
“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən 
 yeni fəaliəyyətə başlayan auditor təşkilatlarına və sərbəst 

auditorlara əməli köməklik göstərilir“ 
Auditorlar Palatası sədrinin 2018-ci il 9 fevral tarixli 5 saylı “Auditorlar 

Palatasının üzvü olan auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara əməli 

köməklik göstərilməsi barədə” əmrinin və Auditorlar Palatasının 2018-ci il 

üzrə iş planının 1.10-cu “Yeni fəaliəyyətə başlayan auditor təşkilatlarına və 

sərbəst auditorlara əməli köməklik“ bəndinin icrasını təmin etmək 

məqsədilə,  Auditorlar Palatası Şurasının 2010-cu il 18 iyun tarixli 209/3 

saylı “Yeni fəaliyyətə başlayan auditorlara əməli köməkliyin göstərilməsi 

üçün proqramın təkmilləşdirilməsi” barədə qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yeni 

fəaliyyətə başlayan auditorlara əməli köməkliyin göstərilməsinə dair 

proqram”a müvafiq olaraq, Auditin təşkili, akkreditasiya və üzvlük şöbəsi 

tərəfindən sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarına əməli köməklik 

göstərilmiş və hər bir əməli köməkliyin nəticəsi müvafiq qaydada 

rəsmiləşdirilmişdir.  

Əməli köməkliyin məqsədi yeni fəaliyyətə başlayan auditor 

təşkilatlarına və sərbəst auditorlara öz fəaliyyətində beynəlxalq audit 

standartlarının, sahəvi audit proqramlarının, informasiya-kommunikasya 

texnologiyalarının, beynəlxalq audit və mühasibat uçotu təcrübəsinin 

tətbiqinə dair əməli köməklik göstərilməsindən ibarət olmuşdur. 

Məlumat üçün bildiririk ki, yeni fəaliyyətə başlayan Auditorlar 

Palatasının üzvlərinə cəmi 38 əməli köməklik göstərilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. Bunlardan 32-nə, yəni 18 hüquqi, 14 fiziki şəxsə əməli 

köməklik göstərilmişdir.  

Lakin, "AVİZO AUDİT" MMC və sərbəst auditor Məhərrəmov Vüqar 

Yusif oğlu əmrin icrası müddətində auditor fəaliyyətlərini müvəqqəti olaraq 

dayandırdıqları üçün onlara “əməli köməklik” göstərilməsi mümkün 

olmamışdır. Həmçinin, Sərbəst auditorlar Rzayev Akif Məlik oğlu, Əvəzov 

Kamil Şərail oğlu, “Ümid Konsalting" MMC və “SOLUTİONS AUDİT 



SERVICES" MMC-nə dəfələrlə müraciət olunmalarına baxmayaraq “əməli 

köməklik”də iştirak etməmişlər.  

Aparılmış əməli köməklik zamanı Beynəlxalq audit standartlarının və 

maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarının tətbiqi, sahəvi audit 

proqramlarının tətbiqi, audit üzrə beynəlxalq və qabaqcıl yerli təcrübənin 

tətbiqi, sahibkarlıq fəaliyyətinə dair normativ hüquqi sənədlərin tətbiqi, peşə 

etikası norma və standartlarının tətbiqi istiqamətində və beynəlxalq peşəkar 

qurumların normativ sənədlərinin təminatı ilə bağlı geniş tövsiyələr 

verilmişdir. 

Həmçinin maliyyə (mühasibat), vergi, statistik və.s. hesabatlarının 

tərtibi və təqdim edilməsi, mühasibat uçotunun qurulmasına dair, auditor 

xidməti göstərilməsi üzrə müvafiq sənədlərin uçotu, sərbəst auditorların və 

auditor təşkilatlarının fəaliyyətini əks etdirən yarımillik (illik) hesabatların 

tərtibi və təqdim edilməsi, vergi bəyannamələrinin tərtibi və təqdim 

edilməsi, hər il auditorların ixtisasartırma kurslarında və Palatanın təşkil 

etdiyi tədbirlərdə iştirak etməsi, nəzarət kitabçasının istifadə edilməsi və 

Palataya ödənilməli olan üzvlük haqqının vaxtında hesablanıb ödənilməsi 

kimi tövsiyələr verilmişdir. 

Üzvlərə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından tətbiqi izah 

olunmuş, eyni zamanda onlar audit sahəsi üzrə kitab, jurnal və digər 

vəsaitləri ilə təmin edilmişdir. 

Onu da qeyd edək ki, əməli köməklik zamanı əksər hüquqi və fiziki 

şəxslərin Yeni rəy nümunələri ilə təmin olunmaması hallarına rast gəlinmiş 

və bu hal dərhal aradan qaldırılmışdır. Eyni zamanda, bütün hüquqi və fiziki 

şəxslərə Palata Şurasında müxtəlif vaxtlarda müzakirə olunmuş və 

təsdiqlənmiş mühüm metodik materiallar, Üzvlük haqları və onlara tətbiq 

olunan güzəştlərə dair (həmçinin Həmkarlar İttifaqının üzvlərinə dair) 

məumatlar təqdim edilmiş, sonda üzvləri maraqlandıran digər məsələlər 

barədə də onlara köməklik göstərilmişdir. Həmçinin hüquqi və fiziki şəxslər 



barədə məlumatlar dəqiqləşdirilib yenilənmiş və Palatanın internet saytında 

müvafiq məlumatlar yerləşdirilmişdir. Tərkibində icazəli auditor olmayan 

hüquqi şəxslər araşdırılmış və onların namizədlərinin Aprel ayındakı auditor 

adı almaq üçün imtahanlara cəlb edilməsi təmin edilmişdir. Bir sıra 

təşkilatlarda isə hələlik namizədin dəqiq təyin edilməməsi səbəbindən 

onların imtahanda iştirakı dekabr ayında baş tutacaqdır. 

Aparılmış hər bir əməli köməkliyin nəticələrinə dair Arayış 

rəsmiləşdirilmiş və hər iki tərəfdə saxlanılması təmin edilmişdir. 

Əməli köməkliyin nəticələrinə dair hesabat Palata Şurasının 18 may 

2018-ci il tarixli iclasında geniş müzakirə edilmişdir. Palata Şurasının 

qərarına əsasən “əməli köməklik”də iştirak etməyən üzvlərə xəbərdarlıq 

məktubunun göndərilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. 

Eyni zamanda bildiririk ki, Palata Şurasının qərarında da nəzərdə 

tutulduğu kimi, gələcəkdə Auditorlar Palatasına üzv olacaq hüquqi və fiziki 

şəxslərə Əməli Köməkliyin göstərilməsinə xüsusi diqqət yetirilməsi və bu 

işin mütəmadi olaraq həyata keçirilib, rəsmiləşdirilməsinə xüsusi diqqət 

yetiriləcəkdir. 

Belə ki, yeni fəaliyyətə başlayan auditor təşkilatlarına və sərbəst 

auditorların məsuliyyətlərini daha da artırmaq məqsədilə, Palata tərəfindən 

auditin tənzimlənməsi sahəsində qəbul edilmiş normativ sənədlər topusunin 

təqdim edilməsi, onlara hər rüb üzrə müvafiq qrafikdə qeyd edilən 

mövzulara dair seminarların keçirilməsi və Palatanın ictimai həyatında 

yaxından iştirakı təmin ediləcəkdir. 

  


