çərçivələrinin bütün tələblərinə riayət etməyə
bilər.
A4. Xüsusi təyinatlı çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanmıĢ maliyyə
hesabatları müəssisənin hazırladığı yeganə hesabatlar ola bilər.
Bu vəziyyətlərdə həmin maliyyə hesabatlarından təkcə onların
nəzərdə tutulduğu istifadəçilər istifadə etməyə bilər. Həmin
vəziyyətlərdə maliyyə hesabatlarının geniĢ yayılmasına baxmayaraq, həmin maliyyə hesabatları əvvəlkitək BAS-ın məqsədləri
üçün xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları hesab edilə bilər.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması məqsədlərinin düzgün anlaĢılması üçün 13-14-cü paraqrafların müddəaları iĢlənib hazır1177
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lanmıĢdır. Açıqlamalar, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri
ilə açıq Ģəkildə icazə verilən və ya baĢqa Ģəkildə yol verilən, zəruri
hallarda bilavasitə maliyyə hesabatlarında, yaxud qeydlərdə göstərilən,
yaxud bu sənədə çarpaz istinadla daxil edilən izahedici və ya təsviredici
məlumatlardan ibarətdir.9
TapĢırığın qəbul edilməsi üzrə tövsiyələr
Maliyyə hesabatları çərçivələrinin müvafiqliyi (Ġst: Paraq. 8)
A5. Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarından bəhs edərkən qeyd
edilməlidir ki, maliyyə hesabatlarının məqsədli istifadəçilərinin
tələbatı maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün istifadə olunan
maliyyə hesabatı çərçivələrinin müvafiqliyinin müəyyənləĢdirilməsində həlledici amildir.
A6. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri xüsusi təyinatlı
maliyyə hesabatlarına dair standart hazırlayan səlahiyyətli və ya
rəsmən tanınmıĢ təĢkilatlar tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢ
maliyyə hesabatı standartlarını əhatə edə bilər. Bu halda müəssisə
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını, o cümlədən müvafiq
maraqlı tərəflərin fikirlərinin götür-qoy edilməsini və nəzərə alınmasını ehtiva edən normal və Ģəffaf prosesə əməl edərsə, həmin
standartlar göstərilən məqsəd üçün müvafiq hesab edilə bilər.
Bəzi yurisdiksiyalarda rəhbərliyin müəyyən müəssisə növü üçün
xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə
edəcəyi maliyyə hesabatı çərçivələri qanun və ya qaydalarla
müəyyənləĢdirilə bilər. Məsələn, hər hansı bir tənzimləyici
orqanın tələblərinə riayət etməyi təmin edən maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi qaydaları belə tənzimləyici orqan
tərəfindən qoyula bilər. Əks göstəriĢlər olmadıqda, belə maliyyə
hesabatı çərçivələri bu cür müəssisə tərəfindən hazırlanmıĢ xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları üçün müvafiq hesab edilir.
A7. A6 paraqrafında istinad edilmiĢ maliyyə hesabatı standartları
qanun və ya tənzimləyici sənədlərin tələbləri ilə tamamlandıqda,
210 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditor maliyyə hesabatı standartları ilə bu cür əlavə tələblər arasında hər hansı ziddiyyətlərin
olub-olmamasını və belə ziddiyyətlər mövcud olduğu halda hansı
tədbirlərin həyata keçirilməli olduğunu müəyyənləĢdirməlidir.
10

9

200 saylı BAS, paraqraf 13(f).
210 saylı BAS, paraqraf 18.
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A8.

Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə, A6 və A7
paraqraflarında göstərilənlərlə bərabər, müqavilədə və ya digər
sənəddə nəzərdə tutulmuĢ maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi
ilə bağlı tələblər daxil ola bilər. Bu halda konkret audit tapĢırığı
Ģəraitində maliyyə hesabatları çərçivələrinin müvafiqliyi bu
çərçivələrdə, adətən, 210 saylı BAS-ın 2-ci Əlavəsində təsvir
edildiyi kimi, maliyyə hesabatlarının müvafiq çərçivələrinə xas
olan əlamətlərin mövcudluğu ilə müəyyən edilir. Xüsusi təyinatlı
çərçivədən bəhs edildiyi halda, adətən, maliyyə hesabatlarının
müvafiq çərçivələrinə xas olan əlamətlərin konkret tapĢırıq üçün
nisbi vacibliyi peĢəkar mühakimə əsasında müəyyən edilir.
Məsələn, müəssisənin satıĢ tarixinə xalis aktivlərinin dəyərinin
müəyyənləĢdirilməsi məqsədilə satıcı və alıcı razılaĢa bilərlər ki,
belə maliyyə məlumatları ümumi təyinatlı çərçivələrə uyğun olaraq
hazırlanmıĢ maliyyə məlumatları ilə müqayisədə bitərəf olmasa da,
ümidsiz debitor borclarının son dərəcə mühafizəkarcasına
qiymətləndirilməsi onların məqsədlərinə uyğundur.

A9. 200 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditor: a) maliyyə hesabatlarının
auditinə tətbiq olunan etik normalara, o cümlədən müstəqilliklə
bağlı tələblərə; habelə b) həmin audit tapĢırığına tətbiq olunan
bütün BAS-lara riayət etməlidir. Auditor, həmçinin, cari
vəziyyətlərdə hər hansı bir standart bütövlüklə audit tapĢırığına
aid olmadığı və ya hər hansı bir ayrıca tələb mövcud olmayan
Ģərtlərə əsaslandığı üçün tətbiq edilə bilmədiyi hallardan baĢqa,
istənilən BAS-ın hər bir tələbinə riayət etməlidir. Müstəsna hallarda auditor həmin tələbin məqsədinə nail olmaq üçün alternativ
audit prosedurlarını həyata keçirməklə, BAS-ın müəyyən
tələblərindən kənara çıxmağı zəruri hesab edə bilər.11
A10. Auditor BAS-ların bəzi tələblərinin xüsusi təyinatlı maliyyə
hesabatlarının auditinə tətbiq edilməsinin xüsusi aspektlərini
nəzərə almalı ola bilər. Məsələn, 320 saylı BAS-a uyğun olaraq,
maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün əhəmiyyətli olan
məsələlər barədə qərarlar istifadəçilərin bir qrup olaraq maliyyə
məlumatlarına olan ümumi tələbatının nəzərə alınmasına
11

200 saylı BAS, 14-cü, 18-ci və 22-23-cü paraqraflar.

1179

800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS

BAS

Auditin planlaĢdırılması və həyata keçirilməsi üzrə tövsiyələr (Ġst:
Paraq. 9)

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - XÜSUSĠ TƏYĠNATLI ÇƏRÇĠVƏLƏRDƏ
HAZIRLANMIġ MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠITĠ

əsaslanır.1 2 Lakin xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarının auditi
zamanı həmin qərarlar məqsədli istifadəçilərin maliyyə məlumatlarına olan tələbatı nəzərə alınmaqla qəbul edilir.
A11. Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarından, məsələn, müqavilənin
tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmıĢ hesabatlardan söhbət getdiyi
halda rəhbərlik məqsədli istifadəçilərlə baĢlanğıc həddi barədə
razılığa gələ bilər – elə bir hədd ki, ondan aĢağı olduqda audit
zamanı müəyyənləĢdirilən təhriflərin aradan qaldırılması və ya
digər düzəliĢ edilməsi tələb olunmur. Belə baĢlanğıc həddinin
mövcudluğu auditoru 320 saylı BAS-a əsasən xüsusi təyinatlı
maliyyə hesabatlarını planlaĢdırmaq və həyata keçirmək
məqsədləri üçün əhəmiyyətlilik səviyyəsini qiymətləndirmək
zərurətindən azad etmir.
A12. 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən, auditor müəssisənin
idarəetmə strukturunda məlumat veriləcək müvafiq Ģəxsi (Ģəxsləri)
müəyyən etməlidir.13 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da qeyd olunur
ki, bəzi hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısı müəssisəyə
rəhbərlik edir, məlumatverməyə dair tələblərə isə bu mövqeyə uyğun
düzəliĢlər edilir.14 Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəsti
hazırlandıqda da, onlara nəzarət edilməsinə görə məsul Ģəxs(lər) və
ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə cavabdeh olan
idarəetməyə məsul Ģəxslər fərqli ola bilər.
Rəy formalaĢdırılması və hesabatvermə üzrə mülahizələr (Ġst:
Paraq. 11)
A13. Bu BAS-ın Əlavəsində müstəqil auditorun xüsusi təyinatlı maliyyə
hesabatlarına dair nümunələr daxil edilmiĢdir. Xüsusi təyinatlı
maliyyə hesabatlarına dair hesabatvermə üçün auditor hesabatlarının
digər nümunələri uyğun ola bilər (məs., bax: 700 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-ın, 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın,15 570 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın,16 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın17
və 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın18 Əlavələri).
12

320 saylı ―Auditin planlaĢdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik‖ BAS, 2-ci
paraqraf.
13
260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS.
14
260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, A8 paraqrafı.
15
705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
16
570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS.
17
720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyətləri‖ BAS.
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Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarına dair hesabat verərkən 700 saylı
(düzəliş edilmiş) BAS-ın tətbiq edilməsi
A14. Bu BAS-ın 11-ci paraqrafında izah olunur ki, auditor, xüsusi təyinatlı
maliyyə hesabatlarına dair rəy formalaĢdırarkan və hesabat verərkən
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ı tətbiq etməlidir. Bunu edərkən,
auditor həmçinin hesabatverməyə dair digər BAS-lardakı tələbləri də
tətbiq etməlidir və A15-A19 paraqraflarında əks etdirilmiĢ xüsusi
mülahizələri də faydalı hesab edə bilər.
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı
A15. Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları mühasibat uçotunun müəssisənin
fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipi müvafiq olduğu maliyyə hesabatları
çərçivələrinə uyğun olaraq və ya uyğun olmayaraq hazırlana bilər
(məsələn, mühasibat uçotunun müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
prinsipi müəyyən yurisdiksiyalarda vergi uçotu əsasında hazırlanmıĢ
bəzi maliyyə hesabatları üçün uyğun olmaya bilər).19 Xüsusi təyinatlı
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə edilmiĢ maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrindən asılı olaraq müəssisənin
fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı ilə əlaqəli rəhbərliyin
məsuliyyətlərinin20 auditor hesabatında təsvirinin zəruri hallarda
uyğunlaĢdırılması lazım ol bilər. 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın
tapĢırıq yerinə yetirildiyi vəziyyətdə necə tətbiq olunmasından asılı
olaraq, auditor hesabatında auditorun məsuliyyətlərinin21 təsvirinin
də uyğunlaĢdırılması tələb edilə bilər.
A16. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən auditor listinq subyekti olan
müəssisələrin ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəstlərinin
auditi üzrə 701 saylı BAS-a22 uyğun olaraq əsas audit məsələləri
barədə məlumat verməlidir. Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarının
auditi üzrə 701 saylı BAS yalnız xüsusi təyinatlı maliyyə
18

706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər
paraqrafı‖ BAS.
19
Bax: 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 2-ci paraqraf.
20
Bax: 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 34(b) və A48 paraqrafları.
21
Bax: 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 39(b)(iv) paraqrafı.
22
701 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri haqqında
məlumatvermə‖ BAS.
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hesabatlarına dair auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında
məlumatvermə qanunla və ya qaydalarla tələb olunduqda, yaxud
auditor əsas audit məsələləri haqqında baĢqa Ģəkildə məlumat
verməyə qərara gəldikdə tətbiq olunur. Xüsusi təyinatlı maliyyə
hesabatlarına dair auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında
məlumat verildikdə 701 saylı BAS tamlığı ilə tətbiq olunur.23
Digər məlumatlar
A17. 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da auditorun digər məlumatlarla
bağlı məsuliyyətlərindən bəhs olunur. Bu BAS-ın kontekstində
sahibkarlara (və ya bu kimi səhmdarlara) xüsusi təyinatlı maliyyə
hesabatlarında təqdim edilmiĢ məsələlərə dair məlumatları təqdim
edilməli olan xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarını ehtiva edən
və ya onlara əlavə edilən hesabatlar 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-ın məqsədi üçün illik hesabatlar hesab olunur. Maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasında xüsusi təyinatlı çərçivədən istifadə
edildiyi halda ―bu kimi səhmdarlar‖ termini xüsusi təyinatlı maliyyə
hesabatlarını hazırlamaq üçün istifadə edilən xüsusi təyinatlı
çərçivənin maliyyə məlumatlarına olan ehtiyaclarına uyğun təĢkil
olunduğu xüsusi istifadəçiləri əhatə edir. Auditor müəssisənin belə
bir hesabat təqdim etməyi planlaĢdırmasını müəyyən etdikdə,
xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarının auditinə 720 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-dakı tələblər tətbiq olunur.
TapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adı
A18. Auditordan 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢın adını auditor hesabatında daxil etmək tələbi həmçinin
listinq subyekti olan müəssisələrin xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarına da tətbiq olunur.24 Auditordan listinq subyekti olmayan
müəssisələrin xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarına dair hesabat
verərkən qanun və ya qaydalarla tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adını auditor
hesabatına daxil etmək tələb oluna bilər və ya o, baĢqa Ģəkildə bunu
etmək qərarına gələ bilər.

23
24

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 45-ci və A56-A58 paraqrafları.
Bax: 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 45-ci və A56-A58 paraqrafları.
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Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəstinə dair auditor
hesabatına istinadın daxil edilməsi
A19. Auditor, xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarına dair auditor
hesabatında ―Digər məsələlər paraqrafında‖ ümumi təyinatlı maliyyə
hesabatlarının tam dəstinə dair auditor hesabatında və ya həmin
hesabatda məlumat verilmiĢ məsələyə (məsələlərə) istinad etməyi
müvafiq hesab edə bilər (bax: 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS).25
Məsələn, auditor xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarına dair auditor
hesabatında ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəstinə dair
auditor hesabatına daxil edilmiĢ ―Müəssisənin fəaliyyətinin
fasiləsizliyi ehtimalı ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik‖
bölməsinə istinad etməyi məqsədəuyğun hesab edə bilər.
İstifadəçilərin diqqətinin maliyyə hesabatlarının xüsusi təyinatlı
çərçivələrə uyğun hazırlanması faktına cəlb edilməsi (Ġst: Paraq. 14)

Yayılmaya və ya istifadəyə qoyulan məhdudiyyət (Ġst: Paraq. 14)
A21. 14-cü paraqrafda nəzərdə tutulan xəbərdarlığa əlavə olaraq, auditor öz hesabatının istisnasız olaraq yalnız xüsusi istifadəçilər
üçün nəzərdə tutulduğunu göstərməyi zəruri hesab edə bilər.
Konkret yurisdiksiyanın qanun və ya qaydalarının tələblərindən
asılı olaraq, bu göstəriĢ auditor hesabatının yayılmasının və ya
istifadəsinin məhdudlaĢdırılması formasında verilə bilər. Bu
vəziyyətlərdə həmin digər məsələlər auditor hesabatının 14-cü
25
26

Bax: 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 10-11-ci paraqraflar.
Bax: 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 9(a) paraqrafı.
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800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS

BAS

A20. Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatları onların təyinatında nəzərdə
tutulmuĢ məqsədlərdən fərqli məqsədlər üçün istifadə edilə bilər.
Məsələn, tənzimləyici orqan müəyyən müəssisələrdən tələb edə
bilər ki, xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarını dövlət orqanında
qeydə aldırsın. Auditor yanlıĢ baĢa düĢülməməsi üçün
―Ġzahedici paraqraf‖ daxil edərək, hesabatların istifadəçilərinin
diqqətini maliyyə hesabatlarının xüsusi təyinatlı çərçivələrə
uyğun hazırlandığına və buna görə də hər hansı bir digər
məqsəd üçün müvafiq olmaya biləcəyinə yönəltməlidir. 706 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən tələb olunur ki, həmin paraqraf auditor
hesabatının ayrıca bir bölməsində ―Ġzahedici paraqraf‖ termini daxil
olan müvafiq baĢlıq altında daxil olunsun.26

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - XÜSUSĠ TƏYĠNATLI ÇƏRÇĠVƏLƏRDƏ
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paraqrafda göstərilmiĢ paraqrafına, müvafiq olaraq, adının dəyiĢdirilməsi yolu ilə daxil edilə bilər. (bax: bu BAS-ın Əlavəsində
verilən nümunələr).

800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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ƏLAVƏ
(Ġst: Paraq. A14)

Xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarına dair müstəqil auditor
hesabatının nümunələri
Nümunə 1. Müqavilənin tələblərinə (hazırkı nümunənin
məqsədləri üçün – uyğunluq çərçivəsinə) uyğun olaraq hazırlanmıĢ
listinq subyekti olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarının
tam dəstinə dair auditor hesabatı.



Nümunə 2. X yurisdiksiyasında vergi uçotu prinsiplərinə (hazırkı
nümunənin məqsədləri üçün - uyğunluq çərçivəsinə) uyğun
olaraq hazırlanmıĢ listinq subyekti olmayan müəssisənin
maliyyə hesabatlarının tam dəstinə dair auditor hesabatı.



Nümunə 3. Tənzimləyici orqanın tələblərinə (hazırkı nümunənin
məqsədləri üçün - ədalətli təqdimat çərçivəsinə) uyğun olaraq
hazırlanmıĢ listinq subyekti olan müəssisənin maliyyə
hesabatlarının tam dəstinə dair auditor hesabatı.

BAS
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Nümunə 1 - Müqavilənin tələblərinə (hazırkı nümunənin
məqsədləri üçün – uyğunluq çərçivəsinə) uyğun olaraq hazırlanmıĢ
listinq subyekti olmayan müəssisənin maliyyə hesabatlarının
tam dəstinə dair auditor hesabatı.
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
halların mövcud olması ehtimal edilir:


Maliyyə hesabatları müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən
müqavilənin maliyyə hesabatlarının müddəalarına (yəni
xüsusi təyinatlı çərçivələrə) uyğun olaraq hazırlanmıĢdır.
Rəhbərliyin maliyyə hesabatları çərçivələrini seçmək
imkanı yoxdur.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri uyğunluq
çərçivəsidir.
Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəstinə dair
auditor hesabatı təqdim edilməmiĢdir.





Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks
etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz müsbət
(yəni, “iradsız”) rəyin müvafiq olması barədə qənaətə
gəlmiĢdir.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisə və ya hallar
ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud deyildir.



Auditor hesabatının yayılması və istifadəsi məhdudlaĢdırılmıĢdır.



Auditordan əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a
uyğun məlumat vermək tələb olunmur, nə də ki, o bunu

800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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etmək qərarına gəlməmiĢdir .


Auditor digər məlumatların olmamasını müəyyən etmiĢdir
(yəni, 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələbləri tətbiq
edilmir).



Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinə nəzarətə
görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Auditorun yerli qanun və ya qaydalarla tələb edilən digər
hesabatvermə məsuliyyətləri yoxdur.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
[Müvafiq ünvan sahibinə]
Rəy

Bizim fikrimizcə, ġirkətin 31 dekabr 20X1-cil il tarixində baĢa çatan il üzrə
əlavə edilmiĢ maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından
ġirkət ilə DEF ġirkəti arasında 1 yanvar 20X1-ci il tarixində bağlanmıĢ
müqavilənin (―müqavilə‖) Z bölməsinin maliyyə hesabatlara dair
müddəalarına uyğun olaraq hazırlanmıĢdır.
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS-lara) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normaların tələblərinə uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki,
əldə etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün
yetərli və müvafiqdir.
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800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə

BAS

Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat
və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə
hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas
prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının
auditini apardıq.
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Ġzahedici paraqraf – mühasibat uçotunun əsasları və
yayılmaya və istifadəyə qoyulan məhdudiyyət
Biz diqqəti mühasibat uçotunun əsasları təsvir edilən maliyyə hesabatına
X qeydinə yönəldirik. Maliyyə hesabatları yuxarıda qeyd edilmiĢ
müqavilədə maliyyə hesabatlarına dair nəzərdə tutulmuĢ tələblərin
ABC Ģirkəti tərəfindən yerinə yetirilməsi məqsədilə hazırlanmıĢdır.
Buna görə də həmin maliyyə hesabatları istənilən baĢqa bir məqsəd üçün
yararlı olmaya bilər. Bizim hesabatımız istisnasız olaraq ABC və
DEF Ģirkətləri üçün nəzərdə tutulmuĢdur və onlardan baĢqa Ģəxslərə
paylana bilməz və ya ABC və DEF Ģirkətlərindən baĢqa Ģəxslər ondan
istifadə edilə bilməz.
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri27
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının müqavilənin Z paraqrafında nəzərdə
tutulmuĢ maliyyə hesabatlarına dair tələblərə uyğun olaraq hazırlanmasına və daxili nəzarətin elə bir sisteminin təĢkilinə görə məsuliyyət
daĢıyır ki, bu sistem, rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər
nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olan maliyyə hesabatlarının
hazırlanması üçün zəruridir.
Rəhbərli ġirkəti ləğv etmək və ya onun fəaliyyətini dayandırmaq niyyətində
olmadıqda, yaxud bunu etmək üçün real alternativi olmadıqda maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasında rəhbərliyin vəzifəsi ġirkətin fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirmək, müvafiq
hallarda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə əlaqəli məsələlər barədə
məlumatları açıqlamaq və müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
ehtimalından mühasibat uçotunun əsası kimi istifadə etməkdir.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər ġirkətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə
prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daĢıyırlar.
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
Bizim məqsədlərimiz maliyyə hesabatlarının bütövlükdə istər dələduzluq,
istərsə də səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-olmadığına
dair ağlabatan əminlik əldə etmək, habelə rəyimiz daxil edilən auditor
27

Auditor hesabatlarının nümunələrində ―rəhbərlik‖ və ―idarəetməyə məsul Ģəxslər‖ terminləri müəyyən
yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir termin ilə əvəz edilə bilər.

800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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hesabatını təqdim etməkdən ibarətdir. Ağlabatan əminlik əminliyin yüksək
səviyyəsidir, lakin BAS-lara uyğun aparılmıĢ audit nəticəsində mövcud olan
əhəmiyyətli təhriflərin aĢkarlanmasına həmiĢə zəmanət vermir. Təhriflər
dələduzluq və ya səhv nəticəsində yarana bilər və istər ayrılıqda, istərsə də
məcmu halında istifadəçilərin həmin maliyyə hesabatları əsasında qəbul
etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etməsi əsaslı olaraq ehtimal edildiyi halda
əhəmiyyətli hesab edilir.
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 41(b) paraqrafında izah edilir ki, aĢağıda boz rənglə
iĢarələnmiĢ material auditor hesabatının Əlavəsinə daxil edilə bilər. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-ın 41(c) paraqrafında izah edilir ki, qanun, qaydalar və ya milli audit standartları ilə açıq
Ģəkildə icazə verildiyi halda materialı auditor hesabatına daxil etmək əvəzinə müvafiq
səlahiyyətli orqanın auditorun məsuliyyətlərinin təsviri verilən internet səhifəsinə istinad daxil
edilə bilər, o Ģərtlə ki, internet səhifədə verilən təsvir auditorun aĢağıdakı məsuliyyətlərini əks
etdirsin və onlara zidd olmasın.

BAS-lara uyğun olaraq auditin tərkib hissəsi kimi biz audit zamanı peĢəkar
mühakimə yürüdürük və peĢəkar inamsızlıq tətbiq edirik. Biz həmçinin:
Dələduzluq və ya səhv nəticəsində maliyyə hesabatlarının
əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən edib qiymətləndiririk; həmin
risklərə cavab verən audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetiririk;
habelə auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit
sübutları əldə edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi
aĢkarlamama riski səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aĢkar etməmə
riskindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq gizli sözləĢmə,
saxtakarlıq, qərəzli hərəkətsizlik, yanlıĢ təqdimatlar, yaxud daxili
nəzarətə diqqət yetirməməni ehtiva edə bilər.



ġirkətin daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədilə
deyil, konkret tapĢırığın Ģərtlərinə uyğun olan audit prosedurlarını iĢləyib
hazırlamaq məqsədilə audit ilə əlaqədar daxili nəzarət haqqında təsəvvür
əldə etmək.28



Ġstifadə edilmiĢ uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunu, rəhbərliyin yerinə
yetirdiyi uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların əsaslılığını
qiymətləndirmək.



Mühasibat uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalı əsasının rəhbərlik
tərəfindən istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğuna və əldə edilmiĢ audit

28

Auditorun məsuliyyətinə maliyyə hesabatlarının auditi ilə birlikdə daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair
rəy bildirmək də daxil olduğu hallarda bu cümlə müvafiq olaraq dəyiĢdirilməlidir.
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sübutlarına əsasən ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələrlə və ya Ģərtlərlə əlaqəli
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmamasına dair nəticə
çıxarmaq. Əgər biz əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması
haqqında qənaətə gələriksə, maliyyə hesabatlarında açıqlanmıĢ əlaqəli
məlumatlara auditor hesabatımızda diqqət cəlb etməliyik və ya, belə
açıqlamalar yetərli olmadıqda rəyimizi dəyiĢməliyik. Bizim nəticələrimiz
auditor hesabatının tarixinədək əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsaslanır.
Bununla yanaĢı sonrakı hadisələr və ya Ģərtlər ġirkətin fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirməməsinin səbəbi ola bilər.
Biz, digər məsələlərlə yanaĢı, auditin planlaĢdırılmıĢ həcmi və müddəti,
habelə əhəmiyyətli audit nəticələri, o cümlədən audit zamanı daxili nəzarətdə
aĢkarladığımız əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar haqqında idarəetməyə məsul
Ģəxslərə məlumat veririk.
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ] [Tarix və ünvanın yerləri dəyiĢdirilmiĢ

BAS

[Tarix ]

800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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Nümunə 2 - X yurisdiksiyasında vergi uçotu prinsiplərinə (hazırkı
nümunənin məqsədləri üçün - uyğunluq çərçivəsinə) uyğun olaraq
hazırlanmıĢ listinq subyekti olmayan müəssisənin maliyyə
hesabat-larının tam dəstinə dair auditor hesabatı.



Ortaqlığın rəhbərliyi tərəfindən, tərəfdaĢlara fərdi vergi
bəyannamələrini hazırlamaqda kömək məqsədilə, X
yurisdiksiyasının vergi uçotu prinsiplərinə (yəni xüsusi
təyinatlı çərçivələrə) uyğun olaraq hazırlanmıĢ maliyyə
hesabatlarının tam dəstinin auditi. Rəhbərliyin maliyyə
hesabatları çərçivələrini seçmək imkanı yoxdur.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri uyğunluq
çərçivəsidir.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir
edilən maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks
etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz
müsbət (yəni, “iradsız”) rəyin müvafiq olması barədə
qənaətə gəlmiĢdir.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun
olaraq müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisə
və ya hallar ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcud deyil.



Auditor hesabatının yayılması məhdudlaĢdırılmıĢdır.



Auditordan əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a
uyğun məlumat vermək tələb olunmur, nə də ki, o bunu
etmək qərarına gəlməmiĢdir.
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800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə

BAS

Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
halların mövcud olması ehtimal edilir:
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Auditor digər məlumatların olmamasını müəyyən etmiĢdir
(yəni, 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələbləri tətbiq
edilmir).



Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinə nəzarətə
görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Auditorun yerli qanun və ya qaydalarla tələb edilən digər
hesabatvermə məsuliyyətləri yoxdur.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
[Müvafiq ünvan sahibinə]
Rəy
Biz ABC Ortaqlığının (Ortaqlıq) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat və pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə hesabatlarına dair
qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsindən
ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
Bizim fikrimizcə, Ortaqlığın 31 dekabr 20X1-cil il tarixində baĢa çatan il
üzrə əlavə edilmiĢ maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər
baxımından X yurisdiksiyasının [müvafiq gəlir vergisinə dair qanunu təsvir
edin] uyğun olaraq hazırlanmıĢdır.
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS-lara) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normaların tələblərinə uyğun olaraq Ortaqlıqdan asılı deyilik və biz digər
etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik
ki, əldə etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün
yetərli və müvafiqdir.
Ġzahedici paraqraf – mühasibat uçotunun əsasları və
yayılmaya və istifadəyə qoyulan məhdudiyyət
Biz diqqəti mühasibat uçotunun əsasları təsvir edilən maliyyə hesabatına
800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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X qeydinə yönəldirik. Maliyyə hesabatları Ortaqlığın tərəfdaĢlarına fərdi
vergi bəyannamələrini hazırlamaqda kömək etmək üçün hazırlanmıĢdır.
Buna görə də həmin maliyyə hesabatları istənilən baĢqa bir məqsəd üçün
yararlı olmaya bilər. Bizim hesabatımız istisnasız olaraq Ortaqlıq və onun
tərəfdaĢları üçün nəzərdə tutulmuĢdur və onlardan baĢqa Ģəxslərə
paylana bilməz. Bu məsələyə dair bizim rəyimiz fərqli deyil.
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri29
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının X yurisdiksiyasının vergi uçotu prinsiplərinə uyğun olaraq hazırlanmasına və daxili nəzarətin elə bir sisteminin tə
Ģkilinə görə məsuliyyət daĢıyır ki, bu sistem, rəhbərliyin fikrincə,
dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad
olan maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün zəruridir.
Rəhbərlik ġirkəti ləğv etmək və ya onun fəaliyyətini dayandırmaq
niyyətində olmadıqda, yaxud bunu etmək üçün real alternativi olmadıqda
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında rəhbərliyin vəzifəsi ġirkətin
fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirmək,
müvafiq hallarda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə əlaqəli məsələlər
barədə məlumatları açıqlamaq və müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
ehtimalından mühasibat uçotunun əsası kimi istifadə etməkdir.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər ġirkətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə
prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daĢıyırlar.
Bizim məqsədlərimiz maliyyə hesabatlarının bütövlükdə istər dələduzluq,
istərsə də səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-olmadığına dair
ağlabatan əminlik əldə etmək, habelə rəyimiz daxil edilən auditor hesabatını
təqdim etməkdən ibarətdir. Ağlabatan əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir,
lakin BAS-lara uyğun aparılmıĢ audit nəticəsində mövcud olan əhəmiyyətli
təhriflərin aĢkarlanmasına həmiĢə zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya
səhv nəticəsində yarana bilər və istər ayrılıqda, istərsə də məcmu halında
istifadəçilərin həmin maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi
qərarlarına təsir etməsi əsaslı olaraq ehtimal edildiyi halda əhəmiyyətli hesab
edilir.
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 41(b) paraqrafında izah edilir ki, aĢağıda boz rənglə
29

Və ya konkret yurisdiksiyadakı normativ hüquqi mühitdə müvafiq olan digər bir termin.
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800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə

BAS

Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
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iĢarələnmiĢ material auditor hesabatının Əlavəsinə daxil edilə bilər. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-ın 41(c) paraqrafında izah edilir ki, qanun, qaydalar və ya milli audit standartları ilə açıq
Ģəkildə icazə verildiyi halda materialı auditor hesabatına daxil etmək əvəzinə müvafiq
səlahiyyətli orqanın auditorun məsuliyyətlərinin təsviri verilən internet səhifəsinə istinad daxil
edilə bilər, o Ģərtlə ki, internet səhifədə verilən təsvir auditorun aĢağıdakı məsuliyyətlərini əks
etdirsin və onlara zidd olmasın.

BAS-lara uyğun olaraq auditin tərkib hissəsi kimi biz audit zamanı peĢəkar
mühakimə yürüdürük və peĢəkar inamsızlıq tətbiq edirik. Biz həmçinin:
Dələduzluq və ya səhv nəticəsində maliyyə hesabatlarının
əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən edib qiymətləndiririk; həmin
risklərə cavab verən audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetiririk;
habelə auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit
sübutları əldə edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi
aĢkarlamama riski səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aĢkar etməmə
riskindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq gizli sözləĢmə,
saxtakarlıq, qərəzli hərəkətsizlik, yanlıĢ təqdimatlar, yaxud daxili
nəzarətə diqqət yetirməməni ehtiva edə bilər.





Ortaqlığın daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədilə
deyil, konkret tapĢırığın Ģərtlərinə uyğun olan audit prosedurlarını iĢləyib
hazırlamaq məqsədilə audit ilə əlaqədar daxili nəzarət haqqında təsəvvür
əldə etmək.30



Mühasibat uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalı əsasının rəhbərlik
tərəfindən istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğuna və əldə edilmiĢ audit
sübutlarına əsasən ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələrlə və ya Ģərtlərlə əlaqəli
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmamasına dair nəticə
çıxarmaq. Əgər biz əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması
haqqında qənaətə gələriksə, maliyyə hesabatlarında açıqlanmıĢ əlaqəli
məlumatlara auditor hesabatımızda diqqət cəlb etməliyik və ya, belə
açıqlamalar yetərli olmadıqda rəyimizi dəyiĢməliyik. Bizim nəticələrimiz
auditor hesabatının tarixinədək əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsaslanır.
Bununla yanaĢı sonrakı hadisələr və ya Ģərtlər ġirkətin fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirməməsinin səbəbi ola bilər.



Ġstifadə edilmiĢ uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunu, rəhbərliyin yerinə

30

Auditorun məsuliyyətinə maliyyə hesabatlarının auditi ilə birlikdə daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair
rəy bildirmək də daxil olduğu hallarda bu cümlə müvafiq olaraq dəyiĢdirilməlidir.

800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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yetirdiyi uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların əsaslılığını
qiymətləndirmək.
Biz, digər məsələlərlə yanaĢı, auditin planlaĢdırılmıĢ həcmi və müddəti,
habelə əhəmiyyətli audit nəticələri, o cümlədən audit zamanı daxili nəzarətdə
aĢkarladığımız əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar haqqında idarəetməyə məsul
Ģəxslərə məlumat veririk.
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ] [Tarix və ünvanın yerləri dəyiĢdirilmiĢ

BAS

[Tarix ]
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Əlavə
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Nümunə 3 - Tənzimləyici orqanın tələblərinə (hazırkı nümunənin
məqsədləri üçün - ədalətli təqdimat çərçivəsinə) uyğun olaraq
hazırlanmıĢ listinq subyekti olan müəssisənin maliyyə hesabatlarının
tam dəstinə dair auditor hesabatı.
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
halların mövcud olması ehtimal edilir:


Müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən tənzimləyici orqanın tələbləri
nə cavab vermək üçün həmin tənzimləyici orqanın maliyyə
hesabatlarının təqdim edilmə müddəalarına (yəni xüsusi
təyinatlı çərçivəyə) uyğun olaraq hazırlanmıĢ listinq subyekti
olan müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəstinin auditi.
Rəhbərliyin maliyyə hesabatları çərçivələrini seçmək imkanı
yoxdur.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri ədalətli
təqdimat çərçivəsidir.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz müsbət
(yəni, “iradsız”) rəyin müvafiq olması barədə qənaətə
gəlmiĢdir.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala əhəmiyyətli qeyrimüəyyənlik mövcuddur. Qeyri-müəyyənliyin maliyyə
hesabatlarında açıqlanması yetərlidir.



Auditor hesabatının yayılması məhdudlaĢdırılmamıĢdır.



Tənzimləyici orqan auditordan əsas audit məsələləri barədə
701 saylı BAS-a uyğun məlumat verməsini tələb edir.



Digər məsələlər paraqrafında belə bir məlumat vardır ki,

800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə

1196

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR - XÜSUSĠ TƏYĠNATLI ÇƏRÇĠVƏLƏRDƏ
HAZIRLANMIġ MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠITĠ

auditor, həmçinin, ABC Ģirkəti tərəfindən ümumi təyinatlı
çərçivəyə uyğun olaraq eyni dövr üçün hazırlanmıĢ maliyyə
hesabatlarına dair auditor hesabatı təqdim etmiĢdir.


Auditor digər məlumatların olmamasını müəyyən etmiĢdir
(yəni, 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələbləri tətbiq
edilmir).



Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi prosesinə nəzarətə
görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına
görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Auditorun yerli qanun və ya qaydalarla tələb edilən digər
hesabatvermə məsuliyyətləri yoxdur.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
ABC Ģirkətinin səhmdarlarına [və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]
Rəy

Bizim fikrimizcə, əlavə edilən maliyyə hesabatları, Z qaydalarının
Y bölməsinin maliyyə hesabatlarına dair tələblərə əsasən,
31 dekabr 20X1-ci il tarixinə Ģirkətin maliyyə vəziyyətini, habelə onun
maliyyə nəticələrini və həmin vaxt baĢa çatan il üçün pul vəsaitlərinin
hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks
etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS-lara) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normaların tələblərinə uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki,
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800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə

BAS

Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabat və həmin tarixdə baĢa çatan il üçün məcmu
gəlirlər haqqında hesabat, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında hesabat
və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, habelə maliyyə
hesabatlarına dair qeydlər, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas
prinsiplərinin xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının
auditini apardıq.
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əldə etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün
yetərli və müvafiqdir.
Ġzahedici paraqraf – mühasibat uçotunun əsasları
Biz diqqəti mühasibat uçotunun əsasları təsvir edilən maliyyə hesabatına
X qeydinə yönəldirik. Maliyyə hesabatları ġirkətin DEF tənzimləyici
orqanın tələblərinə riayət etməsinə kömək məqsədilə hazırlanmıĢdır.
Buna görə də həmin maliyyə hesabatları istənilən baĢqa bir məqsəd üçün
yararlı olmaya bilər. Bu məsələyə dair bizim rəyimiz fərqli deyil.
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə əlaqəli əhəmiyyətli
qeyri-müəyyənlik
Biz diqqəti 31 dekabr 20X1-ci il tarixində baĢa çatan il ərzində ġirkətin ZZZ
məbləğində xalis zərər çəkdiyini və həmin tarixə ġirkətin cari öhdəliklərinin
ümumi aktivlərdən YYY qədər artıq olduğunu əks etdirən maliyyə
hesabatlarındakı 6 saylı Qeydə yönəldirik. 6 saylı Qeyddə bildirildiyinə
əsasən bu hadisələr və ya Ģərtlər, 6 saylı Qeyddə göstərilən digər məsələlərlə
yanaĢı ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi
Ģübhə altına alan əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması göstərilir.
Bu məsələyə dair bizim rəyimiz fərqli deyil.
Əsas audit məsələləri
Əsas audit məsələləri peĢəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün maliyyə
hesabatlarının apardığımız auditində ən əhəmiyyətli olan məsələlərdir. Həmin
məsələlər bütövlükdə maliyyə hesabatlarının auditi kontekstində və onlara
dair rəyimizi formalaĢdırdıqda əks etdirilmiĢ və bu məsələlərə dair ayrı rəy
bildirmirik. Yuxarıda ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə əlaqəli
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik‖ bölməsində təsvir edilmiĢ məsələdən əlavə
biz aĢağıda təsvir edilən məsələlərin öz hesabatımızda məlumat veriləcək
əsas audit məsələləri olmasını müəyyən etdik.
[701 saylı BAS-a uyğun olaraq bu auditə aid olan əsas audit məsələlərinin
hər birinin təsviri]
Digər məsələlər
ġirkət 31 dekabr 20X1-ci il tarixində baĢa çatan il üçün Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq maliyyə
hesabatlarının ayrıca bir dəstini hazırlamıĢdır. Biz 31 mart 20X2-ci il
tarixində həmin maliyyə hesabatlarına dair Ģirkətin səhmdarları
üçün ayrıca auditor hesabatı hazırlamıĢıq.
800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri31
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Z qaydasının Y bölməsində32 nəzərdə
tutulmuĢ maliyyə hesabatlarına dair tələblərə uyğun olaraq hazırlanmasına və daxili nəzarətin elə bir sisteminin təĢkilinə görə məsuliyyət
daĢıyır ki, bu sistem, rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər
nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olan maliyyə hesabatlarının
hazırlanması üçün zəruridir.
Rəhbərlik ġirkəti ləğv etmək və ya onun fəaliyyətini dayandırmaq
niyyətində olmadıqda, yaxud bunu etmək üçün real alternativi olmadıqda
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında rəhbərliyin vəzifəsi ġirkətin
fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirmək,
müvafiq hallarda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə əlaqəli məsələlər
barədə məlumatları açıqlamaq və müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
ehtimalından mühasibat uçotunun əsası kimi istifadə etməkdir.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər ġirkətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə
prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daĢıyırlar.

Bizim məqsədlərimiz maliyyə hesabatlarının bütövlükdə istər dələduzluq,
istərsə də səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-olmadığına
dair ağlabatan əminlik əldə etmək, habelə rəyimiz daxil edilən auditor
hesabatını təqdim etməkdən ibarətdir. Ağlabatan əminlik əminliyin yüksək
səviyyəsidir, lakin BAS-lara uyğun aparılmıĢ audit nəticəsində mövcud olan
əhəmiyyətli təhriflərin aĢkarlanmasına həmiĢə zəmanət vermir. Təhriflər
dələduzluq və ya səhv nəticəsində yarana bilər və istər ayrılıqda, istərsə də
məcmu halında istifadəçilərin həmin maliyyə hesabatları əsasında qəbul
etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etməsi əsaslı olaraq ehtimal edildiyi halda
əhəmiyyətli hesab edilir.
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 41(b) paraqrafında izah edilir ki, aĢağıda boz rənglə
iĢarələnmiĢ material auditor hesabatının Əlavəsinə daxil edilə bilər. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-ın 41(c) paraqrafında izah edilir ki, qanun, qaydalar və ya milli audit standartları ilə açıq
31
32

Və ya müəyyən yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa terminlər.
Rəhbərlik düzgün və ədalətli təsəvvür yaradan maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün
məsuliyyət daĢıdıqda, bu cümlə belə ifadə oluna bilər: ―Rəhbərlik maliyyə hesabatının Z qaydalarının
Y paraqrafı ilə nəzərdə tutulmuĢ maliyyə hesabatlarına dair tələblərə uyğun olaraq hazırlanmasına
görə məsuliyyət daĢıyır...‖.
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800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə

BAS

Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
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Ģəkildə icazə verildiyi halda materialı auditor hesabatına daxil etmək əvəzinə müvafiq
səlahiyyətli orqanın auditorun məsuliyyətlərinin təsviri verilən internet səhifəsinə istinad daxil
edilə bilər, o Ģərtlə ki, internet səhifədə verilən təsvir auditorun aĢağıdakı məsuliyyətlərini əks
etdirsin və onlara zidd olmasın.

BAS-lara uyğun olaraq auditin tərkib hissəsi kimi biz audit zamanı peĢəkar
mühakimə yürüdürük və peĢəkar inamsızlıq tətbiq edirik. Biz həmçinin:
Dələduzluq və ya səhv nəticəsində maliyyə hesabatlarının
əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən edib qiymətləndiririk; həmin
risklərə cavab verən audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetiririk;
habelə auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit
sübutları əldə edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi
aĢkarlamama riski səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aĢkar etməmə
riskindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq gizli sözləĢmə,
saxtakarlıq, qərəzli hərəkətsizlik, yanlıĢ təqdimatlar, yaxud daxili
nəzarətə diqqət yetirməməni ehtiva edə bilər.





ġirkətin daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədilə
deyil, konkret tapĢırığın Ģərtlərinə uyğun olan audit prosedurlarını iĢləyib
hazırlamaq məqsədilə audit ilə əlaqədar daxili nəzarət haqqında təsəvvür
əldə etmək.33



Ġstifadə edilmiĢ uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunu, rəhbərliyin yerinə
yetirdiyi uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların əsaslılığını
qiymətləndirmək.



Mühasibat uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalı əsasının rəhbərlik
tərəfindən istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğuna və əldə edilmiĢ audit
sübutlarına əsasən ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələrlə və ya Ģərtlərlə əlaqəli
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmamasına dair nəticə
çıxarmaq. Əgər biz əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması
haqqında qənaətə gələriksə, maliyyə hesabatlarında açıqlanmıĢ əlaqəli
məlumatlara auditor hesabatımızda diqqət cəlb etməliyik və ya, belə
açıqlamalar yetərli olmadıqda rəyimizi dəyiĢməliyik. Bizim nəticələrimiz
auditor hesabatının tarixinədək əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsaslanır.
Bununla yanaĢı sonrakı hadisələr və ya Ģərtlər ġirkətin fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirməməsinin səbəbi ola bilər.

33

Auditorun məsuliyyətinə maliyyə hesabatlarının auditi ilə birlikdə daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair
rəy bildirmək də daxil olduğu hallarda bu cümlə müvafiq olaraq dəyiĢdirilməlidir.

800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə
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Maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, strukturunu və məzmunun, o
cümlədən açıqlamaları, habelə maliyyə hesabatlarında əsas əməliyyatların
və hadisələrin ədalətli təqdimatı təmin edəcək Ģəkildə əks etdiribetdirməməsini qiymətləndirmək.

Biz, digər məsələlərlə yanaĢı, auditin planlaĢdırılmıĢ həcmi və müddəti,
habelə əhəmiyyətli audit nəticələri, o cümlədən audit zamanı daxili nəzarətdə
aĢkarladığımız əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar haqqında idarəetməyə məsul
Ģəxslərə məlumat veririk.
Biz, həmçinin idarəetməyə məsul Ģəxslərə müstəqillik ilə bağlı müvafiq etik
normalara və bütün münasibətlər və müstəqilliyimizə təsir etmə ehtimalı
ağlabatan ola bilən digər məsələlər, müvafiq hallarda isə əlaqəli təhlükəsizlik
tədbirləri haqqında onlara məlumat vermək tələblərinə riayət etdiyimizi
bəyan edirik.
Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verilmiĢ məsələlərdən auditor cari
dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli olan və bu səbəbdən
əsas audit məsələləri olan məsələləri müəyyən edirik. Qanun və ya qaydalarla
məsələnin ictimaiyyətə açıqlanmasına icazə verilmədiyi, yaxud bu cür
məlumatvermənin ictimai maraqlar üçün faydasından daha çox mənfi təsirinin
olması ehtimalı əsaslı olduğuna görə biz həmin məsələ haqqında auditor
hesabatımizda məlumat verməməyi qərara aldığımız çox nadir hallar istisna
olmaqla, biz həmin məsələləri auditor hesabatında təsvir edirik.

[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ] [Tarix və ünvanın yerləri dəyiĢdirilmiĢ
[Tarix ]
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800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə

BAS

Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ
[adı ]

805 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ)
BEYNƏLXALQ AUDĠT STANDARTI
XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR – AYRICA MALĠYYƏ
HESABATLARININ VƏ MALĠYYƏ HESABATININ XÜSUSĠ
ELEMENTLƏRĠNĠN, HESABLARININ VƏ YA
MADDƏLƏRĠNĠN AUDĠTĠ
(15 dekabr 2016-cı il tarixindən tez olmayaraq baĢa çatan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır)

MÜNDƏRĠCAT
Paraqraf
GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi ...................................................................1- 3
Qüvvəyə minmə tarixi ...........................................................................4
Məqsəd ..................................................................................................5
AnlayıĢlar ................................................................................................6
Tələblər
TapĢırığın qəbul edilməsi üzrə mülahisələr ....................................... 7-9
Auditin planlaĢdırılması və həyata keçirilməsi üzrə mülahizələr..........10
Rəy formalaĢdırılması və hesabat verilməsi üzrə mülahizələr..........11-17
Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Bu BAS-ın əhatə dairəsi ................................................................A1-A4
TapĢırığın qəbul edilməsi üzrə mülahizələr .................................A5-A9
Auditin planlaĢdırılması və həyata keçirilməsi üzrə mülahizələr...A10-A14
Rəy formalaĢdırılması və hesabat verilməsi üzrə mülahizələr.... A15-A18
Əlavə 1: Maliyyə hesabatının xüsusi elementlərinin, hesablarının
və ya maddələrinin nümunələri
Əlavə 2: Ayrıca maliyyə hesabatları və maliyyə hesabatının xüsusi
elementləri üzrə auditor hesabatının nümunələri

805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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BAS

805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Xüsusi mülahizələr – ayrıca maliyyə
hesabatlarının və maliyyə hesabatının xüsusi elementlərinin,
hesablarının və ya maddələrinin auditi‖ beynəlxalq audit standartı (BAS)
200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq
audit Standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə birlikdə oxunmalıdır.
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805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1. 100-700 seriyalı beynəlxalq audit standartları (BAS-lar) maliyyə
hesabatlarının auditinə tətbiq edilir və digər tarixi maliyyə
məlumatlarının auditinə tətbiq olunduqda, onlar vəziyyətə uyğunlaĢdırılmalıdır. Bu BAS-da göstərilən BAS-ların ayrıca maliyyə
hesabatlarının və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementlərinin,
hesablarının, yaxud maddələrinin auditində tətbiq edilməsi üzrə
xüsusi mülahizələrdən bəhs edilir. Ayrıca maliyyə hesabatları və
maliyyə hesabatının xüsusi elementi, hesabı və ya maddəsi
ümumi və ya xüsusi təyinatlı çərçivələrə müvafiq olaraq hazırlana
bilər. Əgər onlar xüsusi təyinatlı çərçivəyə əsasən hazırlanmıĢsa,
bu zaman onların auditinə də 800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS1
tətbiq olunur. (Ġst. Paraq. A1-A4)
2. Bu BAS qrup maliyyə hesabatlarının auditi məqsədilə qrup
tapĢırıq qrupunun tapĢırığı ilə bölmənin maliyyə məlumatlarının
auditinin nəticələri üzrə bölmə auditorunun hesabatına tətbiq
edilmir (bax: 600 saylı BAS).2
3. Bu BAS digər BAS-ların tələblərini ləğv etmir və konkret
tapĢırığın Ģərtlərinə aid ola biləcək bütün xüsusi mülahizələri
təsvir etməyə iddialı deyildir.
Qüvvəyə minmə tarixi
4. Bu BAS 15 dekabr 2016-cı il tarixindən tez olmayaraq baĢa çatan
dövrlər ərzində ayrıca maliyyə hesabatlarının və ya xüsusi elementlərin, hesabların, yaxud maddələrin auditi üçün qüvvədədir.
Xüsusi tarixdə hazırlanmıĢ ayrıca maliyyə hesabatlarının və ya
maliyyə hesabatının xüsusi elementlərinin, hesablarının, yaxud maddələrinin auditində bu BAS 15 dekabr 2016-cı il tarixindən tez
olmayaraq hazırlanan məlumatların auditi üçün etibarlıdır.

Məqsəd
5. Ayrıca maliyyə hesabatlarının və ya maliyyə hesabatının xüsusi ele1

800 saylı ― Xüsusi mülahizələr – xüsusi təyinatlı çərçivələrdə hazırlanmıĢ maliyyə hesabatlarının
auditi‖ BAS.
2
600 saylı ―Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının
iĢi)‖ BAS.

805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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mentlərinin, hesablarının, yaxud maddələrinin auditində bu
BAS-ı tətbiq edərkən auditorun məqsədi aĢağıdakılar üçün əhəmiyyətli olan xüsusi mülahizələri lazımi qaydada nəzərdən keçirməkdir:
(a) TapĢırıqların qəbul edilməsi;
(b) Həmin tapĢırıqların planlaĢdırılması və yerinə yetirilməsi;
habelə
(c) Ayrıca maliyyə hesabatlarına, maliyyə hesabatının xüsusi
elementinə, hesabına və ya maddəsinə dair rəy formalaĢdırılması və hesabat verilməsi.

AnlayıĢlar
6. Bu BAS-ın məqsədləri üçün:
(a) ―Maliyyə hesabatının elementi‖ və ya ―element‖ termini
―maliyyə hesabatının elementi, hesabı və ya maddəsi ‖ni
nəzərdə tutur.
(b) ―Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları‖ termini
Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları ġurası tərəfindən
nəĢr edilən Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarını (MHBS) nəzərdə tutur; habelə
(c) Ayrıca maliyyə hesabatları və ya maliyyə hesabatının xüsusi
elementinə əlaqəli açıqlamalar daxildir. Əlaqəli açıqlamalar,
bir qayda olaraq, maliyyə hesabatına və ya onun elementinə
aidiyyəti olan izahedici və ya digər təsviredici materialları özündə
birləĢdirir. (Ġst: Paraq. A2)
BAS

Tələblər
TapĢırığın qəbul edilməsi üzrə mülahizələr
BAS-ların tətbiqi
7. 200 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditor auditə tətbiq edilə bilən
bütün BAS-lara əməl etməlidir3. Ayrıca maliyyə hesabatlarının
və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementlərinin auditi zamanı
auditorun müəssisənin maliyyə hesabatları dəstinin auditini
keçirməyə cəlb edilməsindən asılı olmayaraq, bu tələb tətbiq olu3

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS, 18-ci paraqraf.
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805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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nur. Əgər auditor müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəstinin auditini keçirməyə cəlb edilməyibsə, bu zaman auditor
ayrıca maliyyə hesabatlarının və ya belə maliyyə hesabatının xüsusi elementinin auditinin BAS-lara uyğun keçirilməsinin praktik
cəhətdən mümkünlüyünə əmin olmalıdır. (Ġst: Paraq. A5-A6)
Maliyyə hesabatı çərçivələrinin tətbiq edilə bilməsi
8. 210 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditor maliyyə hesabatlarının
hazırlanması zamanı tətbiq edilən maliyyə hesabatı çərçivələrinin
tətbiq edilə bilməsini qiymətləndirməlidir.4 Ayrıca maliyyə
hesabatlarının və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementlərinin,
hesablarının, yaxud maddələrinin auditi zamanı bu qiymətləndirmə çərçivəsində auditor müəyyənləĢdirməlidir ki, maliyyə
hesabatı çərçivələrinin tətbiqinin, maliyyə hesabatında və ya
onun elementində açıqlanan məlumatın məqsədli istifadəçilər
tərəfindən düzgün baĢa düĢülməsi üçün yetərli olan maliyyə
hesabatları çərçivələrinin tətbiqi belə məlumatların təqdimatını
təmin edəcəkmi. (Ġst: Paraq. A7)
Rəyin forması
9. 210 saylı BAS-a əsasən, audit tapĢırığının razılaĢdırılmıĢ Ģərtləri
auditor tərəfindən verilməli bütün hesabatların formasını əhatə
etməlidir5. Ayrıca maliyyə hesabatlarının və ya maliyyə
hesabatının xüsusi elementinin auditi zamanı auditor rəyin
nəzərdə tutulan formasının bu tapĢırığın Ģərtlərinə uyğun olubolmadığını müəyyənləĢdirməlidir. (Ġst: Paraq. A8-A9)
Auditin planlaĢdırılması və həyata keçirilməsi üzrə mülahizələr
10. 200 saylı BAS-a görə, BAS-lar maliyyə hesabatlarının auditi
məqsədləri üçün yaradılmıĢdır; digər tarixi maliyyə məlumatlarının auditinə tətbiq olunduqda, onlar Ģəraitə görə uyğunlaĢdırılmalıdır.6,7Ayrıca maliyyə hesabatlarının və ya maliyyə hesabatı
xüsusi elementinin auditi zamanı auditor auditə tətbiq edilməli
bütün BAS-ları konkret tapĢırığın Ģərtinə uyğunlaĢdırmalıdır. (Ġst:
4

210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS, 6(a) paraqrafı.
210 saylı BAS, 10(e) paraqrafı.
6
200 saylı BAS, 2-ci paraqraf.
7
200 saylı BAS-ın 13(f) paraqrafında izah olunur ki, ―maliyyə hesabatları‖ termini, bir qayda olaraq,
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələbləri ilə müəyyənləĢdirilən maliyyə hesabatlarının tam dəstini bildirir.
5

805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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Paraq. A10-A15)
Rəy formalaĢdırılması və hesabat verilməsi üzrə mülahizələr
11. Ayrıca maliyyə hesabatları və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementi üzrə rəy formalaĢdırarkən və hesabat verərkən auditor
konkret tapĢırığın Ģəraitinə uyğunlaĢdırılmıĢ 700 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-ın8 və müvafiq hallarda 800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-ın tələblərini rəhbər tutmalıdır. (Ġst: Paraq. A16- A22)
Maliyyə hesabatlarının tam dəsti və ayrıca maliyyə hesabatları və ya
belə maliyyə hesabatlarının xüsusi elementi haqqında hesabat verilməsi

13. Ayrıca maliyyə hesabatlarının və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementinin auditinin nəticələri üzrə hesabat müəssisənin auditi
aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatı
ilə birlikdə dərc edilə bilər. Əgər auditor ayrıca maliyyə
hesabatının və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementinin təqdimatının maliyyə hesabatlarının tam dəstindən yetərincə fərqlənmədiyi qənaətinə gələrsə, bu zaman auditor rəhbərlikdən
vəziyyəti düzəltməyi xahiĢ edə bilər. 15-ci və 16-cı
paraqrafların müddəalarına müvafiq olaraq, auditor, həmçinin,
ayrıca maliyyə hesabatı və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementi üzrə rəyi maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə rəydən
fərqləndirməlidir. Auditor fərqləndirmənin keyfiyyətindən razı
qalmadıqda, ayrıca maliyyə hesabatı və ya maliyyə hesabatının
xüsusi elementi üzrə rəydən ibarət olan auditor hesabatını verməməlidir.
Müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatına
daxil edilmiĢ müəyyən məsələlərin ayrıca maliyyə hesabatının və ya
maliyyə hesabatının xüsusi elementinə, yaxud onlara dair auditor
hesabatına aidiyyatının nəzərə alınması.
14. Müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatı
8

700 saylı ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat verilməsi‖ BAS.
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12. Əgər auditor müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəstinin
auditi üzrə tapĢırıqla bərabər eyni vaxtda ayrıca maliyyə
hesabatları və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementi üzrə
hesabat hazırlamaq tapĢırığını yerinə yetirməyə razılaĢarsa, bu
zaman o, hər bir tapĢırıq üzrə ayrıca rəy bildirməlidir.
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aĢağıdakıları daxil etdikdə:
(a) 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a9 uyğun olaraq fərqli rəy;
(b) 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a10 uyğun olaraq ―Ġzahedici paraqraf‖
və ya ―Digər məsələlər‖ paraqrafı;
(c) 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a11 uyğun olaraq müəssisənin
fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik;
(d) 701 saylı BAS-a12 uyğun olaraq əsas audit məsələləri haqqında
məlumatvermə; yaxud
(e) 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a13 uyğun olaraq digər məlumatlarda
düzəliĢ edilməyən əhəmiyyətli təhrifi təsvir edən ifadə;
Auditor, mövcud olduğu halda, həmin məsələlərin ayrıca maliyyə
hesabatının və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementinin auditinə və
onlara dair auditorun hesabatına aidiyyatını nəzərə almalıdır. (Ġst: Paraq.
A23-A27)
Müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatında
mənfi rəy və ya rəy verməkdən imtina
15. Əgər auditor müəssisənin bütövlükdə maliyyə hesabatlarının tam
dəstinə dair mənfi rəy bildirmək və ya rəy verməkdən imtinanın
zəruri olduğu qənaətinə gələrsə, bu halda 705 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq, onun həmin maliyyə hesabatlarının
tərkib hissəsini təĢkil edən ayrıca maliyyə hesabatı və ya həmin
maliyyə hesabatlarının xüsusi elementi üzrə fərqli rəyi eyni auditor
hesabatına daxil etmək hüququ yoxdur.14 Bunun səbəbi həmin fərqli
rəy bütövlükdə müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəsti
üzrə mənfi rəyə və ya auditorun rəy verməkdən imtinasına zidd
olacağıdır. (Ġst: Paraq. A28)
16. Əgər auditor müəssisənin bütövlükdə maliyyə hesabatlarının
tam dəsti üzrə mənfi rəy bildirmək və ya rəy verməkdən imtina
etmək zərurəti barədə qənaətə gələrsə, lakin buna baxmayaraq,
9

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər
paraqrafı‖ BAS.
11
570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS, 22-ci paraqraf.
12
701 saylı ―Əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə‖ BAS, 13-cü paraqraf.
13
720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyətləri‖, paraqraf 22(e)(ii).
14
705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 15-ci paraqraf.
10

805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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həmin maliyyə hesabatlarının tərkibinə daxil olan xüsusi elementin
ayrıca auditi kontekstində müsbət rəy bildirməyin məqsədəuyğun
olduğunu hesab edirsə, onun yalnız aĢağıdakı hallarda buna hüququ
vardır:
(a) Auditorun belə etməsi qanun və ya qaydalarla qadağan
olunmadıqda;
(b) Rəy tərkibinə mənfi rəy və ya rəy verməkdən imtina daxil olan
auditor hesabatı ilə birlikdə dərc edilməyən auditor hesabatında
ifadə edildikdə; habelə
(c) Xüsusi element müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəstinin
əsas hissəsini təĢkil etmədikdə.
17.

