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Audit nədir?

Audit kifayət qədər mürəkkəb bir prosesdir və
auditorlar maliyyə hesabatı prosesində etibarlı
məsləhətçi kimi çox əhəmiyyətli və dəyərli bir rola
malikdirlər. Deloitte-un Audit və Müəssisədəki
Risklərin İdarə edilməsi Xidməti üzrə peşəkar
mütəxəssislərdən ibarət qlobal şəbəkəsi
müştərilərə dünyanın istənilən yerində öz biznes
məqsədlərinə nail olmağa, öz risklərini idarə
etməyə və fəaliyyətini təkmilləşdirməyə köməklik
göstərmək üçün müxtəlif Audit və məsləhət
xidmətləri göstərirlər. Müasir vasitələrdən istifadə
Deloitte-a üzv şirkətlərinin audit mütəxəssislərinə
Deloitte brendini özündə əks etdirən, maliyyə
dairələrinin və ictimaiyyətin gözlədiyi keyfiyyətli
və mükəmməl xidmətlər göstərmək imkanı verir.
Yüksək keyfiyyətli auditin aparılması və ictimai
etibarın qorunub saxlanması
Deloitte-un üzv şirkətlərdən ibarət qlobal şəbəkəsi
mütəxəssislərimizin yüksək keyfiyyətli audit
xidmətləri göstərməsi üçün tələb olunan audit
alətlərinə, resurslarına və prosedurlarına malikdir.
Belə xidmətlər göstərərkən biz yüksək müstəqillik
standartlarına, peşəkar obyektivliyə və texniki
biliklərə əsaslanırıq.
Gələcək audit tələblərinə cavab vermək öhdəliyinə
sadiq qalan şirkət
Deloitte-un üzv şirkətləri davamlı olaraq dünya
səviyyəli audit xidmətləri göstərmələri və özlərinin
ictimai rolunu yerinə yetirmələri ilə fəxr edirlər.
Maliyyə mühiti sürətlə dəyişdiyindən Deloitte
gələcək audit göstəricilərini davamlı olaraq
qaldırmaq üçün çoxlu sayda yeni tədbirlər həyata
keçirir. Deloitte qaydaların hazırlanmasına öz
töhfəsini vermək üçün dünya üzrə idarəetmə
sahəsində çalışanlarla sıx əməkdaşlıq edir,
obyektivliyi, rəqabəti, investor etibarını, iqtisadi
artımı və ictimai maraqları yüksəldən yanaşmalar
və standartlarla bağlı tövsiyələr verir. Bundan
əlavə, Deloitte gələcək audit tələblərinə uyğun
olmaq üçün bir sıra tədbirlərə və proqramlara
sərmayələr qoyur. Bura şirkətlərin audit həcminə
dair əlavə fikirləri və ona təsir edən amilləri əks
etdirən maliyyə vəziyyətinə dair dəyərli əlavə
şərhlər vermək və bütün maraqlı tərəflərin
faydalana biləcəyi daha ətraflı görüntünü təqdim
etmək üçün çoxlu sayda üzv şirkət müştərinin
geniş audit hesabatlarının idarə edilməsi daxildir.

