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Konsolidә olunmuş (birlәşdirilmiş) icmal maliyyә hesabatına dair 

 

Müstәqil auditorun hesabatı 
 

Rәy 

Mәn “Azәrbaycan Dәmir Yolları” Qapalı Sәhmdar Cәmiyyәti Hәkim-Sanitar 

Xidmәtinin vә onun tәrәmә müәssisәlәrinin 31 dekabr 2019-cu il tarixinә maliyyә 

vәziyyәtinin konsolidә olunmuş hesabatından, konsolidә olunmuş mәnfәәt vә ya zәrәr 

vә digәr mәcmu gәlirlәr hesabatından, konsolidә olunmuş kapitalda dәyişikliklәr vә 

göstәrilәn tarixdә başa çatan il üçün pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatından, 

habelә uçot siyasәtinin әhәmiyyәtli prinsiplәrinin qısa tәsviri dә daxil olmaqla, 

konsolidә olunmuş maliyyә hesabatlarına edilәn izahedici qeydlәrdәn ibarәt maliyyә 

hesabatlarının auditini apardım. 

Hesab edirik ki, qoşma konsolidә olunmuş maliyyә hesabatları törәmәsi olan 

müәssisәlәrinin 31 dekabr 2019-cu il tarixinә maliyyә vәziyyәtini, habelә maliyyә 

nәticәlәrini vә göstәrilәn tarixdә başa çatan il üzrә konsolidә olunmuş pul vәsaitlәrinin 

hәrәkәtini Maliyyә Hesabatların Beynәlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq bütün 

әhәmiyyәtli aspektlәrdә düzgün әks etdirir. 

Rәy üçün әsaslar 

Mәn auditi Beynәlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu 

standartlar üzrә mәnim mәsuliyyәtlәrim әlavә olaraq hesabatın “Konsolidә olunmuş 

maliyyә hesabatlarının auditi üçün auditorun mәsuliyyәti” bölmәsindә tәsvir edilir. Mәn, 

Mühasiblәrin Beynәlxalq Etika Standartları Şurasının “Peşәkar mühasiblәrin etika 

mәcәllәsinin” (İESBA mәcәllәsi) tәlәblәrinә uyğun olaraq Qrupdan asılı deyilәm vә 



digәr etika öhdәliklәrimi İESBA mәcәllәsinin tәlәblәrinә uyğun olaraq yerinә 

yetirmişәm. Mәn hesab edirәm ki, әldә etdiyim audit sübutları rәyimi әsaslandırmaq 

üçün yetәrli vә münasibdir. 

Әsas audit mәsәlәlәri 

Әsas audit mәsәlәlәri mәnim peşәkar mühakimә görә cari dövrün konsolidә 

olunmuş maliyyә hesabatlarının auditindә әn әhәmiyyәtli mәsәlәlәrdir. Bu mәsәlәlәr 

konsolidә olunmuş maliyyә hesabatlarına dair rәyimin formalaşdırılmasında bir tam kimi 

nәzәrә alınmışdır vә mәn bu mәsәlәlәrә dair ayrı rәy vermirәm.   

Konsolidә olunmuş hesabatlarına görә rәhbәrliyin vә iqtisadi 
subyektin idarә edilmәsinә cavabdeh olan sәlahiyyәtli şәxslәrin 

mәsuliyyәti 

Rәhbәrlik konsolidә olunmuş maliyyә hesabatlarının Maliyyә Hesabatların 

Beynәlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq hazırlanmasına vә düzgün tәqdim 

edilmәsinә vә rәhbәrliyin fikrincә dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә әhәmiyyәtli tәhrif 

olmadığı maliyyә hesabatlarının hazırlanmasına imkan verәn zәruri daxili nәzarәt 

sisteminin tәşkilinә görә mәsuliyyәt daşıyır. 

Konsolidә olunmuş maliyyә hesabatlarını hazırladıqda, rәhbәrlik xidmәtin vә onun 

tabeçiliyindә olan müәssisәlәri lәğv etmәk vә ya işini dayandırmaq niyyәtindә olmadığı 

yaxud bunu etmәkdәn başqa münasib alternativ olmadığı halda, rәhbәrlik xidmәtin vә 

onun tabeçiliyindә olan müәssisәlәri fasilәsiz fәaliyyәt göstәrmәk qabiliyyәtinin 

qiymәtlәndirilmәsinә, müvafiq hallarda fasilәsiz fәaliyyәtә aid olan mәsәlәlәr haqqında 

mәlumatların açıqlanmasına vә mühasibat uçotunun fasilәsiz fәaliyyәt prinsipinin istifadә 

edilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyır. 

İqtisadi subyektin idarә edilmәsinә cavabdeh olan sәlahiyyәtli şәxslәr xidmәtin vә 

onun törәmәsi olan müәssisәnin maliyyә hesabatlarının tәqdim edilmәsi prosesinә 

nәzarәtә görә mәsuliyyәt daşıyır. 

Konsolidә olunmuş maliyyә hesabatlarının auditinә görә  
auditorun mәsuliyyәti 

Mәnim mәqsәdim konsolidә olunmuş maliyyә hesabatlarında bir tam kimi, 

dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә, әhәmiyyәtli tәhriflәrin olub-olmadığına dair kafi 

әminlik әldә etmәk vә rәyimә daxil olan auditor hesabatını tәrtib etmәkdir. Kafi әminlik 

әminliyin yüksәk sәviyyәsidir, lakin o zәmanәt vermir ki, әhәmiyyәtli tәhrif mövcud 

olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu hәmişә aşkar edir. Tәhriflәr 



dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә yarana bilәr vә ayrılıqda yaxud mәcmu olaraq 

istifadәçilәrin belә konsolidә olunmuş maliyyә hesabatları әsasında qәbul etdiklәri iqtisadi 

qәrarlarına  tәsir etmә ehtimalı olduğu halda  әhәmiyyәtli hesab edilir.   