Auditor maliyyə hesabatlarının tam dəstinin ayrıca maliyyə
hesabatı üzrə o zaman müsbət rəy bildirmir ki, o, bütövlükdə
maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə mənfi rəy bildirmiĢ və ya
rəy verməkdən imtina etmiĢ olsun. Bu tələb hətta ayrıca maliyyə
hesabatı üzrə auditor hesabatının tərkibinə mənfi rəy və ya rəy
verməkdən imtina edilmə daxil olan auditor hesabatı ilə birlikdə dərc
edilmədiyi hallarda da tətbiq olunur. Bunun səbəbi ayrıca maliyyə
hesabatının həmin maliyyə hesabatlarının mühüm hissəsini təĢkil
etməsinin hesab olunmasıdır.
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
A1. 200 saylı BAS-da izah edilir ki, ―tarixi maliyyə məlumatları‖
dedikdə, müvafiq müəssisə ilə əlaqədar maliyyə terminləri ilə
ifadə olunmuĢ, birbaĢa olaraq həmin müəssisənin mühasibat
uçotu sistemindən götürülmüĢ, keçmiĢ dövrlərdə baĢ vermiĢ iqtisadi hadisələri və ya keçmiĢdə müəyyən vaxt kəsiklərində hökm
sürən iqtisadi Ģərait və ya vəziyyətləri təsvir edən məlumatlar
nəzərdə tutulur.15
A2. 200 saylı BAS-da izah edilir ki, ―maliyyə hesabatları‖ dedikdə,
müəyyən bir zaman kəsiyində müəssisənin təsərrüfat resursları
15

200 saylı BAS, 13(g) paraqrafı.
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Bu BAS-ın əhatə dairəsi (Ġst: Paraq. 1, 6(c))
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və ya öhdəlikləri barədə məlumatları və müəyyən bir dövr üçün
onlarda baĢ vermiĢ dəyiĢiklikləri, o cümlədən açıqlamaları üçüncü
Ģəxslərin diqqətinə çatdırmaq məqsədilə maliyyə məlumatlarının
strukturlaĢdırılmıĢ təsəvvüründən ibarətdir. ―Maliyyə hesabatları‖
termini bir qayda olaraq, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilən maliyyə
hesabatlarının tam dəstini ehtiva edir, lakin ayrıca maliyyə hesabatına
da Ģamil oluna bilər. Açıqlamalar maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə uyğun olaraq aĢıq Ģəkildə icazə verilən və ya baĢqa qaydada yol verilən, maliyyə hesabatının mətnində, yaxud qeydlərində
əks etdirilən, yaxud çarpaz istinadla daxil edilən izahedici və ya
təsviredici məlumatlardan ibarətdir.16 6(c) paraqrafında qeyd olunduğuna əsasən ayrıca maliyyə hesabatına və ya maliyyə hesabatının
xüsusi elementinə istinada əlaqəli məlumatların açıqlanması daxildir.
A3. BAS-lar maliyyə hesabatlarının auditi məqsədləri üçün
yaradılmıĢdır;17 ayrıca maliyyə hesabatları və ya maliyyə
hesabatının xüsusi elementi kimi digər tarixi maliyyə məlumatlarının auditinə tətbiq edərkən onları, zərurət olarsa, müvafiq qaydada uyğunlaĢdırmaq lazımdır. Bu BAS belə uyğunlaĢdırma
üçün auditora yardım etmək məqsədi daĢıyır. (Əlavə 1-də həmin
digər tarixi maliyyə məlumatlarına dair nümunələr təqdim olunur).
A4. Tarixi maliyyə məlumatlarının auditindən fərqli olan ağlabatan
əminliyi təsdiqləmə üzrə tapĢırıq 3000 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
Təsdiqləmə TapĢırıqlarına dair Beynəlxalq Standarta (ISAE) müvafiq
olaraq yerinə yetirilir.18
TapĢırığın qəbul edilməsi üzrə mülahizələr
BAS-ların tətbiqi (Ġst: Paraq. 7)
A5. 200 saylı BAS tələb edir ki, auditor: (a) maliyyə hesabatlarının
tapĢırıqları ilə əlaqədar tətbiq olunan etik normalara, o
cümlədən müstəqilliklə bağlı tələblərə və (b) həmin auditə aid
olan bütün BAS-lara əməl etməlidir. Bundan əlavə, auditor həmin
audit halında bütövlükdə bütün BAS-ları və ya onun hər hansı
16

200 saylı BAS, 2-ci paraqraf.
200 saylı BAS, 2-ci paraqraf.
18
3000 saylı ―Tarixi maliyyə məlumatlarının auditindən və təhlilindən fərqli əminliyi təsdiqləmə
tapĢırıqları‖ TTBS (ISAE).
17

805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS

1210

XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR – AYRICA MALĠYYƏ HESABATLARININ
VƏ MALĠYYƏ HESABATININ XÜSUSĠ ELEMENTLƏRĠNĠN,
HESABLARININ VƏ YA MADDƏLƏRĠNĠN AUDĠTĠ

A6. Auditor eyni vaxtda müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəstinin auditini keçirmədikdə ayrıca maliyyə hesabatlarının və ya
maliyyə hesabatının xüsusi elementinin auditinə tətbiq olunan
BAS-ların tələblərinə riayət etmək praktik baxımdan mümkün
olmaya bilər. Belə hallarda auditor, bir qayda olaraq, müəssisənin
maliyyə hesabatlarının tam dəstinin auditini həyata keçirmək
üçün cəlb edilmiĢ auditor qədər müəssisə və onun mühiti, o cümlədən daxili nəzarəti haqqında anlayıĢa malik olmur. Bundan
əlavə, auditor, adətən müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam
dəstinin auditi zamanı əldə edilən uçot məlumatlarının və ya
digər mühasibat uçotu məlumatlarının ümumi keyfiyyəti haqqında audit sübutlarına malik olmur. Buna müvafiq olaraq,
mühasibat uçotu məlumatları əsasında əldə etdiyi audit sübutlarının
təsdiqlənməsi üçün auditorun əlavə məlumatlara ehtiyacı ola bilər.
Maliyyə hesabatının xüsusi elementinin auditi zamanı müəyyən
BAS-lar auditi keçirilən elementə qeyri-mütənasib olan audit iĢini
nəzərdə tuta bilər. Məsələn, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın
tələblərinin debitor borcları reyestrinin auditi zamanı münasib
olsa da, onlara əməl edilməsi praktiki olaraq mümkün olmaya
bilər, çünki auditordan həddən artıq böyük əmək sərf etmək tələb
olunur. Əgər auditor ayrıca maliyyə hesabatlarının və ya maliyyə
hesabatının xüsusi elementinin BAS-lara uyğun auditinin
praktik cəhətdən məqsədəuyğun olmaması barədə nəticəyə gələrsə,
bu zaman o, rəhbərliklə digər tipli tapĢırıqların yerinə yetirilməsinin
mümkünlüyünü müzakirə edə bilər.
Maliyyə hesabatı çərçivələrinin münasibliyi (Ġst: Paraq. 8)
A7. Ayrıca maliyyə hesabatları və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementi maliyyə hesabatlarının tam dəstinin hazırlanması
məqsədləri üçün standartlar hazırlayan səlahiyyətli və ya rəsmən
tanınmıĢ təĢkilatlar tərəfindən müəyyən edilən maliyyə hesabat19

200 saylı BAS, 14-cü, 18-ci və 22-23-cü paraqraflar.
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bir tələbini – tələb Ģərti olduğu, Ģərait isə mövcud olmadığı üçün
tətbiq edə bilmədiyi hallardan savayı, BAS-ların bütün tələblərinə
əməl etməlidir. Müstəsna hallarda auditor BAS-ların müvafiq
tələblərindən kənara çıxmağı və belə tələblər üzrə məqsədlərə
nail olmaq üçün alternativ audit prosedurlarını yerinə yetirməyi
zəruri hesab edə bilər.19
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larının çərçivələrinə əsaslanan maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə (məsələn, MHBS) müvafiq olaraq hazırlana
bilər. Bu halda tətbiq olunan çərçivələrin münasibliyinin
müəyyənləĢdirilməsi zamanı tələb edilə bilər ki, həmin çərçivələr
ayrıca maliyyə hesabatlarının və ya maliyyə hesabatının xüsusi
elementinin müvafiq olaraq onların əsaslandığı və məlumatın
yetərincə açıqlanmasını təmin edən çərçivənin bütün tələblərini
əhatə edib-etmədiyini müəyyənləĢdirsin.
Rəyin forması (Ġst: Paraq. 9)
A8. Auditor tərəfindən ifadə edilməli rəyin forması maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrindən və qüvvədə olan qanun və
ya qaydalardan asılıdır.20 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a21
müvafiq olaraq:
(a)

Ədalətli təqdimat çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlanmıĢ
maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə müsbət rəyi ifadə
edərkən, qanun və ya qaydalarda digər hal nəzərdə tutulmayıbsa, auditor rəyində aĢağıdakı ifadə formalarından biri
istifadə olunmalıdır:
(i)

maliyyə hesabatı [maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə] uyğun olaraq, bütün əhəmiyyətli
aspektlərdən ədalətli əks etdirir; yaxud

(ii)

maliyyə hesabatı [maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə] uyğun olaraq, düzgün və ədalətli
təsəvvür yaradır; habelə

(b) Uyğunluq çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlanmıĢ maliyyə
hesabatlarının tam dəsti üzrə müsbət rəyi ifadə edərkən, auditor rəyində göstərilməlidir ki, maliyyə hesabatları bütün
əhəmiyyətli aspektlərdən [maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinə] uyğun olaraq hazırlanmıĢdır.
A9. Ayrıca maliyyə hesabatı və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementi üçün
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri ayrıca hesabatların və ya
elementlərin təqdimatını bilavasitə tənzimləyən müddəaları ehtiva etməyə
bilər. Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri standart hazır20
21

200 saylı BAS, 8-ci paraqraf.
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 25-26-cı paraqraflar.
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maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin yalnız
maliyyə hesabatlarının tam dəstinin hazırlanması məqsədləri üçün istifadə edilməsi ilə əlaqədar birbaĢa ifadə edilmiĢ
və ya nəzərdə tutulmuĢ məhdudiyyət varmı;



ayrıca maliyyə hesabatlarının və ya maliyyə hesabatının
xüsusi elementinin aĢağıdakı xüsusiyyətlərə malik olub-olmaması:
o

müəyyən maliyyə hesabatına və ya müəyyən elementə
aid olan çərçivənin hər bir tələbinə tamamilə uyğun
olması və belə maliyyə hesabatının və ya xüsusi elementin
təqdimatına əlaqəli məlumatların açıqlanmasının daxil olunması;

o

ədalətli təqdimat zəruri olduqda, birbaĢa çərçivələrə
uyğun olaraq tələb olunanlarla yanaĢı, əlavə
informasiyaların açıqlanmasının təmin edilməsi və ya
müstəsna hallarda, belə çərçivələrin tələblərindən kənara
çıxılması.

Rəyin nəzərdə tutulan forması barədə auditorun qərarı peĢəkar
mülahizə əsasında qəbul edilir. Bu qərar ədalətli təqdimat
çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlanmıĢ ayrıca maliyyə hesabatları
və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementi üzrə auditor rəyində
―bütün əhəmiyyətli aspektlərdən ədalətli əks etdirir‖ və ya
―düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır‖ ifadələrindən istifadə
edilməsinin bütövlükdə müəyyən yurisdiksiyada münasib olubolmamasından asılıdır.
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layan səlahiyyətli və rəsmən tanınmıĢ təĢkilatlar tərəfindən
maliyyə hesabatlarının tam dəstinin hazırlanması məqsədləri
üçün müəyyən edilmiĢ maliyyə hesabatları çərçivələrinə
(məsələn, MHBS) əsaslandıqda, ayrıca maliyyə hesabatlarının
və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementinin auditində maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri birbaĢa olaraq maliyyə
hesabatının və ya elementin təqdimatını reqlamentləĢdirə bilməz.
Buna görə də auditor maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivəsi
nəzərə alınmaqla, rəyin gözlənilən formasının münasib olubolmadığını müəyyənləĢdirməlidir. Auditor rəyində hansı ifadə
formasından (―bütün əhəmiyyətli aspektlərdən ədalətli əks etdirir‖
və ya ―düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır‖) istifadə edilməsi barədə
auditorun qərarına aĢağıdakı amillər aid ola bilər:
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Auditin planlaĢdırılması və həyata keçirilməsi üzrə mülahizələr
(Ġst:Paraq. A10)
A10. Hər bir BAS-ın münasibliyi dəqiq təhlil tələb edir. Hətta maliyyə
hesabatının yalnız xüsusi elementinin auditi keçirildikdə, 240
saylı BAS22, 550 saylı BAS23 və 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
kimi BAS-lar prinsip etibarilə münasibdir, çünki bu element
dələduzluq nəticəsində, əlaqəli tərəflərlə əməliyyatların və ya
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
olaraq mühasibat uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinin
düzgün tətbiq olunmamasının təsiri ilə müəyyən dərəcədə təhrifə
məruz qala bilər.
A11. 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən auditordan müəssisənin
idarəetmə strukturunda məlumat veriləcək müvafiq Ģəxsləri
müəyyən etmək tələb olunur.24 260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da
qeyd olunur ki, bəzi hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısı
müəssisənin idarə edilməsində iĢtirak edir və məlumatvermə
tələblərinin tətbiq edilməsi bu mövqeyə uyğun olaraq
dəyiĢdirilmiĢdir.25 Maliyyə hesabatlarının tam dəsti də müəssisə
tərəfindən hazırlandıqda ayrıca maliyyə hesabatının və ya
elementinin hazırlanmasına nəzarət üzrə cavabdeh Ģəxs(lər) ilə
maliyyə hesabatlarının tam dəstinin hazırlanmasına nəzarət üzrə
cavabdeh Ģəxslər eyni olmaya bilər.
A12. Bundan əlavə, BAS-lar maliyyə hesabatlarının auditinin
məqsədləri üçün yaradılmıĢdır və ayrıca maliyyə hesabatının və ya
maliyyə hesabatının xüsusi elementinin auditinə tətbiq olunarkən onlar,
zərurət olarsa, müvafiq qaydada uyğunlaĢdırılmalıdır.2 6 Məsələn,
rəhbərliyin yazılı təqdimatlarının predmeti tətbiq edilən maliyyə
hesabatlarının tam dəstinin əvəzinə maliyyə hesabatının və ya onun
elementinin maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
təqdimatı olacaqdır.
A13. Maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatına daxil edilmiĢ
məsələlər ayrıca maliyyə hesabatının və ya maliyyə hesabatının
22

Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti.
550 saylı ―Əlaqəli tərəflər‖ BAS.
24
260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, paraqraf 11.
25
260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, paraqraf 10(b), 13, A1 (üçüncü bənd), A2 və A8.
26
200 saylı BAS, 2-ci paraqraf.
23
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elementinin auditinə aid ola bilər (bax: 14-cü paraqraf). Müəssisənin
maliyyə hesabatlarının tam dəstinin auditi ilə eyni vaxtda ayrıca
maliyyə hesabatlarının və ya maliyyə hesabatının xüsusi
elementinin auditi planlaĢdırılan və keçirilən zaman auditor
maliyyə hesabatlarının tam dəstinin auditində əldə edilmiĢ audit
sübutlarından maliyyə hesabatının və ya onun elementinin auditinin
məqsədləri üçün istifadə edə bilər. Bununla belə, BAS-lara uyğun
olaraq, auditor maliyyə hesabatının və ya onun elementinin auditini elə planlaĢdırmalı və yerinə yetirməlidir ki, maliyyə
hesabatı və ya onun elementi üzrə auditor rəyini əsaslandırmaq
üçün yetərli müvafiq audit sübutları əldə etsin.

A15. Bundan əlavə, ayrıca maliyyə hesabatı və ya maliyyə hesabatının
xüsusi elementi üçün müəyyənləĢdirilmiĢ əhəmiyyətlilik
səviyyəsi müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəsti üçün
müəyyənləĢdirilmiĢ əhəmiyyətlilik səviyyəsindən aĢağı ola bilər
ki, bu da audit prosedurlarının xüsusiyyəti, müddəti və həcminə və
düzəliĢ olunmamıĢ təhriflərin qiymətləndirilməsinə təsir
edəcəkdir.
Rəy formalaĢdırılması və hesabat verilməsi üzrə mülahizələr
(Ġst:Paraq. 11)
A16. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq, maliyyə hesabatları
üzrə rəy formalaĢdırarkən auditor əhəmiyyətli əməliyyatların
və hadisələrin maliyyə hesabatlarında təqdim olunan məlumatlara
təsirini məqsədli istifadəçilərin düzgün baĢa düĢməsi üçün
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A14. Maliyyə hesabatlarının tam dəstini təĢkil edən ayrıca maliyyə
hesabatları, habelə həmin maliyyə hesabatlarının xüsusi
elementlərinin bir çoxu, o cümlədən əlaqəli məlumatların
açıqlanması bir-biri ilə qarĢılıqlı əlaqədədir. Buna müvafiq
olaraq, ayrıca maliyyə hesabatlarının və ya maliyyə hesabatının
xüsusi elementinin auditi zamanı auditor maliyyə hesabatını
və ya onun elementini bütövlükdə maliyyə hesabatlarından ayrıca
Ģəkildə nəzərdən keçirmək imkanına malik olmaya bilər. Nəticədə
auditordan auditin qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərinə nail olmaq üçün
bir-biri ilə qarĢılıqlı əlaqədə olan maddələrlə bağlı tətbiq edilməli
prosedurları yerinə yetirmək tələb edilə bilər.
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yetərli olmasını qiymətləndirməlidir.27 Ayrıca maliyyə hesabatları
və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementinin auditi zamanı
vacibdir ki, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin
tələbləri baxımından maliyyə hesabatının və ya onun elementinin
nəzərdə tutulmuĢ istifadəçilərə maliyyə hesabatında və ya onun
elementində təqdim olunan məlumatları, habelə əhəmiyyətli
əməliyyatların və hadisələrin maliyyə hesabatında və ya
elementdə təqdim olunan məlumatlara təsirini baĢa düĢmək üçün
yetərli olan məlumatların açıqlanmasını təmin etsin.
A17. 2 saylı Əlavədə ayrıca maliyyə hesabatı və maliyyə hesabatının
xüsusi elementi üzrə müstəqil auditorun hesabatının nümunələri
verilmiĢdir. Auditor hesabatlarının digər nümunələri ayrıca maliyyə
hesabatı və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementi üzrə hesabatvermə
üçün uyğun ola bilər (məsələn, bax: 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın
Əlavələri, 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS, 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS və 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS).
Ayrıca maliyyə hesabatına dair və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementinə
dair hesabat verdikdə 700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS-ın tətbiq edilməsi
A18. Bu BAS-ın 11-ci paraqrafında izah olunur ki, auditor ayrıca maliyyə
hesabatına və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementinə dair rəy
formalaĢdırdıqda və ya hesabat verdikdə, zəruri hallarda tapĢırığın
Ģərtlərinə uyğunlaĢdırılmıĢ 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərini
tətbiq etməlidir. Bunu etdikdə auditor zəruri hallarda tapĢırığın Ģərtlərinə
uyğunlaĢdırılmıĢ digər BAS-ların hesabatvermə tələblərini də tətbiq e
etməlidir və A19-A21 paraqraflarında əks etdirilən mülahizələri çox
faydalı hesab edə bilər.
Fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı
A19. Ayrıca maliyyə hesabatının və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementinin
hazırlanmasında istifadə edilən maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrindən asılı olaraq fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalı ilə bağlı
rəhbərliyin məsuliyyətlərinin28 auditor hesabatındakı təsvirinin zəruri
hallarda uyğunlaĢdırılması tələb edilə bilər. TapĢırığın Ģərtlərinə 570
27
28

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 13 (e) paraqrafı.
Bax: 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 34(b) və A48 paraqraflar.
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saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın necə tətbiq edilməsindən asılı olaraq,
auditor hesabatında auditorun məsuliyyətlərinin29 təsvirinin də zəruri
hallarda uyğunlaĢdırılması tələb edilə bilər.
Əsas audit məsələləri
A20. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a əsasən auditordan listinq subyekti olan
müəssisələrin ümumi təyinatlı maliyyə hesabatlarının tam dəstlərinin
auditləri üçün 701 saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit məsələləri
haqqında məlumat verməsi tələb olunur.30 Ayrıca maliyyə hesabatının və
ya maliyyə hesabatının xüsusi elementinin auditi üçün 701 saylı BAS
yalnız o zaman tətbiq olunur ki, belə maliyyə hesabatlarına və ya
elementlərə dair əsas audit məsələləri haqqında auditor hesabatında
məlumatvermə qanun və ya qaydalarla tələb olunsun, yaxud auditor əsas
audit məsələləri haqqında məlumat verməyi baĢqa qaydada qərara alsın.
Ayrıca maliyyə hesabatına və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementinə
dair auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumat
verildikdə 701 saylı BAS bütövlükdə tətbiq olunur.31
A21. 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS digər məlumatlarla bağlı auditorun
məsuliyyətlərindən bəhs edir. Bu BAS-ın kontekstində məqsədi
sahibkarlara (və ya səhmdarlara) ayrıca maliyyə hesabatında və
ya maliyyə hesabatının xüsusi elementində təqdim edilmiĢ məsələlərə
dair məlumatları vermək olan ayrıca maliyyə hesabatını və ya maliyyə
hesabatının xüsusi elementini ehtiva edən və ya əlavə edilən
hesabatlar 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın məqsədləri üçün illik
hesabatlar hesab olunur. Auditor, müəssisənin belə hesabat təqdim
etməyi planlaĢdırdığını müəyyən etdikdə, 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-dakı tələblər ayrıca maliyyə hesabatının və ya onun elementinin
auditinə tətbiq olunur.
TapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adı
A22. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS üzrə auditordan tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın
auditor hesabatında daxil etməsinə dair tələb listinq subyekti olan
müəssisələrin ayrıca maliyyə hesabatlarının və listinq subyekti olan
29

Bax: 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 39 (b)(iv) paraqraflar.
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 30-cu paraqraf.
31
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 31-ci paraqraf.
30
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müəssisələrin maliyyə hesabatlarının xüsusi elementlərinin auditinə də
Ģamil olunur.32 Listinq subyekti olmayan müəssisələrin ayrıca maliyyə
hesabatına və ya maliyyə hesabatının elementinə dair hesabat verdikdə,
auditordan qanun və ya qaydalarla tapĢırıq üzrə tərəfdaĢın adının auditor
hesabatına daxil etməsi tələb oluna bilər və ya auditor bunu etməyi
baĢqa qaydada qərara ala bilər.
Müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəsti və ayrıca maliyyə hesabatı və ya
maliyyə hesabatının xüsusi elementi üzrə hesabatvermə (Ġst: Paraq. 14)
Müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatına daxil
edilmiĢ müəyyən məsələlərin ayrıca maliyyə hesabatının auditinə və ya
maliyyə hesabatının xüsusi elementinə və onlara dair auditor hesabatına
aidiyyatının nəzərə alınması
A23. 14-cü paraqrafa əsasən auditordan maliyyə hesabatlarının tam dəstin üzrə
auditor hesabatına daxil edilmiĢ müəyyən məsələlərin əgər olarsa, ayrıca
maliyyə hesabatına və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementinə və
onlara dair auditor hesabatına aidiyyatını nəzərə alması tələb olunur.
Maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatına daxil edilmiĢ
məsələnin ayrıca maliyyə hesabatı və ya maliyyə hesabatının xüsusi
elementi üzrə tapĢırıq kontekstində uyğun olub-olmamasının nəzərdən
keçirilməsində peĢəkar mühakimə tətbiq olunur.
A24. Həmin aidiyyat ilə əlaqəli aĢağıdakı amillər nəzərdən keçirilə bilər:

32



Maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatında təsvir
edilmiĢ məsələnin (məsələlərin) xüsusiyyəti və ayrıca maliyyə
hesabatına və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementinə daxil
edilənlərlə onun nə dərəcədə əlaqəli olması.



Maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatında təsvir
edilmiĢ məsələnin (məsələlərin) nüfuzediciliyi.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri arasındakı fərqlərin
xüsusiyyəti və həcmi.



Ayrıca maliyyə hesabatının və ya maliyyə hesabatının elementinin
dövrü (dövrləri) və ya tarixləri ilə müqayisədə maliyyə hesabatlarının
tam dəstinin əhatə etdiyi dövrü (dövrləri) arasındakı fərqin həcmi.

Bax: 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 46-cı və A61-A62 paraqraflar.

805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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Maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatının tarixindən
sonra keçən vaxt.

A25. Məsələn, maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatında
debitor borcları ilə əlaqədar auditor rəyində Ģərt olduğu, ayrıca maliyyə
hesabatına isə debitor borcları daxil edildiyi, yaxud maliyyə hesabatının
xüsusi elementi debitor borcları ilə əlaqəli olduğu halda auditə aid olma
ehtimalı var. Digər tərəfdən maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor
rəyindəki Ģərt uzunmüddətli borcun təsnifatı ilə əlaqəlidirsə, yaxud
maliyyə hesabatının xüsusi elementi debitor borcları ilə əlaqəlidirsə,
gəlirlər hesabatı olan ayrıca maliyyə hesabatının auditinə aid olma
ehtimalı daha azdır.
A26. Maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatında məlumat
verilmiĢ əsas audit məsələləri ayrıca maliyyə hesabatının və ya maliyyə
hesabatının xüsusi elementinin auditinə aid ola bilər. ―Əsas audit
məsələləri‖ bölməsinə daxil edilmiĢ, məsələnin maliyyə hesabatlarının
tam dəstinin auditində necə əks olunması barədə məlumat ayrıca maliyyə
hesabatının və ya maliyyə hesabatının xüsusi elementinin auditi ilə
əlaqəli olduqda həmin məsələnin necə əks etdiriləcəyini müəyyən
edərkən auditor üçün faydalı ola bilər.

A27. Hətta maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatında daxil
edilmiĢ müəyyən məsələlər ayrıca maliyyə hesabatları və ya maliyyə
hesabatının xüsusi elementi üzrə auditə və ya auditor hesabatına aid
olmadıqda, auditor ayrıca maliyyə hesabatı və ya maliyyə hesabatında
xüsusi element üzrə auditor hesabatındakı ―Digər məsələlər‖ paraqrafında
istinad etməyi məqsədəuyğun hesab edə bilər. (bax: 706 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS).33 Məsələn, auditor ayrıca maliyyə hesabatı və ya maliyyə
hesabatının xüsusi elementi üzrə auditor hesabatında maliyyə
hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatında daxil edilmiĢ
―Fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik‖
bölməsində istinad etməyi məqsədəuyğun hesab edə bilər.

33

Bax: 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 10-11-ci paraqraflar.
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BAS

Maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatında istinadın daxil
edilməsi
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Müəssisənin maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatında
mənfi rəy və ya rəy verməkdən imtina (İst: Paraq.15)
A28. Maliyyə hesabatlarının tam dəstinə dair auditor hesabatında
müəssisənin fəaliyyətinin nəticələri və müvafiq hallarda pul
vəsaitlərinin hərəkətinə dair rəy verməkdən imtina edilə bilər və
müəssisənin maliyyə vəziyyətinə dair müsbət rəy ifadə oluna bilər,
çünki bütövlükdə maliyyə hesabatları ilə əlaqədar deyil, yalnız
müəssisənin fəaliyyətinin nəticələrinə və pul vəsaitlərinin hərəkətinə
dair rəy verməkdən imtina edilir.34

34

510 saylı ― Ġlk audit – ilkin qalıqlar‖ BAS, A8 paraqrafı və 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS, A16 paraqrafı.

805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS
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Əlavə 1
(Ġst: Paraq. A3)

Maliyyə hesabatının xüsusi elementlərinin, hesablarının
və ya maddələrinin nümunələri
Debitor borcları, Ģübhəli debitor borcları üçün ehtiyatlar, malmaterial ehtiyatları, korporativ pensiya planları çərçivəsində
ödəniĢlər üzrə öhdəliklər, eyniləĢdirilmiĢ qeyri-maddi aktivlərin
uçota alınmıĢ dəyəri, əlavə edilmiĢ qeydlər də daxil olmaqla,
―nəzərdə tutulmuĢ, lakin uçota alınmamıĢ‖ sığorta tələbləri üzrə
öhdəliklər.



Kənar idarəetməyə verilən aktivlərin və əlavə edilmiĢ qeydlər
də daxil olmaqla, korporativ pensiya planlarının gəlir reyestri.



Əlavə edilmiĢ qeydlər də daxil olmaqla, xalis maddi aktivlərin
reyestri.



Əlavə edilmiĢ qeydlər də daxil olmaqla, icarəyə götürülmüĢ əmlakla bağlı xərclərin reyestri.



Əlavə edilmiĢ qeydlər də daxil olmaqla, iĢçilərin mənfəətdə iĢtirakı və ya iĢçilərə mükafatlar reyestri.

BAS
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Əlavə 2
(Ġst: Paraq. A17)

Ayrıca maliyyə hesabatları və maliyyə hesabatının xüsusi
elementləri üzrə müstəqil auditorun hesabatının nümunələri


Nümunə 1: Ümumi təyinatlı çərçivəyə
(bu nümunənin
məqsədləri üçün - ədalətli təqdimat çərçivəsinə) uyğun olaraq
hazırlanmıĢ listinq subyekti olmayan müəssisənin
ayrıca maliyyə hesabatı üzrə auditor hesabatı.



Nümunə 2: Xüsusi təyinatlı çərçivəyə (bu nümunənin məqsədləri
üçün - ədalətli təqdimat çərçivəsinə) uyğun olaraq hazırlanmıĢ
listinq subyekti olmayan müəssisənin ayrıca maliyyə hesabatları
üzrə auditor hesabatı.



Nümunə 3: Xüsusi təyinatlı çərçivəyə (bu nümunənin məqsədləri
üçün - uyğunluq çərçivəsinə) uyğun olaraq hazırlanmıĢ maliyyə
hesabatının xüsusi elementi üzrə auditor hesabatı.

805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə 2
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Nümunə 1: Ümumi təyinatlı çərçivəyə (bu nümunənin məqsədləri
üçün ədalətli təqdimat çərçivəsinə) uyğun olaraq hazırlanmıĢ listinq
subyekti olmayan müəssisənin ayrıca maliyyə hesabatı üzrə auditor
hesabatı.



Listinq subyekti olmayan müəssisənin mühasibat balansının
(yəni, ayrıca maliyyə hesabatının) auditi.



Mühasibat balansı müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən, X
yurisdiksiyasında maliyyə hesabatları çərçivələrinin mühasibat balansının hazırlanması ilə bağlı tələblərinə uyğun
olaraq hazırlanmıĢdır.



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks etdirilir.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri
istifadəçilərin geniĢ dairəsinin maliyyə məlumatlarına olan
ümumi tələbatının ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuĢ ədalətli
təqdimat çərçivələridir.



Auditor müəyyən etmiĢdir ki, auditor rəyində “bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə təqdim
edir” ifadə formasından istifadə etmək uyğundur.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisə və ya hallar
ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcuddur.



Auditordan mühasibat balansının auditi kontekstində əsas
audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a uyğun məlumat
vermək tələb olunmur, nə də ki, o bunu etmək qərarına
gəlməmiĢdir
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BAS

Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
halların mövcud olması ehtimal edilir:
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Auditor digər məlumatların mövcud olmamasını müəyyən
etmiĢdir (yəni, 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələbləri
tətbiq edilmir).



Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər fərqlidir.



Maliyyə hesabatlarının auditindən əlavə auditorun yerli
qanunla tələb edilən digər hesabatvermə məsuliyyətləri var.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
[Müvafiq ünvan sahibinə]
Rəy
Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün mühasibat
balansını və maliyyə hesabatlarına dair qeydlərin, o cümlədən
mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin xülasəsinin auditini apardıq.
Bizim fikrimizcə, əlavə edilmiĢ maliyyə hesabatları X yurisdiksiyasında
maliyyə hesabatları çərçivələrinin mühasibat balansının hazırlanması ilə
bağlı tələblərinə əsasən, 31 dekabr 20X1-cil il tarixinə Ģirkətin maliyyə
vəziyyətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks
etdirir. [700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə uyğun olaraq ―Rəy‖
bölməsi əvvəl yerləĢdirilir
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normaların tələblərinə uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki,
əldə etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün
yetərli və müvafiqdir. [Bu bölmədə istifadə edilən birinci və sonuncu
cümlələr əvvəl ―Auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində idi. Həmçinin 700 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə əsasən ―Rəy üçün əsaslar‖ bölməsi
bilavasitə ―Rəy‖ bölməsindən sonra yerləĢdirilmiĢdir].
Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə əlaqəli əhəmiyyətli
805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
Əlavə 2
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qeyri-müəyyənlik
Biz diqqəti 31 dekabr 20X1-ci il tarixində baĢa çatan il ərzində ġirkətin ZZZ
məbləğində xalis zərər çəkdiyini və həmin tarixə ġirkətin cari öhdəliklərinin
ümumi aktivlərdən YYY qədər artıq olduğunu əks etdirən maliyyə
hesabatlarındakı 6 saylı Qeydə yönəldirik. 6 saylı Qeyddə bildirildiyinə
əsasən bu hadisələr və ya Ģərtlər, 6 saylı Qeyddə göstərilən digər məsələlərlə
yanaĢı ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi
Ģübhə altına ala bilən əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması
göstərilir. Bu məsələyə dair bizim rəyimiz fərqli deyil.
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri35
Rəhbərlik maliyyə hesabatının X yurisdiksiyasında maliyyə hesabatları
çərçivələrinin mühasibat balansının hazırlanması ilə bağlı tələblərinə
uyğun hazırlanmasına və ədalətli təqdimatına və daxili nəzarətin elə bir
sisteminin təĢkilinə görə məsuliyyət daĢıyır ki, bu sistem, rəhbərliyin
fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən
azad olan maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün zəruridir.
Rəhbərlik ġirkəti ləğv etmək və ya onun fəaliyyətini dayandırmaq
niyyətində olmadıqda, yaxud bunu etmək üçün real alternativi olmadıqda
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında rəhbərliyin vəzifəsi ġirkətin
fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirmək,
müvafiq hallarda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə əlaqəli məsələlər
barədə məlumatları açıqlamaq və müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
ehtimalından mühasibat uçotunun əsası kimi istifadə etməkdir.

Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
Bizim məqsədlərimiz maliyyə hesabatlarının bütövlükdə istər dələduzluq,
istərsə də səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-olmadığına dair
ağlabatan əminlik əldə etmək, habelə rəyimiz daxil edilən auditor hesabatını
təqdim etməkdən ibarətdir. Ağlabatan əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir,
lakin BAS-lara uyğun aparılmıĢ audit nəticəsində mövcud olan əhəmiyyətli
35

Auditor hesabatlarının nümunələrində ―rəhbərlik‖ və idarəetməyə məsul Ģəxslər‖ termini müəyyən
yurisdiksiyada hüquqi çərçivənin kontekstinə uyğun olan baĢqa bir termin ilə əvəz edilə bilər.
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BAS

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər ġirkətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə
prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daĢıyırlar.
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təhriflərin aĢkarlanmasına həmiĢə zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya
səhv nəticəsində yarana bilər və istər ayrılıqda, istərsə də məcmu halında
istifadəçilərin bu maliyyə hesabatı əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına
təsir etməsi əsaslı olaraq ehtimal edildiyi halda əhəmiyyətli hesab edilir.
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 41(b) paraqrafında izah edilir ki, aĢağıda boz rənglə
iĢarələnmiĢ material auditor hesabatının Əlavəsinə daxil edilə bilər. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-ın 41(c) paraqrafında izah edilir ki, qanun, qaydalar və ya milli audit standartları ilə açıq
Ģəkildə icazə verildiyi halda materialı auditor hesabatına daxil etmək əvəzinə müvafiq
səlahiyyətli orqanın auditorun məsuliyyətlərinin təsviri verilən internet səhifəsinə istinad daxil
edilə bilər, o Ģərtlə ki, internet səhifədə verilən təsvir auditorun aĢağıdakı məsuliyyətlərini əks
etdirsin və onlara zidd olmasın.

BAS-lara uyğun olaraq auditin tərkib hissəsi kimi biz audit zamanı peĢəkar
mühakimə yürüdürük və peĢəkar inamsızlıq tətbiq edirik. Biz həmçinin:
Dələduzluq və ya səhv nəticəsində maliyyə hesabatının əhəmiyyətli
təhriflər risklərini müəyyən edib qiymətləndiririk; həmin risklərə
cavab verən audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetiririk; habelə
auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiq audit sübutları
əldə edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aĢkarlamama
riski səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aĢkar etməmə riskindən daha
yüksəkdir, çünki dələduzluq gizli sözləĢmə, saxtakarlıq, qərəzli
hərəkətsizlik, yanlıĢ təqdimatlar, yaxud daxili nəzarətə diqqət
yetirməməni ehtiva edə bilər.





Ortaqlığın daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədilə
deyil, konkret tapĢırığın Ģərtlərinə uyğun olan audit prosedurlarını iĢləyib
hazırlamaq məqsədilə audit ilə əlaqədar daxili nəzarət haqqında təsəvvür
əldə etmək.36



Ġstifadə edilmiĢ uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunu, rəhbərliyin yerinə
yetirdiyi uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların əsaslılığını
qiymətləndirmək.



Mühasibat uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalı əsasının rəhbərlik
tərəfindən istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğuna və əldə edilmiĢ audit
sübutlarına əsasən ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələrlə və ya Ģərtlərlə əlaqəli

36

Auditorun məsuliyyətinə maliyyə hesabatlarının auditi ilə birlikdə daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair
rəy bildirmək də daxil olduğu hallarda bu cümlə müvafiq olaraq dəyiĢdirilməlidir.
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əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmamasına dair nəticə
çıxarmaq. Əgər biz əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması
haqqında qənaətə gələrsə, maliyyə hesabatlarında açıqlanmıĢ əlaqəli
məlumatlara auditor hesabatımızda diqqət cəlb etməliyik və ya, belə
açıqlamalar yetərli olmadıqda rəyimizi dəyiĢməliyik. Bizim nəticələrimiz
auditor hesabatının tarixinədək əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsaslanır.
Bununla yanaĢı sonrakı hadisələr və ya Ģərtlər ġirkətin fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirməməsinin səbəbi ola bilər.


Maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, strukturunu və məzmunun, o
cümlədən açıqlamaları, habelə maliyyə hesabatlarında əsas əməliyyatların
və hadisələrin ədalətli təqdimatı təmin edəcək Ģəkildə əks etdiribetdirməməsini qiymətləndirmək.

Biz, digər məsələlərlə yanaĢı, auditin planlaĢdırılmıĢ həcmi və müddəti,
habelə əhəmiyyətli audit nəticələri, o cümlədən audit zamanı daxili nəzarətdə
aĢkarladığımız əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar haqqında idarəetməyə məsul
Ģəxslərə məlumat veririk.
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ] [Tarix və ünvanın yerləri dəyiĢdirilmiĢdir

BAS

[Tarix ]
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Nümunə 2: Xüsusi təyinatlı çərçivəyə (bu nümunənin məqsədləri
üçün - ədalətli təqdimat çərçivəsinə) uyğun olaraq hazırlanmıĢ
listinq subyekti olmayan müəssisənin ayrıca maliyyə hesabatları
üzrə auditor hesabatı.
Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün
aĢağıdakı halların mövcud olması ehtimal edilir:

37



Listinq subyekti olmayan müəssisənin pul gəlirləri və
xərcləri haqqında hesabatın (yəni ayrıca maliyyə
hesabatının) auditi.



Maliyyə hesabatlarının tam dəsti üzrə auditor hesabatı
təqdim edilməmiĢdir.



Maliyyə hesabatı pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında kreditorun sorğusuna cavab olaraq, pul gəlirlərinin və xərclərinin uçotu metodu üzrə müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən
hazırlanmıĢdır. Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının çərçivələrini seçmək imkanı vardır.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivəsi xüsusi istifadəçilərin maliyyə məlumatlarına olan tələbatını ödəmək
üçün nəzərdə tutulmuĢ ədalətli təqdimat çərçivəsidir.37



Mühasibat balansı müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən, X
yurisdiksiyasında maliyyə hesabatları çərçivələrinin
mühasibat balansının hazırlanması ilə bağlı tələblərinə
uyğun olaraq hazırlanmıĢdır.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz
müsbət (yəni, “iradsız”) rəyin müvafiq olması barədə
qənaətə gəlmiĢdir.



Auditor müəyyən etmiĢdir ki, auditor rəyində “bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə təqdim
edir” ifadə formasından istifadə etmək uyğundur.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.

Xüsusi təyinatlı çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanmıĢ maliyyə hesabatlarının forma və məzmununa dair
tələb və tövsiyələr 800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da verilir.

805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
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Auditor hesabatının yayılması və istifadəsi
məhdudlaĢdırılmıĢdır.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun
olaraq müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam
etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisə
və ya hallar ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
mövcud deyil. Ayrıca maliyyə hesabatında qeyrimüəyyənliyin açıqlanması yetərlidir.



Auditordan pul gəlirləri və xərcləri haqqında hesabat
kontekstində əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a
uyğun məlumat vermək tələb olunmur, nə də ki, o bunu
etmək qərarına gəlməmiĢdir.



Auditor digər məlumatların mövcud olmamasını müəyyən
etmiĢdir (yəni, 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələbləri
tətbiq edilmir).



Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına və bu maliyyə
hesabatını hazırlamaq üçün maliyyə hesabatının verilməsi
prosesinə nəzarətə görə rəhbərlik məsuliyyət daĢıyır.



Auditorun yerli qanun və ya qaydalarla tələb edilən digər
hesabatvermə məsuliyyətləri yoxdur.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
BAS

[Müvafiq ünvan sahibinə]
Rəy
Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün pul gəlirləri və
xərcləri haqqında hesabatın və pul gəlirləri və xərcləri haqqında hesabata
dair qeydlərin, o cümlədən mühasibat uçotunun əsas prinsiplərinin
xülasəsinin auditini apardıq.
Bizim fikrimizcə, əlavə edilmiĢ maliyyə hesabatları 31 dekabr 20X1-cil il
tarixində baĢa çatan il üçün Ģirkətin pul gəlirlərini və xərclərini bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından ədalətli Ģəkildə əks etdirir. [700 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə uyğun olaraq ―Rəy‖ bölməsi əvvəl
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yerləĢdirilir
Ġzahedici paraqraf – mühasibat uçotunun əsasları
Biz diqqəti mühasibat uçotunun əsasları təsvir edilən maliyyə hesabatının
X qeydinə yönəldirik. Maliyyə hesabatı XYZ kreditoruna məlumat vermək
üçün hazırlanmıĢdır. Buna görə də həmin maliyyə hesabatı istənilən baĢqa
bir məqsəd üçün yararlı olmaya bilər. Bu məsələ ilə bağlı rəyimiz fərqli deyil.
Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin
məsuliyyətləri38
Rəhbərlik bu maliyyə hesabatının X qeydində təsvir olunmuĢ pul gəlirləri və xərclərinin uçotu metodu üzrə, o cümlədən həmin Ģəraitlərdə
maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün pul gəlirləri və xərclərinin
uçotu metodu üzrə hazırlanması və ədalətli təqdimatı və daxili nəzarətin
elə bir sisteminin təĢkilinə görə məsuliyyət daĢıyır ki, bu sistem, rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli
təhriflərdən azad olan maliyyə hesabatının hazırlanması üçün zəruridir.
Rəhbərlik ġirkəti ləğv etmək və ya onun fəaliyyətini dayandırmaq
niyyətində olmadıqda, yaxud bunu etmək üçün real alternativi olmadıqda
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında rəhbərliyin vəzifəsi ġirkətin
fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirmək,
müvafiq hallarda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə əlaqəli məsələlər
barədə məlumatları açıqlamaq və müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
ehtimalından mühasibat uçotunun əsası kimi istifadə etməkdir.
Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
Bizim məqsədlərimiz maliyyə hesabatlarının bütövlükdə istər dələduzluq,
istərsə də səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-olmadığına dair
ağlabatan əminlik əldə etmək, habelə rəyimiz daxil edilən auditor hesabatını
təqdim etməkdən ibarətdir. Ağlabatan əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir,
lakin BAS-lara uyğun aparılmıĢ audit nəticəsində mövcud olan əhəmiyyətli
təhriflərin aĢkarlanmasına həmiĢə zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya
səhv nəticəsində yarana bilər və istər ayrılıqda, istərsə də məcmu halında
istifadəçilərin bu maliyyə hesabatı əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına
38

Və ya konkret yurisdiksiyadakı normativ hüquqi mühitdə müvafiq olan digər bir termin.
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təsir etməsi əsaslı olaraq ehtimal edildiyi halda əhəmiyyətli hesab edilir.
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 41(b) paraqrafında izah edilir ki, aĢağıda boz rənglə
iĢarələnmiĢ material auditor hesabatının Əlavəsinə daxil edilə bilər. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-ın 41(c) paraqrafında izah edilir ki, qanun, qaydalar və ya milli audit standartları ilə açıq
Ģəkildə icazə verildiyi halda materialı auditor hesabatına daxil etmək əvəzinə müvafiq
səlahiyyətli orqanın auditorun məsuliyyətlərinin təsviri verilən internet səhifəsinə istinad daxil
edilə bilər, o Ģərtlə ki, internet səhifədə verilən təsvir auditorun aĢağıdakı məsuliyyətlərini əks
etdirsin və onlara zidd olmasın.

BAS-lara uyğun olaraq auditin tərkib hissəsi kimi biz audit zamanı peĢəkar
mühakimə yürüdürük və peĢəkar inamsızlıq tətbiq edirik. Biz həmçinin:



Ortaqlığın daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədilə
deyil, konkret tapĢırığın Ģərtlərinə uyğun olan audit prosedurlarını iĢləyib
hazırlamaq məqsədilə audit ilə əlaqədar daxili nəzarət haqqında təsəvvür
əldə etmək.39



Mühasibat uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalı əsasının rəhbərlik
tərəfindən istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğuna və əldə edilmiĢ audit
sübutlarına əsasən ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələrlə və ya Ģərtlərlə əlaqəli
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmamasına dair nəticə
çıxarmaq. Əgər biz əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması
haqqında qənaətə gələrsə, maliyyə hesabatlarında açıqlanmıĢ əlaqəli
məlumatlara auditor hesabatımızda diqqət cəlb etməliyik və ya, belə
açıqlamalar yetərli olmadıqda rəyimizi dəyiĢməliyik. Bizim nəticələrimiz
auditor hesabatının tarixinədək əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsaslanır.

39

Auditorun məsuliyyətinə maliyyə hesabatlarının auditi ilə birlikdə daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair
rəy bildirmək də daxil olduğu hallarda bu cümlə müvafiq olaraq dəyiĢdirilməlidir.
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Dələduzluq və ya səhv nəticəsində maliyyə hesabatının əhəmiyyətli
təhriflər risklərini müəyyən edib qiymətləndiririk; həmin risklərə
cavab verən audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetiririk; habelə
auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiq audit sübutları
əldə edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aĢkarlamama
riski səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aĢkar etməmə riskindən
daha yüksəkdir, çünki dələduzluq gizli sözləĢmə, saxtakarlıq, qərəzli
hərəkətsizlik, yanlıĢ təqdimatlar, yaxud daxili nəzarətə diqqət
yetirməməni ehtiva edə bilər.
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Bununla yanaĢı sonrakı hadisələr və ya Ģərtlər ġirkətin fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirməməsinin səbəbi ola bilər.


Ġstifadə edilmiĢ uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunu, rəhbərliyin yerinə
yetirdiyi uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların əsaslılığını
qiymətləndirmək.



Maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, strukturunu və məzmunun, o
cümlədən açıqlamaları, habelə maliyyə hesabatlarında əsas əməliyyatların
və hadisələrin ədalətli təqdimatı təmin edəcək Ģəkildə əks etdiribetdirməməsini qiymətləndirmək.

Biz, digər məsələlərlə yanaĢı, auditin planlaĢdırılmıĢ həcmi və müddəti,
habelə əhəmiyyətli audit nəticələri, o cümlədən audit zamanı daxili nəzarətdə
aĢkarladığımız əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar haqqında idarəetməyə məsul
Ģəxslərə məlumat veririk.
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ] [Tarix və ünvanın yerləri dəyiĢdirilmiĢdir
[Tarix ]
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Nümunə 3: Xüsusi təyinatlı çərçivəyə (bu nümunənin məqsədləri
üçün - uyğunluq çərçivəsinə) uyğun olaraq hazırlanmıĢ maliyyə
hesabatının xüsusi elementi üzrə auditor hesabatı.

40



Debitor borcları reyestrinin (yəni, maliyyə hesabatının
elementinin, hesabının və ya maddəsinin) auditi.



Maliyyə hesabatı tənzimləyici orqan tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢ maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə müddəalara uyğun olaraq, belə tənzimləyici orqanın tələblərinə
riayət etmək məqsədilə müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən
hazırlanmıĢdır. Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarının çərçivələrini seçmək imkanı yoxdur.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivəsi xüsusi istifadəçilərin maliyyə məlumatlarına olan tələbatını ödəmək
üçün nəzərdə tutulmuĢ uyğunluq çərçivəsidir.40



Audit tapĢırığının Ģərtlərində 210 saylı BAS-da təsvir edilən
maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti əks
etdirilir.



Auditor əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında Ģərtsiz müsbət
(yəni, “iradsız”) rəyin müvafiq olması barədə qənaətə
gəlmiĢdir.



Auditə dair tətbiq edilən müvafiq etik normalar
yurisdiksiyada tətbiq edilənlərdir.



Auditor hesabatının yayılması məhdudlaĢdırılmıĢdır.



Əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsasən auditor qənaətə
gəlmiĢdir ki, 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq
müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisə və ya hallar
ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik mövcud deyil.

Xüsusi təyinatlı çərçivəyə uyğun olaraq hazırlanmıĢ maliyyə hesabatlarının forma və məzmununa
dair tələb və tövsiyələr 800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da verilir.
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Auditor hesabatının bu nümunəsinin məqsədləri üçün aĢağıdakı
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Auditordan pul gəlirləri və xərcləri haqqında hesabat
kontekstində əsas audit məsələləri barədə 701 saylı BAS-a
uyğun məlumat vermək tələb olunmur, nə də ki, o bunu
etmək qərarına gəlməmiĢdir.



Auditor digər məlumatların mövcud olmamasını müəyyən
etmiĢdir (yəni, 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələbləri
tətbiq edilmir).



Maliyyə hesabatlarına nəzarətə görə məsul Ģəxslər ilə
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə məsul Ģəxslər
fərqlidir.



Auditorun yerli qanun və ya qaydalarla tələb edilən digər
hesabatvermə məsuliyyətləri yoxdur.

MÜSTƏQĠL AUDĠTORUN HESABATI
[ABC Ģirkətinin səhmdarlarına və ya digər müvafiq ünvan sahibinə]
Rəy
Biz ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün debitor borcları
reyestrinin auditini apardıq.
Bizim fikrimizcə, 31 dekabr 20X1-ci il tarixi üçün ġirkətin reyestrindəki
maliyyə məlumatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından [tənzimləyici
orqan tərəfindən müəyyən edilmiĢ maliyyə hesabatları müddəalarını təsvir
edin uyğun hazırlanmıĢdır. [700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə
uyğun olaraq ―Rəy‖ bölməsi əvvəl yerləĢdirilir
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmıĢıq.
Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın
―Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində əks
etdirilir. Biz [yurisdiksiyadakı] maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik
normaların tələblərinə uyğun olaraq ġirkətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmiĢik. Biz hesab edirik ki,
əldə etdiyimiz audit sübutları Ģərti müsbət rəyimizi əsaslandırmaq üçün
yetərli və müvafiqdir. [Bu bölmədə istifadə edilən birinci və sonuncu
cümlələr əvvəl ―Auditorun məsuliyyəti‖ bölməsində idi. Həmçinin 700 saylı
(düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın tələblərinə əsasən ―Rəy üçün əsaslar‖ bölməsi
805 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS.
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bilavasitə ―Rəy‖ bölməsindən sonra yerləĢdirilmiĢdir].
Ġzahedici paraqraf – mühasibat uçotunun əsasları və
yayılmaya və istifadəyə qoyulan məhdudiyyət
Biz diqqəti mühasibat uçotunun əsasları təsvir edilən maliyyə hesabatına
X qeydinə yönəldirik. Reyestr DEF tənzimləyici orqanının nəzərdə
tutulmuĢ tələblərinin ġirkət tərəfindən yerinə yetirilməsinə kömək
etmək məqsədilə hazırlanmıĢdır. Buna görə də həmin maliyyə
hesabatları istənilən baĢqa bir məqsəd üçün yararlı olmaya bilər.
Bizim hesabatımız istisnasız olaraq ġirkət və DEF tənzimləyici orqan
üçün nəzərdə tutulmuĢdur və onlardan baĢqa Ģəxslərə paylana bilməz.
Bu məsələ ilə bağlı rəyimiz fərqli deyil.
Reyestr üzrə rəhbərliyin və idarəetməyə məsul Ģəxslərin məsuliyyətləri41
Rəhbərlik reyestrin [tənzimləyici orqan tərəfindən maliyyə hesabatlarının
hazırlanması üzrə müəyyənləĢdirilmiĢ müddəaları göstərməli] uyğun
olaraq hazırlanması və daxili nəzarətin elə bir sisteminin təĢkilinə görə
məsuliyyət daĢıyır ki, bu sistem, rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya
səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olan maliyyə hesabatının
hazırlanması üçün zəruridir.

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər ġirkətin maliyyə hesabatlarının təqdim etmə
prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daĢıyırlar.
Reyestr auditi üzrə auditorun məsuliyyətləri
Bizim məqsədlərimiz reyestrin bütövlükdə istər dələduzluq, istərsə də səhv
nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərdən azad olub-olmadığına dair ağlabatan
əminlik əldə etmək, habelə rəyimiz daxil edilən auditor hesabatını təqdim
etməkdən ibarətdir. Ağlabatan əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin
41

Və ya konkret yurisdiksiyadakı normativ hüquqi mühitdə müvafiq olan digər bir termin.
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Rəhbərlik ġirkəti ləğv etmək və ya onun fəaliyyətini dayandırmaq
niyyətində olmadıqda, yaxud bunu etmək üçün real alternativi olmadıqda
reyestrin hazırlanmasında rəhbərliyin vəzifəsi ġirkətin fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini qiymətləndirmək, müvafiq
hallarda müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ilə əlaqəli məsələlər barədə
məlumatları açıqlamaq və müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi
ehtimalından mühasibat uçotunun əsası kimi istifadə etməkdir.
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BAS-lara uyğun aparılmıĢ audit nəticəsində mövcud olan əhəmiyyətli
təhriflərin aĢkarlanmasına həmiĢə zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya
səhv nəticəsində yarana bilər və istər ayrılıqda, istərsə də məcmu halında
istifadəçilərin bu reyestr əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir
etməsi əsaslı olaraq ehtimal edildiyi halda əhəmiyyətli hesab edilir.
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 41(b) paraqrafında izah edilir ki, aĢağıda boz rənglə
iĢarələnmiĢ material auditor hesabatının Əlavəsinə daxil edilə bilər. 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS-ın 41(c) paraqrafında izah edilir ki, qanun, qaydalar və ya milli audit standartları ilə açıq
Ģəkildə icazə verildiyi halda materialı auditor hesabatına daxil etmək əvəzinə müvafiq
səlahiyyətli orqanın auditorun məsuliyyətlərinin təsviri verilən internet səhifəsinə istinad daxil
edilə bilər, o Ģərtlə ki, internet səhifədə verilən təsvir auditorun aĢağıdakı məsuliyyətlərini əks
etdirsin və onlara zidd olmasın.

BAS-lara uyğun olaraq auditin tərkib hissəsi kimi biz audit zamanı peĢəkar
mühakimə yürüdürük və peĢəkar inamsızlıq tətbiq edirik. Biz həmçinin:
Dələduzluq və ya səhv nəticəsində reyestrin əhəmiyyətli təhriflər
risklərini müəyyən edib qiymətləndiririk; həmin risklərə cavab
verən audit prosedurlarını hazırlayıb yerinə yetiririk; habelə auditor
rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli və müvafiq audit sübutları əldə
edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aĢkarlamama riski
səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aĢkar etməmə riskindən daha
yüksəkdir, çünki dələduzluq gizli sözləĢmə, saxtakarlıq, qərəzli
hərəkətsizlik, yanlıĢ təqdimatlar, yaxud daxili nəzarətə diqqət
yetirməməni ehtiva edə bilər.





Ortaqlığın daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədilə
deyil, konkret tapĢırığın Ģərtlərinə uyğun olan audit prosedurlarını iĢləyib
hazırlamaq məqsədilə audit ilə əlaqədar daxili nəzarət haqqında təsəvvür
əldə etmək.42



Mühasibat uçotunun fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalı əsasının rəhbərlik
tərəfindən istifadə edilməsinin məqsədəuyğunluğuna və əldə edilmiĢ audit
sübutlarına əsasən ġirkətin fəaliyyətinin fasiləsizliyini davam etdirmək
qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən hadisələrlə və ya Ģərtlərlə əlaqəli
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmamasına dair nəticə
çıxarmaq. Əgər biz əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması

42

Auditorun məsuliyyətinə maliyyə hesabatlarının auditi ilə birlikdə daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair
rəy bildirmək də daxil olduğu hallarda bu cümlə müvafiq olaraq dəyiĢdirilməlidir.
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haqqında qənaətə gələrsə, maliyyə hesabatlarında açıqlanmıĢ əlaqəli
məlumatlara auditor hesabatımızda diqqət cəlb etməliyik və ya, belə
açıqlamalar yetərli olmadıqda rəyimizi dəyiĢməliyik. Bizim nəticələrimiz
auditor hesabatının tarixinədək əldə edilmiĢ audit sübutlarına əsaslanır.
Bununla yanaĢı sonrakı hadisələr və ya Ģərtlər ġirkətin fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirməməsinin səbəbi ola bilər.


Ġstifadə edilmiĢ uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunu, rəhbərliyin yerinə
yetirdiyi uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların əsaslılığını
qiymətləndirmək.

Biz, digər məsələlərlə yanaĢı, auditin planlaĢdırılmıĢ həcmi və müddəti,
habelə əhəmiyyətli audit nəticələri, o cümlədən audit zamanı daxili nəzarətdə
aĢkarladığımız əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar haqqında idarəetməyə məsul
Ģəxslərə məlumat veririk.
Biz, həmçinin idarəetməyə məsul Ģəxslərə müstəqillik ilə bağlı müvafiq etik
normalara və bütün münasibətlər və müstəqilliyimizə təsir etmə ehtimalı
ağlabatan ola bilən digər məsələlər, müvafiq hallarda isə əlaqəli təhlükəsizlik
tədbirləri haqqında onlara məlumat vermək tələblərinə riayət etdiyimizi bəyan
edirik.
Müstəqil auditorun bu hesabatı ilə nəticələnən auditə dair tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ
[adı ]
[Konkret yurisdiksiyanın tələblərindən asılı olaraq, auditor təşkilatının
adından, auditorun öz adından və ya hər ikisinin adından imza]
[Auditorun ünvanı ] [Tarix və ünvanın yerləri dəyiĢdirilmiĢdir
BAS

[Tarix ]
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ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARINA DAĠR
HESABATVERMƏ TAPġIRIĞI
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icmal maliyyə hesabatlarına dair hesabatların auditi üçün etibarlıdır)

MÜNDƏRĠCAT
Paraqraf
GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi......................................................................1
Qüvvəyə minmə tarixi............................................................................2
Məqsədlər.....................................................................................................3
AnlayıĢlar ..............................................................................................4
Tələblər
TapĢırığın qəbul edilməsi....................................................................5-7
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Rəyin forması.......................................................................................9-11
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Ġcmal maliyyə hesabatlarından ibarət olan sənədlərə daxil
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Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı...........................16-21
Auditor hesabatının yayılması və ya istifadəsinin
məhdudlaĢdırılması, yaxud istifadəçilərin diqqətinin
uçot metoduna cəlb edilməsi............................................................... 22
Müqayisəli məlumatlar.................................................................... 23-24
Ġcmal maliyyə hesabatları ilə birlikdə təqdim edilən auditi
aparılmamıĢ əlavə məlumatlar……...................................................... 25
Auditorun iĢtirakı............................................................................. 26-27
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TapĢırığın qəbul edilməsi............................................................... A1-A7
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Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının əlçatanlığının
qiymətləndirilməsi............................................................................ A8
Rəyin forması ......................................................................................A9
Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının
tarixindən sonrakı iĢlərin və hadisələrin müddəti............................ A10
Ġcmal maliyyə hesabatlarından ibarət olan sənədlərə daxil
edilmiĢ məlumatlar......................................................................A11-A16
Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı.................... A17- A23
Müqayisəli məlumatlar.............................................................A24-A25
Ġcmal maliyyə hesabatları ilə birlikdə təqdim edilən auditi
aparılmamıĢ əlavə məlumatlar......................................................... A26
Auditorun iĢtirakı……......................................................................A27
Əlavə: Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının
nümunələri

BAS

810 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair hesabat
tapĢırığı‖ beynəlxalq audit standartı (BAS) 200 saylı ―Müstəqil
auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına
uyğun aparılması‖ BAS ilə birlikdə oxunmalıdır.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) eyni auditor tərəfindən BASlara uyğun olaraq auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarından
yaranan icmal maliyyə hesabatları haqqında hesabatvermə
tapĢırığı ilə bağlı auditorun məsuliyyətindən bəhs edir.

Qüvvəyə minmə tarixi
2.

Bu BAS 15 dekabr 2016-cı il tarixindən tez olmayaraq baĢa çatan
dövrlər üzrə icmal maliyyə hesabatlarına dair audit üçün etibarlıdır.

Məqsədlər
3. Auditorun məqsədləri aĢağıdakılardır:
(a) Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair hesabat vermək tapĢırığının
qəbul edilməsinin onun üçün müvafiq olub-olmadığını
müəyyənləĢdirmək; habelə
(b) Əgər icmal maliyyə hesabatlarına dair hesabatvermə
tapĢırığı qəbul edilərsə:
(i)

əldə edilmiĢ audit sübutları çıxıĢ edərək çıxarılmıĢ
nəticələrin qiymətləndirilməsi əsasında icmal
maliyyə hesabatlarına dair rəyin formalaĢdırılması;
habelə

(ii)

həmin rəyin ifadə edilməsi üçün əsasları göstərməklə, aydın yazılı hesabatın hazırlanması.

AnlayıĢlar
4.

Bu BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı terminlər bu mənaları ifadə edir:
(a) Tətbiq olunan meyarlar (Applied criteria) – Ġcmal maliyyə
hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik tərəfindən tətbiq edilən meyarlar.
(b) Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları (Audited financial statements) – Auditor tərəfindən BAS-lara uyğun auditi
aparılmıĢ və icmal maliyyə hesabatlarının tərtib edil-

810 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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məsində istifadə olunmuĢ maliyyə hesabatları.1
(c) Ġcmal maliyyə hesabatları (Summary financial statements)
– Maliyyə hesabatlarından çıxarılmıĢ, lakin maliyyə
hesabatlarına nisbətən az məlumat əks etdirən, yalnız
müəssisənin
müəyyən müddət ərzində iqtisadi
resurslarına və ya öhdəliklərinə, yaxud müəyyən bir dövr
üzrə onda baĢ vermiĢ dəyiĢikliklərə dair maliyyə hesabatlarında təmin olunanla eynilik təĢkil edən struktur təqdimatını əks etdirən tarixi maliyyə məlumatları.2 Müxtəlif
yurisdiksiyalar bu cür maliyyə məlumatlarını təsvir etmək
üçün fərqli terminlərdən istifadə edə bilər.

Tələblər
TapĢırığın qəbul edilməsi
5. Auditor icmal maliyyə hesabatlarına dair bu BAS-a uyğun hesabatın tərtib olunmasına dair tapĢırığı yalnız o halda qəbul edə bilər
ki, o, icmal maliyyə hesabatlarının əsaslandığı maliyyə hesabatlarının auditini BAS-lara uyğun aparmıĢ olsun. (Ġst: Paraq. A1)
6. Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair hesabatvermə tapĢırığını qəbul etməzdən əvvəl auditor aĢağıdakıları etməlidir: (Ġst: Paraq. 2)
(a) Tətbiq olunan meyarların müvafiq olmasını müəyyənləĢdirmək; (Ġst: Paraq. A3- A7)

(i)

Tətbiq olunan meyarlara uyğun olaraq, icmal maliyyə
hesabatlarının hazırlanması;

(ii)

Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının hər hansı bir
əsassız çətinlik olmadan icmal maliyyə hesabatlarının məqsədli istifadəçilərinə təqdim edilməsi (və
ya əgər qanun və ya qaydalarla auditi aparılmıĢ
maliyyə hesabatlarının icmal maliyyə hesabatlarının
məqsədli istifadəçilərinə təqdim edilməsi zərurəti
nəzərdə tutulmayıbsa və icmal maliyyə hesabat-

1

―Maliyyə hesabatları‖ termini 200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS-da müəyyənləĢdirilir, 13(f) paraqrafı.
2
200 saylı BAS, 13(f) paraqrafı.
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(b) Rəhbərlikdən aĢağıdakılar üzrə öz məsuliyyətini anlamasına
və qəbul etməsinə dair razılıq almaq:

ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARINA DAĠR HESABATVERMƏ TAPġIRIĞI

larında qanun və ya qaydalara istinad etmək üçün
icmal maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə meyarlar müəyyənləĢdirilibsə); habelə
(iii)

Ġcmal maliyyə hesabatlarından ibarət olan və auditorun onlara dair hesabat verdiyini göstərən hər hansı
bir sənədə icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor
hesabatının daxil edilməsi.

(c) Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair ifadə ediləcək rəyin formasını
rəhbərliklə razılaĢdırmaq (Ġst: Paraq. 9-11)
7. Əgər auditor tətbiq olunan meyarların müvafiq olmadığı və ya
rəhbərlikdən 6(b) paraqrafında müəyyənləĢdirilən razılığın əldə
olunmasının mümkün olmadığı qənaətinə gələrsə, bu zaman auditor, qanun və ya qaydalara əsasən tələb olunmazsa, icmal
maliyyə hesabatlarına dair hesabatvermə tapĢırığını qəbul etməməlidir.
Həmin qanun və ya qaydalara əsasən yerinə yetirilmiĢ tapĢırıq
bu BAS-ın tələblərinə uyğun deyildir. Müvafiq olaraq, icmal
maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatında həmin tapĢırığın
bu BAS-a uyğun olaraq yerinə yetirildiyi göstərilməməlidir. Bu
fakta edilən istinad audit tapĢırığının Ģərtlərinə daxil edilməlidir.
Auditor, həmçinin, icmal maliyyə hesabatlarının əmələ gəldiyi
maliyyə hesabatlarının auditi üzrə tapĢırığa onun mümkün
təsirini qiymətləndirməlidir.
Prosedurların xüsusiyyəti
8. Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyini əsaslandırmaq
məqsədilə auditor aĢağıdakı prosedurları, habelə zəruri hesab etdiyi hər hansı digər prosedurları həyata keçirməlidir:
(a) Ġcmal maliyyə hesabatlarında onların ümumiləĢdirilmiĢ
xüsusiyyəti barədə lazımi məlumatın təqdim edilibedilməməsini qiymətləndirmək və auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatlarının yetərincə eyniləĢdirilib-eyniləĢdirilmədiyini
müəyyənləĢdirmək.
(b) Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları icmal maliyyə hesabatlarına əlavə edilmədikdə, onların aĢağıdakıları aydın Ģəkildə əks etdirib-etdirmədiyini qiymətləndirmək:
(i)

auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarını kimdən və ya
haradan əldə etmək olar; habelə
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(ii)

auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının icmal maliyyə hesabatlarının məqsədli istifadəçilərə təqdim
edilməsinə zərurətin olduğunu nəzərdə tutmayan və
icmal maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün meyarları müəyyənləĢdirən qanun və ya qaydalar.

(c) Ġcmal maliyyə hesabatlarında tətbiq olunan meyarların
yetərli Ģəkildə açıqlanıb-açıqlanmadığını qiymətləndirmək.
(d) Ġcmal maliyyə hesabatlarını auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarındakı müvafiq məlumatlarla tutuĢdurmaq və icmal
maliyyə hesabatlarının auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarındakı müvafiq məlumatlara uyğun gəlib-gəlmədiyini və
ya onun əsasında yenidən hesablandığını müəyyənləĢdirmək.
(e) Ġcmal maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan meyarlara əsasən hazırlandığını qiymətləndirmək.

(g) Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının qanun və ya qaydalara əsasən onların təqdim edilməsinə zərurət olmasının
nəzərdə tutulmaması və icmal maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün meyarların müəyyənləĢdirilməsi hallarından
baĢqa, hər hansı bir əsassız çətinliklər olmadan icmal
maliyyə hesabatlarının məqsədli istifadəçilər üçün əlçatan
olub-olmamasını müəyyənləĢdirmək. (Ġst. Paraqraf A8)
Rəyin forması
9. Auditorun fikrincə, icmal maliyyə hesabatlarına dair müsbət rəy
ifadə etmək məqsədəuyğundursa, qanun və ya qaydalarda digər
tələb olmazsa, auditor rəyində aĢağıdakı ifadələrdən istifadə
olunmalıdır: (Ġst: Paraq. A9)
(a) Əlavə edilmiĢ icmal maliyyə hesabatları [tətbiq olunan meyarlara]
əsasən, bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından auditi aparılmıĢ
maliyyə hesabatlarına uyğundur; yaxud
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(f) Ġcmal maliyyə hesabatlarının təyinatını nəzərə almaqla, onlarda zəruri məlumatların olub-olmadığını və istifadəçilərin
həmin vəziyyətlərdə icmal maliyyə hesabatlarını düzgün
baĢa düĢmələri üçün lazımi ümumiləĢdirmə səviyyəsinə
malik olub-olmadığını qiymətləndirmək.
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(b) Əlavə edilmiĢ icmal maliyyə hesabatları [tətbiq olunan meyarlara]
əsasən, auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının
ümumiləĢdirilmiĢ ədalətli təqdimatını təmin edir.
10. Əgər qanun və ya qaydalarla icmal maliyyə hesabatlarına dair rəyin 9-cu paraqrafda təsvir olunanlardan fərqli ifadə forması
müəyyən edilibsə, onda auditor aĢağıdakıları etməlidir:
(a) 8-ci paraqrafda təsvir olunan prosedurları və auditora rəyi
müəyyən edilmiĢ formada ifadə etmək imkanı verən
istənilən əlavə prosedurları yerinə yetirmək; habelə
(b) icmal maliyyə hesabatları istifadəçilərinin icmal maliyyə
hesabatlarına dair auditor rəyini yanlıĢ anlaya biləcəyini və
əgər belədirsə, icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor
rəyi üzrə əlavə izahatın bu anlaĢılmazlığı aradan qaldıra
bilib-bilməyəcəyini qiymətləndirmək.
11. 10 (b) paraqrafında təsvir olunduğu halda auditor belə nəticəyə
gəlir ki, icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatında əlavə
izahat mövcud anlaĢılmazlığı aradan qaldıra bilmirsə, bu zaman
auditor qanun və ya qaydalarda tələb olunmazsa, audit tapĢırığını
qəbul etməməlidir. Həmin qanun və ya qaydalara əsasən yerinə
yetirilən tapĢırıq bu BAS-ın tələblərinə uyğun deyildir. Buna müvafiq olaraq, icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatında
tapĢırığın bu BAS-a əsasən yerinə yetirilmiĢ olması göstərilə
bilməz.
Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının
tarixindən sonrakı iĢlərin və hadisələrin müddəti
12. Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatına auditi aparılmıĢ
maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixindən sonra
tarix qoyula bilər. Belə olan halda icmal maliyyə hesabatlarına dair
auditor hesabatında göstərilməlidir ki, icmal maliyyə hesabatlarında və auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarında auditi
aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının tarixindən sonra baĢ vermiĢ
hadisələrin təsiri əks etdirilməmiĢdir. (Ġst: Paraq. A10)
13. Auditor auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor
hesabatının tarixinə mövcud olmuĢ faktlar haqqında məlumat ala
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bilər. Belə olan halda auditor 560 saylı BAS-a3 müvafiq olaraq,
auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına həmin faktların təsirinin
nəzərdən keçirilməsini bitirməyənə qədər icmal maliyyə hesabatları üzrə auditor hesabatını təqdim etməməlidir.
Ġcmal maliyyə hesabatlarından ibarət olan sənədlərə daxil edilmiĢ
məlumatlar
14.