Fərqli audit yanaşması
Deloitte Audit transformasiya olunmuş audit
platformasının ayrılmaz hissəsi və keyfiyyət
təminatçısı olmaqla ən son buraxılışıdır. Bu
hərtərəfli bacarıqlar toplusu mühüm məsələlər
və risklər üzərində qurulan düşünülmüş, fərdi
audit yanaşmasını təmin edir. Bu dünya üzrə üzv
şirkətlərin müştərilərinə keyfiyyətli xidmətləri
göstərmək üçün informasiya resurslarından və
texnologiyalardan istifadə etməklə Deloitte
auditlərinin lazımi qaydada icra edilməsinə
yardımçı olur.
Deloitte-u fərqləndirən cəhətlər
Düzgün seçilmiş insanlar – biz işçilərimizə ənənəvi
auditor vəzifəsinin yerinə yetirilməsindən başqa
peşəkar biznes məsləhətçisi kimi düşünmək
qabiliyyətini aşılayırıq. Hörmət bizim daxili
mədəniyyətimizin çatdırılmasında, eləcə də
müştərilərlə ünsiyyətimizdə ən əsas amildir.
Uyğun təcrübə – bizim tapşırıqları qısa müddətdə
tamamlamaq və yerli idarəedici rəhbərliklə
səmərəli əlaqələr yaratmaq üçün uyğun bilik və
təcrübəmiz var.
Lazımi keyfiyyət – Şirkətimizin auditin keyfiyyəti
və düzgünlüyü ilə bağlı çoxdan müəyyən etdiyi
məqsəd bizə bugünkü maliyyə bazarlarının
artan tələblərinə və qanunvericilikdə yaranan
dəyişikliklərlə bağlı müştərilərimizə effektiv
şəkildə yardımçı olmaq imkanı verir. Dəqiq
planlaşdırma bizə auditin başa çatdırılması
üçün tələb olunan vaxtı minimuma endirmək
və ümumiyyətlə qısa müddət ərzində keyfiyyətli
nəticə qarşıya qoymaq imkanı verir.
Düzgün xidmət haqqı — Biz Sizə rəqabətli
qiymətə yüksək keyfiyyətli peşəkar xidmətlər təklif
edirik. Bizim peşəkar xidmət haqlarımız işin yerinə
yetirilməsi üçün sərf olunan vaxta və cəlb olunan
heyət üzvlərinin səviyyələrinə əsaslanır. Eyni
zamanda xidmət haqqının hesablanması zamanı
biz Şirkətlə uzunmüddətli strateji əməkdaşlıq
münasibətlərinin qurulması istəklərimizi də nəzərə
almışıq. Biz ədalətli xidmət haqqı prinsipinin
tərəfdarıyıq və ehtimallarımızı Sizinlə müzakirə
etməyə həmişə hazırıq.

Azərbaycanda Audit və Əminlik Xidmətləri

3

Bu sadəcə audit deyil
Azərbaycanda Audit və Əminlik
Xidmətləri
Biz mürəkkəb məsələləri sadələşdirmirik, biz
onları anlaşıqlı edirik
Bizim missiyamız müştərilərimizə və
əməkdaşlarımıza uğur qazanmaqda kömək
etməkdir. Bizim mütəxəssislərimiz ən yüksək
peşəkar xidmətlər göstərir. Bizim yanaşmamız
yerli bazar və sənaye sahəsi üzrə biliklərimiz daxil
olmaqla, biznes tələblər və innovativ həllər üzrə
aydın anlayışımız üzərində qurulmuşdur.
•
Bir sıra iri şirkətlərin dağılmasından sonra məlum
oldu ki, həcm və qlobal əhatə dairəsi audit
şirkətinin seçimində əsas meyar deyil. Keyfiyyət,
tamlıq və etibar hər zaman mühüm əhəmiyyət
daşımışdır. Nüfuz biznesimizin əsasını təşkil
edir. Deloitte etibar və inam qazanmaq üçün
gərgin çalışmışdır və onu hər zaman yüksək
səviyyədə saxlamağa çalışır. Biz öz fəaliyyətimizi
müştərilərimizin bizə etibarı və gördüyümüz iş ilə
qiymətləndiririk. Peşəkar xidmətlərin göstərilməsi
və sənaye sahəsində geniş təcrübəyə malik olan
ekspert heyətimiz öz imkanlarını davamlı olaraq
inkişaf etdirir və müştərilərimizin biznes ideyalarını
həyata keçirmək üçün sabit şərait yaratmaq
iqtidarındadır. Biz müştərilərimizin uğurunu təmin
etmək üçün komanda şəklində işləyirik, fikrimizcə
bu yanaşma uğurumuzun açarıdır.

•
•

•
•

•

•

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının
(“MHBS”) tətbiqi xidmətləri yalnız uçot
siyasətlərinin dəyişməsi barədə deyildir.
Beynəlxalq şirkətlər üçün MHBS-in bir neçə yerli
versiyalar formasında deyil, qlobal tələblərə uyğun
şəkildə tətbiqinin təmin olunması siyasətlərin
yaradılması, sistemlərin dəyişməsi və heyətin
təlimi ilə bağlı mühüm səylərdən ibarət ola bilər.
Evaluate the potential impacts of IFRS;
MHBS-in potensial nəticələrinin
qiymətləndirilməsi;
MHBS-ə keçid üçün hazırlığın qiymətləndirilməsi;
MHBS-ə keçidin həyata keçirilməsi, eləcə də
layihənin idarə olunması, texniki araşdırma və
təlim üzrə dəstək;
Davamlı inkişaf planının hazırlanması;
Xəzinədarlıq, vergi, maliyyə əməliyyatları,
texnologiya və qiymətləndirmə sahəsində
MHBS-in tətbiqinin təsirlərinin nəzərdən
keçirilməsi;
Nəzarət qaydalarının, effektiv informasiya
texnologiyaları arxitekturasının və məlumat
axınının, eləcə də hesabat dövrünün sürətli
bağlanması metodologiyalarının hazırlanması və
tətbiqi;
Qlobal miqyasda yerli qanunvericilik əsasında
maliyyə hesabatı üzrə sadələşdirilmiş proseslər
Heyət üçün beynəlxalq uçot standartları üzrə təlim