 Maliyyә hesabatlarında dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә әhәmiyyәtli tәhriflәr 

risklәrini müәyyәn edib qiymәtlәndirir, bu risklәrә cavab verәn audit prosedurlarını 

layihәlәndirib hәyata keçirirәm vә rәyimi әsaslandırmaq üçün yetәrli vә münasib 

audit sübutlarını әldә edirәm. Dәlәduzluq nәticәsindә әhәmiyyәtli tәhrifi 

aşkarlamamaq riski sәhvlәr nәticәsindәkindәn daha yüksәkdir, çünki dәlәduzluq 

sözlәşmә, saxtakarlıq, qәrәzli hәrәkәtsizlik, hәqiqәtә uyğun olmayan 

mәlumatlardan vә ya daxili nәzarәtin kobudcasına pozulmasından ibarәt ola bilәr. 

 Xidmәtin daxili nәzarәtin sәmәrәliliyinә dair rәy bildirmәk mәqsәdi üçün olmamaq 

şәrtilә, bu şәraitlәrdә uyğun olan audit prosedurlarını layihәlәndirmәk üçün auditә 

aid daxili nәzarәti başa düşürәm. 

 İstifadә edilmiş uçot siyasәtinin uyğunluğunu vә rәhbәrlik tәrәfindәn hәyata 

keçirilәn uçot qiymәtlәndirmәlәrinin vә әlaqәli mәlumatların açıqlanmasının 

mәntiqiliyini qiymәtlәndirirәm. 

 Mühasibat uçotunun fasilәsizlik prinsipinin rәhbәrlik tәrәfindәn istifadә edimәsinin 

uyğunluğuna vә әldә edilәn audit sübutlarının әsasında Xidmәtin fәaliyyәtini 

fasilәsiz davam etmәk imkanını ciddi şübhә altına qoya bilәn hadisәlәrlә vә ya 

şәraitlәrlә bağlı әhәmiyyәtli qeyri-müәyyәnliyin mövcud olub-olmadığında dair 

nәticә çıxarıram. Әhәmiyyәtli qeyri-müәyyәnliyin mövcud olduğu haqqında nәticә 

çıxardığım halda, auditor hesabatımda maliyyә hesabatlarmdakı әlaqәli 

mәlumatların açıqlanmasına diqqәt yetirmәliyәm vә ya belә mәlumatların 

açıqlanması kifayәt olmadığı halda, rәyimә dәyişiklik etmәliyәm. Nәticәlәrin auditor 

hesabatımın tarixinәdәk әldә edilәn audit sübutlarına әsaslanmalıdır. Lakin sonrakı 

hadisәlәr vә ya şәraitlәr Xidmәtin fasilәsiz fәaliyyәtinin dayandırılmasına sәbәb ola 

bilәr. 

 Mәlumatların açıqlanması da daxil olmaqla, maliyyә hesabatlarının ümumi 

tәqdimatını, strukturunu vә mәzmununu, habelә әsas әmәliyyatların vә hadisәlәrin 

maliyyә hesabatlarında әdalәtli tәqdim edilib-edilmәdiyini qiymәtlәndirirәm. 

Mәn rәisә digәr mәsәlәlәrlә yanaşı auditin planlaşdırılmış hәcmi vә müddәtlәri, 

habelә әhәmiyyәtli audit sübutları, o cümlәdәn audit apardığımız zaman daxili nәzarәtdә 

aşkar etdiyimiz әhәmiyyәtli çatışmazlıqlar haqqında mәlumat verirәm. 

Hәmçinin rәisә bәyanat verirәm ki, müstәqilliyә vә müstәqilliyimә tәsir etmәsi 

әsaslandırılmış şәkildә güman edilәn bütün әlaqәlәr vә digәr mәsәlәlәrә, habelә müvafiq 



olduğunda әlaqәli qorunma tәdbirlәri haqqında mәlumat vermәyimә dair müvafiq etik 

normalarına riayәt etmişәm. 

Rәisin nәzәrinә çatdırılmış mәsәlәlәrdәn mәn cari dövr üzrә maliyyә 

hesabatlarının әn әhәmiyyәtli vә bu sәbәbdәn әsas audit mәsәlәlәri olanları müәyyәn 

edirәm. Bu mәsәlәnin ictimaiyyәtә açıqlanmasına qanun vә ya qaydalarla yol verilmәdiyi 

halda vә ya, çox nadir hallarda, mәsәlә haqqında hesabatda mәlumat vermәnin mәnfi 

tәsirlәrinin onun ictimaiyyәt üçün faydalarından çox olacağı әsaslandınlmş şәkildә güman 

edildiyinә görә mәn bu mәsәlә haqqında hesabatımda mәlumatın verilmәmәsini qәrara 

almadığım halda, mәn bu mәsәlәlәri auditor hesabatımda tәsvir edirәm. 

Hesabat 19.06.2020-ci il tarixdә eyni qüvvәyә malik iki nüsxәdә tәrtib edilmişdir.  

Bunlardan biri “Azәrbaycan Dәmir Yolları” Qapalı Sәhmdar Cәmiyyәti Hәkim-

Sanitar Xidmәti  rәhbәrliyinә tәqdim edilir, ikincisi isә sәrbәst auditorda saxlanılır. 

 

 

Sәrbәst auditor:                           X.C.Әliyev                       
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