Auditor icmal maliyyə hesabatlarında təqdim olunmuĢ məlumatlar ilə icmal maliyyə hesabatları arasında, əgər varsa,
əhəmiyyətli uyğunsuzluqları aĢkara çıxarmaq məqsədilə icmal
maliyyə hesabatlarından və onlara dair auditor hesabatından
ibarət olan sənədə daxil edilmiĢ məlumatlarla tanıĢ olmalıdır.

15.

Əgər auditor əhəmiyyətli uyğunsuzluq aĢkar edərsə, o, bu məsələni
rəhbərliklə müzakirə etməli və nəyin -icmal maliyyə hesabatlarının,
yaxud icmal maliyyə hesabatlarından və onlara dair auditor hesabatından
ibarət olan sənədə daxil edilmiĢ məlumatların yenidən
yoxlanılmasına ehtiyac olduğunu müəyyənləĢdirməlidir. Əgər auditor
məlumatların yenidən yoxlanılmasına ehtiyac olduğunu müəyyən
edərsə, rəhbərlik isə zəruri olduqda yenidən yoxlamaqdan imtina
edərsə, auditor icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatına
təsiri də nəzərdən keçirməklə, Ģəraitə uyğun tədbir görməlidir.
(Ġst: Paraq. A19)

Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı
Auditor hesabatının elementləri
Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı aĢağıdakı elementləri əhatə etməlidir4: (Ġst: Paraq. A23)
(a) Adı; burada aydın Ģəkildə onun müstəqil auditorun hesabatı
olması göstərilir; (Ġst: Paraq. A17)
(b) Hesabatın ünvanlandığı Ģəxs; (Ġst: Paraq. A18)
(c) Ġcmal maliyyə hesabatlarına daxil olan hər bir hesabatın baĢlığı göstərilməklə, auditorun haqqında
hesabat verdiyi icmal maliyyə hesabatlarının
təsviri; (Ġst: Paraq. A18)
3
4

560 saylı ―Sonrakı hadisələr‖ BAS.
19-20-ci paraqraflara uyğun olaraq, auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor rəyinin
dəyiĢdirilməsi halında, bu paraqrafda qeyd olunanlardan əlavə elementlər tələb oluna bilər.
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(d) Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının müəyyən edilməsi;
(e) 20-ci paraqrafın tələbinə əsasən, rəyin aydın Ģəkildə ifadə olunması
(bax: 9-11-ci paraqraflar);
(f) Ġcmal maliyyə hesabatlarında auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasında tətbiq edilən maliyyə hesabatları çərçivələrinə əsasən
tələb edilən bütün məlumatların açıqlanmadığını, habelə auditi
aparılmıĢ maliyyə hesabatları və onlara dair auditor hesabatı ilə
tanıĢlığın icmal maliyyə hesabatları və onlara dair auditor hesabatı ilə
tanıĢlığı əvəz edə bilməməsini bildirən bəyanat.
(g) Müvafiq hallarda 12-ci paraqraf üzrə tələb edilən bəyanat.
(h) Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor
hesabatı, həmin hesabatın tarixi və 19-20-ci
paraqrafların tələbinə əsasən, auditi aparılmıĢ
maliyyə hesabatlarına dair müsbət rəyin bildirilməsi
faktının göstərilməsi;
(i) Ġcmal maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə rəhbərliyin5 məsuliyyətinin, o cümlədən icmal maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan meyarlara əsasən hazırlanması üçün
rəhbərliyin6 məsuliyyət daĢıdığının təsviri;
(j) Auditorun bu BAS-da nəzərdə tutulan prosedurlar əsasında
icmal maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər
baxımından auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına uyğun
olmasına [və ya onların icmalını ədalətli Ģəkildə əks
etdirməsinə dair rəyin bildirilməsi üçün məsuliyyət
daĢıdığını göstərən bəyanatı;
(k) Auditorun imzası;
(l) Auditorun ünvanı.
(m) Auditor hesabatının tarixi; (Ġst: Paraq. A20)
17. Əgər icmal maliyyə hesabatları və auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatları üzrə auditor hesabatı müxtəlif Ģəxslər üçün nəzərdə
tutulmuĢsa, bu zaman auditor digər ünvan sahibinin istifadə
5
6

Yaxud konkret yurisdiksiyadakı normativ hüquqi mühitdə müvafiq olan digər bir termin.
Yaxud konkret yurisdiksiyadakı normativ hüquqi mühitdə müvafiq olan digər bir termin.
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etməsinin məqsədəuyğunluğunu qiymətləndirməlidir. (Ġst: Paraq. A18)
18. Auditor icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixini
aĢağıda qeyd olunan tarixlərdən tez müəyyənləĢdirməməlidir:
(Ġst: Paraq. A20)
(a) Ġcmal maliyyə hesabatlarının hazırlandığı və tanınmıĢ və
müvafiq səlahiyyətlərə malik Ģəxslərin hesabatlar üçün məsuliyyət daĢıdıqlarını təsdiq etdiyi sübutlar da daxil olmaqla, rəyi əsaslandırmaq üçün auditorun yetərli müvafiq
sübutlar əldə etdiyi tarix; habelə
(b) Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının
tarixi.
Auditi aparılmış maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatına istinad
(Ġst: Paraq. A23)
19. Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatında
aĢağıdakılar daxil edilmiĢdirsə:
(a) 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq Ģərti
müsbət rəy;7
(b) 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq izahedici
paraqraf və ya digər məsələlər paraqrafı;8
(c) 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq ―Fəaliyyətin fasiləsizliyi
ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik‖ bölməsi;9

(e) 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq digər məlumatlarda
düzəliĢ edilməmiĢ təhrifləri təsvir edən bəyanat;11
və auditorun fikrincə, icmal maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli
aspektlər baxımından auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına uyğundursa
və ya tətbiq olunan meyarlara əsasən onun ümumiləĢdirilmiĢ
7

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər
məsələlər paraqrafı‖ BAS.
9
570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS,
22-ci paraqraf.
10
701 saylı ―Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə‖
11
720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyətləri‖ BAS.
8
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(d) 701 saylı BAS-a uyğun olaraq əsas audit məsələləri barədə
məlumatvermə;10 yaxud
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ədalətli təqdimatıdırsa, bu halda icmal maliyyə hesabatlarına
dair auditorhesabatı, 16-cı paraqrafda göstərilmiĢ
elementlərdən əlavə, aĢağıdakıları əhatə etməlidir:

(i)

Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının Ģərti müsbət rəy, izahedici paraqraf, digər məsələlər
paraqrafı, ―Fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyrimüəyyənlik‖ bölməsi, əsas audit məsələləri barədə
məlumatvermə, yaxud digər məlumatlardakı düzəliĢ edilməmiĢ
əhəmiyyətli təhrifləri təsvir edən ifadələrdən ibarət olmasını
bildirməlidir; habelə (Ġst: Paraq. A21)

(ii)

AĢağıdakıları təsvir etməlidir: (Ġst: Paraq. A22)
a. Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair Ģərti müsbət rəy üçün əsasları və əgər varsa, onun icmal
maliyyə hesabatlarına təsirini;
b. Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor
hesabatının izahedici paraqrafında, digər məsələlər
paraqrafında, yaxud ―Fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə əlaqəli
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik‖ bölməsində göstərilən
məsələni və əgər varsa, onun icmal maliyyə hesabatlarına
təsirini; yaxud
c.

Digər məlumatlarda düzəliĢ edilməmiĢ əhəmiyyətli təhrifləri
və əgər varsa, onların icmal maliyyə hesabatları və onlara dair
auditor hesabatından ibarət olan sənədə daxil edilmiĢ
məlumatlara təsirini. (Ġst: Paraq. A15)

20. Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı mənfi
rəydən və ya rəy verməkdən imtinadan ibarət olarsa, bu zaman
icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı, 16-cı paraqrafdan əlavə, aĢağıdakı elementləri əhatə etməlidir:
(a) Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının mənfi rəydən və ya rəy verməkdən imtinadan ibarət
olmasını;
(b) Mənfi rəy və ya rəy verməkdən imtina üzrə əsasları; habelə
(c) Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair mənfi rəy və ya rəy
verməkdən imtina nəticəsində auditor icmal maliyyə hesabatları
üzrə rəyin ifadə edilməsinin məqsədəuyğun olmadığını
(Ġst: Paraq. A23).
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İcmal maliyyə hesabatlarına dair fərqli rəy
21.

Əgər icmal maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər
baxımından auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları ilə uzlaĢmırsa
və ya tətbiq olunan meyarlara əsasən, onun ümumiləĢdirilmiĢ ədalətli
təqdimatını təmin etmirsə və rəhbərlik zəruri dəyiĢiklikləri
etməyə razılaĢmırsa, onda auditor icmal maliyyə hesabatları
haqqında mənfi rəy bildirməlidir. (Ġst: Paraq. A23)

Auditor hesabatının yayılması və ya istifadəsinin məhdudlaĢdırılması,
yaxud istifadəçilərin diqqətinin uçot metoduna cəlb edilməsi
22.

Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının
yayılması və ya istifadəsi məhdudlaĢdırıldıqda və ya auditi
aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının auditi
aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının xüsusi təyinatlı çərçivəyə uyğun
olaraq hazırlanması haqqında xəbərdarlığı əhatə etdikdə, auditor
yayılma və ya istifadənin məhdudiyyəti haqqında müddəanı və
ya uçot metodu haqqında məlumatı icmal maliyyə hesabatları
üzrə auditor hesabatına daxil etməlidir.

23.

Əgər icmal maliyyə hesabatları deyil, auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatları müqayisəli məlumatları əks etdirirsə, bu zaman auditor audit tapĢırığı Ģəraitində həmin məlumatların olmamasının
yolverilənliyini müəyyənləĢdirməyə borcludur. Auditor icmal
maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatına həmin
məlumatların əsassız yerə əks olunmamasının təsirini müəyyənləĢdirməlidir. (Ġst: Paraq. A24)

24.

Əgər icmal maliyyə hesabatları digər auditor tərəfindən haqqında
hesabat verilən müqayisəli məlumatları əhatə edərsə, bu halda
icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı da, həmçinin, 710
saylı BAS-ın auditordan auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair
auditor hesabatına daxil edilməsini tələb etdiyi məsələləri əhatə
etməlidir.12 (Ġst: Paraq. A25)

Ġcmal maliyyə hesabatları ilə birlikdə təqdim edilən auditi
aparılmamıĢ əlavə məlumatlar
25.
12

Auditor icmal maliyyə hesabatları ilə birlikdə təqdim edilən au-

710 saylı ―Müqayisəli məlumatlar: müqayisəli göstəricilər və müqayisəli maliyyə hesabatları‖ BAS.
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diti aparılmamıĢ əlavə məlumatların icmal maliyyə hesabatlarından kəskin Ģəkildə fərqlənib-fərqlənmədiyini qiymətləndirməlidir.
Əgər auditorun fikrincə, müəssisənin auditi aparılmamıĢ əlavə
məlumatları icmal maliyyə hesabatlarından kəskin Ģəkildə fərqlənmirsə, bu zaman auditor rəhbərlikdən auditi aparılmamıĢ əlavə
məlumatların təqdimatının dəyiĢdirilməsini xahiĢ etməlidir. Rəhbərlik bu xahiĢi yerinə yetirməkdən imtina etdikdə, auditor icmal
maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatında həmin hesabatın bu
məlumatlara Ģamil olunmadığını göstərməlidir. (Ġst: Paraq. A26)
Auditorun iĢtirakı
26.

Əgər auditor rəhbərliyin icmal maliyyə hesabatlarından ibarət
olan sənədə icmal maliyyə hesabatlarına dair hesabat verilməsi
faktını bəyan etməsindən, lakin auditor hesabatının özünü həmin
sənədə daxil etmək fikrində olmadığından xəbər tutduqda, auditor
rəhbərlikdən auditor hesabatının həmin sənədə daxil edilməsini
tələb etməlidir. Rəhbərlik belə etmədikdə, auditor həmin sənədə
daxil edilmiĢ icmal maliyyə hesabatları ilə rəhbərlik tərəfindən
auditoru uyğunsuz Ģəkildə əlaqələndirmənin qarĢısını almaq üçün
nəzərdə tutulmuĢ digər müvafiq tədbirləri müəyyən etməli və
həyata keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A27)

27.

Auditor müəssisənin maliyyə hesabatlarına dair hesabat vermək
tapĢırığını yerinə yetirməyə cəlb edilə bilər, lakin icmal maliyyə
hesabatları üzrə hesabat verməyə cəlb edilə bilməz. Əgər bu
halda auditor müəssisənin hansısa bir sənəddə ona istinad etməyi
planlaĢdırdığı və icmal maliyyə hesabatlarının onun tərəfindən
auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarından əmələ gəlməsi faktından
xəbərdar olduqda, auditor əmin olmalıdır ki:
(a) Auditora auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor
hesabatı ilə əlaqədar istinad edilir; habelə
(b) Belə istinad auditorun icmal maliyyə hesabatlarına dair
hesabat verməsi təəssüratını doğurmur.
Əgər (a) və (b) bəndlərinin Ģərtlərinə əməl edilməzsə, bu zaman
auditor rəhbərlikdən müvafiq bəyanatları elə Ģəkildə dəyiĢdirilməsini tələb etməlidir ki, onlara riayət edilsin və ya həmin
sənəddən auditora istinad edilməsi çıxarılsın. Yaxud müəssisə auditoru icmal maliyyə hesabatlarına dair hesabat verməyə cəlb edə
və müvafiq auditor hesabatını sənədə daxil edə bilər. Əgər rəh-
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bərlik göstərilən bəyanatda dəyiĢiklik etmirsə, auditora edilən
istinadı ləğv etmirsə və icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor
hesabatını icmal maliyyə hesabatlarından ibarət olan sənədə daxil
etmirsə, bu zaman auditor belə bəyanatla razı olmadığını rəhbərliyə bildirməli, habelə auditora edilən qeyri-qanuni istinadın
qarĢısının almaq üçün digər lazımi tədbirlər müəyyənləĢdirməli
və həyata keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A27)
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
TapĢırığın qəbul edilməsi (Ġst: Paraq. 5-6)
A1. Ġcmal maliyyə hesabatlarının hazırlandığı maliyyə hesabatlarının
auditi auditora bu BAS-a uyğun olaraq icmal maliyyə hesabatları
ilə əlaqədar vəzifələrini yerinə yetirməkdə lazım olan zəruri məlumat təqdim edir. Əgər auditor icmal maliyyə hesabatlarının yarandığı maliyyə hesabatlarının auditini aparmayıbsa, bu
BAS-ın tələblərinin yerinə yetirilməsi icmal maliyyə hesabatlarına dair rəyi əsaslandırmaq üçün yetərli müvafiq sübutlar
təqdim etməyəcəkdir.
A2. Rəhbərliyin 6-cı paraqrafda təsvir olunan müddəalarla razılaĢması
audit tapĢırığı Ģərtlərinin imzalanması ilə təsdiqlənə bilər.
A3. Ġcmal maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik
müəyyən etməlidir ki, orada bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından
auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına uyğun olan və onun ümumiləĢmiĢ ədalətli təqdimatını təmin edən hansı məlumat əks
etdirilməlidir. Ġcmal maliyyə hesabatları ümumi məlumatlardan
və məhdudlaĢdırılmıĢ açıqlamalardan ibarət olduğu üçün onların
bu halda yanlıĢlığa yol verməyən zəruri məlumatlardan ibarət olmamasına dair yüksək risk vardır. Bu risk icmal maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün meyarlar olmadıqda, daha da artır.
A4. Auditorun tətbiq olunan meyarların müvafiqliyi haqqında qərarı
aĢağıdakı meyarlara əsasən qəbul edilə bilər:


Müəssisənin fəaliyyətinin xüsusiyyəti;



Ġcmal maliyyə hesabatlarının təyinatı;
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Ġcmal maliyyə hesabatlarının məqsədli istifadəçilərinin məlumat
ehtiyacları;



Tətbiq olunan meyarların bu Ģəraitdə istifadəçilər tərəfindən düzgün baĢa düĢülən icmal maliyyə hesabatlarının
hazırlanmasını təmin edib-etməməsi.

A5. Ġcmal maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün meyarlar standart hazırlayan səlahiyyətli və ya rəsmən tanınmıĢ təĢkilatlar
tərəfindən, yaxud qanun və ya qaydalara əsasən müəyyənləĢdirilə bilər. 210 saylı BAS-da13 maliyyə hesabatları ilə əlaqədar
izah edildiyi kimi, auditor bir çox belə hallarda ehtimal edə bilər
ki, həmin meyarlar müvafiqdir.
A6. Ġcmal maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün müəyyənləĢdirilmiĢ meyarlar olmadıqda, onlar, məsələn, sahədə mövcud
olan praktikadan çıxıĢ edərək, rəhbərlik tərəfindən iĢlənib hazırlana bilər. Bu hallarda müvafiq olan meyarlar icmal maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasını təmin etməlidir:
(a) Ġcmal maliyyə hesabatlarının ümumiləĢdirilmiĢ xüsusiyyəti
lazımi Ģəkildə açıqlanır və auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatları müəyyən edilir;
(b) Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarını haradan və kimdən
almağın mümkün olduğu aydın Ģəkildə göstərilir və ya əgər
qanun və qaydalarla auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının
icmal maliyyə hesabatlarının məqsədli istifadəçilərinə
təqdim edilməsi zərurəti nəzərdə tutulmayıbsa və sonuncunun hazırlanması üçün meyarlar müəyyənləĢdirilibsə,
həmin qanun və ya qaydalara istinad verilir;
(c) Tətbiq olunan meyarlar yetərli dərəcədə açıqlanır;
(d) Məlumatlar auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarında təqdim
olunan müvafiq məlumatlarla uyğunlaĢdırılır və ya onun
əsasında hesablana bilər; habelə
(e) Ġcmal maliyyə hesabatlarının təyinatı nəzərə alınmaqla, onlarda yetərli dərəcədə təqdim edilən, istifadəçilərin həmin
Ģəraitlərdə onu düzgün baĢa düĢməsi üçün ümumiləĢdirilmiĢ
zəruri məlumatı cəmlənir.
13

210 saylı ―Audit tapĢırığı Ģərtlərinin razılaĢdırılması‖ BAS, A3 və A8-A9 paraqrafları.
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A7. Ġcmal maliyyə hesabatlarının ümumiləĢdirilmiĢ xüsusiyyətinin lazımınca
açıqlanması və A6(a) paraqrafında nəzərdə tutulduğu kimi, auditi
aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının yetərincə eyniləĢdirilməsi,
məsələn, ―31 dekabr 20X1-ci il tarixində baĢa çatan il üçün auditi
aparılmıĢ maliyyə hesabatları əsasında hazırlanmıĢ icmal
maliyyə hesabatları‖ kimi baĢlıqla təmin edilə bilər.
Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının əlçatanlılığının
qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq. 8(g))
A8. Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının aĢağıdakı halların olubolmaması səbəbindən heç bir əsassız çətinlik olmadan icmal
maliyyə hesabatlarının məqsədli istifadəçiləri üçün
əlçatanlılığının auditor qiymətləndirməsi aĢağıdakı amillərdən
asılıdır:


Ġcmal maliyyə hesabatlarında auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatlarının kimdən və haradan əldə edilə biləcəyinə dair
açıq-aĢkar göstəriĢin olub-olmamasından;



Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının açıq istifadədə olubolmamasından; habelə



Rəhbərlik icmal maliyyə hesabatlarının məqsədli istifadəçilərinin auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarından asanlıqla istifadə etməsi qaydasının müəyyənləĢdirilməsindən.

A9. Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair müsbət rəy ifadə etmək haqqında 8-ci paraqrafda qeyd olunan prosedurların yerinə yetirilməsi
əsasında əldə olunan audit sübutlarının qiymətləndirilməsinə
əsaslanan nəticə auditora 9-cu paraqrafda qeyd olunan ifadə formalarının birindən istifadə etmək imkanı verir. Hansı ifadə formasından istifadə etmək barədə qərar konkret yurisdiksiyada
hamılıqla qəbul edilmiĢ praktikadan çıxıĢ edərək qəbul oluna
bilər.
Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının
tarixindən sonrakı iĢlərin və hadisələrin müddəti (Ġst: Paraq. 12)
A10. 8-ci paraqrafda təsvir olunan prosedurlar çox vaxt maliyyə
hesabatlarının auditinin aparılması zamanı və ya ondan sonra yerinə yetirilir. Auditor maliyyə hesabatlarının auditi baĢa çatandan
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sonra icmal maliyyə hesabatlarına dair hesabat verdikdə, auditor
auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair əlavə audit sübutları
əldə etməli və ya auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixindən sonra baĢ vermiĢ hadisələrin təsiri
haqqında hesabat verməli deyildir, çünki icmal maliyyə hesabatları auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarını yeniləmir, onun
əsasında formalaĢır.
Ġcmal maliyyə hesabatlarından ibarət olan sənədlərə daxil
edilmiĢ məlumatlar (Ġst: Paraq. 14-15)
A11. 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS maliyyə hesabatlarının auditində
digər məlumatlarla əlaqəli auditorun məsuliyyətlərindən bəhs edir.
720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS baxımından digər məlumatlar
müəssisənin illik hesabatına daxil edilmiĢ maliyyə və ya qeyrimaliyyə məlumatlarıdır (maliyyə hesabatları və onlara dair auditor
hesabatı istisna olmaqla). Ġllik hesabat maliyyə hesabatlarından və
onlara dair auditor hesabatından ibarətdir və ya maliyyə hesabatlarına
və onlara dair auditor hesabatına əlavə edilir.
A12. Eyni zamanda 14-15-ci paraqraflar həmçinin icmal maliyyə
hesabatlarından və onlara dair auditor hesabatından ibarət olan
sənədə daxil edilmiĢ məlumatlarla əlaqəli auditorun
məsuliyyətlərindən bəhs edir. Həmin məlumatlar aĢağıdakıları əhatə
edə bilər:


Ġllik hesabata daxil edilmiĢ digər məlumatlarda əks etdirildiyi kimi
məsələlərdən bəzilərini və ya hamısını (məs., icmal maliyyə
hesabatları və onlara dair auditor hesabatı icmal illik hesabata daxil
edildikdə); yaxud



Ġllik hesabata daxil edilmiĢ digər məlumatlarda əks etdirilməyən
məsələləri.

A13. Ġcmal maliyyə hesabatları və onlara dair auditor hesabatından ibarət
olan sənədə daxil edilmiĢ məlumatlarla tanıĢ olduqda auditora həmin
məlumatların yanıldıcı olduğu məlum ola bilər və müvafiq tədbir
görmək zərurəti yarana bilər. Müvafiq etika normalarına14 uyğun
olaraq auditordan tələb olunur ki, onun fikrincə əhəmiyyətli dərəcədə
14

Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları ġurasının ―PeĢəkar Mühasiblərin Etika
Məcəlləsi‖ (IESBA Məcəlləsi), 110.2-ci paraqraf.
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saxta və ya yanlıĢ ifadələr, düĢünmədən verilən ifadələr və ya
məlumatlar ehtiva edən, yaxud daxil edilməsi zəruri olan
məlumatların daxil edilməməsi və ya anlaĢılmaz Ģəkildə verilməsi
yanlıĢlığa yol verə biləcəyi halda bu cür daxil edilməyən və
ya anlaĢılmaz Ģəkildə verilən məlumatlardan qəsdlə istifadə etməsin.
İllik hesabatdakı digər məlumatlar kimi məsələlərin bəziləri və ya hamısı əks
etdirilən icmal maliyyə hesabatlarından ibarət olan sənədə daxil edilmiş
məlumatlar
A14. Məlumatlar icmal maliyyə hesabatlarından və onlara dair auditor
hesabatından ibarət olan sənədə daxil edildikdə və həmin
məlumatlarda illik hesabata daxil edilmiĢ digər məlumatlar kimi
məsələlərin bəziləri və ya hamısı əks etdirildikdə 720 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq həmin digər məlumatlara dair yerinə
yetirilmiĢ iĢ bu BAS-ın 14-15-ci paraqraflarının məqsədləri üçün
uyğun ola bilər.
A15. Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatında digər
məlumatlarda düzəliĢ edilməmiĢ əhəmiyyətli təhrif aĢkar olunduqda
və həmin düzəliĢ edilməmiĢ təhrif icmal maliyyə hesabatları və
onlara dair auditor hesabatından ibarət olan sənədə daxil edilmiĢ
məlumatlarda əks etdirildikdə icmal maliyyə hesabatları ilə həmin
məlumatlar arasında əhəmiyyətli uyğunsuzluq mövcud ola bilər və
ya həmin məlumatlar yanıldıcı ola bilər.

A16. Konkret vəziyyətlərə uyğunlaĢdırılmıĢ 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ)
BAS rəhbərliyin məlumatlara zəruri düzəliĢər etməkdən imtina
etməsinə müvafiq cavab tədbirlərini müəyyən etməkdə, o cümlədən
icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatına təsiri nəzərə
almaqda auditor üçün faydalı ola bilər.
Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı
Auditor hesabatının elementləri
Adı (Ġst: Paraq. 16(a))
A17. Hesabatın adında onun müstəqil auditor tərəfindən hazırlandığı
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göstərilir (məsələn, ―Müstəqil auditorun hesabatı‖), bu da onu
bildirir ki, auditor müstəqilliklə əlaqədar bütün tətbiq olunan
etik tələblərə əməl etmiĢdir. Bu, müstəqil auditorun hesabatını
digər Ģəxslərin hesabatından fərqləndirməyə imkan verir.
Hesabatın ünvanlandığı Ģəxs (Ġst: Paraq. 16(b), 17)
A18. Ġcmal maliyyə hesabatlarının ünvanlandığı Ģəxslərin müvafiqliyinin auditor qiymətləndirməsinə təsir edə biləcək amillərə
tapĢırığın Ģərtləri, müəssisənin fəaliyyətinin xüsusiyyəti və icmal
maliyyə hesabatlarının təyinatı daxildir.
Ġcmal maliyyə hesabatlarının müəyyən edilməsi (Ġst: Paraq. 16(c))
A19. Auditor icmal maliyyə hesabatlarının icmal maliyyə hesabatları və
onlara dair auditor hesabatı olmayan məlumatlardan ibarət olan
sənədə daxil ediləcəyindən xəbər tutduqda, təqdimatın forması imkan verirsə, auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının
təqdim edildiyi səhifələrin nömrəsini göstərməyi zəruri hesab edə
bilər. Bu, istifadəçilərə auditor hesabatının aid olduğu icmal
maliyyə hesabatlarını müəyyənləĢdirməkdə kömək edəcəkdir.
Auditor hesabatının tarixi (Ġst. Paraq. 16(m), 18)
A20. Ġcmal maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını təsdiqləmək və onlara görə məsuliyyəti öhdəsinə götürmək üzrə səlahiyyət verilmiĢ
Ģəxs və ya Ģəxslər tapĢırığın Ģərtləri, müəssisənin fəaliyyətinin
xüsusiyyəti və icmal maliyyə hesabatlarının məqsədi ilə müəyyənləĢdirilir.
Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatına istinad
(Ġst: Paraq.19)
A21. Bu BAS-ın 19(i) paraqrafına əsasən auditordan tələb olunur ki,
auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı
701 saylı BAS-a15 uyğun olaraq əks etdirilmiĢ bir və ya bir neçə əsas
audit məsələsi barədə məlumatverməni əhatə etdikdə, icmal maliyyə
hesabatlarına dair auditor hesabatına bəyanat daxil etsin. Bununla
yanaĢı icmal maliyyə hesabatları üzrə auditor hesabatında ayrı-ayrı
əsas audit məsələlərini təsvir etmək auditordan tələb olunmur.
A22. 19-cu paraqrafa əsasən tələb edilən bəyanat(lar) və Ģərh(lər) həmin
15

701 saylı BAS, 13-cü paraqraf.
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məsələlər diqqəti cəlb etmək üçün nəzərdə tutulmuĢdur və auditi
aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı ilə tanıĢlığı əvəz
etmir. Zəruri Ģərhlər həmin məsələlərin xüsusiyyəti barədə məlumat
vermək üçün nəzərdə tutulmuĢdur və auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatları üzrə auditor hesabatındakı müvafiq mətni bütövlükdə
təkrarlamamalıdır.
Nümunələr (Ġst: Paraq. 16, 19-21)
A23. Bu BAS-ın Əlavəsində aĢağıdakıları müxtəlif qaydada əks etdirən
icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının nümunələri
verilmiĢdir:
(a) Müsbət rəy;
(b) Auditorun haqqında fərqli rəylər verdiyi auditi aparılmıĢ
maliyyə hesabatlarına əsaslanmıĢ auditor hesabatı;
(c) Fərqli rəy;
(d) 720 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq digər məlumatlarda
düzəliĢ edilməmiĢ təhrifləri təsvir edən bəyanat
daxil edilmiĢ, auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına əsaslanan
auditor hesabatı; habelə
(e) ―Fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik‖
bölməsi və əsas audit məsələləri barədə məlumatvermə daxil edilmiĢ,
auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına əsaslanan auditor hesabatı.
A24. Əgər auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarında müqayisəli məlumatlar varsa, ehtimal edilir ki, icmal maliyyə hesabatlarında da
müqayisəli məlumatlar olacaqdır. Auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatlarında müqayisəli məlumatlar müqayisəli göstəricilər
və ya müqayisəli maliyyə məlumatları kimi nəzərdən keçirilə
bilər. 710 saylı BAS-da bu fərqin maliyyə hesabatlarına dair auditor
rəyinə necə təsir etdiyi, o cümlədən əvvəlki dövrlərin maliyyə
hesabatlarının auditini aparmıĢ digər auditorlara istinadlar təsvir
edilir.
A25.

Müqayisəli məlumatların əks olunmamasının mümkün olmasını
müəyyənləĢdirən auditor rəyinə təsir edə biləcək Ģərtlərə icmal
maliyyə hesabatlarının xüsusiyyəti və təyinatı, tətbiq olunan me-
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yarlar və icmal maliyyə hesabatlarının məqsədli istifadəçilərinin
məlumat ehtiyacları daxildir.
Ġcmal maliyyə hesabatları ilə birlikdə təqdim edilən auditi aparılmamıĢ
əlavə məlumatlar (Ġst: Paraq. 25)
A26. Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları auditi aparılmamıĢ əlavə
məlumatlarla birlikdə təqdim edildikdə, tətbiq olunmalı tələblərin
və tövsiyələrin, zərurət olduqda, uyğunlaĢdırılaraq, 25-ci
paraqrafın tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün faydalı ola biləcəyi
700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da16 əks etdirilmiĢdir.
Auditorun iĢtirakı (Ġst: Paraq. 26-27)
A27. Rəhbərliyin tələb olunan tədbirləri yerinə yetirməməsi zamanı
auditorun həyata keçirə biləcəyi digər müvafiq tədbirlərə
məqsədli istifadəçilərin və digər məlum üçüncü Ģəxslərin auditora qeyri-qanuni istinadlar edilməsi ilə əlaqədar məlumatlandırılması daxildir. Auditorun fəaliyyət planı onun qanunla müəyyən
edilmiĢ hüquq və vəzifələrindən asılıdır. Müvafiq olaraq, auditor
hüquq məsləhəti üçün müraciət etməyi məqsədəuyğun hesab edə
bilər.

16

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS, 53-54-cü paraqraflar.
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ƏLAVƏ
(Ġst: Paraq. A23)



Nümunə 1. Müəyyən olunmuĢ meyarlara əsasən hazırlanan icmal
maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı. Auditi aparılmıĢ
maliyyə hesabatlarına dair müsbət rəy ifadə edilmiĢdir. Ġcmal
maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixi icmal maliyyə
hesabatlarının əmələ gəldiyi maliyyə hesabatlarına dair auditor
hesabatının tarixindən sonrakı tarixə müəyyən edilmiĢdir. Auditi
aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatına ―Fəaliyyətin
fasiləsizliyi ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik‖ bölməsi və əsas
audit məsələləri barədə məlumatvermə daxil edilmiĢdir.



Nümunə 2. Rəhbərlik tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢ və icmal
maliyyə hesabatlarında lazımi qaydada təqdim olunmuĢ meyarlara uyğun hazırlanan icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor
hesabatı. Auditor müəyyənləĢdirmiĢdir ki, bu hallarda tətbiq olunan meyarlar müvafiqdir. Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları
üzrə müsbət rəy ifadə edilmiĢdir. Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair
auditor hesabatının tarixi icmal maliyyə hesabatlarının əmələ
gəldiyi maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixi ilə eyni
tarixə müəyyən edilmiĢdir. Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair
auditor hesabatına digər məlumatlarda düzəliĢ edilməmiĢ əhəmiyyətli
təhrifi təsvir edən bəyanat daxil edilmiĢdir. Həmin düzəliĢ edilməmiĢ
əhəmiyyətli təhrifin aid olduğu digər məlumatlar həm də icmal maliyyə
hesabatları və onlara dair auditor hesabatından ibarət olan sənədə daxil
edilmiĢ məlumatlardır.



Nümunə 3. Rəhbərlik tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢ və icmal
maliyyə hesabatlarında lazımi qaydada təqdim olunmuĢ meyarlara uyğun hazırlanan icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor
hesabatı. Auditor müəyyənləĢdirmiĢdir ki, bu hallarda tətbiq olunan meyarlar müvafiqdir. Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları
üzrə Ģərti müsbət rəy ifadə edilmiĢdir. Ġcmal maliyyə hesabatlarına
dair auditor hesabatının tarixi icmal maliyyə hesabatlarının əmələ
gəldiyi maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixi ilə eyni
tarixə müəyyən edilmiĢdir.
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Nümunə 4. Rəhbərlik tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢ və icmal
maliyyə hesabatlarında lazımi qaydada təqdim olunmuĢ meyarlara uyğun hazırlanan icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor
hesabatı. Auditor müəyyənləĢdirmiĢdir ki, bu hallarda tətbiq olunan meyarlar müvafiqdir. Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları
üzrə mənfi rəy ifadə edilmiĢdir. Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair
auditor hesabatının tarixi icmal maliyyə hesabatlarının əmələ
gəldiyi maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixi ilə eyni
tarixə müəyyən edilmiĢdir.



Nümunə 5. Müəyyən edilmiĢ meyarlara uyğun olaraq hazırlanmıĢ icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatı. Auditi
aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair müsbət rəy ifadə edilmiĢdir.
Auditor bu nəticəyə gəlir ki, icmal maliyyə hesabatlarına dair müsbət rəy ifadə etmək mümkün deyildir. Ġcmal maliyyə hesabatlarına
dair auditor hesabatının tarixi icmal maliyyə hesabatlarının əmələ
gəldiyi maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixi ilə eyni
tarixə müəyyən edilmiĢdir.
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Nümunə 1:
TapĢırığın yerinə yetirilməsinin Ģərtləri:


Listinq subyekti olan müəssisənin auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatları üzrə müsbət rəy ifadə edilmiĢdir;



Ġcmal maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün müəyyən
edilmiĢ meyarlar mövcuddur;



Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixi
icmal maliyyə hesabatlarının əmələ gəldiyi maliyyə
hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixindən sonrakı
tarixə müəyyən edilmiĢdir.



Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatına
“Fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik”
bölməsi daxil edilmiĢdir.



Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatına
əsas audit məsələləri barədə məlumatvermə daxil edilmiĢdir.17

ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ MÜSTƏQĠL
AUDĠTORUN HESABATI
[Müvafiq ünvan sahibinə]

31 dekabr 20X1-ci il tarixinə icmal mühasibat balansından, icmal mənfəət və zərərlər hesabatından, kapitalda dəyiĢikliklər icmal hesabatından, göstərilən tarixdə baĢa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti
icmal hesabatından, habelə əlaqəli qeydlərdən ibarət əlavə
edilən icmal maliyyə hesabatı ABC Ģirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il tarixində baĢa çatan il üçün auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları əsasında
hazırlanmıĢdır.
Bizim fikrimizcə, əlavə edilmiĢ icmal maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli
aspektlər baxımından [müəyyən edilmiĢ meyarları təsvir edin əsasən auditi
17

701 saylı BAS-ın 15-ci paraqrafında izah olunduğuna əsasən fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə
əlaqəli qeyri-müəyyənlik xüsusiyyətinə görə əsas audit məsələsidir, lakin 570 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-ın 22-ci paraqrafına uyğun olaraq onun haqqında auditor hesabatının ayrıca
bölməsində məlumat verilməlidir.
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aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına uyğundur (və ya onların icmalını ədalətli
şəkildə təqdim edir).
Ġcmal maliyyə hesabatları
Ġcmal maliyyə hesabatları [ABC Ģirkətinin auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasında tətbiq olunan maliyyə hesabatları
çərçivələrini təsvir edin] üzrə tələb edilən bütün məlumatları açıqlamır.
Bu səbəbdən icmal maliyyə hesabatları və onlara dair auditor
hesabatı ilə tanıĢlıq auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları və onlara dair
auditor hesabatı ilə tanıĢlığı əvəz edə bilməz. Həmin icmal maliyyə
hesabatları və auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları göstərilən auditi
aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair hesabatımızın tarixindən sonra baĢ
vermiĢ hadisələrin təsirini əks etdirmir.
Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları və onlara dair hesabatımız
Biz 15 fevral 20X2-ci il tarixli hesabatımızda auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatlarına dair müsbət rəy ifadə etdik. Həmin hesabata aĢağıdakılar da daxil
edilmiĢdir:


―Fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik‖ bölməsi. Bu
bölmə diqqəti auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına daxil edilmiĢ 6 saylı Qeydə
yönəldir. Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının 6 saylı Qeydində göstərilir ki,
31 dekabr 20X1-ci il tarixində baĢa çatan il ərzində ABC ġirkəti ZZZ məbləğində
xalis zərər çəkmiĢdir və həmin tarixə ABC ġirkətinin cari öhdəlikləri ümumi
aktivlərdən YYY qədər artıq olmuĢdur. Bu Ģəraitlər və ya hadisələr, 6 saylı
Qeyddə göstərilən digər məsələlərlə yanaĢı ABC ġirkətinin fəaliyyətinin
fasiləsizliyini davam etdirmək qabiliyyətini ciddi Ģübhə altına ala bilən
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olmasını bildirir. Bu məsələlər icmal
maliyyə hesabatlarının 5 saylı Qeydində əks etdirilir.



Digər əsas audit məsələləri barədə məlumatvermə.18 [Əsas audit məsələləri bizim
peĢəkar mühakiməmizə əsasən cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən
çox əhəmiyyət kəsb etmiĢ məsələlərdir.19

18

Fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə əlaqəli əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olmadığı hallarda
əsas audit məsələləri barədə məlumat vermək üçün ifadəyə ―digər‖ sözünü daxil etmək
zəruri deyil.
19
Auditor, icmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının istifadəçiləri üçün faydalı hesab
edilən əsas audit məsələləri barədə əlavə izahat daxil edə bilər.
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Ġcmal maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin
məsuliyyəti20
Rəhbərlik [müəyyən edilmiĢ meyarları təsvir edin] əsasən maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsuliyyət daĢıyır.
Auditorun məsuliyyəti
Bizim vəzifəmiz 810 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġcmal maliyyə hesabatlarına
dair hesabatvermə tapĢırığı‖ beynəlxalq audit standartına (BAS) uyğun
aparılmıĢ prosedurlar əsasında icmal maliyyə hesabatlarının bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına
uyğunluğuna (və ya onların icmalını ədalətli Ģəkildə təqdim edilməsinə)
dair rəy bildirməkdir.
[Auditorun imzası]
[Auditorun ünvanı]

BAS

[Auditor hesabatının tarixi]

20

Və ya konkret yurisdiksiyadakı normativ hüquqi mühitdə müvafiq olan digər bir termin.
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810 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə

ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARINA DAĠR HESABATVERMƏ TAPġIRIĞI

Nümunə 2:
TapĢırığın yerinə yetirilməsinin Ģərtləri:


Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair müsbət rəy ifadə
edilmiĢdir.



Meyarlar rəhbərlik tərəfindən iĢlənib hazırlanmıĢ və lazımi
qaydada X qeydində əks etdirilmiĢdir. Auditor bu hallarda
həmin meyarların müvafiq olduğunu müəyyənləĢdirmiĢdir.



Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixi
icmal maliyyə hesabatlarının əmələ gəldiyi maliyyə
hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixi ilə eyni tarixə
müəyyən edilmiĢdir.



Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor
hesabatına digər məlumatlarda düzəliĢ edilməmiĢ əhəmiyyətli
təhrifi təsvir edən bəyanat daxil edilmiĢdir. Həmin düzəliĢ
edilməmiĢ əhəmiyyətli təsvirin aid olduğu digər məlumatlar
həm də icmal maliyyə hesabatları və onlara dair auditor
hesabatından ibarət olan sənədə daxil edilmiĢ məlumatlardır.

ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ MÜSTƏQĠL
AUDĠTORUN HESABATI
[Müvafiq ünvan sahibinə]
Rəy
31 dekabr 20X1-ci il tarixinə icmal mühasibat balansından, icmal
mənfəət və zərərlər hesabatından, kapitalda dəyiĢikliklər haqqında
icmal hesabatdan, göstərilən tarixdə baĢa çatan il üçün pul vəsaitlərinin
hərəkəti haqqında icmal hesabatdan, habelə əlaqəli qeydlərdən ibarət
olan icmal maliyyə hesabatları ABC Ģirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il
tarixində baĢa çatan il üzrə auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları əsasında
hazırlanmıĢdır.
Bizim fikrimizcə, əlavə edilmiĢ icmal maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli
aspektlər baxımından X Qeydində göstərilən meyarlara əsasən auditi aparılmıĢ
maliyyə hesabatlarına uyğundur (və ya onların icmalını ədalətli Ģəkildə təqdim
edir).

810 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə
1264

ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARINA DAĠR HESABATVERMƏ TAPġIRIĞI

Ġcmal maliyyə hesabatları
Ġcmal maliyyə hesabatları [ABC Ģirkətinin auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasında tətbiq olunan maliyyə hesabatları
çərçivələrini təsvir edin] üzrə tələb edilən bütün məlumatları
açıqlamır. Bu səbəbdən icmal maliyyə hesabatları və onlara dair auditor
hesabatı ilə tanıĢlıq auditi aparılmıĢ hesabatları və onlara dair auditor hesabatı
ilə tanıĢlığı əvəz edə bilməz.
Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları və onlara dair hesabatımız
Biz 15 fevral 20X2-ci il tarixli hesabatımızda auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatlarına dair müsbət rəy ifadə etdik. [Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları
20X1-ci ilin illik hesabatına daxil edilmiĢdir. Auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatlarına dair auditor hesabatına 20X1-ci ilin illik hesabatının ―Rəhbərlik
tərəfindən müzakirə olunması və təhlil edilməsi‖ bölməsindəki digər
məlumatlarda düzəliĢ edilməmiĢ əhəmiyyətli təhrifi təsvir edən bəyanat daxil
edilmiĢdir, habelə oradakı digər məlumatlarda düzəliĢ edilməmiĢ əhəmiyyətli
təhriflər 20X1-ci ilin icmal illik hesabatına da daxil edilmiĢdir.] [Digər
məlumatlarda düzəliş edilməmiş əhəmiyyətli təhrifi təsvir edin.
Ġcmal maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin
məsuliyyəti21
Rəhbərlik X qeydində təsvir edilən meyarlara əsasən icmal maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsuliyyət daĢıyır.
Bizim vəzifəmiz 810 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġcmal maliyyə hesabatlarına
dair hesabatvermə tapĢırığı‖ beynəlxalq audit standartına (BAS) uyğun
aparılmıĢ prosedurlar əsasında icmal maliyyə hesabatlarının bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına
uyğunluğuna (və ya onların icmalını ədalətli Ģəkildə təqdim edilməsinə) dair rəy
bildirməkdir.
[Auditorun imzası]
[Auditorun ünvanı]
[Auditor hesabatının tarixi]

21

Yaxud konkret yurisdiksiyadakı normativ hüquqi mühitdə müvafiq olan digər bir termin.
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810 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə

BAS

Auditorun məsuliyyəti

ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARINA DAĠR HESABATVERMƏ TAPġIRIĞI

Nümunə 3:
TapĢırığın yerinə yetirilməsinin Ģərtləri:


Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair Ģərti müsbət
rəy ifadə edilmiĢdir;



Meyarlar rəhbərlik tərəfindən iĢlənib hazırlanmıĢ və lazımi
qaydada X qeydində əks etdirilmiĢdir. Auditor bu hallarda
həmin meyarların müvafiq olduğunu müəyyənləĢdirmiĢdir.



Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixi
icmal maliyyə hesabatlarının əmələ gəldiyi maliyyə
hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixi ilə eyni
müəyyən edilmiĢdir.

ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ MÜSTƏQĠL
AUDĠTORUN HESABATI
[Müvafiq ünvan sahibinə]
Rəy
31 dekabr 20X1-ci il tarixinə icmal mühasibat balansından, icmal mənfəət və zərərlər hesabatından, kapitalda dəyiĢikliklər icmal hesabatından, göstərilən tarixdə baĢa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti
icmal hesabatından, habelə əlaqəli qeydlərdən ibarət olan icmal
maliyyə hesabatı ABC Ģirkətinin (ġirkət) 31 dekabr 20X1-ci il tarixində baĢa çatan il üçün auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları əsasında
hazırlanmıĢdır. Biz 15 fevral 20X2-ci il tarixli hesabatımızda həmin
maliyyə hesabatlarına dair Ģərti müsbət rəy ifadə etdik.22
Bizim fikrimizcə, əlavə edilmiĢ icmal maliyyə hesabatları bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından X Qeydində göstərilən meyarlara
əsasən auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına uyğundur (və ya onların
icmalını ədalətli şəkildə təqdim edir). Lakin bu icmal maliyyə
hesabatları 31 dekabr 20X1-ci il tarixində baĢa çatan il üçün ABC
Ģirkətinin auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları həcmində təhrifləri əks
etdirir.
22

Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatına daxil edilmiĢ Ģərti müsbət rəyə
edilən belə istinadın icmal maliyyə hesabatlarının ―Rəy‖ paraqrafında verilməsi auditorun
icmal maliyyə hesabatlarına dair Ģərti müsbət rəy ifadə etməsinə baxmayaraq, icmal
maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhrif olunmuĢ auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarını
əks etdirməsini baĢa düĢməyə istifadəçilərə kömək edir.

810 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə
1266

ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARINA DAĠR HESABATVERMƏ TAPġIRIĞI

Ġcmal maliyyə hesabatları
Ġcmal maliyyə hesabatları [ABC Ģirkətinin auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasında tətbiq olunan maliyyə hesabatları
çərçivələrini təsvir edin] üzrə tələb edilən bütün məlumatları
açıqlamır. Bu səbəbdən icmal maliyyə hesabatları və onlara dair auditor
hesabatı ilə tanıĢlıq auditi aparılmıĢ hesabatları və onlara dair auditor hesabatı
ilə tanıĢlığı əvəz edə bilməz.
Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları və onlara dair hesabatımız
Biz 15 fevral 20X2-ci il tarixli hesabatımızda auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatlarına dair Ģərti müsbət rəy ifadə etdik. ġərti müsbət rəy üçün
əsas [rəhbərliyin mal-material ehtiyatlarını aĢağı maya dəyəri və xalis
satıĢ dəyəri ilə göstərməsi deyil, yalnız maya dəyəri ilə uçota alması və
bunun da Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarından kənara
çıxması olmuĢdur. ġirkətin mühasibat uçotunun sənədlərində görünür
ki, əgər ehtiyatlar ən aĢağı maya dəyəri və xalis satıĢ dəyəri ilə uçota
alınsaydı, uçota alınmıĢ maya dəyəri ilə xalis satıĢ dəyəri arasında
fərq xxx olardı. Deməli, satıĢın dəyəri xxx qədər artmıĢ olar, mənfəət
vergisi, xalis mənfəət və xüsusi kapital, müvafiq olaraq, xxx, xxx və
xxx qədər azalmıĢ ola bilərdi.
Ġcmal maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin
məsuliyyəti23

Auditorun məsuliyyəti
Bizim vəzifəmiz 810 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġcmal maliyyə hesabatlarına
dair hesabatvermə tapĢırığı‖ beynəlxalq audit standartına (BAS) uyğun
aparılmıĢ prosedurlar əsasında icmal maliyyə hesabatlarının bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına
uyğunluğuna (və ya onların icmalını ədalətli Ģəkildə təqdim edilməsinə) dair rəy
bildirməkdir.
[Auditorun imzası]

23

Və ya konkret yurisdiksiyadakı normativ hüquqi mühitdə müvafiq olan digər bir termin.
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810 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə

BAS

Rəhbərlik auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının X qeydində təqdim
edilən meyarlara əsasən icmal maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə
məsuliyyət daĢıyır.

ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARINA DAĠR HESABATVERMƏ TAPġIRIĞI

[Auditorun ünvanı]
[Auditor hesabatının tarixi]

810 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə
1268

ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARINA DAĠR HESABATVERMƏ TAPġIRIĞI

Nümunə 4:
TapĢırığın yerinə yetirilməsinin Ģərtləri:


Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair mənfi rəy ifadə
edilmiĢdir;



Meyarlar rəhbərlik tərəfindən iĢlənib hazırlanmıĢ və lazımi qaydada
X qeydində təqdim edilmiĢdir. Auditor bu hallarda
həmin meyarların müvafiq olduğunu müəyyənləĢdirmiĢdir.



Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixi
icmal maliyyə hesabatlarının əmələ gəldiyi maliyyə
hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixi ilə eyni müəyyən
edilmiĢdir.

ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ MÜSTƏQĠL
AUDĠTORUN HESABATI
[Hesabatın ünvanlandığı Ģəxs]
Rəy verməkdən imtina

Hesabatımızın ―Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları və onlara dair
hesabat‖ bölməsində müzakirə edilən auditi aparılmıĢ maliyyə hesabat-larına
dair mənfi rəyin nəticəsində əlavə edilmiĢ icmal maliyyə hesabatlarına dair rəy
ifadə etmək məqsədəuyğun deyil.
Ġcmal maliyyə hesabatları
Ġcmal maliyyə hesabatları [ABC Ģirkətinin auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasında tətbiq olunan maliyyə hesabatları
çərçivələrini təsvir edin] üzrə tələb edilən bütün məlumatları açıqlamır.
Bu səbəbdən icmal maliyyə hesabatları və onlara dair auditor hesabatı
ilə tanıĢlıq auditi aparılmıĢ hesabatları və onlara dair auditor hesabatı
ilə tanıĢlığı əvəz edə bilməz.

1269

810 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə

BAS

31 dekabr 20X1-ci il tarixinə icmal mühasibat balansından, icmal mənfəət və zərərlər hesabatından, kapitalda dəyiĢikliklər icmal hesabatından və göstərilən tarixdə baĢa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti
icmal hesabatından, habelə əlaqəli qeydlərdən ibarət olan
icmal maliyyə hesabatları ABC Ģirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il
tarixində baĢa çatan il üçün auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları
əsasında hazırlanmıĢdıır.

ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARINA DAĠR HESABATVERMƏ TAPġIRIĞI

Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları və onlara dair hesabat
15 fevral 20X2-ci il tarixli hesabatımızda biz ABC Ģirkətinin 31 dekabr
20X1-ci il tarixində baĢa çatan il üçün maliyyə hesabatlarına dair
mənfi rəy bildirmiĢik. Mənfi rəy üçün əsas [mənfi auditor rəyi üçün
əsasları təsvir edin] olmuĢdur.
Ġcmal maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin
məsuliyyəti24
Rəhbərlik auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarının X qeydində təqdim
edilən meyarlara əsasən maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün
məsuliyyət daĢıyır.
Auditorun məsuliyyəti
Bizim vəzifəmiz 810 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġcmal maliyyə hesabatlarına
dair hesabatvermə tapĢırığı‖ beynəlxalq audit standartına (BAS) uyğun
aparılmıĢ prosedurlar əsasında icmal maliyyə hesabatlarının bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına
uyğunluğuna (və ya onların icmalının ədalətli şəkildə təqdim edilməsinə)
dair rəy bildirməkdir.
[Auditorun imzası]
[Auditorun ünvanı]
[Auditor hesabatının tarixi]

24

Yaxud konkret yurisdiksiyadakı normativ hüquqi mühitdə müvafiq olan digər bir termin.

810 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə
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ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARINA DAĠR HESABATVERMƏ TAPġIRIĞI

Nümunə 5:
TapĢırığın yerinə yetirilməsinin Ģərtləri:


Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına dair müsbət rəy ifadə
edilmiĢdir;



Ġcmal maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə müəyyən
edilmiĢ meyarlar mövcuddur;



Auditor icmal maliyyə hesabatlarına dair müsbət rəy ifadə
etməyin mümkün olmaması qənaətinə gəlir.



Ġcmal maliyyə hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixi
icmal maliyyə hesabatlarının əmələ gəldiyi maliyyə
hesabatlarına dair auditor hesabatının tarixi ilə eyni
müəyyən edilmiĢdir.

ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ MÜSTƏQĠL
AUDĠTORUN HESABATI
[Hesabatın ünvanlandığı Ģəxs]
Rəy verməkdən imtina

Bizim fikrimizcə, ―Mənfi rəy üzrə əsaslar‖ paraqrafında təsvir olunan
məsələnin əhəmiyyətliliyi baxımından, əlavə edilmiĢ icmal
maliyyə hesabatları [müəyyən edilmiĢ meyarları təsvir etmək] uyğun
olaraq, 31 dekabr 20X1-ci il tarixində baĢa çatan il üçün ABC Ģirkətinin
auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına uyğun deyildir (və ya onların
icmalını ədalətli şəkildə təqdim etmir).
Mənfi rəy üçün əsaslar
[Ġcmal maliyyə hesabatlarının bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından
tətbiq edilən meyarlara əsasən auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına
uyğun olmamasına (və ya və ya onların icmalını ədalətli şəkildə təqdim
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810 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə

BAS

31 dekabr 20X1-ci il tarixinə icmal mühasibat balansından, icmal mənfəət və zərərlər hesabatından, kapitalda dəyiĢikliklər icmal hesabatından və göstərilən tarixdə baĢa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti
icmal hesabatından, habelə əlaqəli qeydlərdən ibarət olan
icmal maliyyə hesabatları ABC Ģirkətinin 31 dekabr 20X1-ci il
tarixində baĢa çatan il üçün auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları
əsasında hazırlanmıĢdır.

ĠCMAL MALĠYYƏ HESABATLARINA DAĠR HESABATVERMƏ TAPġIRIĞI

etməməyə) səbəb olan məsələni təsvir edin].
Ġcmal maliyyə hesabatları
Ġcmal maliyyə hesabatları [ABC Ģirkətinin auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasında tətbiq olunan maliyyə hesabatları
çərçivələrini təsvir edin] üzrə tələb edilən bütün məlumatları açıqlamır.
Bu səbəbdən icmal maliyyə hesabatları və onlara dair auditor hesabatı ilə
tanıĢlıq auditi aparılmıĢ hesabatları və onlara dair auditor hesabatı ilə
tanıĢlığı əvəz edə bilməz.
Auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatları və onlara dair hesabat
15 fevral 20X2-ci il tarixli hesabatımızda biz auditi aparılmıĢ maliyyə
hesabatlarına dair müsbət rəy bildirmiĢik.
Ġcmal maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin
məsuliyyəti25
Rəhbərlik [müəyyən edilmiĢ meyarları təsvir edin əsasən icmal maliyyə
hesabatlarının hazırlanması üçün məsuliyyət daĢıyır.
Auditorun məsuliyyəti
Bizim vəzifəmiz 810 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġcmal maliyyə hesabatlarına
dair hesabatvermə tapĢırığı‖ beynəlxalq audit standartına (BAS) uyğun
aparılmıĢ prosedurlar əsasında icmal maliyyə hesabatlarının bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına
uyğunluğuna (və ya onların icmalının ədalətli şəkildə təqdim edilməsinə)
dair rəy bildirməkdir.
[Auditorun imzası]
[Auditorun ünvanı]
[Auditor hesabatının tarixi]

25

Yaxud konkret yurisdiksiyadakı normativ hüquqi mühitdə müvafiq olan digər bir termin.

810 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS.
Əlavə
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1000 saylı beynəlxalq audit praktikası qeydləri (BAPQ) ―Maliyyə
alətlərinin auditi üzrə xüsusi mülahizələr‖ Beynəlxalq keyfiyyətə
nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə standartlara ön söz‖ ilə birlikdə oxunmalıdır. BAPQ-lər auditorların
üzərinə beynəlxalq audit standartlarından (BAS) kənara çıxan
heç bir əlavə tələb qoymur, eynilə həmin auditor yoxlamasına
aidiyyəti olan bütün BAS-lara əməl etmək üzrə auditorun
məsuliyyətini dəyiĢmir. BAPQ-lər auditorlara praktik yardım
təqdim edir. Onların milli standartlar üçün məsuliyyət daĢıyan
Ģəxslər tərəfindən yayılması və ya müvafiq milli sənədlərin
hazırlanmasında istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. BAPQ-lər,
həmçinin, Ģirkətləri öz tədris proqramlarının və daxili normativ
sənədlərin yaradılmasında istifadə edə biləcəyi materiallarla
təmin edir.
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GiriĢ
1.

Maliyyə alətləri müxtəlif məqsədlərlə bütün ölçülərdə olan
maliyyə və qeyri-maliyyə müəssisələri tərəfindən istifadə oluna
bilər. Bəzi müəssisələr böyük aktivlərə və geniĢ miqyaslı
əməliyyatlara malik olduqları halda, digərləri yalnız daha az
maliyyə aləti əməliyyatlarında iĢtirak edirlər. Bəzi müəssisələr
riskləri qəbul etmək və bundan fayda götürmək üçün maliyyə
alətlərində müvafiq mövqeyə malik ola bildikləri halda, digər
müəssisələr hedcləmə (maliyyə bazarlarında risklərin sığortalanmasına yönəlmiĢ tədbirlər – Tərc.) və ya riskləri idarəetmə yolu
ilə xüsusi riskləri azaltmaq məqsədilə maliyyə alətlərindən
istifadə edə bilərlər. Bu beynəlxalq audit praktikası qeydləri
(BAPQ) təsvir edilən situasiyaların hamısına tətbiq olunur.

2.

AĢağıdakı beynəlxalq audit standartlarının (BAS) maliyyə
alətlərinin auditinə birbaĢa aidiyyəti vardır: 540 saylı BAS1
uçot qiymətləndirmələrinin, eləcə də ədalətli dəyərlə
qiymətləndirilmiĢ maliyyə alətləri ilə əlaqədar uçot qiymətləndirmələrinin auditi ilə bağlı auditorun məsuliyyətindən bəhs
edir;
(a) 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS2 və 330 saylı BAS3
əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və
qiymətləndirilməsi və həmin risklərə qarĢı cavab tədbirlərindən bəhs edir; habelə
(b) 500 saylı BAS4 nəyin audit sübutu ola biləcəyindən və auditor rəyini ifadə etmək üçün əsaslandırılmıĢ nəticəyə gələ
bilmək naminə yetərli müvafiq audit sübutları əldə etməkdən ötrü audit prosedurlarının iĢlənib hazırlanması və
yerinə yetirilməsi üzrə auditorun məsuliyyətindən bəhs edir.

3.

Bu BAPQ aĢağıdakıları təqdim etmək məqsədilə iĢlənib hazırlanmıĢdır:

1

540 saylı ―Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin və əlaqəli
açıqlamaların auditi‖ BAS.
2
315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər
riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS.
3
330 saylı ―QiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı auditorların cavab tədbirləri‖ BAS.
4
500 saylı ― Audit sübutu‖ BAS.
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(a) Maliyyə alətləri haqqında əsas məlumatlar (I bölmə); habelə
(b) Maliyyə alətləri ilə əlaqədar audit mülahizələrinin təsviri.

(Bölmə II)
BAPQ auditorlara praktik yardım təqdim edir. Nəzərdə tutulur
ki, bu qeydlər milli standartlar üçün məsul olan Ģəxslər tərəfindən
yayılmalı və ya müvafiq milli sənədlərin iĢlənib hazırlanmasında
istifadə edilməlidir. Həmçinin, Ģirkətlər öz tədris proqramlarını
və daxili normativ sənədləri hazırlayarkən bu BAPQ-ın materiallarından istifadə edə bilərlər.
4.

Bu BATQ istənilən ölçülü müəssisələrə tətbiq oluna bilər, çünki
maliyyə alətlərindən istifadə edərkən bütün müəssisələr
əhəmiyyətli təhriflər riskinə məruz qala bilərlər.

5.

Bu BAPQ-də qiymətləndirmə üzrə tövsiyələr5 daha çox ədalətli
dəyər üzrə qiymətləndirilən və ya açıqlanan maliyyə alətlərinə
aiddir, digər məsələlər üzrə (qiymətləndirmədən baĢqa) tövsiyələr
isə eyni dərəcədə ədalətli dəyər və ya amortizasiya dəyəri üzrə
qiymətləndirilmiĢ maliyyə alətlərinə tətbiq edilir. Bu BAPQ həm
maliyyə aktivlərinə, həm də maliyyə öhdəliklərinə tətbiq edilir.
Bu BAPQ aĢağıdakı alətlərə tətbiq edilmir:
(a) Pul vəsaitləri, sadə kreditlər, ticarət əməliyyatları üzrə debitor və kreditor borcları kimi ən sadə maliyyə alətlərinə;
(b) Birjada qiymətləndirilməyən payçı alətlərə investisiyalara;
yaxud

6.

5

Bu BAPQ-də, həmçinin, hedcləmə əməliyyatlarının uçotu,
əməliyyatın əvvəlində (adətən, ―birinci günün mənfəəti (zərəri)‖
kimi ifadə edilən) mənfəət (zərər), qarĢılıqlı hesablaĢma, risklərin
ötürülməsi və ya borclar üzrə mümkün itkilər üçün ehtiyatın
yaradılması da daxil olmaqla, ucuzlaĢma kimi maliyyə alətlərinin
xüsusi mühasibat uçotu məsələlərindən bəhs edilmir. Bu
məsələlərin maliyyə alətlərinin uçotu ilə əlaqəli ola bilməsinə
baxmayaraq, uçotun xüsusi tələblərinin təhlili üzrə auditorun
vəzifələrinin təsviri bu BAPQ-nin əhatə dairəsinə daxil deyildir.

Bu BAPQ-də ―qiymətləndirmə‖ və ―ölçmə‖ terminləri sinonim kimi iĢlədilir.

1277

1000 saylı BAPQ

BAPQ

(c) Sığorta müqavilələrinə

MALĠYYƏ ALƏTLƏRĠNĠN AUDĠTĠ ÜZRƏ XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR

7.

BAS-lara uyğun audit rəhbərliyin və müvafiq olarsa, idarəetməyə
məsul Ģəxslərin müəyyən vəzifələri, o cümlədən ədalətli dəyər
üzrə qiymətləndirmələr vəzifəsini öz üzərinə götürməsi
mülahizəsinə əsaslanaraq aparılır. Bu BAPQ rəhbərlik və
idarəetməyə məsul Ģəxslərin üzərinə nə bir məsuliyyət qoyur,
nə də onların məsuliyyətini tənzimləyən qanun və qaydaları ləğv
edir.

8.

Bu BAPQ ümumi təyinatlı ədalətli təqdimat çərçivələri kontekstində iĢlənib hazırlanmıĢ, lakin konkret hallardan asılı olaraq,
maliyyə hesabatlarının digər çərçivələrinin, məsələn, xüsusi təyinatlı çərçivələrin tətbiqində də faydalı ola bilər.

9.

Bu BAPQ-də əsas diqqət qiymətləndirmələr haqqında təsdiqləmələrə, məlumatların təqdimatına və açıqlanmasına yetirilir, həmçinin, nisbətən az təfərrüatlı olsa da, tamlıq,
dəqiqlik,mövcudluq, hüquqlar və öhdəliklər də nəzərdən keçirilir.

10.