•
Audit xidmətləri və digər attestasiya formaları
Audit investorların və digər maraqlı tərəflərin
Hesabat sistemi ilə bağlı məsləhət xidmətləri,
istifadə etdiyi məlumatın etibarlılığını artıran
eləcə də:
müstəqil xidmətdir. Biz, həmçinin, SEC
• Aşağıdakı məqsədlərlə şirkətlərə dəstək:
qeydiyyatçıları, eləcə də xarici özəl emitentlər
–– Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartlarının
üçün yerli qanunvericilik (məs., Sarbeyns-Oksli
və ya ABŞ-da Ümumi Qəbul edilmiş Mühasibat
S404) əsasında hər hansı xüsusi hesabat tələblərini
Uçotu Prinsiplərinin kompleks və ya qeyridə nəzərdən keçirə bilərik.
müntəzəm əməliyyatlara tətbiq olunması;
• Beynəlxalq (MHBS, İSMUBS) və digər yerli
–– Maliyyə hesabatına dair yeni standartların və
standartlara (ABŞ-da ÜQMUP, BK-da ÜQMUP,
qaydaların qəbul edilməsi;
Kanadada ÜQMUP və s.), həmçinin, Hasilatın
–– Kompleks uçot standartlarının tələblərinin
Pay Bölgüsü Sazişinə (HPBS) müvafiq olaraq
yerinə yetirilməsi;
hazırlanmış maliyyə hesabatlarının auditi.
–– Əməletmə və ya müqayisəli təhlil məqsədləri
• Maliyyə hesabatları üzrə yoxlamaların və
üçün uçot siyasətlərinin qiymətləndirilməsi.
razılaşdırılmış prosedurların həyata keçirilməsi ilə
• Maliyyə hesabatlarının (satılacaq, ötürüləcək
bağlı tapşırıqlar
və ya alınacaq məhsulların hesabatları daxil
• Araşdırma, kredit öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi
olmaqla), proforma maliyyə məlumatının və
haqqında və digər hesabatlar kimi digər
icbari hesabatlara daxil edilən digər maliyyə
attestasiya formaları
məlumatlarının hazırlanmasında şirkətlərə dəstək

4

• Tənzimləyicilərin qeyd məktublarının və digər
sorğularının cavablandırılmasında şirkətlərə
dəstək
• Maliyyə hesabatının standartları və əsas
tənzimləyicilərin tələbləri barədə biliklərin
yenilənməsi məqsədilə işçilər üçün təlimin
keçirilməsi
• Birləşmədən/satınalmadan sonrakı hesabat
tələblərinin qiymətləndirilməsi və bu tələblərin
yerinə yetirilməsi üçün vacib olan əlaqədar
proseslərin icrası
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Kontaktlar:

Elnur Qurbanov
Audit və Əminlik
Xidmətinin rəhbəri
Tel.: +994 (12) 404 12 10
egurbanov@deloitte.az

Con Robinson
Audit Partnyoru
Tel: 994 (12) 404 12 10
johrobinson@deloitte.ge

Tim Pingree
Audit üzrə Direktor
Tel.: +994 (12) 404 12 10
tpingree@deloitte.az

Nargiz Mustafayeva
Baş Audit Meneceri
Tel.: +994 (12) 404 12 10
nmustafayeva@deloitte.az

Rauf Atakishiyev
Baş Audit Meneceri
Tel.: +994 (12) 404 12 10
ratakishiyev@deloitte.az
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Address

Azərbaycan
Bakı
Landmark 3 Biznes Mərkəzi,
8-ci mərtəbə, Nizami küç. 96,
AZ1010
Tel. +994 (12) 404 12 10
Fax +994 (12) 404 12 11
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