
Auditorlar Palatası Şurasının 2010-cu il 

« 26 »  avqust  tarixli «211/3» saylı 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

 

 

     Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların fəaliyyətlərinin, onların 

apardıqları auditlərin keyfiyyətinin audit standartlarına və mövcud 

qanunvericilik aktlarına uyğunluğunun yoxlanılmasına dair hesabat 

formasının tərtib edilməsi barədə 

Q A Y D A 

 

     Bu qaydanın məqsədi «Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin 

keyfiyyətinə nəzarət üzrə Əsasnamə»yə uyğun olaraq auditor təşkilatlarının və 

sərbəst auditorların fəaliyyətlərinin, onların apardıqları auditlərin keyfiyyətinin 

audit standartlarına və mövcud qanunvericilik aktlarına uyğunluğunun 

yoxlamasının nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi və bu barədə hesabat formasının tərtib 

olunması qaydalarını müəyyən etməkdir. Yoxlamanın nəticələri üzrə hesabatın 

forması aşağıdakı qaydada tərtib edilməlidir: 

 

KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT KOMİTƏSİNƏ 

H E S A B A T 

_____________________                          “____” _________ 201__-cu il 

(yoxlama aparılan auditor 

_____________________ 

təşkilatının və ya sərbəst 

_____________________ 

auditorun ünvanı 

_____________________ 

I. Giriş 

     Biz, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən verilən 201__cu il 

“____” ___________ tarixli _____ saylı əmrə əsasən, həmin Palatanın Keyfiyyətə 

nəzarət Komitəsinin müfəttişləri 

_________________________________________________                 



                                     (soyadı, adı və atasının adı) 

_________________________________________________ 

(yoxlanılan auditor təşkilatının adı və ya sərbəst auditorun soyadı, adı və atasının 

adı) 

201__cu “____” ___________ tarixdən 201__cu “____” ___________ tarixədək 

olan dövr üzrə fəaliyyətini və onun apardığı auditlərin keyfiyyətinin audit 

standartlarına uyğunluğunu yoxladıq. 

Yoxlama 201__cu  “____” ___________ tarixdə başlandı və 201__cu  “____” 

___________ tarixdə qurtardı. 

Yoxlama ilə əhatə olunan dövr ərzində  

________________________________________________ 

(yoxlanılan auditor təşkilatının adı və ya sərbəst auditorun soyadı, adı və atasının 

adı) 

fəaliyyətinə aşağıdakı şəxslər cavabdeh olmuşlar: 

1. Direktor (və ya sərbəst auditor) _______________________ 

                                                               (soyadı, adı və atasının adı)   

201__cu  “____” ___________ tarixdən 201__cu  “____” ___________ tarixədək 

işləmişdir. 

2. Baş mühasib _______________________________ 

                                           (soyadı, adı və atasının adı)   

201__cu  “____” ___________ tarixdən 201__cu  “____” ___________ tarixədək 

işləmişdir. 

II. Əvvəlki yoxlamanın nəticəsi 

     Bu bölmədə əvvəlki yoxlamanın əhatə etdiyi dövr, yoxlamanı aparmış 

müfəttişlərin soyadı, adı və atasının adı, eləcə də yoxlama nəticəsində aşkar 

olunan nöqsan və çatışmazlıqlar, onların aradan qaldırılıb-qaldırılmaması əks 

etdirilməlidir. 

 

 

 



III. Auditor təşkilatı (və ya sərbəst auditor) haqqında ümumi məlumat 

     Bu bölmədə “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə 

nəzarət üzrə” Əsasnaməyə (bundan sonra “Əsasnamə” adlandırılacaq) əlavə edilən 

“A” anketində əks olunan məlumatlar şərh edilməlidir. 

 

IV. Auditor təşkilatının (və ya sərbəst auditorun) maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti 

barədə məlumat 

     Bu bölmədə Əsasnaməyə əlavə edilən “B” anketində əks olunan məlumatlar 

şərh edilməlidir. 

V. Audit öhdəliklərinin müəyyən edilməsi 

     Bu bölmədə auditor təşkilatı (və ya sərbəst auditor) tərəfindən müqavilə 

öhdəliyi üzrə yerinə yetirilmiş ayrı-ayrılıqda hər bir auditor işinə dair sorğu 

vərəqəsi barədə Əsasnaməyə əlavə edilən “C” anketində nəzərdə tutulan məsələlər 

öz əksini tapmalıdır. 

 

VI. Auditor təşkilatı (və ya sərbəst auditor) tərəfindən yerinə yetirilmiş 

auditor işinin göstəriciləri 

     Bu bölmədə auditor təşkilatı (və ya sərbəst auditor) tərəfindən müqavilə 

öhdəliyi üzrə yerinə yetirilmiş ayrı-ayrılıqda hər bir auditor işinin Əsasnaməyə 

əlavə edilən “Ç” və “D” anketlərinə əsasən qiymətləndirmə göstəriciləri barədə 

məlumatlar şərh edilir. 

 

VII. Audit standartlarının və digər normativ- hüquqi sənədlərin tətbiq 

edilməsinin düzgünlüyü 

     Bu bölmədə auditor təşkilatının (və ya sərbəst auditorun) “Auditor xidməti 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, “Azərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməyə, audit standartlarına, qüvvədə olan 

qanunvericilik aktlarına, Əsasnamənin müvafiq maddələrinə, eləcə də Auditorlar 

Palatası rəhbərliyinin əmr və sərəncamlarına riayət edilib-edilməməsi haqqında 

məlumatlar şərh edilməlidir. 



VIII. Auditin keyfiyyətinə daxili nəzarət 

     Bu bölmədə auditor təşkilatının rəhbərliyi və sərbəst auditor tərəfindən auditin 

planlaşdırılmasının, audit qayda və prosedurlarının tətbiqinin qüvvədə olan 

qanunvericiliyinin və audit standartlarının tələblərinə uyğunluğunun və onlara 

riayət olunmasının təmin edilməsi vəziyyəti barədə məlumatlar öz əksini 

tapmalıdır. 

 

IX. Yoxlamanın nəticəsi üzrə təkliflər 

     Bu bölmədə ayrı-ayrılıqda hər bir müqavilə öhdəliyi üzrə audit işinin 

qiymətləndirilməsinə, auditor təşkilatının (və ya sərbəst auditorun) yoxlanılması 

nəticəsində aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına, habelə 

onun daha  səmərəli işləməsinə dair konkret təkliflər öz əksini tapmalıdır. 

 

X.   Hesabata əlavələr 

     Bu bölmədə hesabata əlavə edilən sənədlərin siyahısı göstərilməlidir. 

 

XI. Hesabatın imzalanması 

     Bu bölmədə  keyfiyyətə nəzarət komitəsinin müfəttişləri  və yoxlanılan sərbəst  

auditorun  və ya auditor  təşkilatının rəhbəri, baş mühasibinin  imzaları  əks  

olunur. 

 

 