Maliyyə alətləri 540 saylı BAS-da ―uçot qiymətləndirmələrinə
və əlaqəli açıqlamalara xas olan qiymətləndirmənin qeyridürüstlüyü‖6 kimi müəyyənləĢdirilən qiymətləndirmələrin qeyrimüəyyənliklərinə həssasdır. Qiymətləndirmələrin qeyrimüəyyənliyi, digər amillərlə yanaĢı, maliyyə alətlərinin
mürəkkəbliyindən asılıdır. Maliyyə alətlərinin qiymətləndirməsini təsdiqləyən məlumatların xüsusiyyəti və etibarlılığı
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər ki, bu da onların
qiymətləndirilməsinin qeyri-müəyyənliyinə təsir göstərir.
Bu BAPQ-də ədalətli dəyər qiymətləndirmələri ilə bağlı
olan qiymətləndirmələrin qeyri-müəyyənliyini bildirmək üçün
―qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliyi‖ terminindən istifadə
edilir.

I bölmə. Maliyyə alətləri haqqında əsas məlumatlar
11.

6
7

Maliyyə hesabatlarının müxtəlif çərçivələri maliyyə alətlərinin
müxtəlif anlayıĢını nəzərdə tuta bilər. Məsələn, Mühasibat
Uçotunun Beynəlxalq Standartları (MUBS) maliyyə alətini bir
müəssisənin maliyyə aktivinin və digər müəssisənin kapital
aləti və ya maliyyə öhdəliyinin yaranmasına səbəb olan hər
hansı müqavilə kimi müəyyənləĢdirir7. Maliyyə alətləri

540 saylı BAS, 7(c) paraqrafı.
32 saylı ―Maliyyə alətləri‖ mühasibat uçotunun beynəlxalq standartı (MUBS), 11-ci paraqraf.
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qismində pul vəsaitləri, digər müəssisənin pay alətləri, pul
vəsaitlərinin alınması və ya verilməsi və ya maliyyə aktivləri
nin və ya maliyyə öhdəliklərinin mübadiləsi üçün müqavilə
ilə ĢərtləĢdirilmiĢ hüquqlar və ya öhdəliklər, müəssisənin
Ģəxsi pay alətləri ilə ödəniĢi həyata keçirilə bilən müəyyən
müqavilələr, qeyri-maliyyə maddələri haqqında müəyyən
müqavilələr və ya sığorta müqaviləsinin izahına uyğun olmayaraq sığortaçılar tərəfindən verilən müəyyən müqavilələr
çıxıĢ edə bilər. Bu anlayıĢ sadə kredit və depozitlərdən
tutmuĢ mürəkkəb törəmələri, strukturlaĢdırılmıĢ məhsulları
və mal göndərilməsinə dair bəzi müqavilələrə qədər
maliyyə alətlərininin geniĢ spektrini əhatə edir.
Maliyyə alətləri mürəkkəbliyinə görə fərqlənir, hərçənd bu, müxtəlif amillərdən asılı olaraq meydana gələ bilər, məsələn:


Yekcinsliyin olmaması, məsələn, kredit riskinin (deyək ki,
təminatlı borc öhdəliklərinin (CDO)) qiymətləndirilməsi
üçün hər bir və ya böyük miqdarda qruplaĢdırılmıĢ pul vəsaiti axınlarının təhlilini tələb etdikdə, xeyli pul vəsaiti
axınları;



Pul vəsaitinin hərəkətinin müəyyənləĢdirilməsi üçün mürəkkəb
formullar;



Kredit riskləri, opsion müqavilələri və ya uzun icra müddətli maliyyə alətləri nəticəsində yaranan gələcək pul vəsaiti axınlarının qeyri-müəyyənliyi və ya dəyiĢkənliyi.

Bazar Ģəraitində baĢ verən dəyiĢikliklər üzündən pul vəsaitlərinin
hərəkətinin qeyri-sabitliyi nə qədər yüksək olarsa, maliyyə alətinin ədalətli dəyər qiymətləndirməsi də bir o qədər mürəkkəb və
qeyri-müəyyən olar. Bundan əlavə, maliyyə alətlərinin adi halda
qiymətləndirilməsi bəzən xüsusi Ģərtlər, məsələn, aktiv bazarın
itirilməsi və ya maliyyə alətlərinin uzun icra müddəti üzündən
daha çətin və mürəkkəb olur. Törəmə alətlər və ya strukturlaĢdırılmıĢ məhsullar ayrı-ayrı maliyyə alətlərinin uzlaĢmasını
təĢkil etdikdə, onların qiymətləndirilməsi daha mürəkkəb olur.
Bundan əlavə, maliyyə hesabatlarının müəyyən çərçivələrinin tətbiqi zamanı və ya müəyyən bazar Ģəraitlərində maliyyə
alətlərinin uçotu da mürəkkəb ola bilər.
13.

Mürəkkəbliyin daha bir mənbəyi əldə olan maliyyə alətlərinin
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və ya maliyyə alətləri ilə ticarət əməliyyatlarının həcmidir. Adi
faizli svop özlüyündə mürəkkəb olmaya bildiyi halda, daha çox
sayda belə svopa malik olan müəssisə onların müəyyənləĢdirilməsi, qiymətləndirilməsi və onlar ilə əməliyyatların aparılması üçün mürəkkəb məlumat sistemindən istifadə edə bilər.
Maliyyə alətlərindən istifadənin məqsədi və riskləri
14.

Maliyyə alətləri aĢağıdakı məqsədlər üçün istifadə edilə bilər:


Hedcləmə məqsədləri (yəni müəssisənin məruz qaldığı
mövcud risk profilinin dəyiĢdirilməsi), o cümlədən:
o

Gələcək valyuta məzənnəsini müəyyənləĢdirmək
üçün forvard alıĢ-satıĢ məzənnəsi;

o

Svoplardan
istifadə
vasitəsilə
gələcək
faiz dərəcələrini sabit və ya üzən dərəcələrə çevirmək;

o

Müəssisəni xüsusi qiymət dəyiĢikliyindən qorumaq
üçün opsion müqavilələrinin, eləcə də törəmə
alətlərdən ibarət olan müqavilələrin əldə edilməsi;



Ticarət əməliyyatları (məsələn, müəssisəyə qısamüddətli
bazar dəyiĢikliklərindən faydalanmaq üçün
risk
mövqelərindən istifadə etmək imkanının verilməsi
məqsədilə).



Ġnvestisiya məqsədləri (məsələn, müəssisəyə uzunmüddətli
investisiyaların gəlirliyindən faydalanmaq imkanını təmin
etmək).

15.

Maliyyə alətlərindən istifadə etmək müəyyən biznes risklərini,
məsələn, mübadilə məzənnələrində, faiz dərəcələrində və malların qiymətində və ya həmin risklərin uzlaĢmasında dəyiĢiklikləri azalda bilər. Digər tərəfdən, bəzi maliyyə alətlərinə xas olan
mürəkkəblik risklərin artımına gətirib çıxara bilər.

16.

Biznes riskləri və əhəmiyyətli təhriflər riski rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslər aĢağıdakılara yol verdikdə artır:


Maliyyə alətlərindən istifadə etmək risklərini tam olaraq
baĢa düĢmür və həmin riskləri idarə etmək üçün kifayət
qədər bacarıq və təcrübəyə malik olmurlar.



Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
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olaraq, belə riskləri lazımi qaydada qiymətləndirmək üçün
zəruri səriĢtəyə malik olmurlar.


Maliyyə alətləri ilə əməliyyatlara nəzarət üçün yetərli vasitələrə malik olmurlar; yaxud



Riskləri lazımi qaydada hedcləmirlər və ya spekulyativ
əməliyyatlar həyata keçirirlər.

17.

Maliyyə alətlərinin hər hansı birinə xas olan risklərin rəhbərlik
tərəfindən lazımınca baĢa düĢülməməsi rəhbərliyin bu riskləri
müvafiq qaydada idarə etmək bacarığına birbaĢa təsir göstərə
bilər və son nəticədə müəssisənin həyat qabiliyyəti üçün təhlükənin meydana gəlməsinə səbəb olar.

18.

Maliyyə alətlərinə xas olan əsas risklərin siyahısı aĢağıda verilir.
Bu siyahı tam deyildir. Risklərin təsviri və ya onların komponentlərinin təsnifatı zamanı müxtəlif terminologiyadan istifadə edilə bilər.

(b) Bazar riski maliyyə alətinin ədalətli dəyərinin və ya gələcək
pul vəsaitlərinin hərəkətinin bazar qiymətlərindəki dəyiĢikliklər
nəticəsində tərəddüdlər riskidir. Bazar risklərinə valyuta
riski, faiz dərəcəsi riski, əmtəə riski və səhmlərin məzənnəsinin dəyiĢməsi riski aiddir.
(c) Likvidlik riskinə maliyyə alətinin müəyyən edilmiĢ müddətdə müvafiq qiymətə satılmasının qeyri-mümkünlüyü
üzündən maliyyə alətinin satıla və ya alına bilməməsi riski
aiddir.
(d) Əməliyyat riski maliyyə alətlərinin xüsusi emal prosesləri
ilə əlaqəli riskdir. Maliyyə alətinin mürəkkəbliyi artdıqca
əməliyyat riski arta bilər, əməliyyat risklərinin səriĢtəsiz
idarə olunması isə digər risklərin artmasına gətirib çıxara
bilər. Əməliyyat riskinə aĢağıdakılar daxildir:
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(a) Kredit riski (kontragent riski) maliyyə alətinin tərəflərindən
birinin digər tərəfin öhdəliyini yerinə yetirməməsi nəticəsində
maliyyə itkisinə məruz qalmasıdır; bu risk çox vaxt defoltla əlaqədardır. Kredit riskinə hesablaĢma riski, yəni
sövdələĢmə üzrə tərəflərdən biri ilə hesablaĢmanın müĢtəri
və ya kontragentdən alınan mükafat nəzərə alınmadan həyata keçirilməsi riski daxildir.
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(i)

Maliyyə alətlərinin natamam və qeyri-dəqiq uçotu
nəticəsində əməliyyatların təsdiqlənməsi və üzləĢdirilməsi üzərində nəzarət vasitələrinin yetərsizliyi
riski;

(ii)

SövdələĢmələrin lazımi qaydada sənədləĢdirilməməsi və bu sövdələĢmələrin yetərincə monitorinq
olunmaması riski;

(iii)

SövdələĢmələrin yanlıĢ uçota alınması və ya yerinə
yetirilməsi, yaxud yanlıĢ idarə edilməsi riski -- bu da
ticarət əməliyyatlarının ümumi vəziyyətinin yanlıĢ
əks etdirilməsi ilə nəticələnir;

(iv)

ĠĢçilərin qiymətləndirmə metodlarına həddindən artıq
arxayın olması və lazımi yoxlamalar keçirməməsi
riski – bu da əməliyyatların yanlıĢ qiymətləndirilməsinə və bunlara xas olan risklərə gətirib
çıxarır;

(v)

Müəssisənin risklərin idarə edilməsi qayda və prosedurlarında maliyyə alətlərindən istifadənin lazımi
qaydada nəzərə alınmaması riski;

(vi)

Daxili sistemlərin iĢində və proseslərdə yetərsizlik
və çaĢqınlıq və ya kənar hadisələrin baĢlanması
nəticəsində itkilər riski, o cümlədən daxili və ya
kənar mənbələrdən dələduzluq riski;

(vii)

Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsinin tətbiq olunan metodlarının yetərincə və ya vaxtında düzəliĢ
edilməməsi riski;

(viii)

Əməliyyat riskinin elementi olan və son istifadəçi və
ya onun kontragenti tərəfindən müqavilə Ģərtlərinə
və ya qarĢılıqlı hesablaĢma öhdəliklərinə müvafiq
belə icraya mane olan, yaxud onu etibarsız edən
hüquqi və ya tənzimləyici orqanın hərəkətləri
nəticəsində yaranan itkilərlə bağlı hüquqi risk.
Məsələn, hüquqi risk müqavilə üzrə sənədləĢdirmənin
yetərsizliyi və ya düzgün olmaması, müflisləĢmə
halında qarĢılıqlı hesablaĢma haqqında saziĢin icra
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edilə bilməməsi, vergi qanunvericiliyində və ya
müəssisələrə maliyyə alətlərinin müəyyən növlərini
investisiyalaĢdırmağı qadağan edən normativ aktlarda əlveriĢsiz dəyiĢikliklər edilməsi nəticəsində
meydana gələ bilər.
19.

Maliyyə alətlərindən istifadə ilə bağlı risklərə aĢağıdakılar daxildir:


Məsələn, əgər, dələduzluq etməyə imkan verən vəzifə tutan
iĢçi həm maliyyə alətlərini, həm də onları uçota almaq qaydalarını yaxĢı bildiyi halda, rəhbərlik və idarəetməyə məsul
Ģəxslər bu sahədə daha az dərəcədə səriĢtəyə malikdirsə,
bu zaman dələduzluq riski artır.



QarĢılıqlı hesablaĢmalar haqqında baĢ saziĢlərin8 maliyyə
hesabatlarında lazımi qaydada əks etdirilməməsi riski.



Bəzi maliyyə alətlərinin müəyyən müddət ərzində daha tez
aktivlərin sırasından öhdəliklərin sırasına keçməsi və
əksinə baĢ verməsi riski.

20.

Müəssisənin daxili nəzarət sisteminin təkmilləĢdirilməsinin zəruri
səviyyəsi çox halda maliyyə alətləri ilə əməliyyatların həcmi və
mürəkkəbliyi ilə müəyyənləĢir. Məsələn, kiçik müəssisələr öz
məqsədlərinə nail olmaq üçün daha az strukturlaĢdırılmıĢ vasitələrdən və daha sadə proses və prosedurlardan istifadə edə
bilərlər.

21.

Maliyyə vasitələri ilə əlaqədar siyasətin müəyyən edilməsi, onlarla əməliyyatların təsdiq edilməsi və nəzarətin həyata keçirilməsi çox vaxt idarəetməyə məsul Ģəxslərin vəzifəsinə daxildir,
rəhbərlik isə onlarla bağlı risklərin idarə edilməsi üçün cavabdehlik daĢıyır. Rəhbərlik və müvafiq olarsa, idarəetməyə məsul
Ģəxslər də maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə
uyğun olaraq maliyyə alətlərinin iĢlənib hazırlanmasını təmin etməyə imkan verən daxili nəzarət sisteminin hazırlanmasına və
tətbiqinə görə məsuliyyət daĢıyırlar. Rəhbərlik və idarəetməyə

8

Bir kontragentlə maliyyə alətləri üzrə bir sıra sövdələĢmələri həyata keçirən müəssisə həmin
kontragentlə qarĢılıqlı hesablaĢma haqqında baĢ saziĢ imzalaya bilər. Həmin saziĢ müqavilələrdən
hər hansı biri üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi halında müəyyən saziĢ ilə əhatə olunan bütün
maliyyə alətlərinin vahid qarĢılıqlı hesablaĢmasının keçirilməsi imkanlarını nəzərdə tutur.
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məsul Ģəxslər ilə əlaqəli aĢağıdakı hallar müĢahidə edildikdə,
maliyyə alətləri üzərində müəssisənin daxili nəzarət sisteminin
səmərəliliyi də yüksəlir:
(a) Zəruri nəzarət mühitinin yaradılması, maliyyə alətlərindən
istifadəyə nəzarət edilməsində idarəetməyə məsul Ģəxslərin
fəal iĢtirakı, vəzifə və məsuliyyətin aydın Ģəkildə
bölüĢdürülməsi ilə məntiqi təĢkilati strukturun iĢlənib
hazırlanması, kadr siyasəti sahəsində lazımi qayda və
prosedurların tətbiq edilməsi. Xüsusilə, maliyyə alətləri ilə
əməliyyatlara görə cavabdeh olan Ģəxslərin səlahiyyət həddini müəyyən edən aydın qaydaların olması zəruridir.
Həmin qaydalar belə əməliyyatların hüquqi və tənzimləyici
məhdudiyyətlərinə əsaslanmalıdır. Məsələn, ictimai sektorun bəzi müəssisələri törəmə alətlərdən istifadə etməklə
əməliyyatlar keçirmək hüququna malik deyillər;
(b) Müəssisənin həcminə və istifadə edilən maliyyə alətlərinin
mürəkkəbliyinə uyğun olaraq, risklərin idarə edilməsi proseslərinin tətbiq olunması (məsələn, bəzi müəssisələrdə
risklərin idarə edilməsi üzrə ayrıca funksional bölmə
mövcuddur);
(c) Ġdarəetməyə məsul Ģəxsləri maliyyə alətləri ilə əməliyyatların xüsusiyyəti və əlaqəli risklər, o cümlədən belə əməliyyatların müvafiq qaydada sənədləĢdirilməsi haqqında
məlumatlarla təmin edən informasiya sistemlərindən istifadə edilməsi;
(d) AĢağıdakıları təmin etmək üçün daxili nəzarət sisteminin
iĢlənib hazırlanması, tətbiq edilməsi və sənədləĢdirilməsi:
o

maliyyə alətlərindən istifadə edilməsinin müəssisənin risklərin idarə edilməsi siyasətinə zidd olmamasının ağlabatan təsdiqi;

o

maliyyə hesabatlarında maliyyə alətlərinin müvafiq
qaydada təqdim edilməsi;
müəssisənin qüvvədə olan qanun və qaydalara əməl
etməsi;

o

o

risklərin monitorinqi.

Əlavədə maliyyə alətləri ilə böyük həcmdə əməliyyatlar
1000 saylı BAPQ
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aparan müəssisələrdə istifadə edilə bilən nəzarət vasitələrinə dair nümunələr verilir; habelə
(e) Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
olaraq lazımi uçot siyasətinin, o cümlədən qiymətləndirmə
siyasətinin aparılmasının təmin edilməsi.
Müəssisənin maliyyə alətləri ilə əlaqədar risklərin idarə edilməsi
və daxili nəzarət sistemlərinin əsas elementlərinə aĢağıdakılar daxildir:


Maliyyə alətləri ilə əməliyyatların, o cümlədən maliyyə
alətlərinə investisiya qoyuluĢu siyasətinin və maliyyə
alətləri ilə əməliyyatlara nəzarət sisteminin həyata keçirilməsi zamanı müəssisənin qəbul etməyə hazır olduğu
risklərin həcminin (bunu ―münasib risk səviyyəsi‖ adlandırmaq olar) müəyyənləĢdirilməsinə yanaĢmanın iĢlənib
hazırlanması;



Əlaqəli mühasibat uçotu, tənzimləyici, hüquqi, maliyyə və
əməliyyat risklərini nəzərə alan maliyyə alətləri ilə
əməliyyatların yeni növlərinin sənədləĢdirilməsi və aparılmasına icazə verilməsi proseslərinin tətbiqi;



Maliyyə alətləri ilə əməliyyatların keçirilməsi, o cümlədən
pul vəsaitlərinin və aktivlərin kənar mənbələrlə təsdiqlənməsi və üzləĢdirilməsi, habelə hesablaĢmaların aparılması
qaydası;



Maliyyə alətləri ilə investisiya və ya alqı-satqı əməliyyatlarını həyata keçirən Ģəxslər və həmin alətlərin təkmilləĢdirilməsi, qiymətləndirilməsi və təsdiqlənməsi üçün
məsul olan Ģəxslər arasında vəzifə bölgüsü. Məsələn, modelin təkmilləĢdirilməsi və sövdələĢmə üzrə qiymətqoyma
prosesində iĢtirak edən Ģəxslər funksional və təĢkilati
baxımdan əməliyyat bölməsindən ayrı olan iĢçilərlə müqayisədə daha az obyektivdir;



Qiymətləndirmə prosedurları və nəzarət vasitələri, o cümlədən kənar mənbələrdən əldə edilmiĢ məlumatlara
nəzarət; habelə



23.

Nəzarət vasitələrinin monitorinqi.

Böyük həcmli və rəngarəng maliyyə alətləri ilə əməliyyat aparan
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müəssisələrlə yalnız bir neçə maliyyə alətindən istifadə edən
müəssisələrin məruz qaldığı risklərin xüsusiyyəti çox vaxt fərqli
olur və bu, daxili nəzarət sisteminə fərqli yanaĢmalar üçün
zərurət doğurur. Məsələn:


Bir qayda olaraq, böyük həcmli maliyyə alətlərinə malik
müəssisədə mütəxəssis-treyderlərin çalıĢdığı əməliyyat salonu olur və treyderlərlə əməliyyat bölməsinin iĢçiləri
arasında vəzifə bölgüsü aparılır (yəni səhvləri istisna etmək
və zəruri ödəmələri həyata keçirmək məqsədilə aparılan
bütün əməliyyat ərzində məlumatların yoxlanılmasına cavabdeh olan bölmə). Bu halda treyderlər, bir qayda olaraq, Ģifahi formada telefonla və ya elektron ticarət meydançası
vasitəsilə müqavilələr bağlayırlar. Belə vəziyyətlərdə müvafiq əməliyyatların izlənilməsi və maliyyə alətlərinin
dəqiq uçotu mövcudluğu və tamlığı bir neçə bankın
sənədləri ilə təsdiqlənə bilən az sayda maliyyə alətləri ilə
əməliyyatlar aparan müəssisələrlə müqayisədə xeyli
dərəcədə çətinlik törədir.



Digər tərəfdən, az sayda maliyyə alətlərinə malik müəssisələrdə çox vaxt vəzifə bölgüsü olmur və onların bazara
giriĢi məhdud olur. Belə hallarda maliyyə alətləri ilə
əməliyyatların eyniləĢdirilməsinin daha asan olmasına baxmayaraq, rəhbərlik az sayda iĢçilərdən istifadə edə bilər ki,
bu da icazəsiz sövdələĢmələrin bağlanması və ya əməliyyatların uçotda əks etdirilməməsi riskini artırır.

Tamlıq, dəqiqlik və mövcudluq
24.

Maliyyə alətləri ilə böyük həcmli əməliyyatlar aparan, o cümlədən əməliyyat salonlarına malik olan müəssisələrdə istifadə
edilə bilən nəzarət vasitələri və proseslər 25-33-cü paraqraflarda
təsvir edilir. Əksinə, maliyyə alətləri ilə böyük həcmli əməliyyatlara malik olmayan müəssisələr belə nəzarət vasitələrinə və
proseslərə malik olmaya bilərlər, bunun əvəzində kontragentlər
və ya klirinq palatası ilə aparılmıĢ əməliyyatlarını təsdiqləyə
bilərlər. Belə nisbətən mürəkkəb olmayan yanaĢma o halda
mümkündür ki, müəssisə yalnız bir-iki kontragentlə sövdələĢmə
bağlayır.
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25.

Maliyyə müəssisələri tərəfindən bağlanan sözləĢmələrdə maliyyə
alətlərinin Ģərtləri, bir qayda olaraq, kontragentlərin mübadilə etdikləri təsdiqləmələrdə və hüquqi cəhətdən məcburi olan saziĢlərdə təsbit edilir. Klirinq palataları əməliyyatların
üzləĢdirilməsi və onlar üzrə hesablamaların aparılması vasitəsilə
təsdiqləmələrin mübadiləsinə nəzarəti təmin edirlər. Mərkəzi klirinq palatası birjalarla sıx əlaqədə olur, hesablaĢmaları klirinq
palataları vasitəsilə həyata keçirən müəssisələr isə, bir qayda
olaraq, klirinq palatasına ötürülən məlumatların idarə edilməsi
proseduruna malik olurlar.

26.

Əməliyyatlar üzrə heç də bütün hesablaĢmalar birja vasitəsilə
həyata keçirilmir. Bir çox bazarlarda sövdələĢmə Ģərtlərinin
hesablaĢmalar baĢlanana qədər razılaĢdırılmasının təĢəkkül tapmıĢ praktikası mövcuddur. Belə razılaĢmanın daha səmərəli olması və dələduzluq riskinin minimuma endirilməsi üçün bu
prosesin maliyyə alətləri ilə ticarət əməliyyatları aparan Ģəxslərin
səlahiyyət dairəsindən kənarlaĢdırılması çox vacibdir. Digər bazarlarda
əməliyyatlar hesablaĢmanın baĢlamasından sonra təsdiq edilir və
bəzən təsdiqləmənin vaxtında edilməməsi ona gətirib çıxarır ki,
əməliyyatlar üzrə hesablaĢmalar onun sərtlərinin tam Ģəkildə
razılaĢdırılmasından əvvəl baĢlayır. Bu, əlavə risklərə gətirib
çıxarır, çünki əməliyyatın iĢtirakçıları əməliyyat Ģərtlərinin
razılaĢdırılmasının alternativ üsullarına əl atmağa məcbur
olurlar, o cümlədən:


SövdələĢmələrin dürüstlüyünü təmin etmək məqsədilə
maliyyə alətləri ilə ticarət əməliyyatlarını həyata keçirənlər
üzərində ciddi nəzarətlə uzlaĢdırılan, maliyyə alətləri ilə
sövdələĢmə bağlayan Ģəxslərin uçot məlumatlarının və
əməliyyatlar üzrə hesablaĢmaları həyata keçirən Ģəxslərin
məlumatlarının (onlar arasında vəzifə bölgüsünün aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir) dəqiq məcburi üzləĢdirilməsinin aparılması;



Əməliyyatın hətta bütün Ģərtləri tam razılaĢdırılmadıqda,
sövdələĢmənin əhəmiyyətli Ģərtlərini əks etdirən kontragentlərin icmal sənədlərinin təhlili; habelə



Treyderlərin mənfəət və zərərlərinin əməliyyat bölməsinin
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hesablamalarına uyğunluğunu yoxlamaq üçün onların
dəqiq təhlili.
Banklarla və depozitarlarla üzləşdirmə
27.

28.

Maliyyə alətlərinin bəzi komponentləri, məsələn, istiqrazlar və
səhmlər ayrı depozitarlarda saxlana bilər. Bundan əlavə, əksər
maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar hansısa vaxt məqamlarında pul
vəsaitlərinin ödəniĢini nəzərdə tutur və pul vəsaitlərinin hərəkəti
çox vaxt müqavilənin qüvvədə olma müddətinin baĢlanğıcında
meydana gəlir. Ödəmələr və pul vəsaitlərinin daxilolmaları müəssisənin bank hesabı vasitəsilə həyata keçirilir. Müəssisənin
məlumatlarının bankların və depozitarların uçot məlumatları ilə
müntəzəm üzləĢdirilməsi əməliyyatların lazımi uçotunu təmin
etməyə imkan verir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bütün maliyyə əməliyyatları müqavilənin qüvvədə olduğu müddətin baĢlanğıcında pul vəsaitlərinin
hərəkəti ilə nəticələnmir və ya birja, yaxud depozitar tərəfindən
uçota alına bilmir. Belə olan halda üzləĢdirmə proseduru göstərilməmiĢ və ya qeyri-dəqiq Ģəkildə uçota alınmıĢ əməliyyatı
aĢkara çıxarmayacaq və əməliyyatların təsdiqlənməsinə nəzarət
vasitələri daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hətta pul vəsaitlərinin bu hərəkəti sənədin qüvvəyə minməsinin baĢlanğıcında
lazımi Ģəkildə uçota alınmıĢdırsa, bu, sövdələĢmənin bütün xüsusiyyətlərinin və Ģərtlərinin, məsələn, ödəmə müddətinin və ya
erkən xitam vermə hüququnun dəqiq nəzərə alınmasına təminat
vermir.

29.

Bundan əlavə, pul vəsaitlərinin hərəkəti əməliyyatların ümumi
həcmi, yaxud müəssisənin öz balansı fonunda kifayət qədər
kiçik ola bilər, buna görə də onun eyniləĢdirilməsi çətin ola bilər.
ÜzləĢdirmənin dəyəri o zaman yüksəlir ki, maliyyə mütəxəssisləri və ya əməliyyat bölməsinin digər iĢçiləri bütün hesablara dair
yazılıĢların əsaslılığına və sənədlərlə təsdiq olunmasına əmin
olmaq üçün baĢ mühasibat kitabını yoxlayırlar. Bu, maliyyə
alətləri ilə əlaqəli pul vəsaitlərinə dair yazılıĢlar üçün digər tərəfin
zəruri uçotunun olmadığı vəziyyətləri müəyyənləĢdirməyə
kömək edir. Aralıq və klirinq hesablarının onlardakı qalıqlardan
asılı olmayaraq yoxlanılması böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki
onlarda üzləĢdirmə zamanı müxabirləĢmə fərqləri ola bilər.

30.

Maliyyə alətləri ilə iri həcmdə əməliyyatlar aparan müəssisələrdə
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üzləĢdirmə və təsdiqləmə prosedurları avtomatlaĢdırıla bilər,
deməli, informasiya texnologiyalarına müvafiq nəzarət vasitələri
tətbiq edilməlidir. Xüsusilə, kənar mənbələrdən (məsələn, banklar və depozitarlardan) və müəssisənin uçot sənədlərindən
məlumatların tam və dəqiq Ģəkildə seçilməsinə, habelə bu
məlumatların üzləĢdirmənin baĢlanmasına qədər və ya üzləĢdirmə
zamanı təhriflərə məruz qalmadığına nəzarət vasitələri
çox zəruridir. Həmçinin, müəyyənləĢdirilmiĢ kənarlaĢmaların
qeyri-dəqiq Ģəkildə düzəliĢ edilməsini istisna etmək üçün meyarların yetərincə məhdudlaĢdırıcı olmasını təmin
edən nəzarət vasitələri lazımdır.
31.

Bəzi maliyyə alətlərinə xas olan mürəkkəblik onların müəssisədə
uçotunun hər zaman aĢkar olmayacağını nəzərdə tutur. Belə olan
hallarda rəhbərlik maliyyə alətlərinin müəyyən növlərinin qiymətləndirilməsi, uçotu və hesabatda əks etdirilməsi siyasətinə riayət
etmək üçün nəzarət prosedurları tətbiq edə bilər. Bu siyasət, bir
qayda olaraq, maliyyə alətlərinin ehtiyatda saxlanılmasının bütün
təsirinin baĢa düĢülməsi üçün lazımi səriĢtəyə malik mütəxəssislər tərəfindən iĢlənib hazırlanır və qabaqcadan yoxlanılır.

32.

Bəzi əməliyyatlar ilkin icradan sonra təxirə salına və ya dəyiĢdirilə bilər. Təxirə salma və ya dəyiĢiklik ilə əlaqədar olaraq müvafiq nəzarət vasitələrinin tətbiqi dələduzluq və ya səhv
nəticəsində baĢ verən əhəmiyyətli təhriflər riskini azalda bilər.
Bundan əlavə, müəssisə təxirə salınmıĢ və ya dəyiĢdirilmiĢ
əməliyyatları yenidən təsdiqləmək üzrə prosedurlardan istifadə
edə bilər.

33.

Böyük həcmdə əməliyyatlar aparan maliyyə müəssisələrində
rəhbərlik, bir qayda olaraq, ayrı-ayrı treyder kitabları üzrə gündəlik mənfəət və zərəri yoxlayır ki, bazar haqqında özünün bilikləri
əsasında onların əsaslılığını qiymətləndirsin. Bu, rəhbərliyə
müəyyən əməliyyatların uçotunun tamlığını və dəqiqliyini,
yaxud konkret treyder tərəfindən törədilmiĢ dələduzluğu
müəyyənləĢdirmək imkanı verir. Ali rəhbərlik tərəfindən nəzarəti
təmin edən sövdələĢmələrə icazə verilməsi prosedurlarının
mövcudluğu böyük əhəmiyyətə malikdir.
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Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi
Maliyyə hesabatlarına tələblər
34.

Maliyyə hesabatlarının bir çox çərçivələrinə uyğun olaraq, mühasibat balansının təqdim edilməsi, mənfəət və zərərin hesablanması və məlumatların açıqlanması məqsədləri üçün maliyyə
alətləri, o cümlədən qurulmuĢ törəmə alətlər çox vaxt ədalətli
dəyər üzrə qiymətləndirilir. Bir qayda olaraq, ədalətli dəyər üzrə
qiymətləndirmələrin məqsədi cari bazar Ģəraitində qiymətləndirmə tarixinə bazar iĢtirakçıları arasında adi əməliyyatların
keçirildiyi qiymətlərin hesablanmasıdır; yəni ədalətli dəyər
məcburi ləğvetmə və ya satıĢ halında sövdələĢmənin qiyməti deyildir. Bu məqsədə nail olmaq üçün mövcud bazar məlumatlarının hamısı nəzərə alınır.

35.

Maliyyə aktivlərinin və maliyyə öhdəliklərinin ədalətli dəyər
qiymətləndirmələri həm əməliyyatların ilkin uçotu zamanı, həm
də daha sonralar, dəyər üzrə dəyiĢikliklər baĢ verən zaman həyata
keçirilə bilər. Maliyyə hesabatlarının müxtəlif çərçivələrində
zaman keçdikcə ədalətli dəyər qiymətləndirmələrində baĢ verən
dəyiĢikliklərə uyğun olaraq müxtəlif tələblər ola bilər. Məsələn,
həmin dəyiĢikliklər mənfəət və ya zərərin, yaxud sair məcmu
gəlirin tərkibində uçota alına bilər. Həmçinin, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrindən asılı olaraq, bütöv maliyyə
aləti və ya onun yalnız bir komponenti, məsələn, əgər uçotda
ayrıca əks etdirilirsə, törəmə aləti ədalətli dəyər qiymətləndirməsinə məxsus ola bilər.

36.

Bəzi maliyyə hesabatları çərçivələri ədalətli dəyər qiymətləndirmələrində ardıcıllığın təkmilləĢdirilməsi və müqayisəlilik, habelə onlarla bağlı açıqlamalar üçün ədalətli dəyər iyerarxiyasını
müəyyənləĢdirir ki, bu zaman ədalətli dəyərin müəyyən edilməsi
üçün məlumat mənbələri müxtəlif səviyyələr üzrə təsnifləĢdirilə
bilər, o cümlədən:


1-ci səviyyə məlumatları – qiymətləndirmə tarixində müəssisəyə məlum olan oxĢar maliyyə aktivləri və ya maliyyə
öhdəlikləri üçün aktiv bazarlarda məzənnə qiymətləri (hər
hansı bir düzəliĢ olmadan);



2-ci səviyyə məlumatları – maliyyə aktivləri və ya maliyyə
öhdəlikləri üzrə digər təsdiqlənmiĢ birbaĢa və ya dolayı
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o

Aktiv bazarlarda oxĢar maliyyə aktivləri və ya
maliyyə öhdəlikləri üçün məzənnə qiymətləri.

o

Qeyri-aktiv bazarlarda tam oxĢar və ya oxĢar
maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəlikləri üçün
məzənnə qiymətləri.

o

Məzənnə qiymətləri ilə yanaĢı, maliyyə aktivləri və
ya maliyyə öhdəlikləri üzrə təsdiqlənən məlumatlar
(məsələn, ümumi ardıcıllıqla müĢahidə edilən faiz
dərəcələri və gəlirlilik əyrisi, nəzərdə tutulan dəyiĢiklik və kredit bölgüsü).

o

Korrelyasiya yolu ilə və ya digər yollarla baĢlıca
olaraq etibarlı bazar məlumatlarından əldə edilən və
ya onlarla təsdiqlənən məlumatlar (təsdiqlənmiĢ
bazar məlumatları).

3-cü səviyyə məlumatları – maliyyə aktivləri və ya maliyyə
öhdəlikləri üzrə təsdiqlənməmiĢ məlumatlar. TəsdiqlənməmiĢ məlumatlardan müvafiq etibarlı məlumatlar olmadıqda istifadə edilir, bununla da qiymətləndirmə tarixinə
həmin maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəlikləri üçün fəal
bazarın olmadığı vəziyyətlərdə ədalətli dəyər qiymətləndirməsini keçirməyə imkan verir.

Bütövlükdə, qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliyi maliyyə aləti
1-ci səviyyədən 2-ci səviyyəyə və 2-ci səviyyədən 3-cü səviyyəyə
doğru hərəkət etdikcə artır. Bundan əlavə, 2-ci səviyyə
çərçivəsində qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliyi məlumatların
etibarlılıq səviyyəsindən, maliyyə alətinin mürəkkəbliyindən,
qiymətləndirilməsindən
və digər amillərdən asılı olaraq
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər.
37.

Maliyyə hesabatlarının bəzi çərçivələri bazar iĢtirakçısının
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məlumatlar (1-ci səviyyə məlumatlarına daxil edilən
məzənnə qiymətlərindən baĢqa). Əgər maliyyə aktivi və ya
maliyyə öhdəliyi təsbit edilmiĢ (müqavilə üzrə müəyyənləĢdirilmiĢ) müddətə malikdirsə, bu zaman 2-ci səviyyə
məlumatları belə aktivlərin və ya öhdəliklərin, demək olar
ki, bütün qüvvədə olma müddəti ərzində əlçatan olmalıdır.
2-ci səviyyə məlumatlarına, digərləri ilə yanaĢı, aĢağıdakılar daxildir:
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maliyyə alətinin qiymətləndirilməsi zamanı edə biləcəyi düzəliĢlərə və maliyyə alətindən belə qiymətqoyma və pul vəsaitlərinin
hərəkəti ilə əlaqədar riskləri nəzərə almaqla, müəssisəyə qiymətləndirmə qeyri-müəyyənliklərini nəzərə alan ədalətli dəyər
düzəliĢlərini həyata keçirməyə icazə verə və ya bunu tələb edə
bilər. Məsələn:


Model düzəliĢləri: bəzi modellər artıq məlum olan
çatıĢmazlıqlara malik ola bilər və ya modelin kalibrləĢdirilməsi maliyyə hesabatlarının çərçivələrinə uyğun
olaraq ədalətli dəyər qiymətləndirmələri ilə bağlı çatıĢmazlıqları aĢkara çıxara bilər.



Kredit riskləri düzəliĢləri: bəzi modellərdə kredit riskləri,
o cümlədən kontragent riski və xüsusi kredit riski nəzərə
alınmır.



Likvidliyə düzəliĢ: bəzi modellərdə orta bazar qiyməti
hesablanır, hərçənd maliyyə hesabatları çərçivələrində
likvidlik ilə düzəliĢ edilən məbləğdən, məsələn, alıĢ qiyməti
ilə satıĢ qiyməti arasında spreddən istifadə edilməsi
nəzərdə tutula bilər. Likvidliyə digər, daha çox peĢə
mühakiməsindən asılı olan düzəliĢ zamanı etiraf edilir ki,
bəzi maliyyə alətləri likvid deyildir və bu da onların
qiymətinə təsir göstərir.



Digər risk düzəliĢləri: maliyyə alətinin qiymətinin
müəyyənləĢdirilməsi zamanı bazar iĢtirakçıları tərəfindən
nəzərə alınmalı olan bütün digər amilləri nəzərə almayan
model əsasında qiymətləndirmə tarixinə belə alətin ədalətli
dəyərini əks etdirməyə bilər, buna görə də onun maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğunluğunu
təmin edən ayrıca düzəliĢlər tələb edilməlidir.

Əgər nəticədə alınmıĢ maliyyə alətinin qiymətləndirməsi onun
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində olan tərifinə,
məsələn, konservatizm prinsipinin reallaĢdırılması məqsədilə
düzəliĢlərə əsasən ədalətli dəyərini əks etdirmirsə, onda düzəliĢlər
yersizdir.
Təsdiqlənmiş və təsdiqlənməmiş ilkin məlumatlar
38.

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, maliyyə hesabatlarının çərçivələri
çox vaxt etibarlılıq səviyyəsinə görə məlumatların təsnifatını
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əhatə edir. Maliyyə alətləri bazarında aktivlik aĢağı düĢdükcə və
məlumatların etibarlılığı azaldıqca qiymətləndirmənin qeyrimüəyyənliyi artır. Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsini təsdiqləyən məlumatların xüsusiyyəti və etibarlılığı qiymətləndirmə
üçün istifadə edilən məlumatların etibarlılıq səviyyəsindən, bu
da öz növbəsində, bazarın vəziyyətindən, məsələn, bazarda aktivliyin səviyyəsindən, maliyyə alətinin birja bazarında və ya birjadankənar bazarda alınıb-satılmasından asılıdır. Müvafiq olaraq,
qiymətləndirmə sübutlarının xüsusiyyəti və etibarlılığının kontinumu
özünü göstərir və bazarda aktivlik ləngidikcə və məlumatların
etibarlılıq səviyyəsi aĢağı düĢdükcə rəhbərliyin qiymətləndirməni
təsdiqləmək üçün məlumat əldə etməsi getdikcə daha çətin olur.
39.

TəsdiqlənmiĢ ilkin məlumatlar olmadıqda, müəssisə bazar iĢtirakçılarının maliyyə aktivlərini və ya maliyyə öhdəliklərini
qiymətləndirən zaman istifadə edəcəyi ehtimalı, o cümlədən risk
ehtimallarını əks etdirən təsdiqlənməmiĢ məlumatlardan (3-cü
səviyyə məlumatlarından) istifadə edir. TəsdiqlənməmiĢ ilkin
məlumatlar bu vəziyyətlərdə mövcud olan ən etibarlı məlumatlara əsaslanır. TəsdiqlənməmiĢ ilkin məlumatlar müəssisənin öz
məlumatlarına əsaslana bilər; bu məlumatlara aĢağıdakı hallarda
düzəliĢlər edilir, əgər: (a) digər bazar iĢtirakçıları fərqli məlumatlardan istifadə etmiĢlərsə və ya (b) müəssisənin digər bazar iĢtirakçıları üçün əlçatmaz olan xüsusi aspektləri (məsələn, yalnız
həmin müəssisə üçün səciyyəvi olan sinerji effekti) mövcud
olduqda.

40.

Maliyyə alətlərinin və ya onların komponentlərinin alqı-satqısının aparıldığı bazarlarda fəallıq azaldıqda qiymətləndirmənin
qeyri-müəyyənliyi və mürəkkəbliyi artır. Maliyyə hesabatları
çərçivələrinin bu məsələ ilə əlaqədar tövsiyələrinin ola bilməsinə
baxmayaraq, bazarın öz fəallığını itirməsinin dəqiq məqamı
mövcud deyildir. Qeyri-aktiv bazarın əlamətlərinə ticarət
əməliyyatlarının həcminin və səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə
azalması, zaman və ya bazar iĢtirakçıları baxımından
qiymətlərdəki əhəmiyyətli fərqlər, yaxud qiymətlərin cari dövrə
uyğun olmaması aiddir. Bazarın öz aktivliyini itirməsinin təyin
edilməsi peĢəkar mühakimənin tətbiqini tələb edir.

41.

Qeyri-aktiv bazarlarda məzənnə qiymətləri köhnəlmiĢ ola bilər, yəni
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cari vəziyyətə uyğun gəlməyə bilər, bazar iĢtirakçılarının alqısatqı əməliyyatlarını apardığı qiymətləri əks etdirməyə və ya
məcburi əməliyyatları təqdim edə bilər (məsələn, satıcı tənzimləyici və ya hüquqi tələblərə riayət etmək üçün aktivləri satmalı
olur, yaxud likvidliyi yaratmaq üçün dərhal aktivləri satmalı olur
və ya hüquqi, yaxud müvəqqəti məhdudiyyətlər nəticəsində cəmi
bir alıcı olur). Müvafiq olaraq, maliyyə alətinin qiymətləndirməsi
2-ci səviyyə və 3-cü səviyyə məlumatlarına əsaslanır. Belə
vəziyyətlərdə müəssisə aĢağıdakıları edə bilər:


1-ci səviyyə məlumatlarının mövcudluğunun təyin edilməsi qaydasını da əhatə edən siyasəti iĢləyib hazırlamaq;



Qiymətləndirmə məqsədləri üçün istifadə edilən konkret
qiymətlər və ya kənar mənbələrdən məlumatların necə
hesablandığını öyrənmək və onların etibarlılığını müəyyənləĢdirmək. Məsələn, aktiv bazarda maliyyə aləti üzrə brokerin təklif etdiyi qiymət əsasında əməliyyatlar baĢ
tutmadıqda, bu qiymət çox ehtimal ki, eyni maliyyə aləti
üzrə əməliyyatın faktiki qiymətini əks etdirir, lakin bazarın
aktivliyi azaldıqca, brokerin təklifi böyük dərəcədə onun
özünün qiymətləri müəyyənləĢdirmək metodlarına əsaslana
bilər.



Bazar konyunkturunun pisləĢməsinin kontragentə necə
təsir göstərdiyini, habelə müəssisələrdə bazar konyunkturunun kontragentlərdə olduğu kimi pisləĢməsinin kontragentin öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsinə dəlalət
edib-etməməsini öyrənmək (yəni öhdəliyi icra etməmək
riski);



Qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliyinə düzəliĢ siyasətini iĢləyib hazırlamaq. Belə düzəliĢlərlər model
düzəliĢlərini, likvidliyin olmaması düzəliĢlərini, kredit
riskləri düzəliĢlərini və digər düzəliĢləri əhatə edə bilər;



Mövcud qeyri-müəyyənlikləri nəzərə alan bir neçə
mümkün nəticələri, məsələn, həssaslığın təhlili vasitəsilə
hesablamaq imkanının təmin edilməsi;



Ədalətli dəyər qiymətləndirməsi ədalətli dəyər iyerarxiyasında fərqli səviyyəyə keçdikdə, həmin məqamın
müəyyənləĢdirilməsi siyasətini iĢləyib hazırlamaq.

1000 saylı BAPQ

1294

MALĠYYƏ ALƏTLƏRĠNĠN AUDĠTĠ ÜZRƏ XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR

42.

Kəskin məhdudiyyətlər halında və ya hətta konkret maliyyə aləti
ilə əməliyyatlar dayandırıldıqda, xüsusi çətinliklər yarana bilər.
Belə vəziyyətlərdə əvvəllər bazar qiymətləri əsasında qiymətləndirilmiĢ maliyyə alətləri modelindən istifadə etməklə, yenidən
qiymətləndirmənin keçirilməsi tələb oluna bilər.

Rəhbərliyin qiymətləndirmə prosesi
43.

Maliyyə alətlərini qiymətləndirmək üçün rəhbərlik təsdiqlənmiĢ
qiymətlər, təsdiq edilmiĢ və təsdiq edilməmiĢ məlumatlara
əsaslanan son sövdələĢmə və modellərdən istifadə edə bilər. Rəhbərlik, həmçinin, aĢağıdakılardan istifadə edə bilər:
(a) Qiymətqoymanın kənar mənbələri, məsələn, qiymətləndirmə xidməti və ya brokerin məzənnə qiymətləri; yaxud
(b) Qiymətləndirmə eksperti.

44.

Maliyyə hesabatlarının bir çox çərçivələrində maliyyə alətinin
ədalətli dəyərinin etibarlı sübutu kimi, aktiv bazarda aparılan cari
əməliyyatlar (yəni 1-ci səviyyə məlumatları) tanınır. Bu halda
maliyyə alətinin qiymətləndirməsi nisbətən sadə vəzifə ola bilər.
Maliyyə alətlərinin birja məzənnəsi və ya birjadankənar likvid
bazar qiymətləri maliyyə nəĢrlərindən, birjanın özünün çap məhsullarından və ya qiymətqoymanın kənar mənbələrindən məlum
ola bilər. Məzənnə qiymətlərindən istifadə edilərkən həmin
qiymətin nəyin əsasında formalaĢdırıldığını bilmək çox vacibdir
ki, həmin qiymətin qiymətləndirmə tarixinə bazar Ģəraitini
həqiqətən əks etdirdiyinə əmin olasan. Maliyyə nəĢrlərindən və
ya birja mənbələrindən əldə edilən məzənnə qiymətləri aĢağıdakı
hallarda ədalətli dəyərə dair yetərli sübutlar təmin edə bilər:
(a) Qiymətlər köhnəlmiĢ qiymətlər deyil (məsələn, əgər
məzənnə sonuncu sövdələĢməyə əsaslanarsa, belə sövdələĢmə isə bir müddət bundan əvvəl baĢ vermiĢdir); habelə
(b) Məzənnə qiymətləri dilerlərin maliyyə alətləri ilə yetərincə
müntəzəm və iri həcmdə faktiki sövdələĢmələr apardığı
zaman müĢahidə edilən qiymətləri əks etdirir.

45.

Maliyyə alətinin cari qiyməti barədə etibarlı bazar məlumatları
1295

1000 saylı BAPQ

BAPQ

Qiymətqoymanın kənar mənbələri və qiymətləndirmə ekspertləri
qiymətləndirmənin yuxarıda göstərilən metodlarının birindən və
ya bir neçəsindən istifadə edə bilərlər.

MALĠYYƏ ALƏTLƏRĠNĠN AUDĠTĠ ÜZRƏ XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR

(yəni 1-ci səviyyə məlumatları) olmadıqda, müəssisənin belə
alətlərini qiymətləndirmək üçün digər qiymət göstəriciləri
haqqında məlumat toplamaq lazımdır. Belə qiymət göstəricilərinə aĢağıdakılar aid ola bilər:

46.



Bu yaxınlarda aparılmıĢ əməliyyatlar, o cümlədən eyni
maliyyə aləti ilə maliyyə hesabatlarının tarixindən sonra
aparılmıĢ əməliyyatlar. Qiymətləndirmə tarixi ilə əməliyyatın aparıldığı tarix arasında baĢ verən bazar Ģəraitindəki
dəyiĢikliklərə düzəliĢlər etmək məsələsinə baxmaq
lazımdır, çünki belə sövdələĢmələr maliyyə hesabatlarının
tarixinə mövcud olmuĢ bazar Ģəraitini hökmən əks etdirmir.
Bundan əlavə, belə əməliyyat məcburi sövdələĢməni
təqdim edə bilər və buna görə də adi iĢgüzar dövriyyə
Ģəraitində sövdələĢmənin qiymətini əks etdirməyə bilər;



OxĢar maliyyə alətləri ilə (çox vaxt ―oxĢar alətlər üzrə
qiymətqoyma‖ adlandırılır) cari və ya bu yaxınlarda
aparılmıĢ əməliyyatlar. Bu halda oxĢar və qiymətləndirilən maliyyə alətləri arasında fərqi əks etdirən oxĢar
alətin qiymətinə düzəliĢ edilməsi tələb oluna bilər,
məsələn, likvidlik riski ilə kredit riski arasında fərqləri
nəzərə almaq məqsədilə.



OxĢar alətlərin indeksləri. OxĢar alətlərlə əməliyyatlarda
olduğu kimi, qiymətləndirilən alətlə indeksin tərtib olunduğu alət (alətlər) arasındakı fərqi əks etdirən düzəliĢə
ehtiyac olacaqdır.

Ehtimal edilir ki, rəhbərlik konkret maliyyə alətinin qiymətini
müəyyənləĢdirmək, o cümlədən tətbiq edilən modeli (modelləri)
əsaslandırmaq, qiymətləndirmə metodikasında ehtimalların
seçilməsi və qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliyinə düzəliĢlər
etmək zərurəti barədə müəssisənin rəyi üçün istifadə edilən
siyasəti və qiymətləndirmə modelini sənədli
Ģəkildə rəsmiləĢdirməlidir.

Modellər
47.

Maliyyə alətinin qiyməti haqqında etibarlı bazar məlumatları
olmadıqda, maliyyə alətini qiymətləndirmək üçün modeldən istifadə edilə bilər. Modellər, məsələn, istiqrazların qiymətləndirilməsinin hamılıqla qəbul edilmiĢ formulu kimi, sadə və ya
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maliyyə alətlərini 3-cü səviyyə məlumatları əsasında
qiymətləndirmək üçün xüsusi olaraq iĢlənib hazırlanmıĢ proqram
təminatının mövcudluğunu nəzərdə tutan mürəkkəb ola bilər. Bir
çox modellər diskontlaĢdırılmıĢ pul axınlarının hesablanmasına
əsaslanır.
48.

Model metodika, ehtimal və məlumatlardan ibarət olur. Metodika
qiymətləndirmənin dəyiĢən komponentləri arasındakı münasibətləri tənzimləyən prinsip və ya qaydaları təsvir edir. Ehtimallar
modeldə istifadə olunan qeyri-müəyyən dəyiĢən kəmiyyətlərin
hesablanmıĢ qiymətləndirməsini əhatə edir. Məlumatlar maliyyə
alətləri haqqında faktiki, hipotetik (ehtimala əsaslanan) və ya
sair məlumatdan ibarət ola bilər.

49.

ġəraitdən asılı olaraq, maliyyə alətinin qiymətləndirilməsi modelini iĢləyib hazırlayan və təsdiq edən zaman müəssisə aĢağıdakı
məsələləri nəzərdən keçirə bilər:
Ġstifadədən əvvəl modeldə edilmiĢ düzəliĢlərin yoxlanılması; modelin əvvəlki kimi konkret məqsədlər üçün münasibliyinin
müntəzəm olaraq təhlil edilməsi. Modeldə düzəliĢlərin
yoxlanılması aĢağıdakı amillərin qiymətləndirilməsini
əhatə edə bilər:
o

o

Modelin nəzəri cəhətdən əsaslılığı və riyazi cəhətdən
düzgünlüyü, o cümlədən parametrlərinin uyğunluqluğu
və həssaslığı;
Modeldə istifadə olunan məlumatların tamlığı və onların bazar praktikasına uyğunluğu; modeldə istifadə
üçün zəruri məlumatların mövcudluğu.



Nəzarətin dəyiĢdirilməsinin lazımi siyasət və prosedurlarının, habelə modelin mühafizə vasitələrinin mövcud
olub-olmaması.



Modeldə vaxtlı-vaxtında dəyiĢikliklərin və bazar
Ģərtlərindəki dəyiĢiklikləri əks etdirən düzəliĢlərin edilibedilməməsi.



Müstəqil obyektiv Ģəxs tərəfindən modelin müntəzəm
kalibrləməsinin, edilmiĢ düzəliĢlərin təhlilinin və test
yoxlamasının keçirilməsi. Bu, modeldən istifadənin
nəticəsinin bazar iĢtirakçılarının müəyyən etdiyi maliyyə
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alətlərinin ədalətli dəyərini əks etdirməsini təmin etməyə
imkan verir.


Modelin maksimum dərəcədə təsdiqlənmiĢ əhəmiyyətli ilkin
məlumatlara və minimum dərəcədə təsdiqlənməmiĢ
məlumatlara əsaslanıb-əsaslanmaması.



OxĢar hallarda bazar iĢtirakçılarının tətbiq edəcəyi ehtimallara təsir göstərmək üçün modeldən istifadənin nəticələri
üzrə düzəliĢlərin keçirilib-keçirilməməsi.



Modelə dair yetərli sənədləĢdirmənin olub-olmaması, o cümlədən modelin tətbiq olunması ehtimal edilən sahə və məhdudiyyətlərinin, əsas parametrlərinin, tələb olunan ilkin
məlumatların, modeldə edilmiĢ düzəliĢlərin yoxlanılmaĢının nəticələrinin və ondan istifadənin nəticələrinə
edilmiĢ düzəliĢlərin təsviri.

Ümumi maliyyə alətinə dair nümunə
50.

9

AĢağıda aktivlərlə təmin edilən qiymətli kağızlar9 kimi məlum
olan ümumi maliyyə alətini qiymətləndirmək üçün modellərin
mümkün tətbiqi təsvir edilir. Aktivlərlə təmin edilən qiymətli
kağızlar çox vaxt 2-ci və ya 3-cü səviyyə məlumatları əsasında
qiymətləndirildiyi üçün onların qiymətləndirilməsi modeldən istifadə etməklə həyata keçirilir və aĢağıdakıları nəzərdə tutur:


Qiymətli kağızın növünün öyrənilməsi: (a) girov təminatı
və (b) qiymətli kağızın Ģərtləri. Girov təminatı pul vəsaitlərinin müddətini və məbləğini hesablamaq üçün,
məsələn, ipoteka krediti və ya kredit kartı üzrə əsas borc
və faizləri ödəmək üçün istifadə edilir.



Qiymətli kağızların Ģərtlərinin öyrənilməsi: pul vəsaitlərinin
hərəkətinə dair müqavilə ilə ĢərtləndirilmiĢ hüquqların
qiymətləndirilməsi, məsələn, ödəniĢ qaydası, habelə
öhdəliyin hər hansı Ģəkildə ödənilməməsi halı. Çox vaxt
―ödəniĢ növbəliliyi‖ adlandırılan ödəniĢ qaydasının
Ģərtləri müəyyənləĢdirilir, həmin Ģərtlərə görə, əvvəlcə
qiymətli kağızların müəyyən siniflərini saxlayanların (bi-

Aktivlərlə təmin edilən qiymətli kağız maliyyə aləti olub, bazis aktivlər (―təminat‖adlandırılan,
məsələn, kredit kartı üzrə debitor borcu və ya avtokreditlər) qrupuna aiddir və həmin bazis
aktivlərdən dəyər və gəlir əmələ gətirir.
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rinci dərəcəli borc), sonra isə baĢqa saxlayanların (tabeli
borc) nəfinə borc ödənilir. Qiymətli kağızların hər bir sinfi
üzrə saxlayanların pul vəsaitinin hərəkətinə dair hüquqları
(çox vaxt ―pul vəsaitlərindən istifadənin növbəliliyi‖ adlandırılır) pul vəsaitlərinin müddəti və məbləği barədə ehtimallarla uzlaĢmada qiymətli kağızların hər bir sinfi üzrə
hesablamaların əldə edilməsi üçün istifadə olunur. Sonra
pul vəsaitlərinin gözlənilən hərəkəti diskontlaĢdırılır
və hesablanmıĢ ədalətli dəyər əldə edilir.
51.

Aktivlərlə təmin edilmiĢ qiymətli kağızlar üzrə pul vəsaitlərinin
hərəkəti girov təminatının vaxtından əvvəl ödənilməsindən,
öhdəliklərin icra edilməməsinin potensial riskindən və müvafiq
olaraq, ödəniĢ xərclərinin artmasından asılı ola bilər. Vaxtından
əvvəl ödəniĢ - əgər varsa, - ehtimalları bir qayda olaraq, həmin
qiymətli kağızların girov təminatı üzrə faiz dərəcələri ilə analoji
təminat üzrə bazar faiz dərəcələrinin müqayisəsinə əsaslanır.
Məsələn, ipoteka kreditləri üzrə bazar faiz dərəcələrinin aĢağı
düĢməsi halında qiymətli kağızın girov təminatının vaxtından
əvvəl ödənilməsinin gözləniləndən daha yüksək sürəti hesablanması girov təminatının və borcalanların dəqiq prosesi, müvafiq
girovun qiymətləndirilməsini və borcalanların dəqiq qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur ki, bu da öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinin mümkün səviyyəsini hesablamağa imkan verir.
Məsələn, əgər girov təminatı qismində yaĢayıĢ binaları çıxıĢ
edirsə, zərərin kəmiyyəti qiymətli kağızın qüvvədə olduğu müddət ərzində mənzillərin qiymətindən asılı ola bilər.

52.

Müəssisələr ədalətli dəyər barədə məlumat əldə etmək üçün kənar
qiymətqoyma mənbələrindən istifadə edə bilər. Müəssisənin
maliyyə hesabatlarının hazırlanması, o cümlədən maliyyə
alətlərinin qiymətləndirilməsi və onlar barədə açıqlanan məlumatların hazırlanması rəhbərliyin malik olmadığı bilik və təcrübə
tələb edə bilər. Müəssisələr müvafiq qiymətləndirmə metodlarını,
o cümlədən modellərin qiymətləndirilməsinin metodlarını iĢləyib
hazırlamaq imkanına malik olmaya bilər və qiymətləndirmə və ya
maliyyə hesabatlarında açıqlanan məlumatları hazırlamaq
məqsədləri üçün kənar qiymətqoyma mənbələrindən istifadə edə
bilərlər. Bu, xüsusilə, kiçik müəssisələrə və ya miqyaslı maliyyə
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53.

54.

alətləri ilə iri həcmli əməliyyatları olmayan müəssisələrə,
məsələn, özünün strukturunda xəzinədarlıq bölməsi olan qeyrimaliyyə müəssisələrinə aiddir. Hətta müəssisə kənar
qiymətqoyma mənbələrindən istifadə etdikdə, qiymətləndirmə
üçün qəti məsuliyyəti müəssisənin rəhbərliyi daĢıyır.
Kənar qiymətqoyma mənbələrindən, həmçinin, qısa zaman kəsiyinə görə müəssisə həmin həcmdə qiymətli kağızlar üçün
qiymətləndirməni müəyyən etmək iqtidarında olmadıqda istifadə edilə bilər. Bu, çox vaxt aktivlərin xalis dəyərini hər gün
müəyyənləĢdirməli olan investisiya fondlarında baĢ verir. Digər
müəssisələrdə isə rəhbərliyin xüsusi qiymətləndirmə prosedurları
ola bilər, lakin kənar mənbələrdən özünün qiymətləndirmələrini
təsdiqləmək üçün istifadə edə bilər.
Göstərilən səbəblərdən, müəssisələrin əksəriyyəti ilk mənbə qismində və ya özünün qiymətləndirməsini təsdiqləmək üçün kənar
qiymətqoyma mənbələrindən istifadə edirlər. Kənar qiymətqoyma mənbələri, bir qayda olaraq, aĢağıdakı kateqoriyalara
bölünür:


Qiymətləndirmə xidmətləri, o cümlədən konsensus əsaslı
qiymətləndirmə xidmətləri;



Brokerlərin təqdim etdiyi məzənnə qiymətləri.

Qiymətləndirmə xidmətləri
55.

Qiymətləndirmə xidmətləri müəssisələri qiymətlər və onlarla
bağlı maliyyə alətlərinin geniĢ dairəsi üzrə məlumatlarla
təmin edir, çox vaxt böyük sayda maliyyə alətlərinin gündəlik
qiymətləndirilməsi həyata keçirirlər. Bu qiymətləndirmə bazar
məlumatlarının və qiymətlərin çoxsaylı mənbələrdən, o cümlədən
marketmeykerlərdən toplanması, habelə müəyyən hallarda
ədalətli dəyərin hesablanması üçün özünün xüsusi
qiymətləndirmə metodlarından istifadə etmək vasitəsilə həyata keçirilir.
Qiymətləndirmə xidmətləri qiymətlərin müəyyənləĢdirilməsində
müxtəlif yanaĢmaların uzlaĢmasını həyata keçirə bilərlər. Çox
vaxt onlar 2-ci səviyyə məlumatlarına əsaslanan qiymətqoyma
mənbələrindən istifadə edirlər. Qiymətləndirmə xidmətləri
qiymətlərin hesablanması qaydası üzərində sərt nəzarət vasitələrinə malik ola bilir, onların müĢtəriləri sırasına böyük sayda
müəssisələr, o cümlədən alıcı və satıcılar, müəssisələrin əməliyyat
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və nəzarət bölmələri, auditor Ģirkətləri və baĢqa Ģirkətlər daxildir.
56.

Qiymətləndirmə xidmətləri çox vaxt təklif etdikləri qiymətlərin
müĢtərilər tərəfindən mübahisə predmetinə çevrilməsinə imkan
verən rəsmiyyətçi prosedurlara malik olurlar. Bu prosedurlara
uyğun olaraq, adətən, müĢtəri alternativ qiymət üçün sübutlar
təqdim etməlidir, müĢtərilərin iradları isə təqdim edilmiĢ sübutların keyfiyyətindən asılı olaraq, müxtəlif kateqoriyalara bölünür.
Məsələn, həmin alətin bu yaxınlarda həyata keçirilmiĢ satıĢına
əsaslanan və qiymətləndirmə xidmətinə məlum olmayan iradları
xidmət tərəfindən dəstəklənə bilər, müĢtərinin özünün
qiymətləndirmə metodlarına əsaslanan təklifi isə daha müfəssəl
Ģəkildə öyrənilə bilər. Beləliklə, özünün müĢtəriləri arasında həm
alıcı və həm də satıcılardan ibarət çoxlu sayda aparıcı bazar iĢtirakçılarına malik olan qiymətləndirmə xidməti müntəzəm olaraq
qiymətlərə düzəliĢ etmək imkanına malik olur, bu isə bazar iĢtirakçılarına əlçatan olan məlumatları daha dolğun əks etdirməyə
imkan yaradır.

57.

Bəzi müəssisələr digər qiymətləndirmə xidmətlərindən fərqlənən
konsensus əsaslı qiymətqoyma xidmətlərindən əldə edilmiĢ məlumatlarından istifadə edilə bilər. Konsensus qiymətləndirmə xidmətləri maliyyə alətlərinin qiyməti barədə məlumatları bir neçə
iĢtirakçı müəssisədən (abonentlərdən) əldə edirlər. Hər bir abonent qiymətlər haqqında məlumatı qiymətləndirmə xidmətinə
göndərir. Qiymətləndirmə xidməti bu məlumatları gizli Ģəkildə
emal edir və hər bir abonentə, bir qayda olaraq, kəskin kənarlaĢmaları istisna edən təmizləmə prosedurlarının tətbiqindən sonra
orta riyazi məlumatlar olan konsensus qiymətini bildirir. Bəzi
bazarlarda, məsələn, ―ekzotik‖ törəmə alətlər bazarında konsensus qiymətləri ən etibarlı məlumatlar sayıla bilər. Lakin konsensus qiymətlərinin reprezentativ etibarlılığının qiymətləndirilməsi
zamanı bir çox amilləri nəzərə almaq lazımdır, o cümlədən:


Abonentlərin təqdim etdiyi qiymətlər faktiki əməliyyatları
əks etdirirmi, yoxsa bunlar müəssisənin özünün qiymətləndirmə metodlarına əsaslanan indikativ qiymətlərdir;



Qiymətlərin əldə edildiyi mənbələrin sayı;



Konsensus əsaslı qiymətləndirmə xidməti tərəfindən istifadə
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58.

edilən mənbələrin keyfiyyəti;
Aparıcı bazar iĢtirakçıları abonentlərin tərkibinə daxildirmi.

Bir qayda olaraq, konsensus qiymətləri yalnız xidmət üçün öz
qiymətlərini təqdim etmiĢ abonentlərə əlçatandır. Müvafiq olaraq,
bütün müəssisələrin onlara birbaĢa giriĢi olmur. Bir qayda olaraq,
təqdim olunmuĢ qiymətlərin hesablanması qaydası abonentə
məlum olmadığı üçün rəhbərlik özünün qiymətləndirməsini təsdiqləmək üçün konsensus qiymətləndirmə xidmətindən əldə
edilmiĢ məlumatlardan əlavə digər məlumat mənbələrinə
ehtiyac duya bilər. Məsələn, bu, o vaxt lazım ola bilər ki, mənbələr onların öz qiymətləndirmə metodlarına əsaslanan indikativ
qiymətlər təqdim edirlər, rəhbərliyin isə bu qiymətlərin hesablanması qaydasına dair məlumat əldə etmək imkanı yoxdur.

Brokerlərin təqdim etdiyi məzənnə qiymətləri
59.

Brokerlər öz müĢtərilərinə məzənnə qiymətlərini yalnız epizodik
xidmət qismində təqdim etdikləri üçün onların məzənnə
qiymətləri qiymətləndirmə xidmətlərindən əldə edilən
qiymətlərdən xeyli fərqlənir. Brokerlər məzənnə qiymətlərinin
hesablanması qaydası barədə öz məlumatlarını həvəssiz bölüĢə
bilərlər, lakin onlar sövdələĢmələr barədə elə məlumatlara giriĢ
imkanına malik ola bilərlər ki, qiymətləndirmə xidmətlərinə bu
barədə heç nə məlum olmasın. Broker məzənnə qiymətləri ya
indikativ, ya da icraedilmə xüsusiyyətinə malik ola bilər. Ġndikativ məzənnə qiymətləri broker tərəfindən həyata keçirilmiĢ ən
etibarlı ədalətli dəyər hesablamasıdır, icraedilmə xüsusiyyətinə
malik məzənnə qiymətləri isə ona dəlalət edir ki, broker həmin
qiymət üzrə sövdələĢmə bağlamağa hazırdır. Ġcraedilmə xüsusiyyətinə malik məzənnə qiymətləri ədalətli dəyərə dair sanballı sübutdur. Ġndikativ məzənnə qiymətləri broker tərəfindən
qiyməti müəyyənləĢdirmək üçün istifadə edilən metodikanın Ģəffaf olmaması üzündən daha az inandırıcı sübutdur. Bundan
əlavə, broker məzənnə qiymətləri üzərində nəzarət vasitələrinin
ciddiliyi brokerin portfelində eyni qiymətli kağızdan olub-olmamasından asılı olaraq fərqlənir. Broker məzənnə qiymətləri çox
vaxt 3-cü səviyyə məlumatlarına əsaslanan qiymətli kağızların
qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilir və bəzən onlar yeganə
əlçatan kənar məlumat mənbəyi ola bilir.
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60.

Qiymətqoyma mənbələrinin qiymətləri hesablama qaydasını baĢa
düĢmək rəhbərliyə həmin məlumatların qiymətləndirmə
məqsədləri üçün uyğun olub-olmamasını müəyyənləĢdirmək, o
cümlədən qiymətləndirmə prosesində istifadə edilən məlumatlar
qismində, habelə maliyyə hesabatlarında açıqlamaların
məqsədləri üçün qiymətli kağızı məlumatların hansı kateqoriyasına aid etmək lazım gəldiyini müəyyənləĢdirmək imkanı
verir. Məsələn, kənar qiymətqoyma mənbələri özlərinin xüsusi
modelləri əsasında maliyyə alətlərini qiymətləndirə bilər və rəhbərliyin modeldə istifadə edilmiĢ metod, ehtimal və məlumatları
bilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir.

61.

Əgər kənar qiymətqoyma mənbələrindən əldə edilmiĢ ədalətli
dəyər ölçmələri aktiv bazarın cari qiymətlərinə əsaslanmamıĢdırsa, rəhbərlik müəyyən etməlidir ki, ədalətli dəyər
qiymətləndirmələrinin istifadə edilmiĢ prosedurları maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğundurmu. Rəhbərliyin ədalətli dəyər ölçmələrini öyrənməsi aĢağıdakı məsələləri
əhatə edir:


Əldə edilmiĢ nəticənin ədalətli dəyər ölçməsinin aparılmasının məqsədlərinə uyğun olub-olmamasını müəyyənləĢdirmək üçün ədalətli dəyər qiymətləndirməsinin necə
əldə edilməsi, məsələn, ölçmənin hər hansı bir metodundan
istifadə edilib-edilməməsi.



Məzənnə qiymətləri indikativ qiymətləri, indikativ spredi
və ya təklif edilən məcburi qiymətləri təmsil edirmi; habelə



Ədalətli dəyər ölçməsinin ölçmə tarixinə bazar Ģərtlərini
əks etdirib-etdirmədiyini müəyyən etmək üçün ədalətli
dəyər qiymətləndirməsinin hansı müntəzəmliklə keçirilməsi.

Müəssisənin malik olduğu xüsusi maliyyə alətlərinə münasibətdə
kənar qiymətqoyma mənbələrinin məzənnə qiymətlərinin
müəyyənləĢdirilməsinin əsaslarını anlamaq rəhbərliyə onların
qiymətləndirmə sübutlarının müvafiqliyini və etibarlılığını
müəyyənləĢdirməkdə kömək edir.
62.

Müxtəlif mənbələrdən əldə edilən qiymət indikatorları bir1303
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birindən fərqlənə bilər. Qiymət indikatorlarının hesablanma
qaydasını baĢa düĢmək və onlar arasındakı fərqləri
öyrənmək rəhbərliyə maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi
zamanı istifadə edilmiĢ məlumatları təsdiqləməkdə və
qiymətləndirmənin əsaslılığını müəyyənləĢdirməkdə kömək
edir. Əlavə araĢdırma aparmadan orta məzənnə qiymətlərindən
sadəcə istifadə edilməsi istənilən nəticəni verməyə bilər, çünki
bütün qiymət diapazonundan yalnız bir qiymət ədalətli
dəyəri daha etibarlı Ģəkildə əks etdirə bilər və bu qiymət
də orta məbləğə uyğun gəlməyə bilər. Maliyyə alətlərinin
xüsusi qiymətləndirilməsinin əsaslılığını müəyyənləĢdirmək üçün rəhbərlik aĢağıdakıları edə bilər:


Faktiki əməliyyatların marağı olan alıcı ilə marağı olan
satıcı arasında əməliyyat deyil, məcburi xüsusiyyətli
sövdələĢmə olub-olmadığını təhlil etmək. Bu, qiymətin bir
müqayisə parametri kimi əsassızlığını göstərə bilər;



Maliyyə alətinin gözlənilən pul vəsaitlərinin hərəkətini hesablamaq. Bu, ən münasib qiymət məlumatlarının indikatoru
kimi çıxıĢ edə bilər;



TəsdiqlənməmiĢ məlumatların xüsusiyyətindən asılı olaraq,
etibarlı qiymətlərin təsdiqlənməmiĢ qiymətlərə ekstrapolyasiyası (Ģamil edilməsi); məsələn, ödəmə müddəti on
ildən çox olmayan alətlərə etibarlı qiymətlər mövcud ola
bilər; bu zaman on illik alətlər əyrisi on ildən daha uzun
müddətlərə ekstrapolyasiya edilə və indikator rolunda çıxıĢ
edə bilər). Ekstrapolyasiyanı ehtiyatla aparmaq lazımdır ki,
məlumatlar təsdiqlənmiĢ əyridən o qədər də uzaq
düĢməsin, onların təsdiqlənmiĢ qiymətlərlə əlaqəsi hədsiz
dərəcədə zəif və etibarsız olmasın;



Analoji maliyyə alətlərinin qiymətlərinin bir-birinə uyğun
olduğuna əmin olmaq üçün portfelin daxilindəki maliyyə
alətlərinin qiymətlərini öz aralarında müqayisə etmək;



Bir modeldən istifadə etməklə əldə olunmuĢ nəticələri təsdiqləmək üçün hər bir modeldə tətbiq olunan məlumatları
və ehtimalları nəzərə almaqla, bir neçə modeldən istifadə
etmək; yaxud



Müvafiq hedcləmə alətlərində qiymətlərin tərəddüdünün
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qiymətləndirilməsi və girov təminatı.
Qiymətləndirmənin keçirilməsinin əsaslılığı barədə məsələnin həlli
zamanı müəssisə, həmçinin, qiymətləndirmə üçün spesifik olan
digər amilləri də nəzərə almalıdır.
Qiymətləndirmə üzrə ekspertlərdən istifadə edilməsi
63.

Rəhbərlik bəzi və ya bütün qiymətli kağızların qiymətləndirməsini keçirmək üçün investisiya bankından, broker Ģirkətindən və
ya digər qiymətləndirmə Ģirkətlərindən ekspert cəlb edə bilər.
Qiymətləndirmə xidmətlərindən və broker məzənnə qiymətlərindən fərqli olaraq, ekspertin cəlb edilməsi halında qiymətləndirmə metodologiyası və istifadə edilən məlumatlar, bir qayda
olaraq, rəhbərlik üçün daha əlçatan olur. Qiymətləndirmə üçün
ekspertin cəlb edilməsinə baxmayaraq, qiymətləndirmə üçün qəti
məsuliyyəti müəssisənin rəhbərliyi daĢıyır.

64.

Kredit riskinin təsirinin baĢa düĢülməsi həm maliyyə aktivlərinin,
həm də maliyyə öhdəliklərinin qiymətləndirilməsinin əhəmiyyətli
aspektidir. Bu qiymətləndirmə həm emitentin, həm də kredit təminatçılarının kredit keyfiyyətini və maliyyə dayanıqlığını əks
etdirir. Maliyyə hesabatlarının bəzi çərçivələrinə uyğun olaraq,
maliyyə öhdəliklərinin ölçülməsi nəzərdə tutur ki, o, ölçmə tarixi
üçün bazar iĢtirakçısına keçir. Burada maliyyə öhdəliyinin
qiyməti haqqında etibarlı bazar məlumatlarının olmaması zamanı
onun dəyəri, bir qayda olaraq, kontragentin, məsələn, üçüncü
Ģəxsin kredit keyfiyyətinin yüksəldilməsi kimi hər hansı bir xüsusi amilin mövcudluğu halından baĢqa, müvafiq maliyyə aktivini qiymətləndirmək üçün istifadə edəcəyi eyni metodlarla təyin
edilir. Xüsusilə, müəssisənin Ģəxsi kredit riskinin qiymətləndirilməsi10 çox vaxt çətinliklə baĢa gəlir.

Maliyyə alətləri haqqında məlumatların təqdim olunması
və açıqlanması
65.

10

Maliyyə hesabatlarının əksər çərçivələri müəssisənin maliyyə
alətləri ilə əməliyyatlarının nəticələrinin istifadəçilər tərəfindən
əsaslı Ģəkildə qiymətləndirilməsinə imkan vermək üçün maliyyə

ġəxsi kredit riskləri bazar Ģərtlərindəki dəyiĢikliklərlə uyğun olmayan ədalətli dəyər üzrə dəyiĢikliyin
məbləğini bildirir.
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hesabatlarında müvafiq açıqlamaların edilməsini tələb edir.
66.

Çərçivələrin çoxu maliyyə alətləri ilə bağlı kəmiyyət və keyfiyyət
məlumatlarının (mühasibat uçotu siyasəti də daxil olmaqla)
açıqlamasını tələb edir. Maliyyə hesabatlarının əksər çərçivələri
maliyyə hesabatlarında maliyyə alətlərinin sadəcə qiymətləndirilməsinə nisbətən məsələlərin geniĢ dairəsini əhatə edən
məlumatların təqdim olunması və açıqlanması zamanı ədalətli
dəyər qiymətləndirmələrinin mühasibat uçotuna verilən tələblərin
geniĢ dəstini nəzərdə tutur. Məsələn, maliyyə alətləri haqqında
keyfiyyətli məlumat maliyyə alətlərinin parametrləri
və
gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında vacib kontekst
məlumatlar təqdim edir ki, bu da müəssisənin riskləri haqqında
investorlara əlavə məlumat verir.

Açıqlanan məlumatların kateqoriyaları
67. Açıqlanan məlumatlara verilən tələblərə aĢağıdakılar daxildir:
(a) Maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiĢ, məbləğlərə
əsaslanan kəmiyyət məlumatları: məsələn, maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin kateqoriyaları;
(b) Xeyli dərəcədə peĢəkar mühakiməyə əsaslanan kəmiyyət
məlumatları: məsələn, müəssisənin məruz qaldığı hər bir
bazar riski üzrə həssaslığın təhlili; habelə
(c) Keyfiyyət məlumatları: məsələn, maliyyə alətlərinin idarə
edilməsi sisteminin təsviri; məqsədləri; nəzarət vasitələri;
maliyyə alətləri ilə bağlı risklərin hər bir növünün idarə
edilməsi qayda və prosedurları; riskləri qiymətləndirmə
metodları.
68.

Qiymətləndirmə hər hansı bir dəyiĢəndə dəyiĢikliklərə daha çox
həssas olduqca, qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliyi haqqında
məlumatların açıqlanmasına tələbat da bir o qədər çox olar.
Maliyyə hesabatlarının bəzi çərçivələri də həssaslığın təhlilinə,
o cümlədən qiymətləndirmə zamanı istifadə edilmiĢ ehtimallarda
dəyiĢikliklərin təsirinə dair məlumatların açıqlanmasını tələb edə
bilər. Məsələn, ədalətli dəyər iyerarxiyasının 3-cü səviyyə
məlumatları kateqoriyasına aid edilən ədalətli dəyər ölçmələrinə
malik maliyyə alətləri haqqında əlavə açıqlamalar daha obyektiv
məlumatlara əsaslanan ədalətli dəyər ölçmələrinin nəticələri

1000 saylı BAPQ
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haqqında maliyyə hesabatları istifadəçilərinin məlumatlandırılması üçün nəzərdə tutulmuĢdur.
69.

Maliyyə hesabatlarının bəzi çərçivələri maliyyə hesabatlarının
tarixinə müəssisənin maliyyə alətləri ilə bağlı risklərinin xüsusiyyətini və səviyyəsini iĢtirakçıların qiymətləndirməsinə imkan
verən məlumatların açıqlanmasını tələb edir. Bu açıqlama
maliyyə hesabatlarına qeydlərdə və ya illik hesabat çərçivəsində
auditi aparılmıĢ maliyyə hesabatlarına çarpaz istinadlarla verilə
bilər. Açıqlamanın həcmi və əhatə dairəsi müəssisənin maliyyə
alətləri ilə bağlı risklərin səviyyəsindən asılıdır və aĢağıdakı
məsələlər üzrə keyfiyyət məlumatlarını əhatə edir:


Risklərə məruzqalma və onların əmələ gəlməsi qaydası, o
cümlədən müəssisənin likvidliyə və girov təminatına
gələcək tələbatları üçün mümkün nəticələr;



Müəssisənin məqsədləri, risklərin idarə edilməsinin qayda
və prosedurları, riskləri qiymətləndirmə metodları;



Əvvəlki dövrlə müqayisədə risklərə məruz qalmaqda,
məqsədlərdə, risklərin idarə edilməsi qayda və prosedurlarında istənilən dəyiĢikliklər.

II bölmə. Maliyyə alətlərinin auditi ilə əlaqədar
mülahizələr
Maliyyə alətlərinin auditi bir sıra amillər üzündən xüsusi çətinlik
yarada bilər. Məsələn:


Maliyyə alətlərinin xüsusiyyəti, onların hansı məqsədlə istifadə edilməsi və müəssisənin müvafiq riskləri həm rəhbərlik, həm də auditor üçün baĢa düĢülmək mənasında
çətinlik yarada bilər.



Bazar əhval-ruhiyyəsi və likvidlik tez dəyiĢikliyə məruz
qala bilər, bu isə risklərin səmərəli idarə edilməsi məqsədilə
rəhbərliyə təsir göstərə bilər.



Qiymətləndirməni təsdiqləyən məlumatların əldə edilməsi
çətin ola bilər.



Müəyyən maliyyə alətləri ilə əlaqəli ayrı-ayrı ödəniĢlər çox
böyük həcmdə ola bilər, bu da aktivlərin qeyri-qanuni
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mənimsənilməsi riskini artırar.


Maliyyə alətləri ilə əlaqəli olan və maliyyə hesabatlarında
əks etdirilən məbləğlər böyük olmaya bilər, lakin bu
maliyyə alətləri ilə əlaqəli risklər əhəmiyyətli ola bilər.



Bir neçə iĢçi, xüsusilə, onların mükafatları maliyyə
alətlərindən gələn gəlirlərlə əlaqəli olduqda, maliyyə
alətləri ilə əməliyyatlara əhəmiyyətli təsir göstərə bilər, bu
zaman müəssisənin digər iĢçiləri bu iĢçilərə həddən artıq
etibar edə bilərlər.

Belə amillər üzündən risklər və müvafiq hadisələr gizli qala qala
bilər, bu isə auditorun əhəmiyyətli təhriflər riskini qiymətləndirməsinə təsir göstərə bilər, gizli risklər isə, xüsusilə, əlveriĢsiz
bazar Ģəraitində sürətlə inkiĢaf etməyə baĢlaya bilər.
PeĢəkar inamsızlıq11
71.

PeĢəkar inamsızlıq audit sübutlarının tənqidi qiymətləndirilməsi
üçün zəruridir və rəhbərliyin mümkün qeyri-obyektivliyinin
əlamətlərini aĢkara çıxarmaqda auditora kömək edir. Bu zaman
ziddiyyətli audit sübutlarıı, sənədlərin həqiqiliyini, sorğulara cavabları və rəhbərlikdən, eləcə də müəssisənin idarəetməyə məsul
Ģəxslərindən əldə edilmiĢ digər məlumatları Ģübhə altına almaq
lazımdır. Həmçinin, buraya səhv və ya dələduzluq üzündən
mümkün təhrifləri göstərən Ģəraitlərə diqqət yetirmək, konkret
vəziyyətlər nəzərə alınmaqla əldə edilmiĢ audit sübutlarının
yetərliliyini və müvafiq xüsusiyyətdə olmasını təhlil etmək lazımdır.

72.

PeĢəkar inamsızlığı bütün hallarda tətbiq etmək lazımdır,
maliyyə alətlərinin mürəkkəbliyi artdıqca peĢəkar inamsızlığa
tələbat da artır. Buraya aĢağıdakı nümunələr aid ola bilər:

11



Modellərdən istifadə zamanı xüsusi çətinlik törədən yetərli
müvafiq audit sübutlarının əldə edilməsinin qiymətləndirilməsi və ya bazarın aktiv olub-olmamasının müəyyənləĢdirilməsi.



Müəssisənin müvafiq maliyyə hesabatları çərçivələrinin tətbiqi, xüsusən qiymətləndirmə metodlarının seçimi və
qiymətləndirmə zamanı ehtimallarda istifadə zamanı rəh-

200 saylı BAS, 15-ci paraqraf.

1000 saylı BAPQ

1308

MALĠYYƏ ALƏTLƏRĠNĠN AUDĠTĠ ÜZRƏ XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR

bərliyin mühakiməsinin və qeyri-obyektivliyinin potensial
imkanlarının qiymətləndirilməsi, habelə auditorla rəhbərliyin mühakimələrinin fərqləndiyi vəziyyətlərdə zəruri
hərəkətlər haqqında qərar qəbul edilməsi.


Əldə edilmiĢ audit sübutları əsasında nəticələr çıxarılması,
məsələn, rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert tərəfindən aparılan
qiymətləndirmələrin əsaslılığının qiymətləndirilməsi və
açıqlanmıĢ məlumatların maliyyə hesabatlarının ədalətli
təqdimatını təmin edib-etməməsinin müəyyənləĢdirilməsi.

PlanlaĢdırma məsələləri12
Auditin planlaĢdırılması zamanı əsas diqqət aĢağıdakı məsələlərə
yönəldilir:


Mühasibat uçotuna və məlumatların açıqlanmasına
tələblərin öyrənilməsi;



Müəssisənin maliyyə alətləri ilə apardığı əməliyyatların,
onların məqsədinin və müvafiq risklərin öyrənilməsi;



Auditin aparılması zamanı xüsusi bilik və bacarıqlara
zərurətin olub-olmamasının müəyyən edilməsi;



Maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar və auditin əhatə dairəsinə
daxil olan məlumat sistemləri kontekstində daxili
nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi və öyrənilməsi;



Daxili audit xidmətinin xüsusiyyətinin, rolunun və fəaliyyətinin öyrənilməsi;



Rəhbərlik tərəfindən tətbiq edilən maliyyə alətlərinin
qiymətləndirilməsi qaydasının öyrənilməsi, o cümlədən
rəhbərlik eksperti və ya xidmət təĢkilatını cəlb etmiĢdirmi;
habelə



Əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsi və onlara
qarĢı cavab tədbirlərinin görülməsi.

Mühasibat uçotuna və məlumatların açıqlanmasına dair tələblərin
öyrənilməsi
74.
12

540 saylı BAS-a uyğun olaraq, auditor maliyyə hesabatlarının

300 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaĢdırılması‖ BAS maliyyə hesabatlarının auditinin
planlaĢdırılması üzrə auditorun məsuliyyətindən bəhs edir.
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tətbiq olunan çərçivələrinin uçot qiymətləndirmələri ilə bağlı
tələblərini, o cümlədən əlaqədar açıqlamaları, habelə qanun və
qaydaların tələblərini öyrənməlidir.13 Maliyyə alətləri ilə əlaqədar
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin tələbləri
özlüyündə mürəkkəb xarakter daĢıyır və böyük sayda məlumatın
açıqlanmasını tələb edə bilər. Bu BAPQ ilə tanıĢlıq maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin bütün tələblərinin tam
dolğun öyrənilməsini əvəz edə bilməz. Maliyyə hesabatlarının
bəzi çərçivələri aĢağıdakı məsələlərin nəzərdən keçirilməsini
tələb edir:


Hedcləmə əməliyyatlarının uçotu;



Birinci günün mənfəət və zərərinin uçotu;



Maliyyə alətləri ilə əməliyyatların tanınması və tanınmasının dayandırılması;



Xüsusi kredit riski; habelə



Xüsusilə, müəssisə kompleks maliyyə alətlərinin yaradılmasında və strukturlaĢdırılmasında iĢtirak etdiyi hallarda
riskin ötürülməsi və tanınmasının dayandırılması.

Maliyyə alətlərinin öyrənilməsi
75.

13

Maliyyə alətlərinin parametrləri risklərin və öhdəliklərin müəyyən elementlərinin baĢa düĢülməsini çətinləĢdirə bilər. Müəssisənin investisiya qoyduğu və ya bunlar üzrə öhdəliklər daĢıdığı
alətlərin, o cümlədən bu cür alətlərin parametrlərinin öyrənilməsi
auditora aĢağıdakıları müəyyənləĢdirməkdə kömək edir:


SövdələĢmənin vacib aspektlərinin uçotda əks etdirilməməsinə və ya lazımi qaydada uçota alınmamasına
yol verilibmi;



Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi əsaslandırılıbmı;



Müəssisə maliyyə alətlərinə xas olan riskləri tam həcmdə
baĢa düĢürmü və onları nə dərəcədə savadlı idarə edir; habelə



Maliyyə alətləri müvafiq olaraq qısamüddətli və uzunmüddətli aktiv və öhdəliklərin tərkibində lazımi qaydada uçota

540 saylı BAS, 8(a) paraqrafı.
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alınıbmı.
76.

Müəssisənin maliyyə alətlərinin öyrənilməsi zamanı auditorun
nəzərdən keçirə biləcəyi məsələlərin dairəsinə aĢağıdakılar daxildir:


Müəssisə maliyyə alətlərinin hansı növləri üzrə öhdəliklərə
malikdir.



Maliyyə alətlərindən istifadə qaydası.



Rəhbərlik, eləcə də zərurət olduqda, müəssisənin idarəetməyə məsul Ģəxsləri tərəfindən maliyyə alətlərinin, onların
istifadəsi qaydasının və mühasibat uçotuna tələblərinin
dərk edilməsi.



Maliyyə alətlərinin mümkün təsirinin tam baĢa düĢülməsi
üçün onların dəqiq Ģərtləri və parametrləri, habelə əməliyyatlar bir-biri ilə əlaqəli olduqda, maliyyə alətləri ilə
əməliyyatların ümumi nəticələri.



Maliyyə alətləri müəssisənin riskləri idarəetmə üzrə
ümumi strategiyasına necə uyğun gəlir.

77.

Bəzi hallarda müqaviləyə, eləcə də qeyri-maliyyə alətlərinə dair
müqaviləyə törəmə alət daxil edilə bilər. Maliyyə hesabatlarının
bəzi çərçivələrinə uyğun olaraq, müəyyən hallarda belə ―bənd
edilmiĢ‖ törəmə alətlər əsas müqavilədən ayrıla bilər və ya ayrılmalıdır. ―Bənd edilmiĢ‖ törəmə alətlərin rəhbərlik tərəfindən
müəyyən edilməsi və ya uçota alınması qaydası müəssisənin
məruz qaldığı risklərin dərk edilməsində auditora kömək edir.

Xüsusi bilik və bacarıqlara malik şəxslərin auditə cəlb edilməsi14
14

Bu Ģəxs audit və mühasibat uçotu sahəsində mütəxəssis olduqda, onun Ģirkətin iĢçisi və ya
kənar mütəxəssis olmasından asılı olmayaraq, o, tapĢırıq qrupunun üzvü hesab edilir və 220
saylı ―Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ BAS-ın tələblərini yerinə yetirməlidir.
Əgər bu Ģəxs mühasibat uçotu və auditdən baĢqa hər hansı digər sahə üzrə mütəxəssisdirsə,
bu zaman o, auditorun eksperti hesab edilir və 620 saylı ―Auditorun ekspertlərinin iĢindən istifadə
edilməsi‖ BAS-ın tələbləri ona Ģamil olunur. 620 saylı BAS-da nəzərdə tutulur ki, mühasibat uçotu
və auditin xüsusi sahələri və səriĢtəlilik üzrə istənilən digər sahələr arasında fərqlər peĢəkar
mühakimə əsasında müəyyən edilir; həm də bu zaman maliyyə alətlərinin uçotu metoduna dair
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78.

Maliyyə alətlərinin, xüsusən kompleks maliyyə alətlərinin auditi
zamanı auditorun səriĢtəliliyi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 220
saylı BAS15 tələb edir ki, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ audit tapĢırığını
peĢə standartlarına və müvafiq hüquqi və qanunvericilik
tələblərinə uyğun yerinə yetirmək, o cümlədən həmin tapĢırığın
Ģəraitinə uyğun auditor rəyini hazırlaya bilmək üçün tapĢırıq
qrupu və tapĢırıq qrupunun üzvü olmayan auditorun
ekspertlərinin ümumilikdə audit tapĢırığını yerinə yetirmək üçün
lazımi səriĢtəyə və imkanlara malik olmalarını təmin etsin. Bundan əlavə, tətbiq edilən etik normalara16 əsasən auditor müəyyən
etməlidir ki, audit tapĢırığının qəbul edilməsi auditin əsas prinsiplərinə, o cümlədən peĢəkar səriĢtəlilik və lazımi ehtiyatlılıq prinsiplərinə riayət edilməsi nöqteyi-nəzərindən hər hansı risklərlə
bağlı deyildir. AĢağıda 79-cu paraqrafda maliyyə alətlərinin auditi ilə bağlı auditorun nəzərdən keçirməsi üçün əhəmiyyətli ola
biləcək məsələlərin nümunələri verilmiĢdir.

79.

Müvafiq olaraq, maliyyə alətlərinin auditi zamanı, məsələn, aĢağıdakı sahələr üzrə bir və ya bir neçə ekspert və ya mütəxəssisin
cəlb edilməsi zərurəti yarana bilər:






Müəssisə tərəfindən istifadə edilən maliyyə alətlərinin və
onların parametrlərinin, eləcə də mürəkkəblik səviyyəsinin
öyrənilməsi. Maliyyə alətinin bütün aspektlərinin və müvafiq məlumatların maliyyə hesabatlarında əks etdirilməsinin yoxlanıĢı, eləcə də risklər haqqında
məlumatların maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun olaraq açıqlanmasının tələb olunduğu hallarda məlumatların yetərliliyinin qiymətləndirilməsi
zamanı xüsusi bilik və bacarıqlar tələb edilə bilər.
Xüsusilə, müxtəlif cür Ģərh edilən məsələlər, yaxud dəyiĢkən və ya inkiĢafda olan tətbiq praktikası olduqda
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin
öyrənilməsi.
Maliyyə alətlərinin istifadəsinin hüquqi, qanunverici və

biliklərlə (mühasibat uçotu və audit sahəsində səriĢtəlilik) maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsinin mürəkkəb metodlarına dair biliklər (mühasibat uçotu və auditdən fərqli digər sahədə
səriĢtəlilik) arasında fərqləndirmə aparıla bilər.
15
220 saylı BAS, 14-cü paraqraf.
16
IESBA-in PeĢəkar mühasiblərin etika məcəlləsi, 210.1-ci və 210.6-cı paraqraflar.

1000 saylı BAPQ

1312

MALĠYYƏ ALƏTLƏRĠNĠN AUDĠTĠ ÜZRƏ XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR

80.

17



Maliyyə alətlərinə xas olan risklərin qiymətləndirilməsi.



Xüsusilə, ədalətli dəyər mürəkkəb model əsasında müəyyən
edildikdə, rəhbərliyin qiymətləndirmələri üçün və ya
müĢahidə əsaslı qiymətləndirmənin, yaxud qiymətləndirmə
həddinin iĢlənib hazırlanması üçün sübutların əldə
edilməsində tapĢırıq qrupuna yardım göstərilməsi; aktiv
bazarlar yoxdur və məlumat və ehtimallar əldə edilməsi
çətinləĢir; təsdiqlənməmiĢ məlumatlardan istifadə edilir;
yaxud rəhbərlik ekspertin xidmətlərindən istifadə etmiĢdir;



Xüsusilə, müəssisə böyük həcmdə maliyyə alətlərinə malik
olduqda, informasiya texnologiyalarına nəzarət vasitələrinin qiymətləndirilməsi. Belə müəssisələrdə xüsusən
mürəkkəb informasiya sistemlərindən istifadə edilə bilər,
məsələn, maliyyə alətləri haqqında böyük həcmdə
məlumat elektron formada ötürülür, iĢlənir, saxlanılır və ya
əlyetərlik hüququ baxımından tənzimlənir. Həmçinin, belə
informasiya sistemləri xidmət təĢkilatı tərəfindən göstərilən
xidmətləri əhatə edə bilər.

Maliyyə alətlərinin konkret növlərinin xüsusiyyəti və istifadə
qaydası, onların mühasibat uçotunun və bazar Ģəraitinin mürəkkəbliyi ilə əlaqədar tapĢırıq qrupu həm Ģirkətin daxilində, həm
də ondan kənarda mühasibat uçotu və audit sahəsində müvafiq
texniki bilik və təcrübəyə malik digər mütəxəssislərlə aĢağıdakı
amillər əsasında məsləhətləĢmələr aparmaq zərurəti barədə qərar
qəbul edə bilər:17


TapĢırıq qrupunun imkanları və səriĢtəsi, o cümlədən
üzvlərinin praktik təcrübəsi.



Müəssisə tərəfindən istifadə edilən maliyyə alətlərinin parametrləri.

220 saylı BAS-ın 18(b) paraqrafının tələblərinə görə, tapĢırıq üzrə tərəfdaĢ əmin olmalıdır ki, tapĢırıq
qrupunun üzvləri tapĢırığın yerinə yetirilməsinin gediĢində həm öz aralarında, həm də
tapĢırıq qrupu ilə müvafiq səviyyəli digər Ģəxslər arasında Ģirkət çərçivəsində və ya ya ondan kənarda
müvafiq məsləhətləĢmələr aparmıĢlar.
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TapĢırıq gediĢində qeyri-adi halların və ya risklərin aĢkara
çıxarılması, habelə peĢəkar mühakimələrə, xüsusilə
əhəmiyyətlilik və əhəmiyyətli risklərlə bağlı məsələlərdə
peĢəkar mühakimələrə tələbat.



Bazarın vəziyyəti.

Daxili nəzarət sisteminin öyrənilməsi
81.

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da auditorun müəssisə və onun
mühitini, eləcə də daxili nəzarət sistemini öyrənməsi ilə bağlı
tələblər müəyyən edilir. Müəssisə və onun mühitinin, eləcə də
daxili nəzarət sisteminin öyrənilməsi audit tapĢırığının gediĢində
məlumatların toplanması, yenilənməsi və təhlili üzrə fasiləsiz, dinamik bir prosesdir. Əldə olunmuĢ məlumat auditora maliyyə
hesabatları və təsdiqləmələr səviyyəsində əhəmiyyətli təhriflər
riskini müəyyən etmək və qiymətləndirmək imkanı yaradır və
müəyyən edilmiĢ əhəmiyyətli təhriflərə qarĢı cavab tədbirlərini
iĢləyib hazırlamaq və həyata keçirmək üçün əsas yaratmağa
imkan verir. Monitorinq və maliyyə alətlərinə nəzarət prosedurunun baĢa düĢülməsi audit prosedurlarının xüsusiyyəti, həcmi və
müddətlərini iĢləyib hazırlamaqda auditora kömək edir. Əlavədə
maliyyə alətləri ilə böyük həcmli əməliyyatlar aparan müəssisələrdə istifadə edilə biləcək nəzarət vasitələri təsvir olunur.

Daxili audit xidmətinin xüsusiyyəti, rolu və fəaliyyətinin öyrənilməsi
82.

Bir çox iri müəssisələrdə daxili audit xidməti baĢ rəhbərliyə və
idarəetməyə məsul Ģəxslərə maliyyə alətlərindən istifadə üzərində
müəssisədə mövcud olan nəzarət vasitələrini təhlil etməyə və
qiymətləndirməyə imkan verən iĢləri həyata keçirə bilər. Daxili
audit xidməti, həmçinin, dələduzluq və ya səhvlər üzündən
əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən edilməsində kömək edə
bilər. Lakin rəhbərliyə və idarəetməyə məsul Ģəxslərə maliyyə
alətlərindən istifadə haqqında məlumatların etibarlılığını təsdiqləmək məqsədilə təqdim etmək üçün zəruri olan prosedurların
baĢa düĢülməsi və həyata keçirilməsi üçün tələb olunan bilik və
bacarıqlar müəssisənin digər bölmələrinə lazım olan bilik və
bacarıqlardan fərqlənir. Daxili audit xidmətinin maliyyə alətləri
ilə əməliyyatların hərtərəfli qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan
həcmdə bilik və bacarıqlara malik olub-olmaması və belə
əməliyyatların hansı həcmdə faktiki olaraq daxili auditlə əhatə
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olunması, habelə daxili auditorların səriĢtəliliyi və obyektivliyi
– bunlar daxili audit xidmətinin fəaliyyətinin auditin ümumi
strategiyası və audit planının iĢlənib hazırlanması üçün hər hansı
bir əhəmiyyətinin olub-olmaması barədə qərar qəbul edərkən
kənar auditorun nəzərə almalı olduğu amillərdir.
83.

Daxili auditorların iĢi aĢağıdakı sahələrdə xüsusi əhəmiyyət kəsb
edə bilər:18


Maliyyə alətlərindən istifadənin həcminə dair ümumi
təsvirin hazırlanması;



Qayda və prosedurların lazımi xüsusiyyətinin və rəhbərliyin
onlara riayət etməsinin qiymətləndirilməsi;



Maliyyə alətləri ilə əlaqədar nəzarət tədbirlərinin
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi;



Maliyyə alətləri ilə əməliyyatlarla bağlı sistemlərin təhlili;



Maliyyə alətləri və onların idarə edilməsi ilə bağlı yeni
risklərin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsinin
aparılıb-aparılmamasının müəyyənləĢdirilməsi.

84.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin məsuliyyətinə maliyyə hesabatları çərçivələrinin tələblərinin maliyyə
alətlərinin qiymətləndirilməsinə tətbiqi daxildir. 540 saylı BASa uyğun olaraq, auditor rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini
necə və hansı məlumatların əsasında əldə etməsini öyrənməlidir.19
Qiymətləndirmənin həyata keçirilməsinə rəhbərliyin yanaĢması,
həmçinin, müvafiq qiymətləndirmə metodikasının seçimini və
gözlənilən sübutların səviyyəsini nəzərdə tutur. Ədalətli dəyər
qiymətləndirmələrinin məqsədləri üçün müəssisə maliyyə
alətlərinin ədalətli dəyər qiymətləndirməsinin metodikasını
iĢləyib hazırlayır, bu da mövcud olan bütün bazar məlumatlarını
nəzərə alır. Qiymətləndirilən maliyyə alətini hərtərəfli baĢa
düĢmək müəssisəyə imkan verir ki, qiymətləndirmə metodikasında nəzərə alınmalı eyni və ya oxĢar alətlər haqqında

18

Müəssisənin digər bölmələri tərəfindən, məsələn, risklərin idarə edilməsi, modellərin təhlili, məhsulun keyfiyyətinə nəzarət kimi xidmətlər tərəfindən yerinə yetirilən iĢlər də münasib ola bilər.
19
540 saylı BAS, 8(c) paraqrafı.
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mövcud bazar məlumatlarını müəyyən etsin və qiymətləndirsin.
Əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsi və onlara qarĢı
cavab tədbirlərinin görülməsi
Maliyyə alətləri ilə əlaqəli ümumi məsələlər
85.

540 saylı BAS-da qeyd edilir20 ki, uçot qiymətləndirmələrinin
əhəmiyyətli təhriflər riski qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliyinin səviyyəsindən asılıdır. Deyək ki, yüksək qeyri-müəyyənlik səviyyəsi və gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti variativliyi ilə
səciyyələnən kompleks maliyyə alətlərindən istifadə edilməsi xüsusilə qiymətləndirmə ilə əlaqədar əhəmiyyətli təhriflər riskinin
artmasına aparıb çıxara bilər. Əhəmiyyətli təhriflər riskinə təsir
edən digər amillərə aĢağıdakılar aiddir:





Müəssisənin öhdəsində olan maliyyə alətlərinin həcmi.
Maliyyə alətlərinin Ģərtləri, o cümlədən maliyyə alətinin
özünə digər maliyyə alətləri daxildirmi.
Maliyyə alətlərinin xüsusiyyəti.

Dələduzluq riski amilləri21
86.

ĠĢçilərin mükafatlandırılması sxemlərinin maliyyə alətləri ilə
əməliyyatların gəlirliyindən asılılığı maliyyə hesabatlarının saxtalaĢdırılması üçün stimul yarada bilər. Dələduzluq risklərinin
qiymətləndirilməsi üçün müəssisənin tətbiq etdiyi mükafatlandırma siyasətinin risklər üçün məsuliyyəti daĢımaqa hazır olmaqla necə əlaqələndirildiyi və müəssisənin rəhbərliyi və
treyderləri üçün belə əlaqənin necə stimullar yarada biləcəyini
baĢa düĢmək lazımdır.

87.

Maliyyə bazarında mürəkkəb vəziyyət Ģəxsi bonuslarını qoruyub
saxlamaq, rəhbərliyin və ya iĢçilərin törətdiyi fırıldaqçılığı və ya
səhvləri gizlətmək, qanunvericilik tələblərini, likvidlik və ya
borc götürmə həddini aĢmaqdan qaçmaq, yaxud hesabatda itkilərin əks etdirilməsi zərurəti müəssisənin rəhbərliyini və
iĢçilərini fəal surətdə stimullaĢdıra bilər. Məsələn, bazarlarda
qeyri-sabitlik dövründə təsəvvürəgəlməz zərərlər bazar

20
21

540 saylı BAS, 2-ci paraqraf.
Dələduzluq riskləri ilə əlaqədar tələblər və tövsiyələr 240 saylı ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti ― BAS-da verilmiĢdir.
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88.

qiymətlərində ifrat dəyiĢkənlik, aktivlərin qiymətinin qəfildən
düĢməsi, treyderlərin səhv qərarları və ya digər səbəblər üzündən
yarana bilər. Bundan əlavə, maliyyə çətinlikləri biznesin rentabelliyi barədə düĢünən rəhbərliyə müəyyən təsir göstərir.
Aktivlərin qanunsuz mənimsənilməsi və maliyyə hesabatlarının
saxtalaĢdırılması çox vaxt digər vəziyyətlərdə səmərəli fəaliyyət
göstərən nəzarət vasitələrinə, o cümlədən məlumatlara, ehtimallara və prosedurların həyata keçirilməsi qaydasına nəzarət vasitələrinə etnasızlıq göstərilməsi itkilərin və ya oğurluqların
gizlədilməsinə imkan yaradır. Məsələn, bazarda mürəkkəb
vəziyyət zərərləri ört-basdır etmək məqsədilə əməliyyatların gizlədilməsini və ya qarĢılıqlı hesablaĢmanı aktiv Ģəkildə stimullaĢdıra bilər.

89.

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq, təsdiqləmələr
səviyyəsində auditorun müəyyən edilmiĢ risk qiymətləndirmələri
daxili nəzarət sisteminin tətbiqinin strukturunu və nəticələrinin
qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Bu, mahiyyəti üzrə yoxlama
prosedurları və nəzarət vasitələrinin test yoxlamaları da daxil
olmaqla, sonrakı audit prosedurlarının 330 saylı BAS-a uyğun
olaraq qurulması və həyata keçirilməsi üzrə lazımi yanaĢmanın
iĢlənib hazırlanması üçün əsas yaradır. Belə yanaĢmanın
seçilməsi auditorun audit üçün əhəmiyyətli olan daxili nəzarət
sistemi elementlərini, o cümlədən nəzarət mühitinin səmərəliliyini və risklərin idarə edilməsini, müəssisənin fəaliyyətinin
həcmini və mürəkkəbliyini dərk etməsindən, habelə əhəmiyyətli
təhriflər riskinin auditor qiymətləndirməsinin nəzarət vasitələrinin tətbiqinin səmərəliliyi ilə bağlı ehtimala nə dərəcədə
əsaslanmasından asılıdır.

90.

Auditin gediĢində əlavə məlumatlar alındıqca əhəmiyyətli təhriflər riskinin təsdiqləmələr səviyyəsində qiymətləndirilməsi dəyiĢə
bilər. Auditor yoxlaması zamanı, məsələn, uçot qeydlərinin və
sənədlərin öyrənilməsi zamanı daim sərvaxt olmaq auditora rəhbərlik tərəfindən əvvəllər eyniləĢdirilməmiĢ və ya auditora
açıqlanmamıĢ maliyyə alətlərinin mövcudluğunu göstərən
sövdələĢmə və ya digər məlumatları aĢkar etməkdə kömək edə
bilər. Belə qeyd və sənədlərə, məsələn, aĢağıdakılar aid ola bilər:
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Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin yığıncaqlarının protokolları;



Müəssisənin peĢəkar məsləhətçiləri tərəfindən təqdim
edilmiĢ hesablar və onlarla yazıĢmalar.

Nəzarət vasitələrinin əməliyyat səmərəliliyini müəyyənləşdirmək üçün
(və hansı həcmdə) nəzərdən keçirilməli olan amillər
91.

Nəzarət vasitələrinin tətbiqinin səmərəliliyi barədə ehtimallardan
çox vaxt etibarlı nəzarət sisteminə malik maliyyə təĢkilatları ilə
əməkdaĢlıq zamanı istifadə edilir və buna görə nəzarət vasitələrinin testləĢdirilməsi audit sübutlarının əldə edilməsinin
səmərəli üsulu ola bilər. Müəssisə ticarət əməliyyatları bölməsinə
malik olduqda, mahiyyəti üzrə test yoxlamaları özlüyündə xeyli
sayda müqavilələrin olması və müxtəlif sistemlərdən istifadə
edilməsi ilə əlaqədar yetərli müvafiq
audit sübutları verməyəcəkdir. Həm də nəzarət vasitələrinin test yoxlamaları da
özlüyündə yetərli deyildir, çünki 330 saylı BAS-a əsasən auditor
əməliyyatların hər bir əhəmiyyətli sinfi, hesab qalıqları və açıqlamalar ilə əlaqədar mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları iĢləyib
hazırlamalı və həyata keçirməlidir.22

92.

Böyük həcmdə ticarət əməliyyatlarına və maliyyə alətlərinə malik
olan müəssisələr daha mürəkkəb nəzarət vasitələrinə və risklərin
idarə edilməsi üzrə səmərəli xidmətlərə malik ola bilər; buna görə
də auditor aĢağıdakılara dair sübutların əldə edilməsi ilə bağlı
nəzarət vasitələrinin testləĢdirilməsi haqqında daha çox ehtimalla
qərar qəbul edəcəkdir:

93.

22



Əməliyyatların mövcudluğu, tamlığı, dəqiqliyi və bağlanması; habelə



Hesab qalıqlarına dair mövcudluq, tamlıq, hüquq və öhdəliklər.

Maliyyə alətləri ilə nisbətən az həcmdə əməliyyatlar aparan
müəssisələrdə:


Rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslər maliyyə alətləri və
onların biznesə təsiri barədə tam həcmdə biliklərə malik
ola bilərlər;



Müəssisə bir-biri ilə az əlaqədə olan və ya heç olmayan

330 saylı BAS, 18-ci paraqraf.
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Kompleks nəzarət mühiti ehtimal ki, yoxdur (məsələn,
müəssisə Əlavədə təsvir edilmiĢ nəzarət vasitələrinə sahib
olmaya bilər);



Maliyyə alətlərini qiymətləndirmək üçün rəhbərlik kənar
qiymətqoyma mənbələrindən əldə olunmuĢ məlumatlardan
istifadə edə bilər; habelə



Kənar qiymətqoyma mənbələrindən əldə olunmuĢ məlumatlardan istifadəyə nəzarət vasitələri daha az sərt ola bilər.

94.

Müəssisə maliyyə alətləri ilə nisbətən kiçik həcmdə əməliyyatlar
apardıqda, maliyyə alətlərindən və onların parametrlərindən istifadə məqsədlərinin öyrənilməsi auditor üçün çətinlik törətməyə
bilər. Belə hallarda audit sübutları əsas etibarilə xüsusiyyətcə daha
əsaslı ola bilər, auditor audit iĢinin böyük hissəsini ilin sonunda
yerinə yetirə bilər, üçüncü Ģəxslərin təsdiqləmələri isə əməliyyatların tamlığı, dəqiqliyi və mövcudluğu ilə bağlı sübutlar
təqdim edə bilər.

95.

Nəzarət vasitələrinin test yoxlamasının xüsusiyyəti, müddəti və
həcminə dair qərar qəbul edərkən auditor aĢağıdakı amilləri
nəzərə ala bilər:


Maliyyə alətləri ilə əməliyyatların xüsusiyyəti, müntəzəmliyi
və həcmi;



Nəzarət vasitələrinin səmərəliliyi, o cümlədən maliyyə
alətləri ilə əməliyyatların həcmi ilə əlaqədar risklərə qarĢı
cavab tədbirləri üçün nəzarət vasitələri lazımi qaydada
iĢlənib hazırlanmıĢdırmı və maliyyə alətləri ilə əməliyyatların idarə edilməsinin hər hansı bir sistemi varmı;



Nəzarətin ümumi məqsəd və prosedurları üçün müəssisənin konkret nəzarət vasitələrinin əhəmiyyəti, o cümlədən
maliyyə alətləri ilə əməliyyatlara xidmət göstərən informasiya sistemlərinin mürəkkəblik səviyyəsi;



Nəzarət vasitələrinin monitorinqi və nəzarət prosedurlarında aĢkara çıxarılmıĢ çatıĢmazlıqlar;



Nəzarət olunmalı məsələlər, məsələn, təsdiqləyici məlumatlara nəzarət vasitələri ilə müqayisədə peĢəkar müha1319
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cəmi bir neçə növ alətə sahib ola bilər;

MALĠYYƏ ALƏTLƏRĠNĠN AUDĠTĠ ÜZRƏ XÜSUSĠ MÜLAHĠZƏLƏR

kimələrin tətbiqinə nəzarət vasitələri. Mahiyyəti üzrə testlər
peĢəkar mühakimələrin tətbiqinə nəzarət vasitələrinə
əsaslanmaqla, edilən hərəkətlərdən daha səmərəli ola bilər;


Nəzarət tədbirləri iĢtirakçılarının səriĢtəliliyi, məsələn,
müəssisənin məsuliyyət daĢıdığı maliyyə alətlərinin
qiymətləndirmələrinin yerinə yetirilməsini və yoxlanılmasını təmin etməyə yetərincə imkanı (o cümlədən
mürəkkəb dövrlərdə) və qabiliyyəti varmı;



Göstərilən nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsinin müntəzəmliyi;



Nəzarət vasitələrinin dəqiqliyinin gözlənilən səviyyəsi;



Nəzarət tədbirlərinin keçirilməsini təsdiqləyən məlumatlar;
habelə



Maliyyə alətləri ilə əsas əməliyyatların keçirilməsinin
müddətləri: onların hesabat dövrünün sonuna yaxın keçirilib-keçirilməməsi.

Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları
96.

23

Mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarının iĢlənib hazırlanması
aĢağıdakı məsələlərin nəzərdən keçirilməsini ehtiva edir:


Analitik prosedurların tətbiqi23 - Analitik prosedurlar auditoru
müəssisənin fəaliyyəti barədə məlumatla təmin etdiyi üçün
riski qiymətləndirmə prosedurları kimi səmərəli olsa da,
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları kimi həyata keçirildikdə, onların səmərəliliyi azalır23. Bu, çox zaman mümkün
qeyri-adi meyilləri ört-basdır edən əsas qiymətləndirmə elementlərinin mürəkkəb qarĢılıqlı əlaqəsi ilə izah olunur;



Qeyri-standart əməliyyatlar - Bir çox maliyyə alətləri (daha
çox ―birjadankənar‖ maliyyə alətləri adlandırılır) müəssisə
ilə onun kontragentləri arasında bağlanmıĢ müqavilələrdən

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın 6(b) paraqrafına uyğun olaraq, müəyyən edilmiĢ risklərə qarĢı
cavab tədbirlərinin iĢlənib hazırlanması və prakrik olaraq həyata keçirilməsi üçün əsas yaratmaq
məqsədilə auditor əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsinə yardım göstərmək üçün riski
qiymətləndirmə prosedurları qismində analitik prosedurlar tətbiq etməlidir. 520 saylı ―Analitik
prosedurlar‖ BAS-ın 6-cı paraqrafı maliyyə hesabatları üzrə ümumi nəticələri formalaĢdırarkən
analitik prosedurlardan istifadə etməyi auditordan tələb edir. Analitik prosedurlar auditin digər
mərhələlərində də tətbiq oluna bilər.

1000 saylı BAPQ
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97.



Sübutların mövcudluğu - Məsələn, müəssisə kənar qiymətqoyma
mənbələrindən istifadə etdikdə, o, maliyyə hesabatlarında
müvafiq müddəaları təsdiqləyən məlumatlara malik olmaya bilər;



Digər sahələrdə audit prosedurları - Maliyyə hesabatlarının
digər maddələri üzrə audit prosedurları maliyyə alətləri ilə
əməliyyatların tamlığına dair sübutlar təqdim edə bilər. Bu
prosedurlara pul vəsaitlərinin sonrakı daxilolma və
ödəniĢləri, habelə uçota alınmamıĢ öhdəliklərin axtarılması
aid ola bilər;



TestləĢdirmək üçün maddələrin seçilməsi - Müəyyən hallarda maliyyə alətləri portfeli müxtəlif mürəkkəblik və
risklər səviyyəsinə malik alətlərdən ibarət ola bilər. Bu
halda peĢəkar mühakimə əsasında seçmə faydalı ola bilər.

Məsələn, aktivlərlə təmin edilmiĢ qiymətli kağızlar ilə əməliyyatların yoxlanılması zamanı bu kağızlarla əhəmiyyətli təhriflər
riskinə qarĢı cavab tədbirləri görmək məqsədilə auditor aĢağıda
sadalanan bəzi prosedurların həyata keçirilməsi imkanını
nəzərdən keçirə bilər:


Qiymətli kağızların Ģərtlərini, baza girovunu və qiymətli
kağızlar saxlayanların hər bir sinfinin hüquqlarını öyrənmək məqsədilə müqavilə üzrə sənədlərlə tanıĢlıq.



Pul vəsaitlərinin hərəkətinin hesablanmasının rəhbərlik
tərəfindən tətbiq edilən qaydası barədə sorğu göndərilməsi.



Ehtimalların, məsələn, vaxtından əvvəl ödəniĢ dərəcələri,
cərimə dərəcələri və zərərlərin əhəmiyyətliliyi ilə bağlı ehtimalların qiymətləndirilməsinin əsaslılığı.
1321

1000 saylı BAPQ

BAPQ

ibarət olur. Müəssisə onun adi iĢgüzar dövriyyəsindən kənara çıxan maliyyə alətləri ilə qeyri-standart əməliyyatlar
həyata keçirirsə, mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları auditin planlaĢdırılmıĢ məqsədlərinə nail olmağın ən səmərəli
vasitəsi ola bilər. Maliyyə alətləri ilə qeyri-standart
əməliyyatların aparıldığı hallarda qiymətləndirilmiĢ risklərə
qarĢı auditorun cavab tədbirləri, o cümlədən audit prosedurlarının iĢlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi müəssisənin bu sahədə mümkün zəruri təcrübəsinin olmamasını
nəzərə almalıdır;
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Pul vəsaitlərindən istifadənin ardıcıllığının müəyyən
edilməsi metodlarının öyrənilməsi.



Ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin nəticələrinin oxĢar
baza girovu və Ģərtlərlə digər qiymətli kağızlar üzrə
qiymətləndirmələrin nəticələri ilə müqayisəsi.



Təkrar hesablamaların aparılması.

İkili təyinatlı testlər
98.

Nəzarət vasitələri testlərinin məqsədi təfərrüatlı testin məqsədindən fərqlənsə də, hər iki testın eyni vaxtda keçirilməsi,
məsələn, aĢağıdakılar kimi səmərəli ola bilər:


Eyni əməliyyatla bağlı nəzarət vasitələri testinin və təfərrüatlı testin həyata keçirilməsi (məsələn, imzalanmıĢ
müqavilənin yerinə yetirilməsinin və ümumi vedomostda
maliyyə aləti rekvizitlərinin lazımi qaydada əks etdirilibetdirilməməsinin yoxlanılması); yaxud



Qiymətləndirmənin aparılmasının rəhbərlik tərəfindən tətbiq
edilən qiymətləndirmə prosedurunu testdən keçirərkən nəzarət
vasitələrinin test yoxlaması.

Audit prosedurlarının keçirilməsi müddəti24
99.

Maliyyə alətləri ilə bağlı risklər qiymətləndirildikdən sonra tapĢırıq qrupu nəzarət vasitələrinin test yoxlamalarının və mahiyyəti
üzrə yoxlama prosedurlarının keçirilməsi müddətini müəyyən
edir. PlanlaĢdırılmıĢ audit prosedurlarının keçirilməsi müddəti bir
sıra amillərdən, o cümlədən nəzarət vasitələrinin tətbiq
edilməsinin müntəzəmliyindən, nəzarət edilən fəaliyyətin
növündən və müvafiq əhəmiyyətli təhriflər riskindən asılıdır.

100.

Qiymətləndirmə və məlumatların təqdimatı ilə bağlı audit
prosedurlarının əksəriyyətini dövrün sonunda yerinə yetirmək
zəruri olduğu halda, tamlıq və mövcudluq kimi digər təsdiqləmələrlə bağlı audit prosedurları aralıq dövrdə uğurla həyata
keçirilə bilər. Məsələn, aralıq dövrdə informasiya texnologiyalarına nəzarət vasitələri və yeni məhsulların təsdiqlənməsi

24

330 saylı BAS-ın 11-12-ci və 22-23-cü paraqraflarında aralıq hesabat tarixinə auditorun audit
prosedurlarını hansı hallarda həyata keçirməsinə və belə audit sübutlarının necə istifadə oluna
bilməsinə dair tələblər izah edilir.
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101.

Auditorlar, məsələn, model üzrə nəticələrin bazar sövdələĢmələri
ilə müqayisəsi yolu ilə aralıq tarixə olan vəziyyətə görə modellər
üzrə müəyyən testlər həyata keçirə bilərlər. TəsdiqlənmiĢ
məlumatlara malik alətlər üçün digər mümkün aralıq testləĢdirmə
proseduru qiymətlər haqqında kənar qiymətqoyma mənbələrindən təqdim olunmuĢ qiymət məlumatlarının əsaslılığının
yoxlanılmasından ibarətdir.

102.

Daha əhəmiyyətli peĢəkar mühakimə tələb edən məsələlər çox vaxt
aĢağıdakı səbəblərdən təxminən dövrün sonunda testləĢdirilir:


Qiymətləndirmələr qısa müddət ərzində əhəmiyyətli
dərəcədə dəyiĢə bilər, bu isə aralıq hesab qalıqlarının
mühasibat balansı tarixinə analoji məlumatlarla müqayisəsini və üzləĢdirilməsini çətinləĢdirir;



Aralıq tarixlə ilin sonuna olan dövr arasında maliyyə
alətləri ilə əməliyyatların həcmi arta bilər;



Əl ilə jurnal yazılıĢları yalnız hesabat dövrü baĢa çatdıqdan
sonra edilə bilər; habelə



Qeyri-standart və ya iri əməliyyatlar hesabat dövrünün sonunda aparıla bilər.

Tamlıq, dəqiqlik, mövcudluq, əmələ gəlmə, hüquq və öhdəliklərlə bağlı
prosedurlar
103.

Bir sıra təsdiqləmələri yoxlamaq üçün çoxlu audit prosedurlarından istifadə edilə bilər. Məsələn, dövrün sonuna hesab
qalıqlarının mövcudluğunun yoxlanılması prosedurları həm də
hər hansı bir əməliyyat sinfinin həyata keçirilməsini və dövrün
lazımi qaydada bağlanmasını müəyyənləĢdirmək üçün istifadə
edilə bilər. Bu onunla izah olunur ki, maliyyə alətləri hüquqi
müqavilələrə əsaslanır və əməliyyatın uçota alınmasının
dəqiqliyini yoxlayarkən auditor eyni vaxtda onun mövcudluğunu
da yoxlaya bilər və əməliyyatın həyata keçirilməsini təsdiqləyən
1323
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kimi standart nəzarət vasitələrinin test yoxlamaları aparıla bilər.
Həmçinin, aralıq dövr üzrə müvafiq səviyyəli rəhbərlik tərəfindən
yeni maliyyə alətinin təsdiqlənməsinə dair məlumatlar toplamaq
vasitəsilə yeni məhsulun təsdiqlənməsi üzərində nəzarət fəaliyyətinin səmərəliliyi ilə bağlı test yoxlamasının aparılması faydalı
ola bilər.
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məlumatlar və hüquq və öhdəliklər haqqında təsdiqləmələr əldə
edə, habelə əməliyyatların lazımi uçot dövründə əks olunduğuna
əmin ola bilər.
104.

Tamlıq, dəqiqlik və mövcudluq təsdiqləmələrinə dair audit sübutları təqdim edə biləcək prosedurlara aĢağıdakılar aiddir:


25

Kənar mənbələrdən bank hesablarının, ticarət əməliyyatlarının və depozitarların hesablarının vəziyyətinin təsdiqlənməsi.25 Bu təsdiqləmə, o cümlədən bank təsdiqləmələri
bilavasitə kontragentdən alına bilər və bu halda cavab birbaĢa auditorun özünə göndərilir. Belə məlumat, həmçinin,
məlumatların ötürülməsi kanalları vasitəsilə kontragentin
sistemlərindən əldə edilə bilər. Bu halda təsdiqlənməsi
nəticəsində əldə edilmiĢ sübutların etibarlılığını qiymətləndirmək üçün auditor məlumatların ötürüldüyü
kompyuter sistemlərinə icazəsiz müdaxilənin qarĢısını alan
nəzarət vasitələrini təhlil edə bilər. Təsdiqləmələr əldə etmədikdə, auditor müqavilələri təhlil etməklə və müvafiq
nəzarət vasitələrini test yoxlamasından keçirməklə sübutlar
əldə edə bilər. Lakin kənar mənbələrdən təsdiqləmələr çox
vaxt qiymətləndirmə barədə yetərli audit süburları təqdim
etmir, hərçənd hansısa əlavə razılaĢmaları müəyyənləĢdirməyə kömək edə bilər.



Depozitarlardan əldə edilmiĢ çıxarıĢ və ya məlumatlarla
müəssisənin özünün uçot məlumatlarının üzləĢdirilməsinin
nəticələrinin yoxlanılması. Bu, avtomatlaĢdırılmıĢ üzləĢdirmə prosesləri ilə bağlı olan informasiya texnologiyalarına nəzarət vasitələrini qiymətləndirməyi, habelə
üzləĢdirmə zamanı müəyyən edilmiĢ fərqlərin lazımi qaydada öyrənilməsini və onlara düzəliĢlər edilməsini tələb
edə bilər.



Jurnal yazılıĢlarının və onların uçotuna nəzarət vasitələrinin yoxlanılması. Bu, aĢağıdakılara nail olmaqda
kömək edə bilər:

505 saylı ―Kənar mənbədən təsdiqləmələr‖ BAS auditorun 330 saylı BAS-ın və 500 saylı ―Audit
sübutu― BAS-ın tələblərinə uyğun olaraq, audit sübutu əldə etmək məqsədilə kənar mənbələrdən
təsdiqləmə prosedurlarından istifadə etməsini tənzimləyir. Həmçinin, bax: 2009-cu ilin noyabr
ayında nəĢr edilmiĢ ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı kənar mənbədən təsdiqləmələrdən istifadə edilməsinin praktik məsələləri‖ praktik vəsaitinə.

1000 saylı BAPQ

1324

105.

o

Belə yazılıĢların müvafiq səlahiyyətlərə malik olmayan Ģəxslər tərəfindən edilib-edilmədiyini
müəyyənləĢdirmək;

o

Dövrün sonunda edilmiĢ və dələduzluq riskinə
dəlalət edən qeyri-standart və ya düzgün olmayan
yazılıĢları müəyyən etmək.



Ayrı-ayrı müqavilələrlə tanıĢlıq və maliyyə alətləri ilə
əməliyyatları, o cümlədən mühasibat uçotunun məlumatlarını təsdiqləyən sənədlərin yoxlanılması; bu, həmin
əməliyyatların, onlara dair hüquq və öhdəliklərin mövcudluğunu yoxlamağa imkan verir. Məsələn, auditor maliyyə
alətləri ilə bağlı olan ayrı-ayrı müqavilələrlə tanıĢ ola və
təsdiqləyici sənədləri, o cümlədən müqavilənin ilkin uçotu
zamanı edilmiĢ mühasibat yazılıĢlarını təhlil edə bilər, daha
sonra isə qiymətləndirmə məqsədləri ilə edilmiĢ mühasibat
yazılıĢlarını yoxlaya bilər. Bununla auditor əməliyyata xas
olan kompleksliyin nə dərəcədə tam müəyyən edildiyini
və uçotda əks etdirildiyini müəyyənləĢdirmək imkanı əldə
edə bilir. Hüquqların mövcudluğunu təmin etmək üçün
zəruri biliklərə malik olan mütəxəssislər hüquqi razılaĢmaları və onlarla bağlı riskləri qiymətləndirməlidirlər.



Nəzarət vasitələrinin testlərinin keçirilməsi,
məsələn, onların təkrarən tətbiqi vasitəsilə.



Ġradlarla iĢ sistemi ilə tanıĢlıq. Uçota alınmamıĢ əməliyyatlar kontragentin xeyrinə ödəniĢin edilməməsinə gətirib
çıxara bilər və daxil olmuĢ iradlarla tanıĢlıq zamanı aĢkarlana bilər.



Uçota alınmamıĢ alətləri müəyyən etmək məqsədilə
qarĢılıqlı hesablaĢma haqqında baĢ saziĢlə tanıĢlıq.

Təsvir edilmiĢ prosedurlar törəmə alətlər və ya zəmanətlər kimi
müəyyən maliyyə alətləri üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir, çünki
onlar böyük həcmdə ilkin investisiyalarla bağlı olmaya bilər, daha
doğrusu, onların mövcudluğunu müəyyən etmək çətinləĢə bilər.
Məsələn, ―bənd edilmiĢ‖ törəmə alətlər çox vaxt təsdiqləmə
prosedurlarına daxil ola bilməyən qeyri-maliyyə alətləri kimi
müqavilələrdə əks olunur.
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Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi
Maliyyə hesabatlarına tələblər
106.

Maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimat çərçivələrində çox vaxt
ədalətli dəyər iyerarxiyalarından, məsələn, MHBS (Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları) və ABġ-ın ÜQMUP
(Ümumi Qəbul edilmiĢ Mühasibat Uçotu Prinsipləri) iyerarxiyalarından istifadə edilir. Bir qayda olaraq, bu onu bildirir ki
açıqlanan məlumatın həcmi və təfərrüatlılıq səviyyəsi
qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənlik səviyyəsi artdıqca artmalıdır. Ġyerarxiya səviyyələrinin fərqləndirilməsi peĢəkar
mühakimənin tətbiqini tələb edə bilər.

107.

Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyər iyerarxiyası ilə necə əlaqələndiyi məsələsinin öyrənilməsi faydalı ola bilər. Bir qayda
olaraq, qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənlik səviyyəsi yüksəldikcə əhəmiyyətli təhriflər riski və zəruri audit prosedurlarının
səviyyəsi də artır. Qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənlik
səviyyəsini 3-cü səviyyə məlumatlarından və 2-ci səviyyə bəzi
məlumatlardan istifadə etmək əsasında müəyyənləĢdirmək olar.
2-ci səviyyə məlumatlarının tərkibinə -- asanlıqla əlçatan olan
məlumatlardan tutmuĢ 3-cü səviyyəyə yaxın məlumatlara qədər
müxtəlif məlumatlar daxildir. Auditor mövcud sübutları dəyərləndirir və həm ədalətli dəyər iyerarxiyasını, həm də ədalətli
dəyər iyerarxiyasında maliyyə alətlərinin təsnifləndirilməsi zamanı rəhbərliyin qeyri-obyektivliyi riskini təhlil edir.

108.

540 saylı BAS-a26 uyğun olaraq, auditor müəssisənin
qiymətləndirmə siyasətini və metodikasını onlarda istifadə edilən
məlumat və ehtimallar nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirməlidir.
Maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri çox vaxt
qiymətləndirmə metodologiyası ilə bağlı göstəriĢləri əhatə etmir.
Bu halda rəhbərliyin maliyyə alətlərini qiymətləndirmə qaydasının öyrənilməsi zamanı auditor, məsələn, aĢağıdakı
məsələləri nəzərdən keçirə bilər:


26

Rəhbərliyin rəsmi qiymətləndirmə siyasəti varmı; əgər
varsa, həmin maliyyə alətinin qiymətləndirilməsi metodu
üzrə göstərilən siyasətə uyğun tərtib edilmiĢ lazımi

540 saylı BAS, 8(c) paraqrafı.
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sənədləĢdirmə varmı;


Hansı modellər əhəmiyyətli təhriflər riskinin daha yüksək
səviyyəsinə səbəb ola biləcək;



Konkret qiymətləndirmə metodunu seçərkən həmin
maliyyə alətinin qiymətləndirilməsinin çətinliyi rəhbərlik
tərəfindən necə nəzərə alınmıĢdır;



Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsində daxildə tətbiq
ediləcək modeldən istifadə edilməsi və ya konkret maliyyə
alətini qiymətləndirməkdə hamılıqla istifadə edilən
qiymətləndirmə metodundan rəhbərliyin yayınması
əhəmiyyətli təhriflər riskinin çoxalmasına gətirib çıxarmayacaqmı;



Rəhbərlik kənar qiymətqoyma mənbələrinin məlumatlarından istifadə edibmi;



Qiymətləndirmə metodlarının iĢlənib hazırlanmasında və
tətbiqində iĢtirak edən tərəflərin müvafiq bilik və
bacarıqlara malik olub-olmaması, o cümlədən rəhbərliyin
təyin etdiyi ekspert cəlb edilibmi; habelə



Ġstifadə edilən qiymətləndirmə metodunun seçimində rəhbərliyin qeyri-obyektivliyinin əlamətləri varmı.

109.

Müəssisənin istifadə etdiyi qiymətləndirmə metodlarının indiki
hallarda uyğun olmasını və onlara nəzarət vasitələrinin mövcudluğunu müəyyən edərkən auditor, digər məsələlərlə yanaĢı,
aĢağıdakı amilləri nəzərdən keçirə bilər:


Belə qiymətləndirmə
metodları bazar iĢtirakçıları
tərəfindən hamılıqla qəbul edilibmi və bazar əməliyyatları
haqqında məlumatlar əsasında onların köməyi ilə etibarlı
uçot qiymətləndirmələrinin alınmasına dair nümunələr
varmı;



Həmin qiymətləndirmə metodları təyinatlarına uyğun
fəaliyyət göstərirmi; onların strukturunda, xüsusən ekstremal Ģəraitdə, hər hansı bir çatıĢmazlıq varmı; onlar
obyektiv yoxlama və təsdiqləmə prosedurlarını keçibmi.
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ÇatıĢmazlıq əlamətlərinə nəzarət əhəmiyyəti ilə bağlı
ardıcıl olmayan dəyiĢikliklər aid edilir;


Qiymətləndirilən maliyyə alətinə xas olan risklər, o cümlədən kontragentin kredit qabiliyyəti, habelə maliyyə
öhdəliklərinin qiymətləndirilməsi üçün tətbiq edildiyi hallarda yarana biləcək Ģəxsi kredit riski qiymətləndirmə
metodlarında nəzərə alınıbmı;



Qiymətləndirmə metodları bazar parametrlərinə necə
uyğunlaĢdırılıb, o cümlədən onların bazar parametrlərinə
həssaslığı;



Bazar parametrləri və ehtimalları nə dərəcədə ardıcıl istifadə edilir və yeni Ģərtlər istifadə olunan qiymətləndirmə
metodlarında, bazar parametrlərində və ya ehtimallarında
dəyiĢiklikləri necə doğruldurlar;



Həssaslıq təhlilləri ehtimallarda kiçik və ya orta dəyiĢikliklərin qiymətləndirmələrdə əhəmiyyətli dəyiĢikliklərə gətirib
çıxara biləcəyini göstərirmi;



Müəssisənin təĢkilati strukturu, məsələn, xüsusilə 3-cü
səviyyə məlumatlarının istifadə edildiyi hallarda, müəyyən
alətlərin qiymətləndirilməsi modellərinin yaradılmasına
görə məsuliyyət daĢıyan daxili bölmənin mövcudluğu.
Məsələn, modellərin iĢlənib hazırlanmasına görə məsuliyyət daĢıyan və sövdələĢmə üzrə qiymətqoyma prosesində iĢtirak edən Ģəxslər funksional və təĢkilati cəhətdən
əməliyyat bölməsindən ayrı olan iĢçilərlə müqayisədə daha
az obyektivdirlər;



Qiymətləndimə metodlarının iĢlənib hazırlanması və tətbiqi,
o cümlədən rəhbərliyin yeni iĢlənib hazırlanmıĢ konkret
modellərə nisbi bələdliyi.

Auditor (və ya auditorun eksperti) özü müstəqil Ģəkildə bir və ya
bir neçə qiymətləndirmə metodu iĢləyib hazırlaya və onların
nəticələrini rəhbərliyin istifadə etdiyi qiymətləndirmə metodlarının nəticələri ilə müqayisə edə bilər.
Əhəmiyyətli risklər
110.

Riskin qiymətləndirilməsi gediĢində auditor, aĢağıdakı hallar
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mövcud olduqda, maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı
bir və bir neçə əhəmiyyətli riski aĢkar edə bilər:
Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi qeyri-müəyyənliyinin (məsələn, təsdiqlənməmiĢ məlumatlar əsasında
qiymətləndirilənlər)27 yüksək səviyyəsi.



Maliyyə alətlərinin rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirilməsini təsdiqləyən kifayət qədər sübutun olmaması.



Rəhbərliyin istifadə olunan maliyyə alətləri haqqında kifayət qədər biliyinin və ya onları düzgün qiymətləndirmək
üçün tələb edilən bacarıqların, o cümlədən qiymətləndirmədə düzəliĢlər etmək zərurətini müəyyənləĢdirmək
qabiliyyətinin olmaması.



Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi və açıqlanması ilə
bağlı maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrində
məcmu tələblərə rəhbərliyin yetərincə bələd olmaması və
belə tələblərin lazımi qaydada tətbiqi üçün zəruri olan
peĢəkar mühakimələr yürütmək qabiliyyətinin olmaması.



Qiymətləndirmə metodlarının tətbiqinin nəticələrinə edilən
düzəliĢlərin əhəmiyyəti, əgər maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələri ilə bu düzəliĢlər tələb edilirsə və ya
bunun edilməsinə icazə verilirsə.

Əhəmiyyətli risklərlə əlaqədar uçot qiymətləndirmələrinə gəldikdə, 330 saylı BAS-da nəzərdə tutulmuĢ mahiyyəti üzrə
yoxlama prosedurlarına əlavə olaraq, auditor 540 saylı BAS-a
uyğun28 aĢağıdakı məsələləri də qiymətləndirməlidir:
(a) Rəhbərlik tərəfindən alternativ ehtimallar və ya nəticələr
necə nəzərə alınmıĢ və ya onlardan imtina edilmiĢdir, yaxud
rəhbərlik uçot qiymətləndirmələrinin hazırlanması zamanı
ölçmənin qeyri-müəyyənliyini aradan qaldırmaq və ya azaltmaq
üçün baĢqa hansı vasitələrdən istifadə etmiĢdir;

27

Auditor kompleks maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsinin yüksək qeyri-müəyyənliyi əhəmiyyətli
risklərin meydana gəlməsinə aparıb çıxardığını müəyyən etdikdə, 540 saylı BAS-a uyğun olaraq,
mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurlarını həyata keçirməli və həmin prosedurların qiymətləndirmələrdəki qeyri-müəyyənliyin açıqlanması üçün yetərliliyini müəyyən etməlidir. Bax: 540 saylı BAS,
11-ci, 15-ci və 20-ci paraqraflar.
28
540 saylı BAS, 15(a)-(b) paraqrafı.
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(b) Rəhbərliyin tətbiq etdiyi əhəmiyyətli ehtimalların əsaslı olubolmaması; habelə
(c) Rəhbərliyin tətbiq etdiyi əhəmiyyətli ehtimalların əsaslılığını
qiymətləndirmək və ya maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinin düzgün tətbiqi ilə əlaqədar əhəmiyyətli
olan hallarda rəhbərliyin müəyyən fəaliyyət planına riayət
etmək niyyəti və bacarığı.
112.

Bazarlar aktivliyini itirdikdə, Ģəraitlərin dəyiĢməsi qiymətləri
bazar qiymətləri üzrə qiymətləndirmədən model əsasında
qiymətləndirməyə və ya bir modeldən digərinə keçməyə gətirib
çıxarmağa səbəb ola bilər. Bazar Ģəraitində baĢ verən dəyiĢikliklərə qədər müəssisənin müəyyən edilmiĢ siyasəti olmazsa, bu
dəyiĢikliklərə reaksiya çətin ola bilər. Rəhbərlik də təcili olaraq
model yaradılması, yaxud belə hallarda uyğun qiymətləndirmə
metodunun seçilməsi üçün lazımi təcrübəyə malik olmaya bilər.
Hətta qiymətləndirmə metodlarının sistemli Ģəkildə tətbiq edildiyi
hallarda rəhbərlik maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi
məqsədləri üçün istifadə edilən belə metodların və ehtimalların
münasibliyinə əmin olmalıdır. Bundan əlavə, qiymətləndirmə
metodlarının seçimi etibarlı bazar məlumatlarının əlçatan olduğu
zamanlarda da həyata keçirilə bilər, lakin belə metodlar
vəziyyətin gözlənilməz dərəcədə pisləĢdiyi dövrdə əsaslandırılmıĢ qiymətləndirmələr verməyə bilər.

113.

Qiymətləndirmədə rəhbərliyin istər bilə-bilə, istərsə də
bilməyərəkdən qeyri-obyektivliyi qeyri-obyektivlik və
qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənlik səviyyəsi yüksəldikcə artır.
Məsələn, daxildə iĢlənib hazırlanmıĢ model tətbiqi daha səmərəli
nəticələr verirsə, rəhbərlik etibarlı bazar məlumatlarına və ya
ehtimallarına əhəmiyyət verməyərək, belə modeldən istifadə edə
bilər. Hətta pis niyyətlə olmasa da, maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinə daha çox uyğun olan spektrin həmin
nöqtəsinin deyil, qiymətlərin geniĢ spektrinin daha əlveriĢli kəsiklərinin xeyrinə qeyri-obyektiv mühakimələrin yürüdülməsinə yol
verilə bilər. VaxtaĢırı olaraq, qiymətləndirmə metodunun hər
hansı aydın və əsaslandırılmıĢ səbəb olmadan biri digəri ilə əvəz
edilməsi də rəhbərliyin qeyri-obyektivliyinin əlaməti ola bilər.
Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı subyektiv qərarların ayrılmaz cizgisi olan belə yanaĢmanın yanıltmaq niyyəti
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olduqda, rəhbərliyin qeyri-obyektivliyi özlüyündə dələduzluq
xarakteri daĢıyır.
Audit yanaşmasının formalaşdırılması
114.

Maliyyə alətlərinin rəhbərlik tərəfindən qiymətləndirilmə qaydası
testləĢdirilərkən və 540 saylı BAS-a29 uyğun olaraq qiymətləndirilmiĢ əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı cavab tədbirləri
seçilərkən, auditor uçot qiymətləndirmələrinin xüsusiyyətini
nəzərə alaraq, aĢağıdakı prosedurlardan birini və ya bir neçəsini
həyata keçirməlidir:
(a) Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini əldə etməsinin qaydasını və onun əsasında duran məlumatları, o cümlədən
qiymətləndirmələrin istifadə olunan metodlarını testləĢdirmək.
(b) Rəhbərliyin uçot qiymətləndirmələrini hazırlaması qaydasına
nəzarət vasitələrinin səmərəliliyini testləĢdirmək və lazımi
qaydada mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları keçirmək.
(c) Rəhbərliyin müĢahidə əsaslı qiymətləndirməsini yoxlamaq
üçün müĢahidə əsaslı qiymətləndirməni və ya qiymətləndirmə həddini seçmək.

Bir çox auditorlar hesab edirlər ki, rəhbərliyin maliyyə alətlərinin
qiymətləndirmələrini əldə etməsi qaydasının və belə qiymətləndirmələrin əsaslandığı məlumatların test yoxlaması ilə nəzarət
vasitələrinin tətbiqinin səmərəliliyinin testləĢdirilməsi ilə
uzlaĢdırılması daha səmərəli audit yanaĢmasını təmin edir.
Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr maliyyə alətlərinin
qiymətləndirilməsinə dair müəyyən sübutlar təqdim etdiyi halda,
hesabat tarixindən sonra bazar Ģəraitində baĢ verən dəyiĢikliklərin
təhlili zamanı digər amilləri də nəzərə almaq lazımdır.30 Auditor
rəhbərliyin qiymətləndirmələri əldə etməsi qaydasını testləĢdirə
bilmədikdə, müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrə və ya qiymətləndirmə həddinə müraciət edə bilər.
29
30

540 saylı BAS, 12-14-cü paraqraflar.
540 saylı BAS-ın A63-A66 paraqraflarında belə amillərə dair nümunələr verilmiĢdir.
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(d) Auditor hesabatının tarixinə qədər baĢ vermiĢ hadisələrin
uçot qiymətləndirmələri ilə bağlı audit sübutları təqdim
edib-etmədiyini müəyyənləĢdirmək.
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115.

Bölmə I-də təsvir olunduğu kimi, maliyyə alətlərinin ədalətli
dəyərini hesablamaq məqsədləri üçün rəhbərlik aĢağıdakıları edə
bilər:


Kənar qiymətqoyma mənbələrindən əldə olunmuĢ məlumatlardan istifadə etmək;



Modellər də daxil olmaqla, müxtəlif metodlardan istifadə
etməklə, öz qiymətləndirmələrini hesablamaq üçün
məlumatlar toplamaq; habelə



Qiymətləndirmənin hesablanmasına eksperti cəlb etmək.

Çox vaxt göstərilən metodların uzlaĢmasından istifadə edilə bilər.
Məsələn, rəhbərliyin özünün qiymətqoyma prosedurları ola bilər,
lakin öz qiymətləndirmələrini təsdiqləmək üçün kənar
qiymətqoyma mənbələrindən istifadə edə bilər.
Rəhbərliyin kənar qiymətqoyma mənbələrindən istifadəsi hallarında
auditin xüsusiyyətləri
116.

Rəhbərlik maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi üçün kənar
qiymətqoyma mənbələrindən, məsələn, qiymətləndirmə xidmətindən və ya brokerdən istifadə edə bilər. Rəhbərliyin əldə etdiyi məlumatların istifadəsi qaydasının və qiymətləndirmə
xidmətinin iĢ metodlarının baĢa düĢülməsi zəruri audit prosedurlarının xüsusiyyətini və həcmini müəyyənləĢdirməkdə auditora
kömək edir.

117.

Rəhbərlik kənar qiymətqoyma mənbələrindən istifadə etdikdə,
auditor aĢağıdakı məsələləri nəzərdən keçirə bilər:


Kənar qiymətqoyma mənbəyinin növü - Bəzi kənar
qiymətqoyma mənbələri özlərinin iĢ prosesi barədə daha
çox məlumat təqdim edirlər. Məsələn, qiymətləndirmə xidmətləri çox vaxt aktivlər sinfi səviyyəsində maliyyə
alətlərinin qiymətləndirilməsində tətbiq etdikləri metodika,
ehtimallar və istifadə etdikləri məlumatlar barədə informasiya təqdim edirlər. Brokerlər isə, əksinə, heç bir
məlumat vermirlər və ya qiymət məzənnələrinin tərtib
edilməsi üçün istifadə edilən məlumatlar və ehtimallar
haqqında məhdud məlumat təqdim edirlər.
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İstifadə edilən məlumatların xüsusiyyəti və qiymətləndirmə
metodlarının mürəkkəbliyi - Kənar qiymətqoyma mənbələrindən əldə edilmiĢ qiymətlər barədə məlumatların
etibarlılığı müxtəlif ola bilər, o cümlədən bu, məlumatların
etibarlılığından, müvafiq olaraq, ədalətli dəyər iyerarxiyasında məlumatların səviyyəsindən və qiymətli kağızların konkret sinfinin və ya aktivlərin qiymətləndirilməsi
üçün istifadə edilən metodikanın mürəkkəbliyindən asılı
olacaq. Məsələn, likvid bazarda aktiv Ģəkildə alınıb-satılan
pay alətinin qiymətinin etibarlılığı qiymətləndirmə tarixinə
əməliyyatlar aparılmayan və likvid bazarda alınıb-satılan
korporativ istiqrazın qiyməti ilə müqayisədə yüksəkdir,
belə istiqrazın qiymətinin etibarlılığı isə, öz növbəsində,
diskontlaĢdırılmıĢ pul vəsaitlərinin hərəkəti metodu üzrə
qiymətləndirilən və aktivlərlə təmin edilmiĢ qiymətli
kağızın qiymətindən daha etibarlıdır.



Kənar qiymətqoyma mənbəyinin nüfuzu və iş təcrübəsi Məsələn, kənar qiymətqoyma mənbəyi maliyyə alətinin
müəyyən növü üzrə iĢ təcrübəsinə malik ola və bu sahədə
tanınmıĢ ekspert ola bilər, lakin maliyyə alətlərinin digər
növləri üzrə oxĢar təcrübəyə malik olmaya bilər. Bu halda
auditorun belə kənar qiymətqoyma mənbəyi ilə əməkdaĢlıq
təcrübəsi faydalı ola bilər.



Kənar qiymətqoyma mənbəyinin obyektivliyi - Məsələn, rəhbərliyin əldə etdiyi qiymət həmin maliyyə alətini bu müəssisəyə satmıĢ kontragentdən (məsələn, brokerdən), yaxud
auditi aparılan müəssisə ilə sıx əlaqələri olan Ģirkətdən irəli
gəlirsə, bu cür qiymət etibarlı olmaya bilər.



Kənar qiymətqoyma mənbəyindən istifadəyə müəssisənin
tətbiq etdiyi nəzarət vasitələri - Ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin etibarlılığı kənar qiymətqoyma mənbəyindən əldə edilmiĢ məlumatların etibarlılığına
rəhbərliyin tətbiq etdiyi nəzarət vasitələrinin səviyyəsindən
asılıdır. Məsələn, rəhbərlik aĢağıdakı nəzarət vasitələrindən
istifadə edə bilər:
o

Kənar qiymətqoyma mənbəyindən, onun nüfuzu, iĢ
təcrübəsi və obyektivliyi nəzərə alınmaqla, isti-
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fadənin təhlili və təsdiqlənməsi;
o



118.

Qiymətlərin və onunla bağlı məlumatların tamlığının, münasibliyinin və dəqiqliyinin dəyərləndirilməsi.

Kənar qiymətqoyma mənbəyinin tətbiq etdiyi nəzarət vasitələri - Auditor üçün maraq kəsb edən aktiv siniflərinin
qiymətləndirilməsinə nəzarət vasitələri və prosedurları.
Məsələn, kənar qiymətqoyma mənbəyi qiymətlərin tərtib
edilməsinə nəzarətin etibarlı vasitələrinə, o cümlədən
qiymətləndirmə xidmətlərindən əldə edilmiĢ qiymətləri müvafiq sübutlar əsasında müĢtərilərin, yəni həm alıcıların və
həm də satıcıların mübahisələndirməsinə imkan verən
rəsmi prosedurlara
malik ola bilər, bu isə kənar
qiymətqoyma mənbəyinə bazar iĢtirakçılarını daha dolğun
aktual məlumatlar ilə təmin etməklə müntəzəm Ģəkildə
qiymətlərə düzəliĢ etmək imkanı yaradır.

Kənar qiymətqoyma mənbələrindən əldə edilmiĢ məlumatları
təsdiqləyən məlumatların mümkün
toplanması üsullarına,
baĢqaları ilə yanaĢı, aĢağıdakılar aiddir:


1-ci səviyyə məlumatları ilə əlaqədar - kənar qiymətqoyma mənbələrindən əldə olunmuĢ, bazar qiymətləri ilə
təsdiqlənmiĢ məlumatların müqayisəsi.



Kənar qiymətqoyma mənbəyindən tətbiq edilən nəzarət vasitələri, prosedurları, qiymətləndirmə metodları, məlumat
və ehtimallar barədə təqdim edilmiĢ məlumat ilə
tanıĢlıq.



Kənar qiymətqoyma mənbəyindən əldə edilmiĢ məlumatların
etibarlılığına nəzarət üçün mövcud vasitələrin testdən
keçirilməsi.



Auditor üçün maraq kəsb edən aktiv siniflərinin və ya
konkret maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunan nəzarət vasitələrinin, prosedurların,
qiymətləndirmə metodlarının, məlumat və ehtimalların
öyrənilməsi və testləĢdirilməsi üçün kənar qiymətqoyma
mənbələrinin ərazisində prosedurların həyata keçirilməsi.



Kənar qiymətqoyma mənbəyindən əldə edilmiĢ qiymətlərin
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119.



Qiymətləndirmə metodlarının, ehtimalların və məlumatların əsaslılığının qiymətləndirilməsi.



Kənar qiymətqoyma mənbəyi tərəfindən qiymətləndirilmiĢ
müəyyən maliyyə alətləri üçün müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrin və ya qiymətləndirmə həddinin tərtib edilməsi
və əldə edilmiĢ nəticələrdəki fərqlərin yol verilən həddə
olub-olmamasının müəyyən edilməsi.



Qiymətlərin təsdiqlənməsinə nəzarət vasitələrinə dair xidmət təĢkilatının auditorunun rəyinin əldə edilməsi.31

Qiymətlərə dair məlumatların bir neçə kənar qiymətqoyma mənbəyindən əldə edilməsi də qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliyi
ilə bağlı faydalı məlumat verə bilər. Qiymətlərin geniĢ diapazonu qiymətləndirmələrin qeyri-müəyyənliyinin yüksək olmasına və belə maliyyə alətinin məlumat və ehtimallardakı cüzi
dəyiĢikliklərə qarĢı həssas olduğuna dəlalət edə bilər. Qiymətlərin
məhdud diapazonu isə qiymətləndirmədəki qeyri-müəyyənliyin
aĢağı olmasına və məlumat və ehtimallardakı dəyiĢikliklərə qarĢı
yüksək dərəcədə həssas olmamasına dəlalət edə bilər. Ədalətli
dəyər iyerarxiyasının 2-ci və 3-cü səviyyə məlumatları əsasında
qiymətləndirilmiĢ maliyyə alətlərinin təhlili zamanı müxtəlif
mənbələrdən qiymətlərin əldə edilməsi xüsusilə faydalı olsa da
bu prosedur özlüyündə çətin ki, yetərli müvafiq audit sübutları
təqdim etsin, çünki:
(a) Qiymətlərlə bağlı guya müxtəlif məlumat mənbələri eyni
ilkin qiymətqoyma mənbəyindən istifadə edə bilər;
(b) Ədalətli dəyər iyerarxiyasında məlumatların səviyyəsi üzrə

31 Bəzi qiymətləndirmə xidmətləri qiymətqoyma haqqında informasiyaya nəzarət vasitələrinin təsviri
ilə bağlı hesabat məlumatlarını, yəni 3402 saylı ―Xidmət təĢkilatında nəzarət vasitələri haqqında
məlumatın düzgünlüyünün təsdiq edilməsi haqqında hesabat‖ təsdiqləmə tapĢırıqlarına dair
beynəlxalq standarta (ISAE) uyğun hazırlanmıĢ hesabatı istifadəçilərə təqdim edirlər.
Qiymətləndirmə məlumatlarının hazırlanmasına dair anlayıĢ əldə etmək və qiymətləndirmə xidmətinin nəzarət sisteminə etibar edib-etməməyi müəyyənləĢdirmək məqsədilə rəhbərlik belə bir
hesabatı tələb edə, auditor isə əldə etmək imkanını nəzərdən keçirə bilər.
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digər qiymətqoyma mənbəyindən əldə edilmiĢ qiymətlər,
müəssisənin qiymətləndirmələri və ya auditorun özünün
hesablamaları ilə müqayisədə nə dərəcədə əsaslı olub-olmamasının təyin edilməsi.
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maliyyə alətlərinin təsnifləĢdirilməsi üçün qiymətin
müəyyən olunmasında kənar qiymətqoyma mənbəyinin istifadə etdiyi məlumatın öyrənilməsi tələb oluna bilər.
120.

Müəyyən hallarda auditor qiymətin müəyyən edilməsi üçün tətbiq
olunan prosesə, eləcə də qiymətin etibarlı Ģəkildə müəyyən olunması prosesi üzrə nəzarətə dair məlumat əldə etməyə bilər, yaxud
ehtimal və digər məlumatlar daxil olmaqla, istifadə edilən modelə
giriĢi olmaya bilər. Bu vəziyyətdə auditor qiymətləndirilmiĢ
risklərə qarĢı cavab tədbirlərinin həyata keçirilməsi zamanı rəhbərliyin müəyyən etdiyi müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələri
dəyərləndirmək məqsədilə müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələri
və ya qiymətləndirmə həddini iĢləyib hazırlaya bilər.

Rəhbərliyin ədalətli dəyəri model əsasında qiymətləndirdiyi hallarda
auditin xüsusiyyətləri
121.

540 saylı BAS-ın 13(b) paraqrafına əsasən, auditor uçot
qiymətləndirmələrinin hesablanması ilə bağlı rəhbərliyin tətbiq
etdiyi prosedurun testləĢdirilməsi zamanı həmin vəziyyətlərdə
tətbiq edilən qiymətləndirmə metodunun yararlı olub-olmadığını
və maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri ilə nəzərdə
tutulmuĢ qiymətləndirmə məqsədləri nöqteyi-nəzərindən rəhbərliyin istifadə etdiyi ehtimalların əsaslı olub-olmadığını müəyyənləĢdirməlidir.

122.

Xüsusilə, ədalətli dəyər iyerarxiyasının 2-ci və 3-cü səviyyə
məlumatları əsasında maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi rəhbərliyin kənar qiymətqoyma mənbəyindən və ya öz qiymətləndirmə prosedurlarından istifadə etməsindən asılı olmayaraq,
çox vaxt modellərdən istifadə etməklə həyata keçirilir. Modellərə
tətbiq olunan audit prosedurlarının xüsusiyyətini, müddətini və
həcmini müəyyən edərkən auditor modeldə istifadə edilən
metodikanı, ehtimalları və məlumatları nəzərdən keçirə bilər.
Daha mürəkkəb, məsələn, 3-cü səviyyə məlumatlarından istifadə olunduğu maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi zamanı
göstərilən hər üç parametrin testləĢdirilməsi audit sübutlarının
faydalı mənbəyi ola bilər. Lakin sadə və ümumi qəbul edilmiĢ
modeldən, məsələn, bəzi istiqrazların qiymətinin hesablanmasından bəhs edərkən, modeldə istifadə edilmiĢ ehtimal və
məlumatların təhlili daha faydalı audit sübutları gətirə bilər.
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123.

Modelin testləĢdirilməsinin iki əsas üsulu vardır:
(a) Auditor istifadə olunmuĢ modelin münasibliyi, ehtimal və
məlumatların əsaslılığını, eləcə də riyazi hesablamaların
dəqiqliyini təhlil etməklə, rəhbərliyin modelini testləĢdirə
bilər; yaxud
(b) Auditor öz qiymətləndirməsini iĢləyib hazırlaya və onu
müəssisənin qiymətləndirməsi ilə müqayisə edə bilər.

125.

Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi təsdiqlənməmiĢ giriĢ
məlumatlarına əsaslandıqda, auditor digər məsələlərlə bərabər
rəhbərliyin aĢağıdakı aspektləri nə dərəcədə təsdiqlədiyini də
öyrənə bilər:


Maliyyə alətləri ilə əlaqədar əhəmiyyətli bazar iĢtirakçılarının aĢkar edilməsi və xüsusiyyətlərinin müəyyənləĢdirilməsi.



Ġlkin tanınma zamanı təsdiqlənməmiĢ giriĢ məlumatlarının
müəyyən edilməsinin qaydası.



Rəhbərliyin bazar iĢtirakçılarının istifadə etdiyi ehtimallar
haqqında onun fikrini əks etdirən ehtimallara etdiyi dəyiĢikliklər.



Bu vəziyyətlərdə mövcud olan ən etibarlı daxil edilən
məlumatların nəzərə alınması.



Müvafiq hallarda, rəhbərliyin ehtimallarının müqayisə
oluna bilən əməliyyatları nə dərəcədə nəzərə alması.



TəsdiqlənməmiĢ giriĢ məlumatlarından istifadə edildiyi
halda modellərin həssaslığının təhlili; qiymətləndirmənin
qeyri-müəyyənlik səviyyəsini aĢağı salmaq üçün hər hansı
düzəliĢlər edilibmi.

Bundan əlavə, qiymətləndirmələrin testləĢdirilməsi və onların
bütövlükdə əsaslılığının təhlili zamanı auditorun sahəni bilməsi,
bazar tendensiyaları, məxfilik nəzərə alınmaqla, digər müəssisələrin qiymətləndirmələri və digər qiymət indikatorları barədə
məlumata malik olması vacib əhəmiyyət kəsb edir. Qiymətləndirmələr müntəzəm olaraq hədsiz dərəcədə aqressiv və
mühafizəkar (konservativ) kimi təqdim olunduqda, bu, rəhbərliyin qeyri-obyektivliyinə dəlalət edə bilər.
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126.

TəsdiqlənməmiĢ kənar məlumatlar olmadıqda, çox vacibdir ki,
idarəetməyə məsul Ģəxslər rəhbərliyin qiymətləndirmələrinin subyektiv xüsusiyyətini və onları təsdiqləyən giriĢ məlumatlarını
lazımi qaydada öyrənsinlər. Belə olan halda problemli
məsələlərin, o cümlədən müvafiq sənədlərin müəssisə daxilində
idarəetməyə məsul Ģəxslər daxil olmaqla, rəhbərliyin bütün
səviyyələrində ciddi yoxlanıĢının və təhlilinin keçirildiyini
müəyyən etmək auditordan tələb edilə bilər.

127.

Bazar aktivliyini itirdikdə və ya bazarın sabitliyi pozulduqda,
yaxud təsdiqlənmiĢ giriĢ məlumatlarının olmaması rəhbərliyin
qiymətləndirmələrinin daha çox mühakimələrə əsaslana, deməli,
obyektivliyi daha az dərəcədə yoxlamaya məruz qala və buna
görə də daha az etibarlı ola bilər. Belə Ģəraitlərdə auditor aĢağıdakı prosedurların uzlaĢdırılması ilə modelin testləĢdirilməsini
həyata keçirə bilər: müəssisənin istifadə etdiyi nəzarət vasitələrinin testləĢdirilməsi, modelin strukturunun və tətbiqinin
qiymətləndirilməsi, modeldə istifadə edilmiĢ ehtimalların və giriĢ
məlumatlarının testləĢdirilməsi, bundan sonra alınmıĢ nəticələri
auditorun iĢləyib hazırladığı müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrlə
və ya qiymətləndirmə hədləri ilə, yaxud digər kənar qiymətləndirmə metodları ilə müqayisə etmək.32

128.

Müəssisənin qiymətləndirmə metodikasında istifadə edilmiĢ giriĢ
məlumatlarının testləĢdirilməsi zamanı33 (məsələn, belə giriĢ
məlumatları ədalətli dəyər iyerarxiyasında təsnifləĢdirildikdə)
tamamilə mümkündür ki, auditor maliyyə hesabatlarının tətbiq
olunan çərçivələrinə uyğun açıqlanmıĢ məlumatlara dair
sübutlar əldə edə bilsin. Məsələn, qiymətləndirmə metodlarında
istifadə edilən giriĢ məlumatlarının (yəni 1-ci, 2-ci və 3-cü
səviyyə məlumatlarının) münasibliyinin müəyyənləĢdirilməsi
məqsədilə keçirilən mahiyyəti üzrə yoxlama prosedurları və
müəssisənin keçirdiyi həssaslığın təhlilinin
testləĢdirilməsi
açıqlamaların maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdimatını təmin
edib-etməməsini qiymətləndirmək üçün böyük əhəmiyyətə

32

540 saylı BAS-ın 13(d) paraqrafında rəhbərliyin müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrinin etibarlılığını
müəyyən etmək üçün auditorun iĢləyib hazırladığı hədd üzrə tələblər təsvir edilir. Bəzi hallarda
üçüncü Ģəxslərin iĢləyib hazırladığı və auditorun istifadə etdiyi qiymətləndirmə metodları müəyyən
hallarda auditorun ekspertinin iĢi hesab oluna və ona 620 saylı BAS-ın tələbləri Ģamil edilə bilər.
33
Məsələn, əhəmiyyətli risklərlə bağlı rəhbərliyin ehtimallarının auditor tərəfindən qiymətləndirilməsinə dair tələblər 540 saylı BAS-ın 15-ci paraqrafında verilmiĢdir.
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malik olacaqdır.
129.

Modeldə istifadə edilmiĢ ehtimalda orta dəyiĢikliklər maliyyə
alətinin qiymətləndirilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərirsə, belə ehtimal əhəmiyyətli hesab oluna bilər.34 Rəhbərlik
həssaslığın təhlili vasitəsilə alternativ ehtimalları və ya nəticələri
nəzərdən keçirə bilər. Ehtimallarla əlaqədar subyektivliyin
səviyyəsi qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliyi səviyyəsinə təsir
göstərir və auditor, məsələn, 3-cü səviyyə giriĢ məlumatlarından
istifadə edildikdə, əhəmiyyətli riskin olması barədə nəticə çıxara
bilər.

130.

Rəhbərliyin tətbiq etdiyi ehtimalların, o cümlədən modellər üçün
giriĢ məlumatları kimi istifadə edilmiĢ məlumatların
testləĢdirilməsi üzrə audit prosedurları aĢağıdakı məsələlərin
qiymətləndirilməsini əhatə edə bilər:


Rəhbərlik ehtimalların iĢlənib hazırlanması zamanı bazar
məlumatlarından istifadə edibmi, əgər edibsə, necə istifadə
edib, çünki bir qayda olaraq, təsdiqlənmiĢ müvafiq giriĢ
məlumatlarından maksimum istifadə etməyə və təsdiqlənməmiĢ məlumatların istifadəsini minimuma endiqməyə
çalıĢmaq lazımdır;



Ehtimallar təsdiqlənmiĢ bazar Ģərtləri və maliyyə aktivinin,
yaxud maliyyə öhdəliyinin xüsusiyyətləri ilə uyğun gəlirmi;



Bazar iĢtirakçılarının istifadə etdiyi ehtimalların mənbəyi
nə dərəcədə münasib və etibarlıdır və bir neçə belə ehtimal
mövcud olduqda, rəhbərlik seçimi necə həyata keçirir; habelə



Həssaslıq təhlilləri ehtimallarda kiçik və ya orta dəyiĢikliklərin qiymətləndirmələrdə əhəmiyyətli dəyiĢikliklərə
gətirib çıxaracağını göstərirmi.

Rəhbərliyin istifadə etdiyi ehtimalların qiymətləndirilməsi ilə
bağlı əlavə tövsiyələr 540 saylı BAS-ın A77 və A83
paraqraflarında verilmiĢdir.
131.
34

Gələcək hadisələrə dair mühakimələrin auditor tərəfindən nəzərə

540 saylı BAS, A107 paraqrafı.
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alınması mühakimənin yürüdüldüyü zaman mövcud olan
məlumatlara əsaslanır. Sonrakı hadisələr mühakimələrin
yürüdüldüyü məqamda əsaslı olan mühakimələrlə bir araya sığmayan nəticələrə gətirib çıxara bilər.
132.

Qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliklərini nəzərə almaq üçün
müəyyən hallarda hər bir ehtimal deyil, cari (çevrilmiĢ) dəyərin
hesablanmasında tətbiq edilən diskontlaĢdırma dərəcəsinə düzəliĢ
edilir. Bu hallarda audit prosedurları tətbiq edilmiĢ diskontlaĢdırma dərəcələrini nəzərə çarpdıra bilər: istifadə edilən
dərəcələrin analoji qiymətli kağızla təsdiqlənmiĢ bazar əməliyyatları ilə müqayisə edilməsi və ya diskontlaĢdırma dərəcələrinin
hesablanması üçün müstəqil modelin iĢlənib hazırlanması və əldə
edilmiĢ nəticələrin rəhbərliyin tətbiq etdiyi dərəcələrlə müqayisəsi.

Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin xidmətlərindən müəssisənin istifadə
etdiyi hallarda auditin xüsusiyyətləri
133.

Bölmə I-də qeyd edildiyi kimi, rəhbərlik qiymətli kağızların
hamısını və ya müəyyən hissəsini qiymətləndirmək üçün
qiymətləndirici-ekspert cəlb edə bilər. Belə ekspertlər qismində
brokerlər, investisiya bankları, həm də qiymətləndirmə xidmətləri
göstərən qiymətləndirmə xidmətləri və ya qiymətləndirmə
fəaliyyəti üzrə ixtisaslaĢan digər xidmətlər çıxıĢ edə bilər.

134.

Rəhbərlik tərəfindən cəlb edilmiĢ ekspertdən əldə olunan auditor
qiymətləndirməsi məlumatlarına tələblər 500 saylı BAS-ın 8-ci
paraqrafında nəzərdə tutulur. Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertlə
və onun iĢi ilə bağlı audit prosedurlarının həcmi auditin
məqsədləri üçün ekspertin iĢinin əhəmiyyətindən asılıdır. Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin iĢinin yararlılığının qiymətləndirilməsi auditora kömək edir ki, göstərilən ekspertin təqdim
etdiyi qiymətləri və ya onları təsdiqləyən qiymətləndirmələri
yetərli müvafiq audit sübutları ilə təmin edib-etmədiyini
müəyyənləĢdirsin. Misal olaraq, auditorun həyata keçirə biləcəyi
aĢağıdakı prosedurları nümunə göstərmək olar:


Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin səriĢtəliliyinin, imkanlarının və obyektivliyinin qiymətləndirilməsi, məsələn: rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin müəssisə ilə münasibətləri;
nüfuzu və bazarda mövqeyi; konkret alət növləri ilə iĢ
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təcrübəsi; qiymətləndirmələrə tətbiq edilən maliyyə
hesabatlarının müvafiq çərçivələrinə bələdlik;


Rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin iĢinin öyrənilməsi,
məsələn: qiymətləndirmə metodlarının, habelə onlarda istifadə edilmiĢ əsas bazar amilləri və ehtimallarının münasibliyinin müəyyənləĢdirilməsi;



Ekspertin iĢinin nəticələrinin yararlılığının audit sübutu qismində istifadə edilməsinin qiymətləndirilməsi. Bu mərhələdə əsas diqqəti ayrı-ayrı maliyyə alətləri səviyyəsində
ekspertin iĢinin nəticələrinin münasibliyinə yönəltmək
lazımdır. Müvafiq alətlərin seçiminin digər məlumat və
ehtimallardan istifadə etməklə müstəqil Ģəkildə qiymətləndirilməsini iĢləyib hazırlamaq (müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrin və ya qiymətləndirmə hədlərinin iĢlənib
hazırlanması barədə 136-137-ci paraqraflara bax), sonra
isə belə qiymətləndirməni rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin
iĢinin nəticələri ilə müqayisə etmək faydalı olardı;

135.

o

Digər modeldə ehtimalların alınması, yeni alınmıĢ
ehtimalların əsaslılığının təhlilinin keçirilməsi üçün
müxtəlif ehtimalların modelləĢdirilməsi;

o

Rəhbərliyin müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrinin
daim auditorun müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrindən yüksək və ya aĢağı olduğunu müəyyənləĢdirmək məqsədilə rəhbərliyin müĢahidə əsaslı
qiymətləndirmələrinin auditorun müĢahidə əsaslı
qiymətləndirmələri ilə müqayisəsi.

Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsində rəhbərliyə kömək
məqsədilə rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert müvafiq ehtimallar
iĢləyib hazırlaya və ya müəyyən edə bilər. Belə ehtimallar rəhbərlik tərəfindən istifadə edildikdə, rəhbərliyin ehtimalları kimi
təqdim olunur və auditor bunları rəhbərliyin digər ehtimalları
kimi yoxlamalıdır.

Müşahidə əsaslı qiymətləndirmənin və ya qiymətləndirmə hədlərinin
işlənib hazırlanması
136.

Auditor qiymətləndirmə metodu hazırlaya və rəhbərliyin
1341
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qiymətləndirməsinin əsaslılığını müəyyənləĢdirmək üçün diapazon həddini əldə etmək məqsədilə qiymətləndirmə metodunu
iĢləyib hazırlaya və onda istifadə edilmiĢ giriĢ məlumatlarına və
ehtimallara düzəliĢ edə bilər. Bu BAPQ-nin 106-135-ci
paraqraflarında müĢahidə əsaslı qiymətləndirmələrin və diapazon
həddinin iĢlənib hazırlanmasına dair tövsiyələr verilmiĢdir. 540
saylı BAS-a35 əsasən, auditor rəhbərliyin ehtimal və ya
metodikasından fərqli ehtimal və ya metodikalardan istifadə etdikdə, o, rəhbərliyin tətbiq etdiyi ehtimal və ya metodikaları təsdiqləmək üçün auditorun qiymətləndirmə diapazonunda bütün
əhəmiyyətli dəyiĢənlərin nəzərə alındığını yetərli həcmdə öyrənməli və rəhbərliyin qiymətləndirmələri ilə istənilən əhəmiyyətli
fərqləri qiymətləndirməlidir. Rəhbərliyin qiymətləndirməsinin
əsaslılığını müəyyən etmək üçün auditorun ekspertini iĢə cəlb
etmək faydalı ola bilər.
137.

Bəzən auditor belə bir nəticəyə gələ bilər ki, məsələn, kənar
qiymətqoyma mənbəyi daxili modellərdən və proqram təminatından istifadə etdikdə və zəruri məlumata giriĢə icazə vermədikdə,
rəhbərliyin istifadə etdiyi ehtimalları və ya metodikanı öyrənmək
üçün göstərilən cəhdlər lazımi qədər sübutların əldə oluna
bilməsinə gətirib çıxarmayacaqdır. Bu zaman auditor rəhbərliyin
müĢahidə əsaslı qiymətləndirməsini dəyərləndirmək üçün
müĢahidə əsaslı qiymətləndirməni və ya qiymətləndirmə həddini
iĢləyib hazırlamaq kimi əhəmiyyətli təhriflər riskinə qarĢı cavab
prosedurlarını həyata keçirə bilməzsə, qiymətləndirmə barədə
yetərli müvafiq audit sübutlarını əldə etməyə bilər.36 705 saylı
BAS-da37 yetərli müvafiq audit sübutlarının əldə olunmamasının
nəticələri təsvir edilmiĢdir.

Maliyyə alətləri haqqında məlumatların təqdim olunması və
açıqlanması
138.

Rəhbərliyin vəzifələrinə maliyyə hesabatlarını maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun Ģəkildə hazırlamaq daxildir.38 Maliyyə hesabatlarının çərçivələri çox vaxt maliyyə
alətləri ilə bağlı risklər və qeyri-müəyyənliklər daxil olmaqla,
müəssisənin maliyyə alətləri ilə apardığı əməliyyatların

35

540 saylı BAS, 13(c) paraqrafı.
540 saylı BAS, 13(d) paraqrafı.
37
705 saylı ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS.
38
200 saylı BAS-ın 4-cü və A2 paraqraflarına baxın.
36
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nəticələrini istifadəçilərin əsaslı Ģəkildə qiymətləndirməsinə
imkan verən maliyyə hesabatlarında məlumatların açıqlanmasını tələb edir. Maliyyə alətlərinin qiymətləndirmələrinin
qeyri-müəyyənliyi artdıqca qiymətləndirmənin əsası haqqında
açıqlamaların əhəmiyyətliliyi də artır və bundan əlavə, ədalətli dəyər
iyerarxiyasında giriĢ məlumatlarının səviyyəsindən asılı olur.
139.

Maliyyə hesabatlarının maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə uyğun hazırlandığını bəyan edərkən rəhbərlik birbaĢa və ya dolayı olaraq, maliyyə hesabatlarının müxtəlif elementlərinin və əlaqədar açıqlamaların təqdim edilməsi və
açıqlanması haqqında təsdiqləmələr irəli sürür. Təqdimat və
açıqlamalar haqqında təsdiqləmələr aĢağıdakı aspektləri əhatə
edir:
(a) Əməliyyatın (hadisənin) mövcudluğu, hüquqlar və öhdəliklər – bütün açıqlanmıĢ hadisə, əməliyyat və digər məsələlər
faktiki olaraq baĢ vermiĢ və hamısının müəssisəyə aidiyyatı
vardır.
(b) Tamlıq – maliyyə hesabatlarında açıqlanmalı bütün məlumatlar
açıqlanmıĢdır.
(c) Təsnifat və anlaĢıqlılıq – maliyyə məlumatları lazımi qaydada təqdim və təsvir olunmuĢ, açıqlanan məlumat
aydın formada ifadə edilmiĢdir.
(d) Dəqiqlik və qiymətləndirmə - maliyyə məlumatları və digər
məlumatlar ədalətli Ģəkildə və lazımi həcmdə açıqlanmıĢdır.

BAPQ

Audit açıqlamalarına dair audit prosedurları göstərilən müddəalar
nəzərə alınmaqla iĢlənib hazırlanır.
Maliyyə alətləri haqqında məlumatların təqdim olunması və
açıqlanması ilə bağlı prosedurlar
140.

Maliyyə alətlərinin təqdim olunması və açıqlanması ilə əlaqədar
xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərə aĢağıdakılar aiddir:


Maliyyə hesabatlarının çərçivələri, bir qayda olaraq,
qiymətləndirmələr və onlarla bağlı olan risklər və qeyrimüəyyənliklər haqqında əlavə açıqlamalar tələb edir ki, bu
da aktivlər, öhdəliklər, gəlir və xərclər barədə məlumatları
təsdiqləməyə və izah etməyə imkan yaradır. Auditor əsas
diqqəti risklər və həssaslığın təhlili ilə bağlı açıqlamalara
1343
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yetirməlidir. Riskləri qiymətləndirmə prosedurlarının və
nəzarət vasitələrinin test yoxlaması zamanı əldə edilmiĢ
məlumatların maliyyə hesabatlarında açıqlamaların
maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun
olub-olmaması haqqında auditorun qərar verməsi üçün
sübutlar təqdim edə bilər, o cümlədən:





39

o

Maliyyə alətləri ilə əməliyyyatlar zamanı müəssisənin məqsədləri və strategiyası, o cümlədən
bəyan edilmiĢ uçot siyasəti;

o

Maliyyə alətləri ilə bağlı risklərin idarə olunmasına
nəzarət üzrə müəssisədə mövcud olan nəzarət sistemi; habelə

o

Maliyyə alətləri ilə bağlı risklər və qeyri-müəyyənliklər.

Məlumatlar maliyyə hesabatlarının ənənəvi sistemlərinin,
məsələn, risklərin idarə edilməsi sistemlərinin strukturuna
daxil olmayan sistemlərdən əldə edilə bilər. Açıqlamalara
aid qiymətləndirilmiĢ risklərə qarĢı cavab tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə auditorun yerinə yetirəcəyi
prosedurlara aĢağıdakıların testləĢdirilməsi daxil ola bilər:
o

AçıqlanmıĢ məlumatların əldə olunması üçün tətbiq
edilən prosedurlar; habelə

o

AçıqlanmıĢ məlumatların hazırlanması zamanı istifadə edilmiĢ məlumatlara nəzarət vasitələrinin tətbiqinin səmərəliliyi.

Əhəmiyyətli risklə bağlı maliyyə alətləri ilə əlaqədar
olaraq,39 açıqlamalar maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan
çərçivələrinə uyğun olduqda, auditor bu nəticəyə gələ bilər
ki, müvafiq faktlar və Ģəraitlər nəzərə alınmaqla
qiymətləndirmələrdəki qeyri-müəyyənliklər yetərincə
açıqlanmamıĢdır və buna görə də maliyyə hesabatları ədalətli
təqdimatı təmin etmir. Rəhbərliyin maliyyə hesabatlarında

540 saylı BAS-ın 20-ci paraqrafı tələb edir ki, maliyyə hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələri
kontekstində auditor maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli risklərlə əlaqədar uçot qiymətləndirmələri
haqqında informasiyanın açıqlanmasına dair əlavə prosedurlar keçirsin və maliyyə hesabatlarında
açıqlanmanın yetərliliyini qiymətləndirsin.

1000 saylı BAPQ
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açıqladığı məlumatların yetərli olmaması və ya istifadəçiləri yanıltdığı barədə auditor hesabatında auditorun
fikrinin əks etdirilməsi ilə bağlı tövsiyələr 705 saylı BASda verilmiĢdir.

141.

Auditor, həmçinin, açıqlamaların nə dərəcədə tam və ya
anlaĢıqlı olmasını da nəzərdən keçirə bilər; məsələn,
maliyyə hesabatlarında (və ya ona əlavə edilən hesabatlarda)
lazım olan bütün məlumat təqdim edilə, lakin maliyyə
hesabatları istifadəçilərinin müəssisənin maliyyə vəziyyətini
baĢa düĢməsi üçün lazımi səviyyədə qruplaĢdırılmaya bilər,
yaxud maliyyə hesabatlarında qeyd edilmiĢ məbləğləri baĢa
düĢmək üçün kifayət qədər keyfiyyətli açıqlama olmaya
bilər. Məsələn, həssaslığın təhlilinin nəticələri maliyyə
hesabatına daxil edilsə də, təqdim edilmiĢ məlumatlar
qiymətləndirmədəki dəyiĢikliklər nəticəsində əmələ gələ
bilən riskləri və qeyri-müəyyənlikləri, mümkün borc öhdəliklərini, girov tələblərini və müəssisənin likvidliyini təsvir
etməyə bilər. 260 saylı BAS-da40 müvafiq məlumatların, o
cümlədən müəssisənin uçot praktikasının, habelə müəssisənin uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələri və maliyyə
hesabatlarında məlumatların açıqlanması haqqında vacib
keyfiyyət məsələlərinin idarəetməyə məsul Ģəxslərə
bildirilməsinə dair tələblər və tövsiyələr verilmiĢdir.

Maliyyə alətlərinin mahiyyət üzrə test yoxlamaları zamanı
məlumatların, məsələn, uzunmüddətli və qısamüddətli təsnifat
barədə məlumatların təqdim olunmasının lazımi xüsusiyyətinin
təhlili maliyyə hesabatlarında məlumatların təqdim olunması və
açıqlanmasının qiymətləndirilməsi üçün əhəmiyyətə malikdir.

Digər müvafiq audit mülahizələri
Yazılı təqdimatlar
142.

40
41

540 saylı BAS-da auditordan tələb edilir ki, auditor
uçot
qiymətləndirmələrində istifadə olunmuĢ əhəmiyyətli ehtimalların
əsaslılığı barədə rəhbərlikdən və müvafiq olarsa, idarəetməyə
məsul Ģəxslərdən yazılı məlumat alsın.41 580 saylı BAS-a uyğun

260 saylı ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS.
540 saylı BAS, 22-ci paraqraf. 580 saylı ―Yazılı təqdimatlar‖ BAS-ın 4-cü paraqrafında göstərilir
ki, rəhbərlikdən əldə olunan yazılı məlumatlar özlüyündə onlarda baxılan məsələlər barədə yetərli
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olaraq4 2 göstərilən yazılı təqdimatlarla yanaĢı, auditor maliyyə
hesabatları üçün digər əhəmiyyətli audit sübutlarının, yaxud
maliyyə hesabatlarındakı bir və ya bir neçə müddəanın təsdiqlənməsi üçün bir və ya bir neçə yazılı təqdimat əldə etməyi lazım
bildikdə, belə yazılı məlumatları tələb etməlidir. Maliyyə alətləri
ilə əməliyyatların həcmindən və mürəkkəblik dərəcəsindən asılı
olaraq, maliyyə alətləri haqqında əldə edilmiĢ məlumatları təsdiqləmək üçün tələb olunan yazılı təqdimatlara aĢağıdakılar da
daxil edilə bilər:





Maliyyə alətləri ilə bağlı rəhbərliyin
məqsədləri; məsələn, maliyyə alətlərindən hedcləmə,
aktivlərin (öhdəliklərin) idarə edilməsi, yaxud investisiya
məqsədləri üçün istifadə edilirmi;



Maliyyə hesabatlarının təqdim olunmasının lazımi xüsusiyyəti;
məsələn, maliyyə alətləri ilə əməliyyatların satıĢın və ya
maliyyə sövdələĢmələrinin tərkibində əks etdirilməsi;



Maliyyə alətlərinə dair maliyyə hesabatlarında aĢağıdakılar
barədə açıqlamaların təqdim olunması, məsələn:
o

Maliyyə alətləri ilə bütün əməliyyatlar uçotda əks
etdirilmiĢdir; habelə

o

―Bənd edilmiĢ‖ bütün maliyyə alətləri müəyyən
olunmuĢdur;



Bütün əməliyyatların kommersiya əsasında və bazar dəyəri
üzrə aparılmasının təqdimatı;



SövdələĢmə Ģərtləri;



Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsinin lazımi xüsusiyyəti;



Maliyyə alətləri ilə bağlı hər hansı əlavə razılaĢmaların olması;

Müəssisənin bağlanılan satılmıĢ opsionlarının mövcudluğu;

müvafiq audit sübutu deyildir. Auditor baĢqa cür yetərli müvafiq audit sübutu əldə edə bilmirsə,
bu vəziyyət auditin həcmini məhdudlaĢdıraraq auditorun hesabatına təsir edə bilər (BAX: 705
saylı ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS).
42
580 saylı BAS, 13-cü paraqraf.
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Müəyyən əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün rəhbərliyin niyyəti və qabiliyyəti;43 habelə



Uçot qiymətləndirmələrində və maliyyə hesabatlarındakı
açıqlamalarda düzəliĢlər olunmasını tələb edən sonrakı
hadisələrin mövcudluğu.

143.

Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsinin qeyri-müəyyənlikləri
ilə əlaqədar maliyyə hesabatları üçün hər hansı bir əhəmiyyətli
riskin potensial təsiri idarəetməyə məsul Ģəxslərin diqqət yetirməsini tələb edə bilər. Auditor ədalətli dəyər qiymətləndirməsində istifadə olunmuĢ əhəmiyyətli ehtimalların xüsusiyyəti
və nəticələri, ehtimalların iĢlənib hazırlanması ilə bağlı subyektivliyin səviyyəsi və ədalətli dəyər üzrə qiymətləndirilən maddələrin nisbi əhəmiyyətliliyi haqqında məlumatları onlara təqdim
edə bilər. Bundan əlavə, maliyyə alətləri haqqında müqavilələrin
bağlanması öhdəliklərinə və sonrakı ölçmə proseslərinə nəzarətə
ehtiyacın olması müvafiq məsələlərin idarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə zərurətini yarada bilən amillərdəndir.

144.

Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı idarəetməyə məsul Ģəxslərlə
əlaqə sahəsində auditorun məsuliyyəti 260 saylı BAS-da təsvir
edilmiĢdir. Maliyyə alətləri ilə əlaqədar idarəetməyə məsul Ģəxslərə aĢağıdakı məsələlər bildirilə bilər:



Maliyyə alətləri ilə bağlı əməliyyatların xüsusiyyəti və
həcminin və onlarla bağlı risklərin rəhbərlik tərəfindən
yetərincə baĢa düĢülməməsi;



Maliyyə alətləri ilə əməliyyatlarla əlaqədar daxili nəzarət
və ya riskin idarə edilməsi sistemlərinin strukturunda və ya
tətbiqində auditorun müəyyən etdiyi əhəmiyyətli çatıĢmazlıqlar;44

43

540 saylı BAS-ın A80 paraqrafında bu vəziyyətlərdə münasib olan prosedurlara dair nümunələr
verilmiĢdir.
44
265 saylı ―Daxili nəzarətlə bağlı çatıĢmazlıqların idarəetməyə məsul Ģəxslərə və rəhbərliyə
bildirilməsi‖ BAS daxili nəzarət sistemindəki çatıĢmazlıqların rəhbərliyə (daxili nəzarət sistemindəki
əhəmiyyətli çatıĢmazlıqların isə idarəetməyə məsul Ģəxslərə) bildirilməsinə aid tələb və tövsiyələri
müəyyən edir. Burada izah olunur ki, daxili nəzarət sistemindəki çatıĢmazlıqlar 315 saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-a uyğun olaraq auditorun tətbiq etdiyi risk qiymətləndirməsi prosedurları zamanı,
yaxud auditin hər hansı bir digər mərhələsində müəyyən oluna bilər.
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Rəhbərlik və ya rəhbərliyin təyin etdiyi ekspert tərəfindən
aparılmıĢ qiymətləndirmələrlə əlaqədar yetərli müvafiq
audit sübutlarının əldə olunması zamanı yaranan ciddi
çətinliklər; məsələn, rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin istifadə etdiyi qiymətləndirmə metodikasını, ehtimalları və
məlumatları rəhbərliyin öyrənmək imkanının olmaması və
rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin auditora belə məlumatları
verməməsi;



Auditorla rəhbərliyin və ya rəhbərliyin təyin etdiyi ekspertin qiymətləndirmələr haqqında mühakimələrində
əhəmiyyətli fərqlər;



Maliyyə alətləri ilə bağlı qiymətləndirmələrdəki qeyrimüəyyənlik daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarında açıqlanması vacib olan əhəmiyyətli risklərin müəssisənin maliyyə
hesabatlarına potensial təsiri;



SeçilmiĢ uçot siyasətinin müvafiq xüsusiyyəti və maliyyə
alətləri ilə əməliyyatların maliyyə hesabatlarında təqdim
olunmasına dair auditorun fikri;



Müəssisənin uçot praktikasının keyfiyyət aspektləri və
maliyyə alətləri ilə əməliyyatların maliyyə uçotu barədə
auditorun fikri;



Maliyyə alətlərinin alqı, satqı və saxlanmasını tənzimləyən
müfəssəl və aydın ifadə edilmiĢ siyasətin, o cümlədən
əməliyyat nəzarət vasitələri, maliyyə alətlərinin hedcləmə və
risklərin monitorinqi kimi təyin olunma prosedurlarının
olmaması.
Belə əlaqənin münasib vaxtı audit tapĢırığının vəziyyətlərindən
asılı olaraq fərqli ola bilər; lakin idarəetməyə məsul Ģəxslər
problemləri həll etməkdə auditora kömək edə bilərsə və ya belə
çətinliklər fərqli auditor rəyinin bildirilməsinə gətirib çıxara
bilirsə, onda audit zamanı meydana çıxan ciddi çətinliklər barədə
lazımi Ģəxslərə mümkün qədər qısa müddətdə xəbər verilməsi
müvafiq olardı.

Tənzimləyici orqanlar və digər Ģəxslər ilə əlaqə
145.

Müəyyən hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərlə qarĢılıqlı əlaqə

1000 saylı BAPQ
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ilə yanaĢı, auditor maliyyə alətləri haqqında məsələləri birbaĢa
tənzimləyici və ya nəzarət orqanlarının diqqətinə çatdırmağa
borclu ola bilər, yaxud bunu etməyi zəruri saya bilər45. Adı çəkilən orqanlarla bu cür qarĢılıqlı əlaqə auditin davam etdiyi bütün
müddət ərzində faydalı ola bilər. Məsələn, bəzi yurisdiksiyalarda
bank nəzarəti orqanları maliyyə alətləri ilə əməliyyatlara
nəzarətin fəaliyyət göstərməsi və tətbiqi, aktiv bazarlar olmadıqda maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı çətinliklər və qaydalara əməl olunması barədə məlumat mübadiləsi
üçün auditorlarla əməkdaĢlıqda maraqlıdırlar. Belə əməkdaĢlıq
əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyən olunmasında auditor üçün
faydalı ola bilər.

45

Məsələn, 250 saylı ‖Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması‖
BAS tələb edir ki, auditor qanun və qaydalara riayət edilməməsinə dair müəyyən olunmuĢ və ya
Ģübhəli hallar barədə müəssisədənkənar tərəflərə məlumat vermək məsuliyyətinin olub-olmadığını müəyyən etməlidir. Bundan baĢqa, lazımi məsələlərin auditorlar tərəfindən bank nəzarəti
orqanlarına və digər Ģəxslərə bildirilməsi tələbləri bir çox ölkələrdə ya qanunla, nəzarət orqanının
tələbləri ilə, ya da rəsmi razılaĢma və ya protokolla müəyyən edilir.
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ƏLAVƏ
(Ġst: Paraq. A14)

Maliyyə alətləri ilə bağlı nəzarət vasitələrinə
dair nümunələr
1. AĢağıda istər ticarət əməliyyatının aparılması, yaxud investisiya
məqsədləri ilə maliyyə alətləri ilə böyük həcmli sövdələĢmələrə
malik müəssisədə mövcud ola bilən nəzarət sistemi haqqında
ümumi məlumatlar və müvafiq nümunələr təqdim edilir. Nümunələrin siyahısı tam deyil; nəzarət mühiti və prosedurları
müəssisənin həcmindən, fəaliyyət sahəsindən və maliyyə alətləri
ilə əməliyyatlarının həcmindən asılı olaraq, müxtəlif müəssisələrdə müxtəlif ola bilər. SövdələĢmə təsdiqləmələrinin istifadəsi və klirinq palataları haqqında müfəssəl məlumatlar
25-26-cı paraqraflarda verilmiĢdir.
2. Ġstənilən nəzarət sistemində olduğu kimi, əhəmiyyətli təhriflər
riskindən yayınmaq üçün bəzən müxtəlif nəzarət (məsələn,
qabaqlayıcı, aĢkarlayıcı və monitorinq) səviyyələrində nəzarət
vasitələrini təkrarlamaq lazımdır.
Müəssisənin nəzarət mühiti
Maliyyə alətlərindən səriştəli istifadə öhdəliyi
3. Maliyyə alətləri ilə bağlı bəzi əməliyyatların mürəkkəblik dərəcəsi
müəssisə daxilində yalnız bir neçə iĢçinin həmin əməliyyatları
tam həcmdə baĢa düĢməsini və ya maliyyə alətlərinin müntəzəm
əsasda qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan biliklərə və təcrübəyə
malik olduğunu ifadə edə bilər. Maliyyə alətlərindən zəruri bilik
və təcrübəyə malik iĢçilər olmadan istifadə edilməsi əhəmiyyətli
təhriflər riskinin artmasına aparıb çıxarır.
İdarəetməyə məsul şəxslərin iştirakı
4. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslər müəssisənin rəhbərlik tərəfindən
qoyulmuĢ ümumi ―risk limiti‖nə nəzarət edir və təsdiqləyir,
maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar üzərində nəzarəti təmin edirlər.
Maliyyə alətlərinin alqısı, satqısı və saxlanması sahəsində müəssisənin siyasəti müəssisənin riski daĢımağa hazır olmasını, habelə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlarda iĢtirak edən iĢçilərin
1000 saylı BAPQ.
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təcrübəsi və bilikləri nəzərə alınmaqla iĢlənib hazırlanmalıdır.
Bundan əlavə, müəssisədə aĢağıdakı məqsədlərlə idarəetmə
strukturu və nəzarət prosedurları yaradıla bilər:
(a) Ġnvestisiya qərarları və qiymətləndirmələrin əhəmiyyətli
qeyri-müəyyənliklərinin mümkün
nəticələri haqqında
məlumatların idarəetməyə məsul Ģəxslərə təqdim edilməsi;
habelə
(b) Maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar apararkən müəssisənin
ümumi ―risk limiti‖nin müəyyən edilməsi.
Təşkilati struktur
5. Maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar mərkəzləĢdirilmiĢ və ya əks
mərkəzləĢdirilmiĢ qaydada aparıla bilər. Belə əməliyyatlar və
əlaqədar qərarların qəbul edilməsi çox halda dəqiq, etibarlı və
vaxtamüvafiq idarəetmə məlumatlarının olmasından asılıdır. Belə
məlumatları toplamağın və onların statistik emalının çətinliyi
müəssisənin bölmələrinin və onun iĢtirak etdiyi bizneslərin
sayına görə artır. Maliyyə alətləri ilə əməliyyatlarla əlaqəli
əhəmiyyətli təhriflər riski nəzarət tədbirlərinin əks
mərkəzsizləĢdirilməsi geniĢləndikcə arta bilər. Müəssisənin müxtəlif
ərazilərdə, bəzən də hətta müxtəlif ölkələrdə bölmələri
yerləĢdikdə belə hal gerçəkləĢə bilər.
Səlahiyyətlərin və öhdəliklərin bölüşdürülməsi
6. Maliyyə alətlərinin alqısı, satqısı və saxlanması üzrə idarəetməyə
məsul Ģəxslərin aydın ifadə etdiyi və təsdiqlədiyi siyasət rəhbərliyə imkan yaradır ki, kommersiya risklərinin müəyyən edilməsinə və onların idarə olunmasına dair səmərəli yanaĢmanı iĢləyib
hazırlasın. Bu siyasət risklərin idarə edilməsi sahəsində müəssisənin dəqiq ifadə edilmiĢ məqsədlərini və bu məqsədlərə nail
olmaq üçün mövcud investisiya və hedcləmə imkanlarını özündə
ehtiva etsin, habelə aĢağıda qeyd edilənləri əks etdirsin:
(a) Rəhbərliyin bilik və təcrübə səviyyəsi;
(b) Daxili nəzarət və monitorinq sistemlərinin mürəkkəblik
səviyyəsi;
(c) Müəssisənin aktivlərinin/öhdəliklərinin strukturu;
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(d) Müəssisənin likvidliyi saxlamaq və kapital itkilərini bərpa
etmək qabiliyyəti;
(e) Rəhbərliyin fikrincə, müəssisənin məqsədlərinə nail olmağı
təmin edə bilən maliyyə alətlərinin növləri; habelə
(f) Rəhbərliyin fikrincə, müəssisənin məqsədlərinə nail olmağı
təmin edə bilən maliyyə alətlərindən istifadə edilməsi
prosedurları, məsələn, törəmə alətlər spekulyativ əməliyyatlarda və ya yalnız hedcləmə məqsədləri üçün istifadə
oluna bilərmi.
7. Rəhbərlik qiymətləndirmənin keçirilməsi sahəsində onun imkanlarına uyğun olan prosedurlar iĢləyib hazırlaya və bu siyasətlərin
müəssisədə qiymətləndirmə üçün məsuliyyət daĢıyan iĢçilər
tərəfindən yerinə yetirilməsinə nəzarət vasitələrini yarada bilər,
o cümlədən:
(a) Qiymətləndirmə metodikalarının, o cümlədən qiymətləndirmənin qeyri-müəyyənliyi halında hərəkətlərin qaydasının iĢlənib hazırlanması və təsdiqlənməsi prosesləri;
habelə
(b) TəsdiqlənmiĢ giriĢ məlumatlarından və maliyyə alətlərinin
qiymətləndirilməsinin təsdiqlənməsi məqsədilə toplanmalı
tənzimləyici məlumat növlərindən maksimum istifadəni
təmin edən siyasət.
8. Kiçik müəssisələr maliyyə alətləri ilə əməliyyatları, adətən, nadir
hallarda həyata keçirirlər və rəhbərliyin bu sahədə yetərincə bilik
və təcrübəsi olmaya bilər. Buna baxmayaraq, maliyyə alətləri ilə
əməliyyatları tənzimləyən qayda və prosedurlar müəssisə üçün ―risk
limiti‖nin müəyyən edilməsinə və müəyyən maliyyə alətlərinə investisiya vəsaitlərinin yönəldilməsinin bəyan edilmiĢ məqsədlərə
uyğun olub-olmaması məsələsinin həllinə yardımçı olur.
İnsan resursları siyasəti və praktikası
9. Müəssisə həm nəzarət, həm də əməliyyat bölmələrində çalıĢan
əsas iĢçilərinin müəyyən müddət ərzində öz vəzifələrinin icrasını
məcburi Ģəkildə dayandırmasını tələb edən qayda müəyyən edə
bilər. Bu nəzarət vasitəsi dələduzluğun qarĢısını almaq və onu
aĢkar etmək, xüsusən ticarət əməliyyatlarında iĢtirak edən
iĢçilərin saxta əməliyyatlar aparması və ya əməliyyatları səhv
1000 saylı BAPQ.
Əlavə
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uçota alması hallarında tətbiq edilir.
Xidmət təşkilatının işindən istifadə edilməsi
10. Müəssisələr maliyyə alətlərinin alqı-satqısıı sövdələĢməsini baĢlamaq, əməliyyatların uçotunu aparmaq və ya maliyyə alətlərini
qiymətləndirmək üçün, həmçinin, xidmət təĢkilatlarını (məsələn,
aktivlər üzrə idarəçiləri) cəlb edə bilərlər. Bəzi müəssisələr həm
də mövcud maliyyə alətlərinə dair hesabatlar üçün giriĢ
məlumatlarının təqdim edilməsi üzrə belə təĢkilatların xidmətindən istifadə edə bilərlər. Lakin rəhbərlik xidmət təĢkilatındakı nəzarət vasitələri haqqında məlumata malik deyilsə,
auditorun həmin xidmət təĢkilatındakı nəzarət sisteminə etibar
etmək üçün yetərli müvafiq audit sübutları əldə etmək imkanı olmaya bilər. Müəssisə bir və ya bir neçə xidmət təĢkilatının xidmətlərindən istifadə etdikdə, yetərli müvafiq audit sübutlarının
əldə olunmasına dair tələblər 402 saylı BAS-da1 verilmiĢdir.
11. Xidmət təĢkilatlarının xidmətindən istifadə edilməsi maliyyə
alətlərinə nəzarət mühitini möhkəmləndirə və ya zəiflədə bilər.
Məsələn, xidmət təĢkilatının iĢçiləri müəssisənin rəhbərliyi ilə
müqayisədə maliyyə alətləri ilə iĢ sahəsində daha təcrübəli ola
bilərlər və ya maliyyə hesabatlarına daha etibarlı daxili nəzarət sisteminə malik ola bilər. Xidmət təĢkilatının cəlb edilməsi daha
müfəssəl vəzifə bölgüsünə yardım edə bilər. Digər tərəfdən, xidmət
təĢkilatı mükəmməl olmayan nəzarət mühitinə də malik ola bilər.
12. Müəssisənin riski qiymətləndirmə prosesi maliyyə alətlərinin istifadəsi ilə bağlı kommersiya risklərinin, o cümlədən belə
risklərin əhəmiyyətliliyi müəyyənləĢdirilməsi qaydasını, onların
meydana gəlməsi və idarə olunması üzrə qərarların qəbul
edilməsinin mümkünlüyünü
müəyyənləĢdirmək qaydasını
nəzərdə tutur.
13. Riski qiymətləndirmə prosesi idarə edilməsi tələb olunan risklərin
rəhbərlik tərəfindən müəyyən edilməsi üçün əsas yaradır. Riski
qiymətləndirmə prosesi rəhbərliyin aĢağıdakılara nail olmasını
təmin etmək məqsədilə həyata keçirilir:
(a) SövdələĢmə bağlanana qədər maliyyə alətlərinə xas olan
1

402 saylı ―Xidmət təĢkilatının xidmətindən istifadə edən müəssisənin auditi üzrə mülahizələr‖
BAS.
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risklər haqqında, o cümlədən sövdələĢmənin məqsədləri və
strukturu haqqında, məsələn, maliyyə alətləri ilə əməliyyatların iqtisadi və ya kommersiya məqsədləri haqqında
məlumata malik olmaq;
(b) Konkret maliyyə alətləri ilə əlaqədar risklərə uyğun
sövdələĢmənin ilkin qiymətləndirməsinin həyata keçirilməsini təmin etmək;
(c) Bazar konyunkturunun müəssisənin məruz qaldığı risklərə
nə dərəcədə təsir edəcəyi barədə məlumat almaq məqsədilə
ödənilməmiĢ mövqelərin monitorinqini təmin etmək;
(d) Zərurət olduqda və nüfuz riskinin idarə edilməsi hallarında
risklərin həcmini azaltmaq və ya dəyiĢdirmək üçün zəruri
prosedurları tətbiq etmək;
(e) Bu proseslərin təhlili və onlar üzərində ciddi nəzarəti təmin
etmək.
14. Risklərin monitorinqi və onların idarə edilməsi sistemi üçün tətbiq olunan struktur:
(a) Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin müəyyən etdiyi müəssisənin
risk sahəsində siyasəti ilə uyğunluq təĢkil etməlidir;
(b) Maliyyə alətlərinin müxtəlif növləri və onlarla sövdələĢmələrlə bağlı təsdiqləmə səviyyələrini, habelə bu
sövdələĢmələrin məqsədlərini müəyyən etməlidir. Ġcazə
verilmiĢ alətlər və təsdiqləmə səviyyələri maliyyə alətləri
ilə bağlı əməliyyatlarda iĢtirak edən iĢçilərin bilik və
təcrübəsini əks etdirməli və rəhbərliyin səriĢtəliliyə üstünlük verdiyini nümayiĢ etdirməlidir;
(c) Riskin hər növü üzrə, o cümlədən kontragentlər tərəfindən
təsdiqlənmiĢ növlər üzrə limitlər müəyyən etməlidir; riskin
növündən və ya kontragentdən asılı olaraq, belə limitlər
müxtəlif ola bilər;
(d) Maliyyə risklərinin obyektiv və vaxtında monitorinqini və
nəzarət tədbirlərini keçirməsini təmin etməlidir;
(e) Öhdəliklər, risklər və risklərin idarə edilməsi məqsədilə
maliyyə alətləri ilə əməliyyatların nəticələri barədə obyektiv və vaxtında hesabat təmin etməlidir; habelə
1000 saylı BAPQ.
Əlavə
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(f) Konkret maliyyə alətlərinə aid risklərin müəyyənləĢdirilməsi ilə bağlı rəhbərliyin hərəkətlərinin qiymətləndirilməsini təmin etməlidir.
15. Müəssisənin məruz qaldığı risklərin növləri və səviyyəsi birbaĢa
olaraq, müvafiq maliyyə alətlərinin növündən, mürəkkəbliyindən
və onlarla əməliyyatların həcmindən asılıdır.
Risklərin idarə edilməsi xidməti
16. Maliyyə alətləri ilə böyük həcmdə əməliyyatlar aparan iri
maliyyə idarələri kimi bəzi müəssisələr qanun və ya qaydalarda
nəzərdə tutulduğu kimi, yaxud könüllü olaraq rəsmi risk idarəetməsi
xidməti yarada bilər. Belə xidmətlər maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar
aparmaq üçün cavabdehlik daĢıyan və belə əməliyyatları idarə
edən digər bölmələrdən ayrı olmalıdır. Həmin xidmətlər maliyyə
alətləri ilə əməliyyatlar üzrə hesabat hazırlamağa və monitorinqə
görə məsuliyyət daĢıyır; onun tərkibinə idarəetməyə məsul Ģəxslərin yaratdığı risklərin idarə edilməsi komitəsi daxil ola bilər.
Belə xidmətlərin əsas vəzifələrinə aĢağıdakılar aiddir:
(a) Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin müəyyən etdiyi risk idarəetməsi sahəsində siyasətin həyata keçirilməsi, o cümlədən
müəssisənin məruz qala biləcəyi risklərin təhlili;

(c) Stress senarilərinin iĢlənib hazırlanması, açıq mövqelərin
həssaslığının təhlili, mövqelərdəki qeyri-adi dəyiĢikliklərin
nəzərdən keçirilməsi; habelə
(d) Yeni maliyyə alətlərinin nəzərdən keçirilməsi və təhlili.
17. Maliyyə alətləri itkinin məbləğinin (belə məbləğ olarsa) mühasibat balansında tanınmıĢ maliyyə alətinin dəyərindən çox olması
riski ilə əlaqədar ola bilər. Məsələn, əmtəənin bazar qiymətinin
gözlənilmədən aĢağı düĢməsi nəticəsində müəssisə girov və ya
marjanın tələbləri ilə əlaqədar bu mal üzrə forvard mövqeyini
bağlamaq üçün itkiləri reallaĢdırmağa məcbur ola bilər. Müəyyən
hallarda potensial itkilərin məbləği müəssisənin fasiləsiz fəaliyyət
göstərə bilməsinə ciddi Ģübhələrin yaranması üçün kifayətdir.
Bazar riskləri ilə əlaqədar maliyyə alətləri üzrə ehtimal olunan
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gələcək təsirləri qiymətləndirmək üçün müəssisə həssaslıq
təhlilini və ya dəyər riskinin təhlilini həyata keçirə bilər. Lakin
dəyər riskinin təhlili müəssisənin məruz qala biləcəyi riskləri
tam həcmdə əks etdirmir; həssaslıq və ssenari təhlillərinin də
müəyyən məhdudiyyətləri ola bilər.
18. Rəsmi risk idarəetməsi bölməsini yaratmaq və onun strukturunu
formalaĢdırmaq zərurəti barədə müəssisənin qərarı maliyyə
alətləri ilə əməliyyatların həcmi və mürəkkəbliyindən, tənzimləyici orqanların müvafiq tələblərindən asılıdır. Ayrıca risk
idarəetməsi xidmətinə malik olmayan müəssisələrdə, məsələn,
nisbətən az sayda və ya mürəkkəbliyi daha aĢağı olan maliyyə
alətləri ilə əməliyyatlar aparan müəssisələrdə maliyyə alətləri ilə
əməliyyatların monitorinqi və onlara dair hesabatın hazırlanması
mühasibatlığın, maliyyə xidmətinin və ya rəhbərliyin vəzifələrinə
daxil ola bilər; belə müəssisələrdə idarəetməyə məsul Ģəxslərin
yaratdığı rəsmi risk idarəetməsi komitəsi də ola bilər.
Müəssisənin informasiya sistemləri
19. Ġnformasiya sisteminin əsas vəzifəsi bütün əməliyyatların aparılmasına və düzgün uçota alınmasına göz qoymaq, hesablamalar
aparmaq, qiyməti müəyyənləĢdirmək, maliyyə alətləri ilə bağlı
risklərin idarə edilməsi və nəzarət vasitələrinin monitorinqi üçün
lazım olan məlumatların yayılmasına təkan verməkdir. Maliyyə
alətləri ilə böyük həcmdə əməliyyatlar aparan, xüsusilə kifayət
qədər inteqrasiya olunmamıĢ və əl ilə idarə olunan bir neçə sistemə malik olan, yetərli nəzarət vasitələri olmayan müəssisələrdə
müvafiq çətinliklər yarana bilər.
20. Müəyyən maliyyə alətləri çoxlu sayda mühasibat yazılıĢları tələb
edə bilər. Maliyyə alətləri ilə əməliyyatların mürəkkəbliyi və ya
həcmi artdıqca, informasiya sistemlərinin də mükəmməllik
səviyyəsi artmalıdır. Maliyyə alətləri ilə əlaqədar aĢağıdakı problemlər yarana bilər:
(a) Xüsusilə kiçik müəssisələrdə informasiya sistemləri
maliyyə alətləri ilə əməliyyatların iĢlənməsi üzrə funksional
imkanlara və ya lazımi konfiqurasiyaya malik olmaya
bilər. Müəssisənin bunlarla iĢ təcrübəsi olmadıqda, bunun
nəticəsində əl ilə icra edilən əməliyyatların sayı çoxalır və
bu da səhvlər riskinin artmasına aparıb çıxarır;
1000 saylı BAPQ.
Əlavə
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(b) Daha mürəkkəb əməliyyatların iĢlənməsi üçün zəruri olan
sistemlərin potensial rəngarəngliyi və onlar arasında müntəzəm üzləĢdirmənin aparılmasına tələbat, xüsusən bu sistemlərin ümumi interfeysi olmadıqda və ya onlar iĢçilərin
müdaxiləsindən qorunmadıqda;
(c) Daha mürəkkəb əməliyyatların (onlar məhdud dairəli Ģəxslər tərəfindən keçirildikdə) qiymətləndirilməsinin potensial
imkanları və onlarla əlaqədar risklərin əsas informasiya
sistemlərinin köməyi ilə deyil, sərbəst cədvəllər əsasında
idarə edilməsi; belə ümumi cədvəllərə giriĢin fiziki və ya
məntiqi parollarının gözdən salınmasının sadəliyi;
(d) Xüsusi vəziyyətlərin sistem jurnallarının təhlilinin,
yayılmıĢ sistemlərin yazılıĢlarını yoxlamaq məqsədilə
kənar mənbələrdən və broker məzənnə qiymətlərindən
(əgər varsa) təsdiqləmələrin olmaması;
(e) Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi və onlara nəzarət
üzrə sistemə daxil edilmiĢ əsas giriĢ məlumatlarının
qiymətləndirilməsinin çətinliyi, xüsusən bu sistemlərə
treyderlər qrupu tərəfindən (―əməliyyat bölməsi‖) və ya
kənar xidmət göstərənlər tərəfindən xidmət göstərildikdə
və (və ya) əməliyyatlar qeyri-adi xarakter daĢıdıqda, yaxud
həvəssiz davranan alətlərlə görüldükdə;

(g) Müvafiq modellərin rəsmi versiyalarının auditini aparmaq
və həmin modellərə icazəsiz giriĢin və düzəliĢlərin qarĢısını
almaq məqsədilə giriĢinə nəzarət qoyulan modellər bazasının, fərdi modellərə dəyiĢikliyin və texniki dəstəyin rəhbərlik tərəfindən müəyyən olunmaması ehtimalı;
(h) Müəssisənin maliyyə alətləri ilə məhdud həcmdə əməliyyatlar aparması hallarında risklərin idarə edilməsi sisteminə investisiyaların uyğun olmaması; rəhbərlik belə
əməliyyatların aparılması təcrübəsinə malik olmadıqda, bu
investisiyaların nəticələrinin baĢa düĢülməməsi potensialı;
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(f) Əməliyyatların iĢlənməsi üçün həm ilkin mərhələdə, həm
də müntəzəm əsasda istifadə edilən mürəkkəb modellərin
strukturunun və dərəcəsinin qiymətləndirilməsinin aparılmaması;
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(i) Maliyyə alətləri ilə əməliyyatların lazımi qaydada uçota
alınması və iĢlənməsi, belə əməliyyatlar üzrə hesabatın
hazırlanması və risklərin idarə edilməsi məqsədləri üçün
sistemlərin istifadə edilməsində üçüncü Ģəxslərə, məsələn,
xidmət təĢkilatına potensial tələbat; belə Ģəxslərdən əldə
edilən nəticələrin lazımi qaydada üzləĢdirilməsi və
mübahisələndirilməsi;
(j) Müəssisə elektron ticarət meydançalarından maliyyə
alətləri ilə əməliyyatlar üçün istifadə etdikdə, elektron
Ģəbəkəsinə qoĢulmaqla əlaqədar əlavə mühafizə və
nəzarətin təmin edilməsi məsələləri.
21. Maliyyə hesabatları ilə əlaqəli informasiya sistemləri maliyyə
hesabatlarında kəmiyyət açıqlamaları üçün əhəmiyyətli məlumat
mənbəyidir. Bununla belə, müəssisələr qeyri-maliyyə sistemləri
iĢləyib hazırlaya və onlardan daxili hesabat üçün və ya keyfiyyətli informasiyada əks etdirilmiĢ məlumatlarda, məsələn,
risklər, qeyri-müəyyənliklər, həssaslıq təhlilləri haqqında
məlumatlarda istifadə edə bilərlər.
Müəssisənin nəzarət fəaliyyəti
22. Maliyyə alətləri ilə əməliyyatlara nəzarətin əsas vəzifəsi müəssisənin məqsədlərinə nail olmaqda əngəl törədən problemlərin
qarĢısını almaq və ya aĢkar etməkdir. Özünün xüsusiyyəti etibarilə
bu məqsədlər əməliyyat fəaliyyəti ilə, maliyyə hesabatlarının
hazırlanması ilə və ya qanun və qaydalara əməl edilməsi ilə bağlı
ola bilər. Maliyyə alətlərinə tətbiq etdikdə, nəzarət tədbirləri
əməliyyatların mürəkkəbliyindən və həcmindən asılı olaraq
iĢlənib hazırlanır və bir qayda olaraq, müvafiq icazə prosesini,
səmərəli vəzifə bölgüsünü və müəssisənin məqsədlərinə nail olmağa yönəlmiĢ digər qayda və prosedurları nəzərdə tutur.
Göstərilən proseslərin sxemi müəssisədə nəzarət vasitələrinin
mövcudluğunu və yoxluğunu müəyyən etmək üçün faydalı ola
bilər. Bu BAPQ-də tamlıq, dəqiqlik və mövcudluq,
qiymətləndirmə, təqdimat və açıqlama ilə bağlı nəzarət tədbirləri
nəzərdən keçirilir.
Səlahiyyətlərin verilməsi
23. Səlahiyyətlərin verilməsi həm birbaĢa və həm də dolayısı ilə
maliyyə hesabatlarındakı təsdiqləmələrə təsir edə bilər. Məsələn,
1000 saylı BAPQ.
Əlavə
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sövdələĢmə müəssisənin həyata keçirdiyi siyasətə uyğun olmasa
da, düzgün qeyd oluna və uçotda əks etdirilə bilər. Lakin icazəsiz
əməliyyatlar müəssisə risklərinin xeyli dərəcədə artmasına
gətirib çıxara bilər, bu isə əhəmiyyətli təhriflər riskini əhəmiyyətli
dərəcədə yüksəldər, belə ki, onlar daxili nəzarət sistemindən kənarda həyata keçirilir. Müəssisələr bu riski azaltmaq məqsədilə,
adətən, sövdələĢmələrin həyata keçirilməsi üzrə səlahiyyətləri
dəqiq tənzimləyən siyasət iĢləyib hazırlayırlar və bu siyasətə riayət olunmasına müəssisənin müvafiq bölməsi tərəfindən nəzarət
edilir. Ayrı-ayrı Ģəxslərin ticarət əməliyyatlarının monitorinqi,
məsələn, qeyri-adi dərəcədə yüksək həcmlərin və ya yüksək mənfəətin (zərərin) təhlili rəhbərliyə müəssisənin siyasətinin yerinə
yetirilməsini təmin etməkdə, o cümlədən yeni növ əməliyyatların
təsdiqlənməsində və mümkün dələduzluğun baĢ verməsinin
qiymətləndirilməsində kömək edəcək.
24. Müəssisənin baĢlatdığı sövdələĢmələrin uçotu ilə bağlı əsas vəzifə ayrı-ayrı əməliyyatların xüsusiyyətini və məqsədini, hər bir
maliyyə alətinə dair hüquq və öhdəlikləri, o cümlədən müqavilənin məcburi icra imkanlarını müəyyən etməkdir. Əsas
maliyyə məlumatından, məsələn, nominal dəyərdən əlavə,
əməliyyatların tam və dəqiq uçotu, ən azı, aĢağıdakı məlumatların olmasını nəzərdə tutur:
(b) SövdələĢmənin baĢlanması anında sövdələĢməni qeydə
alan Ģəxsin (əgər bu Ģəxs diler deyilsə) eyniləĢdirmə
məlumatları, o cümlədən sövdələĢmənin tarixi və vaxtı;
müəssisənin informasiya sistemində əməliyyatın əks etdirilməsi qaydası;
(c) SövdələĢmənin xüsusiyyəti və məqsədi, o cümlədən onun
biznes riskinin hedcləməsinə yönəldilib-yönəldilməməsi.
Vəzifə bölgüsü
25. Vəzifə bölgüsü və iĢçilərin təyin olunması, xüsusilə maliyyə
alətləri ilə əlaqədar risklərdən söhbət gedərkən vacib nəzarət tədbiridir. Maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar müəyyən funksiyaların
yerinə yetirilməsini nəzərdə tutan bir sıra mərhələlərə bölünə
bilər, o cümlədən:
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(a) Dilerin eyniləĢdirmə məlumatları;
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(a) Əməliyyatın icrası (dilinq). Maliyyə alətləri ilə böyük
həcmdə əməliyyatlar aparan müəssisələrdə bu funksiyalar
əməliyyat bölməsi tərəfindən yerinə yetirilə bilər;
(b) Nağd ödəniĢlərin (hesablaĢmaların) edilməsi və pul vəsaitlərinin qəbul edilməsi;
(c) Əməliyyata dair təsdiqləmələrin göndərilməsi, müəssisənin
məlumatlarının kontragentlərin (əgər varsa) cavabları ilə
üzləĢdirilməsi;
(d) Bütün əməliyyatların mühasibat uçotunda dəqiq əks etdirilməsi;
(e) ―Risk limitləri‖nin monitorinqi. Maliyyə alətləri ilə böyük
həcmdə əməliyyatlar aparan müəssisələrdə bu funksiyalar
risklərin idarə edilməsi bölməsi tərəfindən həyata keçirilə
bilər; habelə
(f) Mövqelərin monitorinqi və maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi.
26. Bir çox müəssisələr vəzifə bölgüsünü aĢağıdakı qaydada həyata
keçirməyə üstünlük verir: maliyyə alətlərinə investisiya qoyuluĢu, maliyyə alətləri üzrə qiymətləndirmənin aparılması,
maliyyə alətləri ilə əməliyyatların uçotu.
27. Vəzifə bölgüsünü lazımi qaydada təmin etmək imkanında olmayan nisbətən kiçik müəssisələrdə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlara nəzarət sahəsində rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslər
xüsusi rol oynayırlar.
28. Bəzi müəssisələrdə daxili nəzarət sistemi çərçivəsində qiymətlərin müstəqil verifikasiyası (IPV) xidməti yaradılır. Onun
funksiyalarına müəyyən maliyyə alətlərinin qiymətinin müstəqil
yoxlanılması daxildir ki, bunun üçün də alternativ məlumat mənbələrindən, metodika və ehtimallardan istifadə edilə bilər. IPV
xidməti müəssisənin digər bölmələri tərəfindən iĢlənib hazırlanmıĢ qiymətlərin obyektiv təhlilini təmin edir.
29. Bir qayda olaraq, qiymət sahəsində siyasətin iĢlənib hazırlanması
və onun yerinə yetirilməsinin təmin edilməsinə görə müəssisənin təĢkilat-nəzarət bölməsi məsuliyyət daĢıyır. Maliyyə
alətləri ilə böyük sayda əməliyyatlar keçirən müəssisələr maliyyə
alətlərinin qiymətləndirilməsini gündəlik həyata keçirə və
1000 saylı BAPQ.
Əlavə
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qiymətləndirmələrin əsaslılığının testləĢdirilməsi qismində mənfəət və ya zərərdə hər bir maliyyə alətinin payını müəyyənləĢdirə
bilərlər.
Tamlıq, dəqiqlik və mövcudluq
30. Müəsssisənin uçot məlumatlarının bankların və depozitarların uçot
məlumatları ilə müntəzəm üzləĢdirilməsi əməliyyatların lazımi
Ģəkildə uçota alınmasını təmin etməyə imkan yaradır. Əməliyyatları aparan Ģəxslərlə həmin əməliyyatları üzləĢdirən Ģəxslər
arasında vəzifələrin lazımi qaydada bölgüsü üzləĢdirmə
nəticələrinin təhlili və müəyyən olunmuĢ fərqlərin aradan
qaldırılması üzrə ciddi prosedurlar qədər mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
31. Həmçinin, kompleks maliyyə alətinin hər hansı bir fərdi xüsusiyyətə, məsələn, ―bənd edilmiĢ‖ törəmə alətlərə malik
olduğunu müəyyənləĢdirməyi treyderlərdən tələb edən nəzarət
sistemi də tətbiq oluna bilər. Belə hallarda baĢlanğıc anında
maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsinə cavabdeh olan ayrıca
xidmət (onu ―məhsula nəzarət qrupu‖ da adlandırmaq olar)
yaradıla bilər və bu xidmət uçot siyasəti qrupu ilə birlikdə
əməliyyatların dəqiq uçotunu təmin edə bilər. Kiçik müəssisələrdə məhsula nəzarət qrupları olmaya bilər, lakin bu müəssisələr kompleks maliyyə alətlərinin meydana gəldiyi məqamda
onların təhlili prosedurlarını tətbiq edə bilərlər ki, bu da maliyyə
hesabatlarının tətbiq olunan çərçivələrinə uyğun Ģəkildə onların
dəqiq uçotunu təmin etsin.
32. Müəssisənin daimi fəaliyyət göstərən monitorinq sistemi maliyyə
alətləri ilə əməliyyatlara nəzarət vasitələrinin tətbiqindəki çatıĢmazlıqların aĢkarlanması və aradan qaldırılmasına və onların
qiymətləndirilməsinə yönəldilmiĢdir. Çox vacibdir ki, müəssisədə, aĢağıdakılar da daxil olmaqla, maliyyə alətləri ilə
əməliyyatların təhlili və onlara nəzarətin səmərəli sistemi
fəaliyyət göstərsin:
(a) Bütün nəzarət vasitələrinin təhlili, məsələn, üzləĢdirmə zamanı müəyyən edilmiĢ fərqlərin sayı və ya daxili
qiymətlərlə kənar qiymətqoyma mənbələri arasında fərqlər
kimi əməliyyat statistikası məlumatlarının monitorinqi;
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(b) Ġnformasiya texnologiyaları (ĠT) üzrə ciddi nəzarət vasitələrinə tələbat, onların tətbiqinin monitorinqi və təsdiqlənməsi; habelə
(c) Müxtəlif prosedurlar nəticəsində və müxtəlif mənbələrdən
əldə olunan məlumatların lazımi üzləĢdirilməsi zərurəti.
Məsələn, qiymətləndirmə prosedurlarının nəticələri baĢ
kitabla lazımi qaydada üzləĢdirilmirsə, belə prosedurların
heç bir mənası yoxdur.
33. Ġri müəssisələrdə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar, bir qayda
olaraq, hesablaĢmaların vaxtında aparılmasını təmin edən
mürəkkəb informasiya sistemləri ilə izlənir. Daha müasir
kompyuter sistemlərində pul vəsaitlərinin hərəkətinə nəzarət klirinq hesabları üzrə avtomatik yazılıĢlarla təmin edilir; həmçinin,
maliyyə alətləri ilə əməliyyatların iĢlənməsi üzərində nəzarət vasitələri nəzərdə tutulur ki, bunlar da müəssisənin uçotunda onların
dəqiq əks etdirilməsini təmin edir. Maliyyə alətlərinin icazə verilən limitlər çərçivəsində istifadə olunmadığı və ya aparılmıĢ
əməliyyatların seçilmiĢ kontragentlər üçün müəyyən olunmuĢ
limitlər çərçivəsində olmaması ilə bağlı vəziyyətlər barədə rəhbərliyi məlumatlandırmaq üçün kompyuter sistemlərində xüsusi
vəziyyətlər haqqında hesabatlar hazırlana bilər. Lakin hətta ən
müasir kompyuter sistemi də maliyyə alətləri ilə əməliyyatların
uçotunun tamlığına təminat verə bilməz. Müvafiq olaraq, rəhbərlik əməliyyatların tam həcmdə uçota alınmasının mümkünlüyü
imkanını artırmaq məqsədilə əlavə prosedurlar tətbiq edir.

1000 saylı BAPQ.
Əlavə
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250 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı
qanun və qaydaların nəzərə alınması‖ beynəlxalq audit standartı
(BAS) 200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin
beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması‖ BAS ilə
birlikdə oxunmalıdır. 250 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS Ġctimai
maraqların yerinə yetirilməsinə nəzarət Ģurası (PIOB) tərəfindən
bəyənilmiĢdir. PIOB qənaətə gəlmiĢdir ki, standartın hazırlanmasında
zəruri prosesə riayət olunmuĢdur və ictimai maraqları lazımi diqqət
yetirilmiĢdir.
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GiriĢ
Bu BAS-ın əhatə dairəsi
1.

Bu beynəlxalq audit standartı (BAS) maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması ilə bağlı auditorun
məsuliyyətindən bəhs edir. Bu BAS auditorun konkret qanun və
qaydalara riayət edilməsini ayrı-ayrılıqda yoxlamaq və hesabat
vermək üçün cəlb olunduğu digər təsdiqləmə tapĢırıqlarına Ģamil
edilmir.

2.

Qanun və qaydaların maliyyə hesabatlarına təsiri əhəmiyyətli
dərəcədə fərqlidir. Müəssisənin fəaliyyətini tənzimləyən həmin qanun və qaydalar onun normativ hüquqi mühitini təĢkil
edir. Bəzi qanun və qaydalar müəssisənin maliyyə hesabatlarına
bilavasitə təsir göstərir, belə ki, onlar maliyyə hesabatlarında
əks etdirilmiĢ məbləğləri və məlumatların açıqlanmasını müəyyən edir. Digər qanun və qaydalar rəhbərliyin hərəkətlərini tənzimləyir və ya müəssisənin kommersiya fəaliyyətini aparmaq
hüququ verən normaları müəyyən edir, lakin onun maliyyə
hesabatına bilavasitə təsir göstərmir. Bəzi müəssisələr sərt qaydalarla tənzimlənən sahələrdə (məsələn, banklar, kimya Ģirkətləri)
fəaliyyət göstərir. Digərləri yalnız bütövlükdə biznesin əməliyyat
aspektlərini (məsələn, sağlamlığın mühafizəsi və ya əməyin təhlükəsizliyi, iĢə düzəlməkdə bərabər imkanlar məsələləri) tənzimləyən çoxsaylı qanun və qaydalara əməl etməlidir. Qanun və
qaydalara riayət edilməməsi müəssisənin maliyyə hesabatlarına
əhəmiyyətli təsir göstərə bilən cərimələr, məhkəmə çəkiĢmələri
və ya digər problemlərlə nəticələnə bilər.

Qanun və qaydaların tələblərinə riayət edilməsi üzrə məsuliyyət
(Ġst: Paraq. A1-A8)
3.

Müəssisənin fəaliyyətinin qanun və qaydaların tələblərinə uyğun
təmin edilməsi, o cümlədən müəssisənin maliyyə hesabatlarında əks
etdirilmiĢ məbləğləri və məlumatların açıqlanmasını müəyyən
edən qanun və qaydaların tələblərinə riayət olunmasının təmin
edilməsi idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən nəzarət edilməklə
rəhbərliyin vəzifələrinə daxildir.
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Auditorun məsuliyyəti
4. Bu BAS-ın məqsədi qanun və qaydaların tələblərinə riayət
edilməməsi nəticəsində maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərə yol verilməsinın aĢkar edilməsində auditora yardım etməkdir. Bununla belə, auditor qanun və qaydalara riayət
edilməməsinin qarĢısını almağa görə məsuliyyət daĢımır və müvafiq tələblərə riayət edilməməsi ilə bağlı bütün halları aĢkar etməyə borclu deyildir.
5. Auditor bütövlükdə maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhv
nəticəsində yol verilmiĢ əhəmiyyətli təhriflərin olmamasına dair
ağlabatan əminlik əldə etməlidir.1 Maliyyə hesabatlarının auditinin
aparılması zamanı auditor tətbiq olunan normativ hüquqi mühiti
nəzərə alır. Auditə xas olan məhdudiyyətlər üzündən, audit hətta
düzgün planlaĢdırıldıqda və BAS-lara uyğun aparıldıqda da
maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin aĢkar edilə
bilməməsi ilə bağlı qaçılmaz risk mövcuddur.2 Qanun və qaydalar nöqteyi-nəzərindən, auditorun əhəmiyyətli təhrifləri aĢkar
etmək bacarığına xas olan məhdudiyyətlərin gözlənilən təsiri
aĢağıdakı səbəblərlə daha çox bağlı olur:
•

Əsasən müəssisənin fəaliyyətinin əməliyyat aspektləri ilə
bağlı olan bir çox qanun və qaydalar mövcuddur ki, bir
qayda olaraq, maliyyə hesabatlarına təsir etmirlər və müəssisənin maliyyə hesabatları ilə bağlı informasiya sistemləri
tərəfindən qeydə alınmırlar.

•

Qanun və qaydaların tələblərinə riayətetməmək, məsələn,
gizli sövdələĢmə, saxtakarlıq, uçot sənədlərində əməliyyatların qəsdən qeydə alınmaması, daxili nəzarət sisteminə
rəhbərlik tərəfindən məhəl qoyulmaması və ya auditora
qəsdən yanlıĢ məlumatların təqdim olunması kimi
hərəkətləri bilərəkdən gizlətmək məqsədi güdə bilər.

•

Hər hansı bir hərəkətin qanun və qaydaların tələblərinə
riayət edilməməsi faktının olub-olmaması son nəticədə
məhkəmənin və ya digər müvafiq məhkəmə orqanının qərarı

1

200 saylı ―Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun
aparılması‖ BAS, 5-ci paraqraf.
2
200 saylı BAS, A53-A54 paraqrafları.
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1366

MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠTĠ ZAMANI QANUN VƏ
QAYDALARIN NƏZƏRƏ ALINMASI

ilə müəyyən edilir.
Bir qayda olaraq, qanun və qaydaların tələblərinə riayət
edilməməsinin maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiĢ hadisə və
əməliyyatlarla əlaqəsi nə qədər az olarsa, auditorun bu riayət etməmə faktını müəyyən etməsi və aĢkara çıxarması ehtimalı daha
az olacaqdır.
6. Bu BAS qanun və qaydalara riayət edilməsi ilə bağlı auditorun
məsuliyyətini həmin qanun və qaydaların növündən asılı olaraq,
iki kateqoriyaya ayırır: (Ġst: Paraq. A6, A12-A13)
(c) Ümumi qəbul olunmuĢ qanun və qaydaların maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiĢ əhəmiyyətli məbləğlərin müəyyən edilməsinə
və məlumatların açıqlanmasına görə bilavasitə təsir göstərən
müddəaları, məsələn, vergi və pensiya qanunvericiliyi (bax: 14-cü
paraqraf); (Ġst: Paraq.A12) habelə

7. Bu BAS qanun və qaydaların yuxarıda sadalanan kateqoriyalarının hər biri üzrə fərqli tələblər müəyyən edir. 6(a) paraqrafında
nəzərdə tutulan kateqoriya ilə əlaqədar auditor həmin qanun və
qaydaların müddəalarına riayət edilməsi ilə bağlı yetərli müvafiq
audit sübutları əldə etməlidir. 6(b) paraqrafında nəzərdə tutulan
kateqoriya ilə əlaqədar auditorun məsuliyyəti maliyyə
hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən qanun və qaydalara riayət edilməməsi faktını müəyyənləĢdirməyə kömək edən audit
prosedurlarının yerinə yetirilməsi ilə məhdudlaĢır.
8. Bu BAS-a uyğun olaraq, auditor maliyyə hesabatlarına dair rəy
formalaĢdırılması məqsədilə tətbiq olunan digər audit prosedurlarının gediĢində riayətetməmə hallarını müəyyən etməlidir.
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(d) Maliyyə hesabatlarındakı məbləğlərin müəyyən edilməsinə
və məlumatların açıqlanmasına bilavasitə təsir göstərməyən, lakin riayət edilməsi müəssisənin fəaliyyətinin
əməliyyat aspektləri, kommersiya fəaliyyətini davam etdirmək qabiliyyəti və ya əhəmiyyətli sanksiyalardan yayınmaq imkanları (məs., maliyyə dayanıqlığı, təbiəti
mühafizə fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən edilmiĢ normativlərə
uyğun hansısa bir fəaliyyət növünün həyata keçirilməsi
üçün lisenziya tələblərinin yerinə yetirilməsi) üçün prinsipial cəhətdən vacib olan digər qanun və qaydalar (bax:
15-ci paraqraf). (Ġst: Paraq. A13)
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200 saylı BAS-da3 tələb olunduğu kimi, auditin gediĢində
peĢəkar inamsızlığın tətbiqi xüsusən müəssisənin fəaliyyətinə təsir
edən qanun və qaydaların sayı nəzərə alınmaqla mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
9. Müəssisənin qanun və qaydalara riayətetməməsi ilə bağlı auditorun
qanun, qayda və ya müvafiq etik normalar üzrə bu BAS-da olanlardan
fərqli və bu BAS-da əhatə edilməyən aĢağıdakı kimi əlavə
məsuliyyətləri ola bilər: (Ġst: Paraq. A8)
(a) Qanun və qaydaların tələblərinə, o cümlədən rəhbərliyə və
idarəetməyə məsul Ģəxslərə xüsusi məlumatvermə ilə bağlı
tələblərə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmə
hallarına cavab tədbirlərinin həyata keçirilməsi, tələblərin
yerinə yetirilməməsinə onların cavab tədbirlərinin müvafiqliyinin
qiymətləndirilməsi və əlavə tədbirin zəruriliyinin müəyyən
edilməsi;
(b) Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən
riayətetməmə halları barədə digər auditorlara məlumatvermə (məs.,
qrup maliyyə hesabatlarının auditində); habelə
(c) Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən
riayətetməmə ilə bağlı tələblərin sənədləĢdirilməsi.
Əlavə tələblərə riayətetmə bu və digər BAS-lara uyğun olaraq auditorun
iĢinə aid olan əlavə məlumat verə bilər (məs., rəhbərliyin və ya müvafiq
hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərin dürüstlüyü ilə bağlı).
Qüvvəyə minmə tarixi
10. Bu BAS 15 dekabr 2017-ci ildən sonra baĢlanan dövrlər üzrə
maliyyə hesabatlarının auditi üçün etibarlıdır.

Məqsədlər
11. Auditorun məqsədləri aĢağıdakılardır:
(d) Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli məbləğlərin müəyyən
edilməsinə və məlumatların açıqlanmasına bilavasitə təsir
göstərməsi ümumi qəbul olunmuĢ qanun və qaydaların
müddəalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı yetərli müvafiq
audit sübutları əldə etmək;
3

200 saylı BAS, 15-ci paraqraf.
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(e) Maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən digər
qanun və qaydaların tələblərinə riayətetməmə hallarını
müəyyən etməyə yönəlmiĢ xüsusi audit prosedurlarını yerinə yetirmək; habelə
(f) Audit zamanı qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayətetməmə hallarında müvafiq tədbirlər görmək.

AnlayıĢlar
12.

Bu BAS-ın məqsədləri üçün aĢağıdakı termin bu mənanı bildirir:
Riayətetməmə (Non-compliance) – Yoxlanılan müəssisənin,
yaxud idarəetməyə məsul Ģəxslərin, rəhbərliyin və ya müəssisədə
ya da müəssisəyə iĢləyən Ģəxslərin qüvvədə olan qanun və ya
qaydalara zidd fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi. ġəxsi zəmində
qanunsuz (müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlılığı olmayan)
hərəkətlər riayətetməmə kateqoriyasına daxil deyildir.
(Ġst: Paraq. A9-A10)

Tələblər
Qanun və qaydaların tələblərinə riayət edilməsinin auditor
tərəfindən təhlili
13. 315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a4 müvafiq olaraq, müəssisə və
onun mühitinin öyrənilməsi gediĢində auditor aĢağıdakılara dair
ümumi təsəvvür əldə etməlidir:

(d) Müəssisə normativ hüquqi tələblərin yerinə yetirilməsini
necə təmin edir. (Ġst: Paraq. A11)
14. Auditor maliyyə hesabatlarında təqdim olunmuĢ əhəmiyyətli
məbləğlərin müəyyən edilməsinə və məlumatların açıqlanmasına bilavasitə təsir göstərən qanun və qaydaların müddəalarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı yetərli müvafiq audit
sübutları əldə etməlidir. (Ġst: Paraq. A12)
15. Auditor maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsir göstərə bilən digər qanun və qaydaların tələblərinə riayətetməmə hallarını
4

315 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli
təhriflər riskinin müəyyənləĢdirilməsi və qiymətləndirilməsi‖ BAS, 11-ci paraqraf.
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(c) Müəssisənin, sahə və ya sektorun fəaliyyət göstərdiyi
normativ hüquqi mühit; habelə
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müəyyən etmək üçün aĢağıdakı audit prosedurlarını yerinə yetirməlidir: (Ġst: Paraq. A13-A14)
(c) Rəhbərlik və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslərlə
müəssisənin bu cür qanun və qaydalara riayət edilməsi
barədə sorğular aparılması; habelə
(d) Müvafiq lisenziyalaĢdırıcı və ya tənzimləyici orqanlarla
uyğunluğun (əgər varsa) yoxlanılması.
16. Audit zamanı auditor tətbiq olunmuĢ digər audit prosedurlarının
qanunlara və qaydalara riayətetməmə və ya ehtimal edilən riayət
etməmə hallarını auditorun nəzərinə çatdırıla bilməsinə hazır olmalıdır. (Ġst: Paraq. A15)
17. Auditor rəhbərlikdən və müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul
Ģəxslərdən maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən nəticələri nəzərə
alınmalı olan qanun və qaydalara riayətetməmə və ya ehtimal
edilən riayətetməmə hallarının auditora açıqlanması ilə bağlı
yazılı təqdimatlar təqdim etmələrini tələb edə bilər. (Ġst:
Paraq. A16)
18.

Müəyyən edilmiĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmə halları olmadıqda, auditordan müəssisənin 13-17-ci paraqraflarda irəli
sürülən qanun və qaydalara riayət etməsi ilə bağlı audit prosedurlarını yerinə yetirmək tələb olunmur.

Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal
edilən riayətetməmə zamanı audit prosedurları
19.

Əgər auditor qanun və ya qaydalara riayətetməmə və ya ehtimal
edilən riayətetməmə halları haqqında məlumatdan xəbər tutarsa,
aĢağıdakıları etməlidir: (Ġst: Paraq. A17-A18)
(c) Hərəkətin xüsusiyyəti və baĢ verdiyi Ģəraitlərə dair təsəvvür
əldə etməlidir; habelə
(d) Bu hərəkətin maliyyə hesabatlarına mümkün təsirini dəyərləndirmək üçün əlavə məlumat əldə etməlidir. (Ġst:
Paraq. A19)

20.

Əgər auditor riayətetməmə halının ola bilməsi ilə bağlı Ģübhə
edərsə, qanun və ya qaydalarla qadağan olunmadığı halda bu
məsələni müvafiq səviyyəli rəhbərliklə və müvafiq hallarda, idarə-
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etməyə məsul Ģəxslərlə müzakirə etməlidir. Əgər rəhbərlik və ya
müvafiq hallarda, idarəetməyə məsul Ģəxslər müəssisənin qanun
və qaydalara riayət etməsi və auditorun fikrincə, ehtimal edilən
riayətetməmə halının maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli
təsir edə bilməsini dəstəkləyən yetərli məlumat təqdim etməzsə,
auditor hüquqi məsləhət almaq üçün müraciət etmək zərurətini
nəzərdən keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A20-A22)
21.

Əgər ehtimal edilən riayətetməmə halına dair yetərli məlumat
əldə edilə bilməzsə, onda auditor müvafiq audit sübutlarının çatıĢmamasının auditor rəyinə təsirini qiymətləndirməlidir.

22.

Auditor aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmənin
auditin digər aspektləri ilə əlaqədar nəticələrini, o cümlədən
audit riskinin qiymətləndirilməsini və yazılı təqdimatların etibarlılığını
dəyərləndirməli və müvafiq tədbir görməlidir. (Ġst: Paraq. A23-A25)

Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal
edilən riayətetməmə barədə məlumatvermə və məruzə etmə

5

23.

Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısı müəssisənin rəhbərliyinə
cəlb olunduğu və buna görə də auditorun müəyyən edilmiĢ və ya
ehtimal edilən riayətetməmə ilə bağlı məsələlərə dair verdiyi
məlumatdan artıq xəbərdar olması5 hallarından baĢqa, qanun və ya
qaydalarla qadağan olunmadığı halda auditor audit zamanı qarĢısına
çıxmıĢ qanun və qaydalara riayətetməmə ilə bağlı, açıq-aĢkar
əhəmiyyətsiz hallardan baĢqa, idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat
verməlidir.

24.

Əgər auditorun fikrincə, 22-ci paraqrafda təsvir edilmiĢ riayət etməmənin qəsdən törədilməsi və əhəmiyyətli hal olması hesab
edilərsə, auditor bu barədə idarəetməyə məsul Ģəxslərə ən qısa
vaxtda məlumat verməlidir.

25.

Əgər auditor rəhbərliyin və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərin riayət
etməmə ilə əlaqəli olmasına Ģübhə edərsə, bu məsələni o, müəssisənin daha yüksək nüfuz sahiblərinə (əgər mövcud olarsa),
məsələn, Audit komitəsi və ya MüĢahidə ġurasına xəbər vermə-

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, 13-cü paraqraf.
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lidir. Daha yüksək nüfuz sahibləri olmazsa, yaxud auditor xəbər
verilməsini qeyri-mümkün hesab edərsə və ya kimə məlumat verilməsinə əmin olmazsa, auditor hüquqi məsləhət almaq üçün
müraciət etmək zərurətini nəzərdən keçirməlidir.
Auditor hesabatında qanun və qaydaların tələblərinə aşkar olunmuş və ya
ehtimal edilən riayətetməmənin gözlənilən təsiri (İst: Paraq. A26-A27)
26.

Əgər auditor aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmənin
maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsirə malik olması və maliyyə
hesabatlarında adekvat olaraq əks olunmaması barədə nəticə
çıxararsa, onda 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a müvafiq olaraq,
maliyyə hesabatlarına dair Ģərti müsbət və ya mənfi rəy
bildirməlidir.6

27.

Əgər rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər auditorun maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli ola bilən riayətetməmə halının
baĢ vermiĢ olmasını və ya baĢ vermə ehtimalını qiymətləndirmək
üçün yetərli müvafiq audit sübutları əldə etməsinə mane olarsa,
auditor 705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a7 müvafiq olaraq, auditin
əhatə dairəsinə qoyulan məhdudiyyətə əsaslanaraq, maliyyə
hesabatlarına dair Ģərti müsbət rəy ifadə etməli və ya rəydən imtina
etməlidir.

28.

Əgər auditor riayətetməmə halının baĢ vermiĢ olmasını rəhbərlik
və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər tərəfindən deyil, Ģəraitlərin
yaratdığı məhdudiyyət üzündən müəyyən edə bilməzsə, auditor
705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a müvafiq olaraq, bunun auditor
rəyinə təsirini qiymətləndirməlidir.

Müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana qanun və
qaydaların tələblərinə aşkar olunmuş və ya ehtimal edilən
riayətetməmə barədə məruzə etmə
29.

Əgər auditor qanun və qaydalara riayətetməmə halını aĢkar
etmiĢdirsə və ya bundan Ģübhələnərsə, o, aĢağıdakıları müəyyən
etməlidir: (Ġst: Paraq. A28-A34)
(a) qanun, qayda və ya müvafiq etik normalar üzrə auditordan

6

705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər‖ BAS, 7-8-ci
paraqraflar.
7
705 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS, 7-ci və 9-cu paraqraflar.
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müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana
hesabat vermək tələb olunurmu.
(b) qanun, qayda və ya müvafiq etik normalar yaranmıĢ
vəziyyətdə müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli
orqana məruzə etmə üzrə məsuliyyətləri müəyyən edirmi.
SənədləĢdirmə
30.

Auditor audit sənədlərinə8 qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar
olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmə faktını və aĢağıdakıları
daxil etməlidir.9 (Ġst: Paraq. A35-A36)
(a) Yerinə yetirilmiĢ audit prosedurlarını, yürüdülmüĢ əhəmiyyətli
peĢəkar mühakimələri və onlara dair əldə edilmiĢ qənaətləri;
habelə
(b) Riayətetməmə ilə bağlı əhəmiyyətli məsələlərin, o cümlədən
rəhbərliyin və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərin
həmin məsələyə necə cavab verdiyini rəhbərliklə, idarəetməyə
məsul Ģəxslərlə və digərləri ilə müzakirə edilməsi.
***

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
A1. Müəssisənin fəaliyyətinin qanun və qaydalara uyğun aparılmasını
təmin etmək idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzarəti altında rəhbərliyin vəzifələrinə daxildir. Qanun və qaydalar müəssisənin
maliyyə hesabatlarına müxtəlif yollarla təsir edə bilər: məsələn,
onlar maliyyə hesabatlarında məlumatların hökmən açıqlanmasına bilavasitə təsir göstərə və ya tətbiq olunan maliyyə
hesabatları prinsiplərini müəyyən edə bilər. Onlar, həmçinin,
bəziləri müəssisənin maliyyə hesabatlarında tanınacaq bəzi qanuni hüquq və öhdəliklərini müəyyən edə bilər. Bundan əlavə,
qanun və qaydalar onlara riayətetməmə hallarında sanksiyaları
da əks etdirə bilər.
8
9

230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8-11-ci və A6 paraqraflar.
230 saylı ―Auditin sənədləĢdirilməsi‖ BAS, 8-11-ci və A6 paraqraflar.
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A2. AĢağıda qanun və qaydalara riayətetməmənin qarĢısının alınması
və aĢkar edilməsi üçün müəssisədə tətbiq edilə biləcək qayda və
prosedurlara dair nümunələr verilir:


Hüquqi tələblərin monitorinqi və əməliyyat prosedurlarının
bu tələblərə uyğunluğunun təmin edilməsi.



Müvafiq daxili nəzarət sistemlərinin yaradılması və tətbiq
edilməsi.



DavranıĢ qaydalarının iĢlənib hazırlanması, təbliği və ona
riayət edilməsi.



ƏməkdaĢların düzgün təlimatlandırılması və davranıĢ məcəlləsinin onlar tərəfindən baĢa düĢülməsinin təmin
edilməsi.



DavranıĢ qaydalarına riayət olunmasının monitorinqi
və bu qaydalara riayət etməyən əməkdaĢlara qarĢı intizam
tədbirlərinin tətbiqi.



Hüquqi tələblərin monitorinqinə yardım üçün hüquq məsləhətçilərinin dəvət edilməsi.



Müəssisənin həmin sahədə özünün fəaliyyəti çərçivəsində
riayət etməli olduğu mühüm qanun və qaydaların
reyestrinin və Ģikayətlərin qeydiyyatının aparılması.

Ġri müəssisələrdə bu qayda və prosedurlar aĢağıdakı xidmətlərə müvafiq
öhdəliklərin həvalə edilməsi yolu ilə tamamlana bilər:




Daxili audit xidməti.
Audit komitəsi.
Qanunvericiliyə riayət edilməsinə nəzarət xidməti.

Auditorun məsuliyyəti
A3. Müəssisənin qanun və qaydalara riayətetməməsi maliyyə
hesabatının əhəmiyyətli təhrifi ilə nəticələnə bilər. Riayətetməmə
faktının aĢkar edilməsi, onun əhəmiyyətliliyindən asılı olmayaraq, auditin digər aspektlərinə, məsələn, rəhbərlik,
idarəetməyə məsul Ģəxslər və ya əməkdaĢların dürüstlüyünün
auditor tərəfindən nəzərə alınmasına təsir edə bilər.
A4. Hər hansı bir hərəkətin qanun və qaydalara riayət edilməməsi
faktı olması məhkəmə və ya digər müvafiq məhkəmə orqanının
250 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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qərarı ilə müəyyənləĢdirilir və bu, bir qayda olaraq, auditorun
peĢə səlahiyyətlərinin hüdudlarından kənara çıxır. Buna baxmayaraq,
özünün hazırlığına, təcrübəsinə və müəssisəni, onun fəaliyyət
göstərdiyi sahəni və sektoru tanımasına arxalanaraq, auditor
özünə məlum olan müəyyən hərəkətlərin qanun və qaydalara
riayət edilməməsi ola bildiyini etiraf edəcəkdir.
A5. Bəzi qanunvericilik tələblərinə uyğun olaraq, auditordan maliyyə hesabatlarının auditi çərçivəsində qanun və qaydaların müəyyən
müddəalarına müəssisənin riayət etməsi barədə rəy vermək tələb
oluna bilər. Bu halda 700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın10 və ya
800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın11 auditor hesabatında bu
məsələlərin əks etdirilməsi qaydasını tənzimləyən müddəaları
rəhbər tutulmalıdır. Bundan baĢqa, auditor hesabatı barədə
qanunla müəyyən edilmiĢ xüsusi tələblər mövcud olduqda,
audit planına bu qanun və qaydalara müəssisənin riayət etməli
olması ilə bağlı zəruri testlər daxil edilə bilər.
Qanun və qaydaların kateqoriyaları (Ġst: Paraq. 6)










Dələduzluq, korrupsiya və rüĢvətxorluq.
Çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələĢdirilməsi
və pul vəsaitlərinin cinayət yolu ilə əldə edilməsi.
Qiymətli kağızlar bazarı və alqı-satqısı.
Bankçılıq və digər maliyyə məhsulları və xidmətləri.
Məlumatların mühafizəsi.
Vergi və pensiya üzrə öhdəliklər və ödəniĢlər.
Ətraf mühitin mühafizəsi.
Ġctimai səhiyyə və təhlükəsizlik.

10

700 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaĢdırılması və hesabat
verilməsi‖ BAS, 43-cü paraqraf.
11
800 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Xüsusi mülahizələr - xüsusi təyinatlı çərçivələrdə hazırlanmıĢ
maliyyə hesabatlarının auditi‖ BAS, 11-ci paraqraf.
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A6. Müəssisənin xüsusiyyəti və Ģərtləri müvafiq qanunların və qaydaların
6(a) və ya 6(b) paraqraflarında təsvir edilən kateqoriyalara aid
olub-olmadığına təsir edə bilər. 6-cı paraqrafda təsvir edilən
kateqoriyalara daxil edilə bilən qanun və qaydaların nümunələrinə
aĢağıdakılara aid olanlar daxil ola bilər:
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Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A7. Ġctimai sektorda auditorun qanun və qaydaların tələblərinin nəzərə
alınması ilə bağlı əlavə öhdəlikləri ola bilər ki, bunlar da
maliyyə hesabatlarının auditi ilə əlaqəli ola və ya müəssisənin
fəaliyyətinin digər aspektlərinə aid edilə bilər.
Qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalar ilə müəyyən edilmiş əlavə
məsuliyyətlər (Ġst: Paraq. 9)
A8. Qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalar ilə auditordan əlavə
prosedurların yerinə yetirməsi və əlavə tədbirlərin görülməsi tələb
edilə bilər. Məsələn, Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları
Komitəsinin nəĢr etdiyi ―PeĢəkar mühasiblərin etika məcəlləsi‖
(IESBA Məcəlləsi) üzrə auditordan qanun və qaydaların tələblərinə
aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmə hallarına cavab
vermək və əlavə tədbirin görülməsinin zəruriliyini müəyyən etmək
üçün tədbir görməyi tələb olunur. Belə tədbirlərə qanun və qaydaların
tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmə barədə
qrup daxilindəki digər auditorlara, o cümlədən qrup tapĢırıq üzrə
tərəfdaĢa, bölmə auditorlarına və ya qrup maliyyə hesabatlarının
auditi istisna olmaqla digər məqsədlər üçün qrupun bölmələrində iĢ
görən digər auditorlara məlumatvermə daxil ola bilər.12
AnlayıĢlar (Ġst: Paraq. 12)
A9. Qanun və qaydalara riayətetməmə idarəetməyə məsul Ģəxslər, rəhbərlik və ya müəssisədə və ya müəssisənin rəhbərliyinin tabeliyində iĢləyən
digər Ģəxslər tərəfindən, onların əvəzinə və ya onların adından həyata
keçirilmiĢ əməliyyatları əhatə edir.
A10. Riayətetməmə həmçinin müəssisənin məsələn, əsas rəhbər vəzifə tutan
Ģəxsin özü müəssisənin tədarükçüsündən rüĢvət aldığı, əvəzində isə
həmin tədarükçünün müəssisəyə xidmət göstərməsi və ya müqavilələr
verməsi üçün təyin edilməsini təmin etdiyi hallarda təsərrüfat fəaliyyəti
ilə bağlı Ģəxsi qeyri-etik hərəkəti də əhatə edir.
Qanun və qaydaların tələblərinə riayət edilməsinin auditor
tərəfindən təhlili
12

Bax: məs., IESBA Məcəlləsinin 225.21-225.22-ci bölmələri.
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Normativ hüquqi mühitin öyrənilməsi (Ġst: Paraq. 13)
A11. Normativ hüquqi mühit və müəssisənin həmin mühitə necə riayət etməsi haqqında ümumi təsəvvür əldə etmək üçün auditor
aĢağıdakıları edə bilər:

Müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi sahə, normativ tələblər və
digər xarici amillər haqqında auditorun mövcud təsəvvüründən istifadə etmək;


Maliyyə hesabatlarında açıqlanan məbləğ və məlumatlara
birbaĢa təsir göstərən qanun və qaydaları əlavə olaraq
öyrənmək;



Müəssisənin fəaliyyətinə əsaslı təsir etməsi gözlənilə bilən
digər qanun və qaydalarla bağlı rəhbərliyə sorğu vermək;



Rəhbərliyə müəssisədə qanun və qaydalara riayət etməklə
bağlı qoyulmuĢ qayda və prosedurlara dair sorğu vermək;
habelə



Rəhbərliyə məhkəmə iddialarının müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və uçotu üzrə qəbul edilmiĢ qayda və prosedurlarla bağlı sorğu vermək.

A12. Bəzi qanun və qaydalar ümumi qəbul olunmuĢdur, müəssisəyə
yaxĢı tanıĢdır, müəyyən bir sahədə və ya bölmədə tətbiq olunur və onun
daxilindəki təsərrüfat və ya bölməyə məlum və müəssisənin
maliyyə hesabatları ilə əlaqəlidir (6(a) paraqrafında təsvir olunduğu
kimi). Onlar aĢağıdakıları tənzimləyə bilər:







Maliyyə hesabatlarının forma və məzmununu;
Həmin sahə üçün səciyyəvi olan maliyyə hesabatlılığına
aid məsələləri;
Dövlət müqavilələri üzrə əməliyyatların əks etdirilməsi
qaydasını;
Mənfəət vergisi üzrə xərclərin və ya pensiya xərclərinin hesablanması və ya tanınmasını.
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Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli məbləğlərin müəyyən edilməsinə
və məlumatların açıqlanmasına bilavasitə təsir göstərməsi ümumi
qəbul olunmuş qanun və qaydalar (İst: Paraq. 16, 14)
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Həmin qanun və qaydalardakı bəzi müddəaların maliyyə
hesabatındakı müəyyən təsdiqləmələrə (məs., mənfəət vergisi
üzrə tam həcmdə ehtiyatların yaradılması), digərlərinin isə
bütövlükdə maliyyə hesabatlarına (məs., maliyyə hesabatlarının
tam dəstini təĢkil edən məcburi sənədlər toplusu) birbaĢa
aidiyyəti ola bilər. 14-cü paraqrafdakı tələbin məqsədi auditorun
maliyyə hesabatlarındakı məbləğlərin müəyyən edilməsi və məlumatların açıqlanmasının həmin qanun və qaydaların müddəaları
ilə uyğunluğuna dair yetərli müvafiq audit sübutları əldə etməsidir.
Bu cür qanun və qaydaların digər müddəalarına və digər qanun
və qaydalara riayət edilməməsi müəssisə üçün sanksiyalar,
məhkəmə çəkiĢmələri və ya digər problemlərlə nəticələnə bilər
ki, bunlara görə çəkilən xərclərin maliyyə hesabatlarında ehtiyatının
yaradılması tələb edilə bilər, lakin onlar, 6(a) paraqrafında təsvir
olunduğu kimi, maliyyə hesabatlarına birbaĢa təsir göstərmir.
Tələblərə riayətetməmə faktlarını müəyyən etmək üçün prosedurlar:
digər qanun və qaydalar (Ġst: Paraq. 6, 15)
A13. Bəzi digər qanun və qaydalar müəssisənin fəaliyyətinə əhəmiyyətli təsir göstərdiyinə görə, auditor tərəfindən onlara xüsusi
diqqət yetirilməsi tələb oluna bilər (6(b) paraqrafında təsvir olunduğu kimi). Müəssisənin fəaliyyətinə əhəmiyyətli təsirə malik
olan qanun və qaydalara riayət edilməməsi müəssisənin fəaliyyətini dayandırmasını və ya fəaliyyətin fasiləsizliyini sual altına ala
bilər.13 Məsələn, müəssisənin lisenziyasına və ya hər hansı
fəaliyyəti yerinə yetirmək üçün digər rəsmi icazənin tələblərinə
riayət edilməməsi (məs., bank üçün kapitalın yetərliliyi və ya
investisiya normativlərinə riayətetməmə) bu cür təsir göstərə
bilər. Həmçinin, müəssisənin baĢlıca olaraq əməliyyat fəaliyyətinə aidiyyatı olan çoxlu qanun və qaydalar da mövcuddur ki, bunlar da səciyyəvi olaraq, maliyyə hesabatlarına təsir etmir və
müəssisənin maliyyə hesabatlılığına aid informasiya sistemləri
tərəfindən nəzərə alınmır.
A14. Maliyyə hesabatlılığına digər qanun və qaydaların təsiri müəssisənin
fəaliyyətindən asılı olaraq dəyiĢə bildiyinə görə, 15-ci paraqrafda
nəzərdə tutulan audit prosedurları maliyyə hesabatlarına
13

Bax: 570 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı‖ BAS.
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əhəmiyyətli təsir göstərə bilən qanun və qaydalara riayətetməmə
hallarının auditor tərəfindən aĢkar edilməsinə yönəldilir.
Digər audit prosedurları vasitəsilə auditorun nəzərinə çatdırılan riayət
etməmə halları (Ġst: Paraq. 16)
A15. Maliyyə hesabatlarına dair rəy formalaĢdırmaq üçün tətbiq olunan
audit prosedurları qanun və qaydalara riayətetməmə hallarını və
ya ehtimal edilən riayətetməmə hallarını aĢkar edə bilər.
Məsələn, bu cür audit prosedurlarına aĢağıdakılar daxil ola bilər:


Protokollarla tanıĢlıq;



Müəssisənin rəhbərliyinə, Ģtatlı və ya kənar hüquq məsləhətçilərinə məhkəmə çəkiĢmələri, iddialar və ehtimal edilən
məbləğlərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı sorğuların verilməsi; habelə



Əməliyyat kateqoriyalarının, hesab qalıqlarının və ya məlumatların açıqlanmasının mahiyyəti üzrə müfəssəl
testlərin keçirilməsi.

Yazılı təqdimatlar (Ġst: Paraq. 17)

Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal
edilən riayətetməmə zamanı audit prosedurları
Qanun və qaydalara riayətetməmə halının əlamətləri (Ġst: Paraq. 19)
A17. Auditora 13-17-ci paraqraflarda göstərilən prosedurların yerinə
yetirilməsi nəticəsi istisna olmaqla, qanun və qaydaların tələblərinə riayətetməmə faktı ilə bağlı məlumatlar məlum ola bilər
(məs., auditora ifĢaçı xəbər verdikdə).
14

580 saylı ―Yazılı təqdimatlar‖ BAS, 4-cü paraqraf.
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A16. Qanun və qaydaların maliyyə hesabatlarına təsiri xeyli fərqli
olduğuna görə, yazılı təqdimatlar müəyyən edilmiĢ və ya ehtimal
edilən və maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli təsiri ola bilən qanun
və qaydalara riayətetməmə halı haqqında rəhbərliyin bilikləri
barədə zəruri audit sübutları təqdim edir. Bununla belə, yazılı təqdimatlar onların özləri haqqında yetərli müvafiq audit sübutları
təqdim etmir və müvafiq olaraq, auditorun əldə etməli olduğu
digər audit sübutlarının xüsusiyyəti və həcminə təsir etmir.14
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A18. AĢağıdakı məsələlər qanun və qaydalara riayətetməmə halının
əlaməti ola bilər:


Tənzimləyici və ya dövlət orqanları tərəfindən araĢdırmaların aparılması və ya cərimə və penyaların ödənilməsi.



Məsləhətçilərə, əlaqəli tərəflərə, əməkdaĢlara və ya dövlət
qulluqçularına müəyyən edilməmiĢ xidmətlərə görə
ödəniĢlər və ya borc ödəniĢləri.



Müəssisə tərəfindən və ya müəyyən



sahədə qəbul edilmiĢ və faktiki
təhvil alınan xidmətlərlə əlaqədar ödəniĢlərlə müqayisədə
həddən artıq çox olması aĢkara çıxan komisyon və ya agent
haqları.
Bazar qiymətindən xeyli yuxarı və ya aĢağı olan qiymətlə
satınalmalar.



Nağd yolla qeyri-tipik ödəniĢlər, təqdim edənə ödəniləsi xəzinə
qəbzləri formasında satınalmalar və ya kodlaĢdırılmıĢ bank
hesablarına köçürmələr.



GüzəĢtli vergi rejimli zonalarda qeydiyyatda olan Ģirkətlərlə
qeyri-tipik əməliyyatlar.



Malların və ya xidmətlərin mənĢəyi olan ölkədən fərqli ölkələrə göndərilən mallar və ya xidmətlər üçün ödəmələr.



Valyuta nəzarətinə dair lazımi sənədləĢdirmə olmadan ödəniĢlər.



Adekvat izləmə və ya yetərli sübut əldə etmək üçün istər
planlı Ģəkildə, istərsə də təsadüfən müvəffəqiyyətsizliyə
uğrayan məlumat sisteminin mövcudluğu.



Ġcazəsiz və ya düzgün qeydiyyata alınmamıĢ sövdələĢmələr.



Mediada xoĢagəlməz Ģərhlər.

Auditorun qiymətləndirməsi ilə bağlı məsələlər (Ġst: Paraq. 19(b))
A19. Auditorun maliyyə hesabatlarına mümkün təsiri olan
qiymətləndirməsi ilə bağlı məsələlərə aĢağıdakılar daxildir:


Maliyyə hesabatlarına dair qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar
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olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmənin maliyyə ilə bağlı
gözlənilən nəticələri, o cümlədən, məsələn, cərimə və
penyaların qoyulması, dəyən zərərin ödənilməsi, aktivlərdən
məhrum olma təhlükəsi, fəaliyyətin məcburi dayandırılması
və məhkəmə çəkiĢmələri.


Gözlənilən maliyyə nəticələrinin onlar barədə məlumatların açıqlanmasını tələb etməsi.



Gözlənilən maliyyə nəticələrinin maliyyə hesabatlarının ədalətli təqdim olunmasını Ģübhə altına alacaq və ya maliyyə
hesabatlarının baĢqa Ģəkildə yanlıĢ olmasına səbəb olacaq
qədər ciddi olması.

Audit prosedurları və qayda və qanunlara aşkar olunmuş və ya ehtimal
edilən riayətetməmə barədə rəhbərliyə və idarəetməyə məsul şəxslərə
məlumatvermə (Ġst: Paraq. 20)

A21. Lakin, bəzi yurisdiksiyalarda auditorun müəyyən məsələlər barədə
rəhbərliyə və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verməsi qanun
və qaydalarla məhdudlaĢdırıla bilər. Xüsusilə qabaqcadan yanlıĢ
fikir yaratmaqla müvafiq səlahiyyətli orqan tərəfindən faktiki, yaxud
ehtimal edilən qeyri-qanuni hərəkətin araĢdırılmasına zərər verə bilən,
o cümlədən müəssisəni xəbərdar edə bilən, məsələn, çirkli pulların yuyulmasına qarĢı mübarizəyə dair qanunlara əsasən auditordan aĢkar
olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmə barədə müvafiq səlahiyyətli
orqana məlumat verməsi tələb edildikdə qanun və ya qaydalarla məlumatvermə və ya digər tədbirin görülməsi qadağan edilə bilər. Bu
hallarda auditorun nəzərdən keçirdiyi məsələlər mürəkkəb ola bilər
və auditor hüquqĢünasdan məsləhət almağı məqsədəuyğun
hesab edə bilər.
A22. Əgər rəhbərlik, yaxud müvafiq olaraq, idarəetməyə məsul Ģəxslər müəssisənin əslində qanun və qaydalara riayət etməsi barədə
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A20. Auditordan ehtimal etdiyi riayətetməmə halını müvafiq səviyyəli
rəhbərlik və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslər ilə müzakirə etməyi tələb olunur, çünki onlar əlavə audit sübutları təqdim
edə bilərlər. Məsələn, auditor rəhbərliyin və müvafiq hallarda
idarəetməyə məsul Ģəxslərin qanun və qaydalara riayətetməmə
ehtimalı ilə nəticələnmiĢ əməliyyatlar və ya hadisələrə dair
fakt və hallar barədə eyni təsəvvürə malik olmalarını təsdiqləyə
bilər.
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auditora yetərli məlumat təqdim etməzlərsə, auditor müəssisənin Ģtatlı və ya kənar hüquq məsləhətçisi ilə Ģəraitlərə uyğun
qanun və qaydaların tətbiqi, o cümlədən dələduzluq ehtimalı və
maliyyə hesabatlarına mümkün təsirlərlə bağlı məsləhət almağı
məqsədəuyğun hesab edə bilər. Əgər müəssisənin hüquq məsləhətçisindən məsləhət almaq məqsədəuyğun hesab edilməzsə,
yaxud hüquq məsləhətçisinin rəyi auditoru qane etməzsə, auditor
qanun və ya qaydalara zidd bir hərəkətin baĢ verməsi, o cümlədən
dələduzluq ehtimalı, mümkün hüquqi nəticələr və auditorun hansı
növbəti addımı atması olması ilə bağlı məsləhət almağı müvafiq
hesab edə bilər.
Aşkar olunmuş və ya ehtimal edilən riayətetməmə ilə bağlı nəticələrin
qiymətləndirilməsi (Ġst: Paraq. 22)
A23. 22-ci paraqrafa uyğun olaraq, auditor aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal
edilən riayətetməmə ilə bağlı nəticələri auditin digər aspektləri,
o cümlədən riskin auditor tərəfindən qiymətləndirilməsi və yazılı
təqdimatların etibarlılığı ilə müqayisə edərək qiymətləndirir. AĢkar
olunmuĢ və ya ehtimal edilən konkret riayətetməmə hallarının
nəticələri hərəkətin törədilməsi və gizlədilməsinin, mövcud olarsa,
xüsusi nəzarət fəaliyyətləri ilə əlaqəsindən və cəlb olunmuĢ
rəhbərlik və ya Ģəxslərin səviyyəsindən, xüsusilə də müəssisə
daxilində ən yüksək səlahiyyət sahiblərinin cəlb olunmasından
asılı olacaqdır. 9-cu paraqrafda qeyd olunduğuna əsasən auditor
tərəfindən qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normaların tələblərinə riayət edilməsi 22-ci paraqrafa uyğun olaraq auditorun
məsuliyyətlərinə aid olan əlavə məlumat təqdim edə bilər.
A24. Auditoru aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmənin rəhbərlikdən və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərdən alınan
yazılı təqdimatların etibarlılığına təsirini qiymətləndirməyə məcbur
edə bilən halların nümunələrinə aĢağıdakılar daxil ola bilər:


Auditorun aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmə
halında rəhbərliyin və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul
Ģəxslərin iĢtirak etməsi və ya iĢtirak etmək niyyəti ilə bağlı
Ģübhəsi və ya sübutu olduğu hallar.



Rəhbərliyin və müvafiq hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərin
belə riayətetməmə barədə xəbəri olduğu və qanun və ya qaydaların tələblərinə zidd olaraq ağlabatan müddət ərzində mü-
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vafiq səlahiyyətli orqana həmin məsələ barədə xəbər vermədiyi
və ya xəbər vermək üçün səlahiyyət vermədiyi auditora məlum
olduğu hallar.
A25. Müəyyən hallarda auditor qanun və ya qaydalarla icazə verildiyi,
məsələn, rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər auditorun
həmin Ģəraitlərdə müvafiq hesab etdiyi çatıĢmazlıqların aradan
qaldırılması istiqamətində tədbir görmədiyi, yaxud aĢkar olunmuĢ
və ya ehtimal edilən riayətetməmə rəhbərliyin və ya idarəetməyə
məsul Ģəxslərin dürütslüyünü Ģübhə altına aldığı hallarda, hətta riayət
etməmə faktı maliyyə hesabatları üçün əhəmiyyətli olmadıqda belə,
tapĢırıqdan imtinanı zəruri hesab edə bilər.15 Auditor tapĢırıqdan
imtinanın düzgün olub-olmadığını müəyyən etmək məqsədilə
hüquq məsləhəti üçün müraciət etməyi məqsədəuyğun hesab edə
bilər. Auditor tapĢırıqdan imtinanın düzgün olmasını müəyyən
etdikdə, tapĢırıqdan imtina aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən
riayətetməmə halına cavab vermək üçün qanun, qaydalar və ya
müvafiq etik normalar üzrə digər məsuliyyətlərə riayətetməni əvəz
etmir. Bundan əlavə 220 saylı BAS-ın16 A8a paraqrafında qeyd
olunur ki, bəzi etik normalara əsasən əvvəlki auditordan təklif
olunmuĢ sonrakı auditorun tələbi əsasında ona qanun və qaydaların
tələblərinə riayət etməmə ilə bağlı məlumatlar verməsi tələb edilə
bilər.
AĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmə barədə məlumatvermə və
məruzə etmə

A26. Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən
riayətetməmə barədə auditor 26-28-ci paraqraflara uyğun olaraq fərqli
rəy verdiyi halda auditor hesabatında məlumat verilir. Müəyyən
hallarda auditor aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmə
barədə auditor hesabatında məlumat verə bilər, məsələn:


Auditorun BAS-lar üzrə auditorun məsuliyyətlərindən əlavə 700
saylı (düzəliĢ
edilmiĢ) BAS-ın 43-cü paraqrafı ilə nəzərdə tutulduğu kimi digər
hesabatvermə məsuliyyətləri olduqda;

15
16

220 saylı ―Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət‖ BAS.
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Aşkar olunmuş və ya ehtimal edilən riayətetməmənin auditor hesabatına
gözlənilən təsiri (Ġst: Paraq. 26-28)
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Auditor aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmənin
əsas audit məsələsi olduğunu müəyyən etdikdə və müvafiq olaraq
həmin məsələ barədə 701 saylı BAS-ın17 14-cü paraqrafı tətbiq
edilən hallar istisna olmaqla həmin BAS-a uyğun olaraq bu məsələ
barədə məlumat verdikdə; yaxud



Müstəsna hallarda rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər həmin
vəziyyətdə auditorun məqsədəuyğun hesab etdiyi düzəliĢ tədbirləri
görmədikdə və tapĢırıqdan imtina etmək mümkün olmadıqda (bax:
A25 paraqrafı), auditor aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət
etməmənin 706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-a18 uyğun olaraq digər
məsələlər paraqrafında təsvir edilməsini nəzərə ala bilər.

A27. Qanun və qaydalarda rəhbərlik, idarəetməyə məsul Ģəxslər və ya
auditor tərəfindən xüsusi məsələ barədə məlumatların ictimaiyyətə
açıqlanması nəzərdə tutula bilər. Məsələn, müəssisənin xəbərdar
edilməsinin qadağan olunması daxil olmaqla, qanun və ya
qaydalarla xüsusilə qabaqcadan yanlıĢ fikir yaratmaqla müvafiq
səlahiyyətli orqan tərəfindən faktiki, yaxud ehtimal edilən qeyriqanuni hərəkətin araĢdırılmasına zərər verə bilən məlumatvermə
qadağan edilə bilər. Auditor A26 paraqrafında və ya baĢqa qaydada
müəyyən edilmiĢ vəziyyətlərdə auditor hesabatında aĢkar olunmuĢ
və ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə məlumat vermək
niyyətində olduqda, həmin qanin və ya qaydalar auditorun öz
hesabatında həmin məsələni əks etdirmək, bəzi hallarda isə auditor
hesabatını təqdim etmək qabiliyyətinə təsir edə bilər. Belə hallarda
auditor tədbirlərin hansı istiqamətdə görüləcəyini müəyyən etmək
üçün hüquqi məsləhət almağı nəzərdən keçirə bilər.
Aşkar olunmuş və ya ehtimal edilən riayətetməmə barədə müvafiq
səlahiyyətli orqanlara məruzə etmə (Ġst: Paraq. 29)
A28. Qanun və ya qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən
riayətetməmə barədə müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə etmə aĢağıdakı səbəblərdən yaranmıĢ vəziyyətdə tələb
oluna və ya məqsədəuyğun ola bilər:
(a) Qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalar ilə auditordan
17
18

701 saylı ―Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumatvermə‖ BAS.
706 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər
paraqrafı‖ BAS.
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hesabat vermək tələb olunur (bax: A29 paraqrafı);
(b) Auditor müəyyən etmiĢdir ki, məruzə etmə müvafiq etik
normalara uyğun olaraq aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən
riayətetməməyə müvafiq cavab tədbiridir (bax: A30 paraqrafı);
yaxud
(c) Qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalar ilə auditora bunu
etmək hüququ verilir (bax: A31 paraqrafı).

A30. Digər hallarda müvafiq etik normalarla auditordan qanun və
qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən
riayətetməmə barədə müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli
orqana məruzə etmənin yaranmıĢ vəziyyətdə məqsədəuyğun olubolmadığını müəyyən etməsi tələb oluna bilər. Məsələn, IESBA
Məcəlləsi üzrə qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayətetməmə hallarına cavab vermək və müəssisənin
xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə etməni ehtiva edə
bilən əlavə tədbirin zəruriliyini müəyyən etmək üçün auditorun tədbir
görməsi tələb olunur.19 IESBA Məcəlləsində izah olunur ki, belə
məruzəetmə IESBA Məcəlləsi üzrə məxfilik öhdəliyinin
pozulması hesab edilmir.20
A31. Hətta qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalara aĢkar olunmuĢ və
ya ehtimal edilən riayətetməmə barədə məruzə etməni əks etdirən
19
20

Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 225.29-cu bölməsi və 225.3-225.36-cı bölmələri.
Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 140.7-ci bölməsi və 225.35-ci bölməsi.
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250 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS

BAS

A29. Bəzi yurisdiksiyalarda auditordan qanun, qaydalar və ya müvafiq etik
normalar ilə qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayətetməmə barədə müəssisənin xaricindəki müvafiq
səlahiyyətli orqana hesabat vermək tələb oluna bilər. Məsələn, bəzi
yurisdiksiyalarda maliyyə qurumunun auditoru üçün qanun və
qaydaların tələblərinə baĢ vermiĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmə
barədə səlahiyyətli nəzarət orqanına məruzəetmə üzrə qanunla
nəzərdə tutulmuĢ tələb mövcuddur. Həmçinin qanun və qaydaların
tələblərinə riayətetməmə nəticəsində təhriflər yarana bilər və bəzi
yurisdiksiyalarda rəhbərlik və ya idarəetməyə məsul Ģəxslər düzəliĢ
tədbiri görmədiyi hallarda auditordan təhriflər barədə müvafiq
səlahiyyətli orqana məruzə etmək tələb oluna bilər.

MALĠYYƏ HESABATLARININ AUDĠTĠ ZAMANI QANUN VƏ
QAYDALARIN NƏZƏRƏ ALINMASI

tələblər daxil edilmədikdə, onlar auditora aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal
edilən riayətetməmə barədə müəssisənin xaricindəki müvafiq
səlahiyyətli orqana məruzə etmək hüququnu verə bilər. Məsələn,
maliyyə qurumlarının maliyyə hesabatlarının auditini apararkən qanun
və ya qaydalar üzrə auditorun qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar
olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayətetməmə kimi məsələləri səlahiyyətli nəzarət orqanı ilə müzakirə etmək hüququ ola bilər.
A32. Digər hallarda qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və
ya ehtimal edilən riayətetməmə barədə müəssisənin xaricindəki
müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə etmə qanun, qaydalar və ya
müvafiq etik normalar üzrə auditorun məxfilik öhdəliyi ilə nəzərdə
tutula bilər.
A33. 29-cu paraqraf üzrə tələb edilənlərin müəyyən edilməsi mürəkkəb
mülahizələri və peĢəkar mühakimələri ehtiva edə bilər. Müvafiq
olaraq auditor daxildə (məs., Ģirkət və ya Ģəbəkənin üzvü olan
Ģirkət daxilində) və ya məxfiliyi saxlamaqla tənzimləyici və ya
peĢəkar orqandan (bu qanun və ya qaydalar ilə qadağan olunmadığı və ya məxfilik öhdəliyini pozmadığı hallarda) məsləhət almanı
nəzərdən keçirə bilər. Auditor, həmçinin auditorun seçimini və
konkret istiqamətdə tədbir görmənin peĢəkar və ya hüquqi
nəticələrini baĢa düĢmək üçün hüquq məsləhətinin alınmasını
nəzərdən keçirə bilər.
Ġctimai sektorun müəssisələrinə xas olan xüsusiyyətlər
A34. Ġctimai sektorun auditoru aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət
etməmə hallarına dair qanunverici orqana və ya digər idarəetmə
orqanına məruzə etmək, yaxud onları auditor hesabatında qeyd
etmək məcburiyyətində qala bilər.
SənədləĢdirmə (Ġst: Paraq. 30)
A35. Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən
riayətetməmə faktları ilə bağlı auditor tərəfindən sənədləĢdirməyə
aĢağıdakılar daxil edilə bilər:


Uçot sənədlərinin və ya qeydlərin surəti.



Rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslər və ya müəssisə xaricindəki tərəflərlə keçirilmiĢ müzakirələrin protokolları.

250 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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BAS

A36. Qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalarda həmçinin qanun və
qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə ilə bağlı əlavə sənədlərə dair tələblər müəyyən edilə bilər.21

21

Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 225.37-ci bölməsi.
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250 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS

DĠGƏR BEYNƏLXALQ STANDARTLARDA EDĠLMĠġ
MÜVAFĠQ DÜZƏLĠġLƏR
Qeyd: AĢağıda 250 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-ın təsdiq edilməsi
nəticəsində digər beynəlxalq standartlara edilən müvafiq düzəliĢlər
göstərilmiĢdir. Bu düzəliĢlər 250 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS ilə eyni tarixdə
qüvvəyə minəcək və onlar düzəliĢ edilmiĢ beynəlxalq standartların ən son
təsdiq edilmiĢ versiyasında edilən dəyiĢiklikləri qeyd etməklə göstərilmiĢdir.
Həmin düzəliĢlərdəki istinad nömrələri düzəliĢ edilmiĢ beynəlxalq
standartlarda olanlara uyğun deyil və həmin beynəlxalq standartlara istinad
edilməlidir. Həmin müvafiq düzəliĢlər PIOB tərəfindən təsdiqlənmiĢ və
PIOB qənaətə gəlmiĢdir ki, müvafiq düzəliĢlərin hazırlanmasında lazımi
prosedura riayət olunmuĢ və ictimai marağa lazımi diqqət yetirilmiĢdir.

1 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə tapĢırıqları yerinə yetirən Ģirkətlərdə
keyfiyyətə nəzarət” BKNS
Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
TapĢırıq sənədlərinin məxfiliyi, təhlükəsiz saxlanması, toxunulmazlığı,
əlçatanlığı və geri götürülməsi imkanı (Ġst: Paraq. 46)
A56. Müvafiq etik normaların Ģirkət iĢçiləri üçün müəyyən etdiyi öhdəliyə
əsasən, tapĢırıq sənədlərində əks olunmuĢ məlumatların məxfiliyi,
xüsusi müĢtəriyə bu məlumatı açıqlamaq səlahiyyəti verilmədiyi və
ya bunu etmək üçün qanuni və ya peĢə vəzifəsi olmayana qədər
qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalar üzrə məsuliyyətlər
olmadığı halda hər zaman təmin edilməlidir.22 Ayrı-ayrı qanun və
qaydalar müĢtəri haqqında məlumatların, xüsusilə Ģəxsi xarakterli
məlumatların öhdəliklər qoya bilər.

210 saylı “Audit tapşırığı şərtlərinin razılaşdırılması” BAS
Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Audit tapĢırığının yerinə yetirilməsi Ģərtlərinə dair razılaĢma
A26. Lazım gələrsə, auditin keçirilməsinə dair məktub-saziĢə aĢağıdakı
22

Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 140.7-ci və 225.35-ci bölmələri.

250 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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müddəalar da daxil edilə bilər:


Auditin bəzi aspektlərinə digər auditor və ekspertlərin cəlb
edilməsi ilə bağlı razılaĢmalar.



Daxili auditorların və müəssisənin digər iĢçilərinin cəlb
edilməsi ilə bağlı razılaĢmalar.



Ġlkin audit halında - əvvəlki auditorla əldə edilməsi zəruri
olan razılaĢmanın (əgər olarsa) təsviri.



Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal
edilən riayət etməmə barədə müəssisənin xaricindəki müvafiq
səlahiyyətli orqana məruzə etməni əks etdirən qanun, qaydalar
və ya müvafiq etik normalar üzrə auditorun məsuliyyətlərinə
istinad və ya belə məsuliyyətlərin təsviri.



Bu cür imkan olduqda, auditorun öhdəliyinin istənilən Ģəkildə məhdudlaĢdırılması.



Auditorla müəssisə arasında istənilən növbəti razılaĢmalara
istinad.



Audit fayllarının üçüncü Ģəxslərə təqdim edilməsi ilə bağlı
istənilən öhdəliklər.

Auditin keçirilməsi haqqında məktub-saziĢə dair nümunə Əlavə
1-də verilmiĢdir.
220 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditinin keyfiyyətinə nəzarət” BAS
Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar

A8a. Qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalar23 üzrə tələb oluna bilər
ki, auditor audit tapĢırığını qəbul etməzdən əvvəl əvvəlki auditorun
mühakiməsinə əsasən auditora audit tapĢırığını qəbul edibetməməsinə dair qərar qəbul etməzdən əvvəl məlum olması zəruri
olan faktlar və ya vəziyyətlər haqqında məlum olan məlumatları
əvvəlki auditordan tələb etsin. Bəzi hallarda əvvəlki auditordan tələb
oluna bilər ki, təklif edilmiĢ sonrakı auditorun tələbi ilə ona qanun
və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət
etməmə barədə məlumat versin. Məsələn, qanun və qaydaların
23

BAS

MüĢtərilərlə qarĢılıqlı münasibətlərin qurulması və saxlanılması, audit
tapĢırıqlarının qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi (Ġst: Paraq. 12).

Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 210.14-cü bölməsi.
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tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə
nəticəsində əvvəlki auditorun audit tapĢırığından imtina etdiyi
hallarda IESBA Məcəlləsi üzrə əvvəlki auditordan tələb olunur ki,
təklif edilmiĢ sonrakı auditorun tələbi ilə əvvəlki auditorun fikrincə
auditin təyinatını qəbul etməzdən əvvəl təklif edilmiĢ sonrakı
auditora məlum olması zəruri olan həmin riayət etməmə ilə bağlı
bütün faktları və digər məlumatları təqdim etsin.24

240 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyətləri” BAS
GiriĢ
Dələduzluğun qarĢısının alınması və aĢkar edilməsinə görə məsuliyyət
Auditorun öhdəlikləri
…

8a.

Bu və digər BAS-ların tələblərindən fərqli ola bilən və ya kənara
çıxan
qanun və qaydaların tələblərinə müəssisənin riayət
etməməsi, o cümlədən dələduzluq ilə bağlı auditorun qanun, qayda
və ya müvafiq etik normalar üzrə əlavə məsuliyyətləri ola bilər,
məsələn: (Ġst: Paraq. A5a)

(a)

Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal
edilən riayət etməmə hallarına, o cümlədən rəhbərlik və
idarəetməyə məsul Ģəxslərə xüsusi məlumatvermə ilə bağlı
tələblərə dair cavab tədbirlərinin görülməsi, riayət etməməyə
qarĢı cavab tədbirlərinin müvafiqliyinin qiymətləndirilməsi və
əlavə tədbirlərin zəruriliyinin müəyyən edilməsi;

(b)

Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal
edilən riayət etməmə barədə digər auditorlara məlumatvermə
(məs., qrup maliyyə hesabatlarının auditində); habelə

(c)

Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal
edilən riayət etməmə ilə bağlı tələblərin sənədləĢdirilməsi.

Əlavə məsuliyyətlərin yerinə yetirilməsi bu və digər BAS-lara uyğun
olaraq auditorun iĢinə aid olan əlavə məlumat (məs., rəhbərliyin və ya
müvafiq hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərin dürüstlüyünə dair)
təqdim edə bilər.
24

Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 225.31-ci bölməsi.

250 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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Tələblər
Rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə
40. Əgər auditor dələduzluğu müəyyən etmiĢdirsə və ya dələduzluğun
mövcud ola bilməsinə dəlalət edən məlumat əldə etmiĢdirsə, auditor,
qanun və ya qaydalarla qadağan olmadığı halda bu məsə-lələri
müvafiq səviyyədə olan rəhbərliyə vaxtında çatdıraraq,
dələduzluğun qarĢısının alınması və aĢkar edilməsi üzrə birbaĢa
məsuliyyət daĢıyanları onların məsuliyyətlərinə aidiyyatı olan
məsələlər barədə məlumatlandırmalıdır. (Ġst: Paraq. A59a-A60)
41. Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərin hamısının müəssisənin idarə olunmasında
iĢtirak etməsi halından baĢqa, auditor:

(a)

rəhbərlik;

(b)

daxili nəzarət sistemində vacib funksiyalar yerinə yetirən
əməkdaĢlar; yaxud

(c)

dələduzluğun
maliyyə
hesabatlarında
əhəmiyyətli
təhriflərlənəticələnə biləcəyi halda, digər Ģəxslərin iĢtirakı ilə
dələduzluğa yol verildiyini aĢkar etdikdə və ya ehtimal etdikdə

42.

Auditor, qanun və ya qaydalarla qadağan olunmadığı halda özünün
mühakiməsinə görə, idarəetməyə məsul Ģəxslərin məsuliyyətinə daxil
olan istənilən digər dələduzluq faktlarını da onlara çatdırmalıdır. (Ġst:
Paraq. A59a, A64)

BAS

bu məsələlər barədə idarəetməyə məsul Ģəxslərə vaxtında məlumat
verməlidir. Əgər auditor rəhbərliyin iĢtirakı ilə baĢ verən dələduzluq
faktından Ģübhələnərsə, bu Ģübhələr barədə idarəetməyə məsul Ģəxslərə
məlumat verməlidir və auditi tamamlamaq üçün zəruri olan audit
prosedurlarının xüsusiyyətini, müddətini və həcmini onlarla müzakirə
etməlidir. Qanun və ya qaydalarla məlumatvermə qadağan olunmdığı
halda idarəetməyə məsul Ģəxslərə belə məlumatvermə zəruridir. (Ġst:
Paraq. A59a, A61–A63)

Tənzimləyici və hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqə Dələduzluq
barədə müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə etmə
43.

Əgər auditor dələduzluğa yol verildiyini aĢkar etmiĢdirsə və
ya bunu ehtimal edərsə, o, qanun, qayda və ya müvafiq etik
normalar üzrə aĢağıdakıların mövcudluğunu müəyyən etməlidir:
bu cür halı və ya buna dair Ģübhələrini müəssisə xaricində olan
hansısa bir Ģəxsə məruzə etməklə bağlı
öhdəliyinin
olubolmamasını müəyyən etməlidir.
Auditorun
müĢtəri haqqında
1391
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informasiyaların məxfiliyinin qorunub axlanması ilə bağlı peĢə
öhdəliyi bu cür məruzənin qarĢısını ala bilməsi ehtimalına
baxmayaraq, bəzi hallarda auditorun hüquqi öhdəliyi məxfiliyə
hökmən riayət etmək öhdəliyini üstələyə bilər.(Ġst: Paraq. A65-A67)
(a)

Auditordan müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli
orqana məruzə etmənin tələb edilib-edilmədiyini;

(b)

Müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə
etmənin yaranmıĢ vəziyyətdə məqsədəuyğun olduğu
məsuliyyətlərin müəyyən edilib-edilmədiyini.

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Dələduzluğun qarĢısının alınması və aĢkar olunması üzrə məsuliyyət

Auditorun məsuliyyətləri (Ġst: Paraq. 8a)
A5a.

Qanun, qaydalar və ya etik normalar üzrə auditordan əlavə
prosedurları yerinə yetirmək və əlavə tədbirlər görmək tələb oluna
bilər. Məsələn, Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları
Komitəsinin nəĢr etdiyi ―PeĢəkar mühasiblərin etika məcəlləsi‖
(IESBA Məcəlləsi) üzrə auditordan qanun və qaydaların tələblərinə
aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə hallarına cavab
vermək və əlavə tədbirin görülməsinin zəruriliyini müəyyən etmək
üçün tədbir görməyi tələb olunur. Belə tədbirlərə qanun və
qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət
etməmə barədə qrup daxilindəki digər auditorlara, o cümlədən qrup
tapĢırıq üzrə tərəfdaĢa, bölmə auditorlarına və ya qrup maliyyə
hesabatlarının auditi istisna olmaqla digər məqsədlər üçün qrupun
bölmələrində iĢ görən digər auditorlara məlumatvermə daxil ola
bilər.25

Rəhbərlik və idarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə (Ġst: Paraq. 40–42)
A59a. Bəzi yurisdiksiyalarda auditorun müəyyən məsələlər barədə
rəhbərliyə və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verməsi qanun
və qaydalarla məhdudlaĢdırıla bilər. Xüsusilə qabaqcadan yanlıĢ
fikir yaratmaqla müvafiq səlahiyyətli orqan tərəfindən faktiki, yaxud
ehtimal edilən qeyri-qanuni hərəkətin araĢdırılmasına zərər verə
bilən, o cümlədən müəssisəni xəbərdar edə bilən, məsələn, çirkli
pulların yuyulmasına qarĢı mübarizəyə dair qanunlara əsasən
25

Bax: məs., IESBA Məcəlləsinin 225.21-225.22-ci bölmələri.

250 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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auditordan aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə
müvafiq səlahiyyətli orqana məlumat verməsi tələb edildikdə qanun
və ya qaydalarla məlumatvermə və ya digər tədbirin görülməsi
qadağan edilə bilər. Bu hallarda auditorun nəzərdən keçirdiyi
məsələlər mürəkkəb ola bilər və auditor hüquqĢünasdan məsləhət
almağı məqsədəuyğun hesab edə bilər.
Tənzimləyici və hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqə Dələduzluq barədə
müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə etmə
(Ġst: Paraq. 43)
250 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da26 qanun və ya qaydaların
tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə
müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə
etmənin yaranmıĢ vəziyyətlərdə zəruri və ya məqsədəuyğun olubolmamasının auditor tərəfindən müəyyən edilməsinə, o cümlədən
auditorun məxfilik öhdəliyinin nəzərə alınmasına dair əlavə təlimat
təqdim edilir. MüĢtəri məlumatlarının məxfiliyinin qorunub
saxlanması ilə bağlı auditorun peĢə vəzifəsi dələduzluq faktının
üçüncü tərəfə çatdırılmasına mane ola bilər. Bununla belə, müxtəlif
ölkələrdə auditorun məsuliyyəti fərqlənə bilər və müəyyən hallarda
məxfiliyin qorunması vəzifəsi qayda, qanun və ya məhkəmə
qərarının qüvvədə olması ilə əlaqədar tətbiq edilməyə bilər. Bəzi
ölkələrdə maliyyə müəssisəsi dələduzluğun baĢ verməsi barədə
nəzarət orqanlarına məlumat verməklə bağlı qanunla müəyyən
edilmiĢ vəzifəyə malik olur. Həmçinin, bəzi ölkələrdə rəhbərlik və
idarəetməyə məsul Ģəxslər düzəliĢedici tədbirlər görmədiyi hallarda
auditor maliyyə hesabatlarında təhriflər haqqında dövlət orqanlarına
məlumat verməlidir.

A66. 43-cü paraqraf üzrə tələb edilənlərin müəyyən edilməsi mürəkkəb
mülahizələri və peĢəkar mühakimələri ehtiva edə bilər. Müvafiq
olaraq aAuditor daxildə (məs., Ģirkət və ya Ģəbəkənin üzvü olan
Ģirkət daxilində) və ya məxfiliyi saxlamaqla tənzimləyici və ya
peĢəkar orqandan (bu qanun və ya qaydalar ilə qadağan olunmadığı
və ya məxfilik öhdəliyini pozmadığı hallarda) məsləhət almanı
nəzərdən keçirə bilər. Auditor həmçinin auditorun seçimini və
konkret istiqamətdə tədbir görmənin peĢəkar və ya hüquqi
nəticələrini baĢa düĢmək üçün hüquq məsləhətinin alınmasını

BAS

A65.

26

250 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması‖ BAS,
A28-A34 paraqrafları.
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nəzərdən keçirə bilər Auditor yaranmıĢ Ģəraitə uyğun münasib
hərəkət səmti müəyyən etmək və müəyyən edilmiĢ dələduzluğun
ictimaiyyətin marağı üzrə aspektlərini nəzərdən keçirərkən atılacaq
zəruri addımları dəqiqləĢdirmək üçün hüquqi məsləhət almağı
məqsədəuyğun hesab edə bilər.

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) “Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə” BAS
GiriĢ
Əlaqənin rolu
7. Bəzi yurisdiksiyalarda Qqanun və ya qaydalar auditorun müəyyən
məsələləri idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə çatdırmasını
məhdudlaĢdıra bilər. Məsələn, qQanun və ya qaydalar faktiki və ya
ehtimal edilən qanunsuz hərəkətin müvafiq səlahiyyətli orqan
tərəfindən araĢdırılmasına zərər vura bilən məlumatverməni və ya
digər hərəkəti, o cümlədən, məsələn, çirkli pulların yuyulmasına
qarĢı mübarizəyə dair qanunlara əsasən auditordan aĢkar olunmuĢ və
ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə müvafiq səlahiyyətli orqana
məlumat verməsi tələb edildikdə müəssisəni xəbərdar etməni
qadağan edə bilər. Bəzi hallarda auditorun məxfiliklə bağlı
öhdəlikləri ilə nəzərə çatdırmaqla bağlı öhdəlikləri arasında
mürəkkəb ziddiyyətlər yarana bilər. Belə vəziyyətlərdə və auditor
hüquqi məsləhət almağıq üçün müraciət edə bilər məqsədəuyğun
hesab edə bilər.

450 saylı “Audit zamanı
qiymətləndirilməsi” BAS
Tələblər

müəyyən

edilmiĢ

təhriflərin

Təhriflər və onlara düzəliĢ edilməsi haqqında məlumatvermə
8.

Qanun və ya qaydalarla qadağan olunmadığı halda, auditor audit
zamanı toplanmıĢ bütün təhriflər barədə müvafiq səviyyəli
rəhbərliyə vaxtında məlumat verməlidir.27 Auditor həmin təhrifləri
düzəliĢ etməyi rəhbərlikdən tələb etməlidir. (Ġst: Paraq. A7-A9))

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
27

260 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Ġdarəetməyə məsul Ģəxslərlə əlaqə‖ BAS, 7-ci paraqraf.

250 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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Təhriflər və onların düzəliĢ edilməsi haqqında məlumat verilməsi
(Ġst: Paraq. 8–9)
A11. Bəzi yurisdiksiyalarda Qqanun və ya qaydalar auditorun müəyyən
məsələləri idarəetməyə məsul Ģəxslərin nəzərinə çatdırmasını
məhdudlaĢdıra bilər. Məsələn, qQanun və ya qaydalar faktiki və ya
ehtimal edilən qanunsuz hərəkətin müvafiq səlahiyyətli orqan
tərəfindən araĢdırılmasına zərər vura bilən məlumatverməni və ya
digər hərəkəti, o cümlədən, məsələn, çirkli pulların yuyulmasına
qarĢı mübarizəyə dair qanunlara əsasən auditordan aĢkar olunmuĢ və
ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə müvafiq səlahiyyətli orqana
məlumat verməsi tələb edildikdə müəssisəni xəbərdar etməni
qadağan edə bilər. Bəzi Belə Ģəraitlərdə auditorun nəzərdən
keçirdiyi məsələlər mürəkkəb ola bilər və məxfiliyi qoruyub
saxlamaq vəzifəsi ilə məlumat vermək öhdəliyi arasındakı münaqiĢə
mürəkkəb xarakter ala bilər. Belə vəziyyətlərdə auditor hüquqi
məsləhət almağıq məqsədəuyğun hesab edə bilər. üçün müraciət edə
bilər.

500 saylı “Audit sübutu” BAS
Tələblər
Audit sübutu qismində istifadə olunmalı məlumat
7.

Audit prosedurlarını planlaĢdırıb yerinə yetirərkən, auditor audit sübutu
qismində istifadə edilməli məlumatın uyğunluğunu və düzgünlüyünü
nəzərdən keçirməlidir. (Ġst: Paraq. A26-A33a)

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Yetərlilik və müvafiqlilik (Ġst: Paraq. 7)
A26. A1 paraqrafında qeyd edildiyi kimi, audit sübutu auditin keçirildiyi
zaman yerinə yetirilmiĢ audit prosedurlarından əldə edildikdə, bura
həmçinin, digər mənbələrdən, məsələn, müəyyən Ģəraitlərdə əvvəlki
auditlərdən, və firmanın müĢtəri qəbulu və davamiyyəti üçün
keyfiyyətə nəzarət prosedurlarından və qanun, qaydalar və ya
müvafiq etik normalar üzrə müəyyən əlavə məsuliyyətlərdən (məs.,
müəssisənin qanun və qaydaların tələblərinə riayət etməməsinə dair)
əldə edilmiĢ məlumat da daxil edilə bilər. Bütün audit sübutlarının
keyfiyyətinə onun əsaslandığı məlumatın müvafiqliyi və etibarlılığı
təsir edə bilər.
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A33a. 250 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) BAS-da28 auditorun BAS-lara uyğun olaraq
iĢinə aid olan əlavə məlumat verə bilən qanun və ya qaydaların
tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə ilə
bağlı qanun, qayda və ya etik normalar üzrə əlavə məsuliyyətlərin
auditor tərəfindən yerinə yetirilməsinə və həmin riayət etməmənin
auditin digər aspektləri ilə bağlı təsirinin qiymətləndirilməsinə dair
əlavə təlimat təqdim edilir.

2400 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) “KeçmiĢ
hesabatlarının təhlil tapĢırıqları” TTBS
Tələblər

dövrlərin

maliyyə

TapĢırığın yerinə yetirilməsi
Prosedurların hazırlanması və yerinə yetirilməsi
48.

Mütəxəssis-praktikin rəhbərliyə və müvafiq hallarda müəssisədaxili
digər
Ģəxslərə
verdiyi
suallara
aĢağıdakılar
daxil
olmalıdır: (Ġst: Paraq. A84–A87a)
…
(d) Faktiki, ehtimal edilən və ya ittiham edilən:
(i)

müəssisəyə təsir edən dələduzluğun və ya qeyri-qanuni
hərəkətlərin; habelə

(ii)

maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli məbləğlərin və
açıqlanan məlumatların müəyyən edilməsinə bilavasitə təsir
etməsi hamılıqla qəbul olunmuĢ qanun və qaydaların,
məsələn vergi və pensiya qanunlarının müddəalarına riayət
etməmə faktlarının mövcudluğu;

Dələduzluq və qanun və ya qaydaların tələblərinə riayət etməmə
52.

Müəssisədə dələduzluq və qanun və ya qaydaların tələblərinə riayət
etməmə əlaməti, yaxud dələduzluq və qanun və ya qaydaların
tələblərinə ehtimal edilən riayət etməmə olduqda, mütəxəssis-praktik
aĢağıdakıları etməlidir: Qanun və ya qaydalarla qadağan olunmadığı
halda həmin məsələ barədə rəhbərliyin yüksək səviyyəsinə və ya
müvafiq hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat
vermək; (Ġst: Paraq. A91a)

28

250 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) ―Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması‖ BAS, 9cu paraqraf.

250 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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(a)

Rəhbərlikdən,
əgər
varsa,
nəticənin
qiymətləndirilməsini tələb etmək;

(nəticələrin)

(b)

AĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən dələduzluğun və ya
qanun və ya qaydaların tələblərinə riayət etməmə hallarının
nəticələrinin mütəxəssis-praktikə bildirilmiĢ rəhbərliyin
qiymətləndirməsinə, əgər varsa, təsirinin mütəxəssispraktikin maliyyə hesabatlarına dair nəticəsinə və
mütəxəssis-praktikin hesabatına təsirini nəzərdən keçirmək;
habelə

(c)

Qanun, qayda və ya müvafiq etik normalar
üzrə aĢağıdakıların mövcudluğunu baĢ vermiĢ və ya ehtimal
edilən dələduzluğu və ya qeyri-qanuni hərəkətləri
müəssisə xaricində olan hansısa bir Ģəxsə məruzəetməklə bağ
lı
öhdəliyinin
olub-olmamasını müəyyən
etmək:
(Ġst: Paraq. A92-A92d)
(i)

Mütəxəssis-praktikdən
müəssisənin
xaricindəki
müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə etmənin tələb
edilib-edilmədiyini;

(ii)

Müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana
məruzə etmənin yaranmıĢ vəziyyətdə
məqsədəuyğun olduğu
edilib-edilmədiyini.

məsuliyyətlərin

müəyyən

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
TapĢırığın yerinə yetirilməsi
Prosedurların hazırlanması və yerinə yetirilməsi (Ġst: Paraq. 47, 55)
BAS

Sorğu (Ġst: Paraq. 46–48)
A87a. Bu TTBS-nın tələblərindən fərqli ola bilən və ya kənara çıxan qanun
və qaydaların tələblərinə müəssisənin riayət etməməsi, o cümlədən
dələduzluq ilə bağlı mütəxəssis-praktikin qanun, qayda və ya
müvafiq etik normalar üzrə əlavə məsuliyyətləri ola bilər, məsələn:
(a)

Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayət etməmə hallarına, o cümlədən rəhbərlik
və idarəetməyə məsul Ģəxslərə xüsusi məlumatvermə ilə
bağlı tələblərə dair cavab tədbirlərinin görülməsi və əlavə
tədbirlərin zəruriliyinin nəzərdən keçirilməsi;
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(b)

Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayət etməmə barədə auditora, məsələn, qrup
tapĢırığı üzrə tərəfdaĢa29 məlumatvermə; habelə

(c)

Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayət etməmə ilə bağlı tələblərin
sənədləĢdirilməsi.

Əlavə məsuliyyətlərin yerinə yetirilməsi bu TTBS-ə uyğun olaraq
mütəxəssis-praktikin iĢinə aid olan əlavə məlumat (məs., rəhbərliyin
və ya müvafiq hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərin dürüstlüyünə
dair) təqdim edə bilər.
Xüsusi vəziyyətləri öyrənmək üçün nəzərdə tutulmuĢ prosedurlar
Dələduzluq və qanun və ya qaydaların tələblərinə riayət etməmə
(Ġst: Paraq. 52(a) və (d))
Rəhbərliyə və idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumatvermə
A91a. Bəzi yurisdiksiyalarda mütəxəssis-praktikin müəyyən məsələlər
barədə rəhbərliyə və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat
verməsi qanun və qaydalarla məhdudlaĢdırıla bilər. Xüsusilə
qabaqcadan yanlıĢ fikir yaratmaqla müvafiq səlahiyyətli orqan
tərəfindən faktiki, yaxud ehtimal edilən qeyri-qanuni hərəkətin
araĢdırılmasına zərər verə bilən, o cümlədən müəssisəni xəbərdar
edə bilən, məsələn, çirkli pulların yuyulmasına qarĢı mübarizəyə
dair qanunlara əsasən mütəxəssis-praktikdən aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayət etməmə barədə müvafiq səlahiyyətli orqana
məlumat verməsi tələb edildikdə qanun və ya qaydalarla
məlumatvermə və ya digər tədbirin görülməsi qadağan edilə bilər.
Bu hallarda mütəxəssis-praktikin nəzərdən keçirdiyi məsələlər
mürəkkəb ola bilər və mütəxəssis-praktik hüquqĢünasdan məsləhət
almağı məqsədəuyğun hesab edə bilər.
Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət
etməmə barədə müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə
etmə
A92. Bu TTBS üzrə mütəxəssis-praktik dələduzluq və ya qeyri-qanuni
29

Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 225.44-225.48-ci bölmələri.

250 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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hərəkətlər aĢkar və ya ehtimal edərsə, o, həmin baĢ vermiĢ və ya
ehtimal edilən hal barədə müəssisənin xaricindəki tərəfə məruzə
etmək məsuliyyətinin mövcud olub-olmamasını müəyyən
etməlidir. Qanun və ya qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayət etməmə barədə müəssisənin xaricindəki
müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə etmə aĢağıdakı səbəblərdən
yaranmıĢ vəziyyətdə tələb oluna və ya məqsədəuyğun ola bilər:

(a) Qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalar ilə mütəxəssispraktikdən məruzə etmək tələb olunur;
(b) Mütəxəssis-praktik müəyyən etmiĢdir ki, məruzə etmə müvafiq
etik normalara uyğun olaraq aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən
riayət etməməyə müvafiq cavab tədbiridir (bax: A92a paraqrafı);
yaxud
(c) Qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalar ilə mütəxəssispraktika bunu etmək hüququ verilir (bax: A92b paraqrafı).

A92a. Bəzi hallarda müvafiq etik normalarla mütəxəssis-praktikdən qanun
və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət
etməmə barədə müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana
məruzə etmənin yaranmıĢ
vəziyyətdə məqsədəuyğun olubolmadığını müəyyən etməsi tələb oluna bilər. Məsələn, IESBA
Məcəlləsi üzrə qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayət etməmə hallarına cavab vermək və müəssisənin
xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə etməni ehtiva edə
bilən əlavə tədbirin zəruriliyini müəyyən etmək üçün mütəxəssispraktikin tədbir görməsi tələb olunur.30 IESBA Məcəlləsində izah
olunur ki, belə məruzə etmə IESBA Məcəlləsi üzrə məxfilik
öhdəliyinin pozulması hesab edilmir.31

BAS

MüĢtərinin məlumatlarının məxfiliyini qoruyub saxlamaq üzrə
mütəxəssis-praktikin peĢə vəzifəsinin belə məruzə etmənin qarĢısını
ala
bilməsinə
baxmayaraq,
mütəxəssis-praktikin
hüquqi
məsuliyyətləri bəzi hallarda məxfiliyi qorumaq vəsifəsindən üstün
ola bilər.

A92b. Hətta qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalara aĢkar olunmuĢ və
ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə məruzə etməni əks etdirən
tələblər daxil edilmədikdə, onlar mütəxəssis-praktikə aĢkar olunmuĢ
30
31

Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 225.51-225.52-ci bölmələri.
Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 140.7-ci bölməsi və IESBA Məcəlləsinin 225.53-cü bölmələri.
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və ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə müəssisənin xaricindəki
müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə etmək hüququnu verə bilər.
A92c. Digər hallarda qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayət etməmə barədə müəssisənin xaricindəki
müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə etmə qanun, qaydalar və ya
müvafiq etik normalar üzrə mütəxəssis-praktikin məxfilik öhdəliyi
ilə nəzərdə tutula bilər.
A92d. 52(d) paraqrafı üzrə tələb edilənlərin müəyyən edilməsi mürəkkəb
mülahizələri və peĢəkar mühakimələri ehtiva edə bilər. Müvafiq
olaraq mütəxəssis-praktik daxildə (məs., Ģirkət və ya Ģəbəkənin üzvü
olan Ģirkət daxilində) və ya məxfiliyi saxlamaqla tənzimləyici və ya
peĢəkar orqandan (bu qanun və ya qaydalar ilə qadağan olunmadığı
və ya məxfilik öhdəliyini pozmadığı hallarda) məsləhət almanı
nəzərdən keçirə bilər. Mütəxəssis-praktik həmçinin mütəxəssispraktikin seçimini və konkret istiqamətdə tədbir görmənin peĢəkar
və ya hüquqi nəticələrini baĢa düĢmək üçün hüquq məsləhətinin
alınmasını nəzərdən keçirə bilər.

3000 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) “KeçmiĢ dövrlərin maliyyə
məlumatlarının auditor yoxlamaları və təhlilləri istisna
olmaqla təsdiqləmə tapĢırıqları” TTBS
Tələblər
TapĢırığın planlaĢdırılması və yerinə yetirilməsi
Əsas yoxlama predmetinin və tapşırığın digər şərtlərinin öyrənilməsi
45.

Mütəxəssis-praktik müvafiq tərəfdən (tərəflərdən) aĢağıdakılar
haqqında məlumat almalıdır:

(a)

Yoxlama predmetini təĢkil edən məlumatlara təsir edən,
faktiki, ehtimal edilən və ya ittiham edilən qəsdlə edilən təhrif
və ya qanun və qaydaların tələblərinə riayət etməmə halının
onlara məlum olub-olmaması; (Ref: Para. A101–A101a)

(b)

Məsul tərəfdə daxili audit xidmətinin olub-olmaması, olduğu
halda isə daxili audit xidmətinin yoxlama predmetini təĢkil
edən məlumatlarla bağlı fəaliyyətlər və əsas nəticələr barədə
təsəvvür əldə etmək üçün əlavə məlumat alması; habelə

(c)

Məsul tərəfin yoxlama predmetini təĢkil edən məlumatların
hazırlanmasında ekspertlərdən istifadə edib-etməməsi.

250 saylı (DÜZƏLĠġ EDĠLMĠġ) BAS
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Məlumatvermə üzrə digər məsuliyyətlər
78.

Mütəxəssis-praktik, məsul tərəfə, kəmiyyət və ya keyfiyyət
qiymətləndirməsini keçirən Ģəxsə, tapĢırıq verən tərəfə, idarəetməyə
məsul Ģəxslərə və ya digər Ģəxslərə məlumat veriləcək hər hansı
məsələnin tapĢırığın Ģərtlərinə və tapĢırığın digər Ģəraitlərinə uyğun
olaraq mütəxəssis-praktikin diqqətini cəlb edib-etməməsini nəzərdən
keçirir. (Ġst: Para. A192–A192f)

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
TapĢırığın planlaĢdırılması və yerinə yetirilməsi
Tapşırığın şərtlərinin öyrənilməsi (Ġst: Para1. 45–47R)

(a)

Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayət etməmə hallarına, o cümlədən rəhbərlik
və idarəetməyə məsul Ģəxslərə xüsusi məlumatvermə ilə
bağlı tələblərə dair cavab tədbirlərinin görülməsi və əlavə
tədbirlərin zəruriliyinin nəzərdən keçirilməsi;

(b)

Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayət
etməmə
barədə
auditora
məlumatvermə; 32 habelə

(c)

Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayət etməmə ilə bağlı tələblərin
sənədləĢdirilməsi.

Əlavə məsuliyyətlərin yerinə yetirilməsi bu TTBS-ə uyğun olaraq
mütəxəssis-praktikin iĢinə aid olan əlavə məlumat (məs., rəhbərliyin
və ya müvafiq hallarda idarəetməyə məsul Ģəxslərin dürüstlüyünə
dair) təqdim edə bilər. A192a-A192e paraqraflarında əlavə olaraq
qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən
riayət etməmə barədə məlumatvermə və məruzə etmə ilə bağlı
qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalar üzrə mütəxəssispraktikin məsuliyyətləri əks etdirilir.

32

BAS

A101a. Bu TTBS-nın tələblərindən fərqli ola bilən və ya kənara çıxan qanun
və qaydaların tələblərinə müəssisənin riayət etməməsi, o cümlədən
dələduzluq ilə bağlı mütəxəssis-praktikin qanun, qayda və ya
müvafiq etik normalar üzrə əlavə məsuliyyətləri ola bilər, məsələn:

Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 225.44-225.48-ci bölmələri.
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Məlumatvermə üzrə digər məsuliyyətlər (Ġst: Paraq. 78)
Rəhbərlik və idarəetməyə məsul şəxslərə məlumatvermə
A192a. Müvafiq etik normalar qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar
olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə müvafiq
səviyyəli rəhbərliyə və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərə məruzə etmək
tələbini ehtiva edə bilər. Bəzi yurisdiksiyalarda mütəxəssis-praktikin
müəyyən məsələlər barədə məsul tərəfə, rəhbərliyə və ya
idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verməsi qanun və qaydalarla
məhdudlaĢdırıla bilər. Xüsusilə qabaqcadan yanlıĢ fikir yaratmaqla
müvafiq səlahiyyətli orqan tərəfindən faktiki, yaxud ehtimal edilən
qeyri-qanuni hərəkətin araĢdırılmasına zərər verə bilən, o cümlədən
müəssisəni xəbərdar edə bilən, məsələn, çirkli pulların yuyulmasına
qarĢı mübarizəyə dair qanunlara əsasən mütəxəssis-praktikdən aĢkar
olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə müvafiq
səlahiyyətli orqana məlumat verməsi tələb edildikdə qanun və ya
qaydalarla məlumatvermə və ya digər tədbirin görülməsi qadağan
edilə bilər. Bu hallarda mütəxəssis-praktikin nəzərdən keçirdiyi
məsələlər mürəkkəb ola bilər və mütəxəssis-praktik hüquqĢünasdan
məsləhət almağı məqsədəuyğun hesab edə bilər.
Qanun və qaydaların tələblərinə aşkar olunmuş və ya ehtimal edilən riayət
etməmə barədə müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə
etmə
A192b. Qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalar üzrə:

(a)

Mütəxəssis-praktikdən qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar
olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə
müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə
etmək tələb oluna bilər.

(b)

Müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana
məlumatvermə yaranmıĢ vəziyyətə məqsədəuyğun ola bilən
məsuliyyətlər müəyyən edilə bilər. 33

A192c. Qanun və ya qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal
edilən riayət etməmə barədə müəssisənin xaricindəki müvafiq
səlahiyyətli orqana məruzə etmə aĢağıdakı səbəblərdən yaranmıĢ
vəziyyətdə tələb oluna və ya məqsədəuyğun ola bilər:
33

Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 225.51-225.52-ci bölmələri.
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(a)

Qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalar ilə mütəxəssispraktikdən məruzə etmək tələb olunur;

(b)

Mütəxəssis-praktik müəyyən etmiĢdir ki, məruzə etmə
müvafiq etik normalara uyğun olaraq aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayət etməməyə müvafiq cavab tədbiridir
(bax: A92a paraqrafı); yaxud

(c)

Qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalar ilə mütəxəssispraktika bunu etmək hüququ verilir.

A192e. Bəzi hallarda qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya
Ehtimal edilən riayət etməmə barədə müəssisənin xaricindəki
müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə etmə qanun, qaydalar və ya
müvafiq etik normalar üzrə mütəxəssis-praktikin məxfilik öhdəliyi
ilə nəzərdə tutula bilər. Digər hallarda qanun və qaydaların
tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə
müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə etmə
müvafiq etik normalar üzrə məxfilik öhdəliyinin pozulması hesab
edilmir.34

BAS

A192d. Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən
riayət etməmə barədə qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalara
uyğun olaraq məruzə etmə mütəxəssis-praktikin tapĢırığı yerinə
yetirən zaman rast gəldiyi və ya xəbər aldığı, lakin yoxlama
predmetini təĢkil edən məlumatlara təsir edə bilməyən qanun və
qaydaların tələblərinə riayət etməməni daxil edə bilər. Bu TTBS
üzrə mütəxəssis-praktikin yoxlama predmetini təĢkil edən
məlumatlara təsir etməyən qanun və qaydaları baĢ düĢməsi nəzərdə
tutulmur. Bununla yanaĢı qanun, qaydalar və ya müvafiq etik
normalar üzrə mütəxəssis-praktikin belə riayət-etməmə hallarına
cavab verdikdə bilik, peĢəkar mühakimə və səriĢtə tətbiq etməsi
nəzərdə tutula bilər. Hərəkətin faktiki riayət etməmə olubolmadığına dair qəti qərarı məhkəmə və ya digər müvafiq məhkəmə
orqanı verir.

A192f. Mütəxəssis-praktik konkret istiqamətdə görülən tədbirin peĢəkar və
hüquqi nəticələrini baĢa düĢmək üçün daxildə (məs., Ģirkət və ya
Ģəbəkənin üzvü olan Ģirkət daxilində), tənzimləyici və ya peĢəkar
orqandan (bu qanun və ya qaydalar ilə qadağan olunmadığı və ya
34

Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 140.7-ci bölməsi və IESBA Məcəlləsinin 225.53-cü bölməsi.
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məxfilik öhdəliyini pozmadığı hallarda) məsləhət almanı nəzərdən
keçirə bilər.35

3402 saylı “Xidmət göstərən təĢkilatda nəzarət vasitələrinə dair
təminat hesabatları” TTBS
Tələblər
Məlumatvermə üzrə digər məsuliyyətlər
56. Əgər xidmət göstərən təĢkilatın auditoruna aydın Ģəkildə əhəmiyyətsiz
olmayan və bir və ya bir neçə istifadəçi təĢkilatın təsir göstərə bilən,
xidmət göstərən təĢkilata aid olan qanun və qaydaların tələblərinə
riayət etməmə, dələduzluq və ya düzəliĢ edilməmiĢ səhvlər məlum
olarsa, o zaman xidmət göstərən təĢkilatın auditoru həmin məsələ
barədə təsirə məruz qalmıĢ təĢkilatlara lazımi qaydada məlumat
verilib-verilmədiyini müəyyən etməlidir. Əgər həmin məsələ barədə
lazımi qaydada məlumat verilməmiĢdirsə və xidmət göstərən təĢkilat
bunu etmək niyyətində deyildirsə, xidmət təĢkilatının auditoru
müvafiq tədbir görməlidir. (Ġst: Paraq. A53)

Praktik tətbiq və digər izahedici materiallar
Məlumatvermə üzrə digər məsuliyyətlər (Ġst: Paraq. 56)
A53. Qanun və ya qaydalarla qadağan olunmadığı halda 56-cı paraqrafda
müəyyən edilmiĢ vəziyyətlərə müvafiq cavab tədbirlərinə
aĢağıdakılar daxil ola bilər:

35
36



Müxtəlif istiqamətlərdə görülən tədbirlərin
haqqında hüquqĢünasdan məsləhət alma.



Xidmət göstərən təĢkilatın idarəetməyə məsul Ģəxslərinə
məlumatvermə.



Kənar Ģəxslərə məlumat veriləcəyinin müəyyən edilməsi
(məs., qanun, Qayda və ya müvafiq etik normalar üzrə
xidmət göstərən təĢkilatın auditorundan tələb edilə bilər
ki, müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana və
ya xidmət göstərən təĢkilatın kənar auditoruna məruzə
etsin,36 yaxud yaranmıĢ vəziyyətdə belə məruzə etmənin

Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 225.55-ci bölməsi.
Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 225.44-225.48-ci bölməsi.
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məqsədəuyğun olduğu məsuliyyətlər müəyyən edilə bilər).
Tələb olunduqda kənar Ģəxslərə (məsələn, tənzimləyici
orqana) məlumatvermə.


Xidmət
göstərən
təĢkilatın
auditorunun
rəyinin
dəyiĢdirilməsi və ya Digər məsələlər paraqrafının əlavə
edilməsi.



TapĢırıqdan imtina etmə.

3410 saylı “Ġstixana qazlarının tullantılarına dair hesabatlar üzrə
təsdiqləmə tapĢırıqları” TTBS
Məlumatvermə üzrə digər məsuliyyətlər
Qanun və ya qaydalar ilə qadağan olunmadığı halda mütəxəssispraktik tapĢırığı yerinə yetirən zaman aĢkar etdiyi aĢağıdakı
məsələlər barədə istixana qazlarının tullantılarına dair hesabatların
hazırlanmasına nəzarət etmə məsuliyyəti olan Ģəxsə (Ģəxslərə)
məlumat verir və onlar barədə müəssisənin daxilindəki və ya
xaricindəki digər tərəfə məlumatvermə məsuliyyətinin olubolmadığını müəyyən edir:

(a)

Mütəxəssis-praktikin peĢəkar mühakiməsinə əsasən
diqqətəlayiq olacaq dərəcədə əhəmiyyətli olan daxili
nəzarətdə çatıĢmazlıqlar;

(b)

AĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən dələduzluq; habelə

(c)

Məsələlərin aydın Ģəkildə əhəmiyyətsiz olduğu hallar istisna
olmaqla, qanun və ya qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ
və ya ehtimal edilən riayət etməmə ilə bağlı məsələlər. (Ġst:
Paraq. A87)

4410 saylı (düzəliĢ edilmiĢ) “Kompilyasiya tapĢırıqları” ƏXBS
Tələblər

BAS

78.

Etik normalar
21. Mütəxəssis-praktik müvafiq etik normalara riayət etməlidir. (Ġst: Paraq.A19
A21e)
Rəhbərliyə və idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumatvermə
27.

Kompilyasiya tapĢırığını yerinə yetirən zaman mütəxəssis-praktik
peĢəkar mühakiməsinə əsasən rəhbərliyin və ya müvafiq hallarda
idarəetməyə məsul Ģəxslərin diqqətinə layiq olacaq dərəcədə
1405
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əhəmiyyətli olan kompilyasiya tapĢırığına aid olan bütün məsələlər
barədə vaxtlı-vaxtında rəhbərliyə və ya müvafiq hallarda
idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumat verməlidir. (Ġst: Paraq. A41–
A41a)
Etik normalar (Ġst: Paraq. 21)
Qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət
etməmə barədə müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə
etmə
A21a. Qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalar üzrə:

(a)

Mütəxəssis-praktikdən qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar
olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə
müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə
etmək tələb oluna bilər.

(b)

Müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana
məlumatvermə yaranmıĢ vəziyyətə məqsədəuyğun ola bilən
məsuliyyətlər müəyyən edilə bilər. 37

A21b. Qanun və ya qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal
edilən riayət etməmə barədə müəssisənin xaricindəki müvafiq
səlahiyyətli orqana məruzə etmə aĢağıdakı səbəblərdən yaranmıĢ
vəziyyətdə tələb oluna və ya məqsədəuyğun ola bilər:

(a)

Qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalar ilə mütəxəssispraktikdən məruzə etmək tələb olunur;

(b)

Mütəxəssis-praktik müəyyən etmiĢdir ki, məruzə etmə
müvafiq etik normalara uyğun olaraq aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayət etməməyə müvafiq cavab tədbiridir;
yaxud

(c)

Qanun, qaydalar və ya müvafiq etik normalar ilə mütəxəssispraktika bunu etmək hüququ verilir.

A21c. Bu ƏXBS-in 28-ci paraqrafı üzrə mütəxəssis-praktikin kompilyasiya
tapĢırığını yerinə yetirmək üçün zəruri olduğundan baĢqa qanun və
qaydaların baĢ düĢməsi nəzərdə tutulmur. Bununla yanaĢı qanun,
qaydalar və ya müvafiq etik normalar üzrə mütəxəssis-praktikin belə
riayət-etməmə hallarına cavab verdikdə bilik, peĢəkar mühakimə və
37

Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 225.51-225.52-ci bölmələri.
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səriĢtə tətbiq etməsi nəzərdə tutula bilər. Hərəkətin faktiki riayət
etməmə olub-olmadığına dair qəti qərarı məhkəmə və ya digər
müvafiq məhkəmə orqanı verir.
A21d.

Bəzi hallarda qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya
ehtimal edilən riayət etməmə barədə müəssisənin xaricindəki
müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə etmə qanun, qaydalar və ya
müvafiq etik normalar üzrə mütəxəssis-praktikin məxfilik öhdəliyi
ilə nəzərdə tutula bilər. Digər hallarda qanun və qaydaların
tələblərinə aĢkar olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə
müəssisənin xaricindəki müvafiq səlahiyyətli orqana məruzə etmə
müvafiq etik normalar üzrə məxfilik öhdəliyinin pozulması hesab
edilmir.38

A21e.

Mütəxəssis-praktik konkret istiqamətdə görülən tədbirin peĢəkar və
hüquqi nəticələrini baĢa düĢmək üçün daxildə (məs., Ģirkət və ya
Ģəbəkənin üzvü olan Ģirkət daxilində), tənzimləyici və ya peĢəkar
orqandan (bu qanun və ya qaydalar ilə qadağan olunmadığı və ya
məxfilik öhdəliyini pozmadığı hallarda) məsləhət almanı nəzərdən
keçirə bilər.39

A41a.

38
39

Müvafiq etik normalar qanun və qaydaların tələblərinə aĢkar
olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə müvafiq
səviyyəli rəhbərliyə və ya idarəetməyə məsul Ģəxslərə məruzə etmək
tələbini ehtiva edə bilər. Bəzi yurisdiksiyalarda mütəxəssis-praktikin
müəyyən məsələlər barədə rəhbərliyə və ya idarəetməyə məsul
Ģəxslərə məlumat verməsi qanun və qaydalarla məhdudlaĢdırıla
bilər. Xüsusilə qabaqcadan yanlıĢ fikir yaratmaqla müvafiq
səlahiyyətli orqan tərəfindən faktiki, yaxud ehtimal edilən qeyriqanuni hərəkətin araĢdırılmasına zərər verə bilən, o cümlədən
müəssisəni xəbərdar edə bilən, məsələn, çirkli pulların yuyulmasına
qarĢı mübarizəyə dair qanunlara əsasən mütəxəssis-praktikdən aĢkar
olunmuĢ və ya ehtimal edilən riayət etməmə barədə müvafiq
səlahiyyətli orqana məlumat verməsi tələb edildikdə qanun və ya
qaydalarla məlumatvermə və ya digər tədbirin görülməsi qadağan
edilə bilər. Bu hallarda mütəxəssis-praktikin nəzərdən keçirdiyi

BAS

Rəhbərliyə və idarəetməyə məsul Ģəxslərə məlumatvermə
(Ġst: Paraq. 27)

Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 140.7-ci bölməsi və IESBA Məcəlləsinin 225.53-cü bölməsi.
Bax: məsələn, IESBA Məcəlləsinin 225.55-ci bölməsi.
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məsələlər mürəkkəb ola bilər və mütəxəssis-praktik hüquqĢünasdan
məsləhət almağı məqsədəuyğun hesab edə bilər.
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