
 
“Auditor xidməti 
haqqında” AR Qanunu  

Auditorlar Palatasının 
normativ sənədləri  

Beynəlxalq Audit 
Standartları Auditorların Peşə 

etika Məcəlləsi 

Yeni müştərinin 
xidmətə qəbulu və 
davamlı əməkdaşlıq 

- Bir perspektiv rəhbərliyinin 
dürüstlüyünün qiymətləndirilməsi; 
- Yeni bir müştərinin xidmətinə 
qəbulun qiymətləndirilməsi və 
seçilməsi və ya mövcud bir 
müştəri ilə davamlı əməkdaşlıq. 

Monitorinq 

- Azərbaycan Respublikasının 
normativ hüquqi aktlarının 
tələblərinə uyğunluğu; 
- Daxili nəzarət sisteminin 
düzgün təşkili və səmərəli 
işləməsi; 
- Auditor hesabatlarının və 
şirkət  tərəfindən verilmiş digər 
hesabatların xüsusi tapşırıq 
şərtlərinə uyğun olmasını təmin 
etmək üçün daxili nəzarət 
prinsipləri və prosedurlarının 
uyğun tətbiqi. 

Auditor təşkilatı tərəfindən 
göstərilən xidmətlərin 
keyfiyyətini təmin etmək 
üçün audit təşkilatı 
rəhbərliyinin vəzifələri 

Tapşırığın yerinə yetirilməsi 

Etik tələblər 

Kadr işi 

Auditor təşkilatında daxili 
nəzarət sistemi 

- İşçilərin işə qəbulu; 
- İşin nəticələrinin qiymətləndirilməsi; 
- İşçilərin peşə bacarıqları; 
- Peşəkar səriştə; 
- Peşəkar inkişaf; 
- Karyera inkişafı; 
-Əmək ödənişləri; 
- İşçilərin ehtiyaclarının qiymətləndiril-
məsi. 

- Obyektivlik; 
- Məxfilik; 
- Dürüstlük; 
- Peşəkar səriştəlilik; 
- Tamlıq; 
- Müstəqillik. 

- Qanun və qaydaların tələblərinə uyğun olaraq auditor xidmətlərinin göstərilməsi; 
- Auditor hesabatının və ya müəyyən bir tapşırıq şərtlərinə cavab verən digər hesabatın 
verilməsi; 
- Auditor təşkilatı rəhbərlik məsuliyyətlərini elə etməlidir ki, kommersiya məsələləri görülən 
işin keyfiyyətini üstələməsin; 
- Auditor təşkilatının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, işçilərin mükafatlandırılması və 
yüksəldilməsi (təşviq daxil olmaqla) prinsipləri və prosedurları firmanın keyfiyyətə bağlılığını 
nümayiş etdirməlidir; 
- Audit təşkilatın inkişafı üçün kifayət qədər vəsait ayırmalıdır. 

- Üzvlərinin məqsəd və vəzifələrini aydınlaşdırmaq və başa 
düşmək üçün tapşırıqdan əvvəl tapşırıq qrupuna məlumat 
vermək; 
- Müvafiq standartlara uyğunluq qaydası; 
- Tapşırığın icrasına nəzarət proseduru; 
- İşçilər üçün təlim və təlimat; 
- Tapşırığın icrasına, habelə qərarlara və verilmiş auditor 
rəyinə və ya digər hesabata baxış aparmaq üçün metodlar; 
- Görülən işin sənədləşdirilməsi, həmçinin tapşırığa daxili 
nəzarətin həyata  keçirilməsinin vaxt çərçivəsinə və həcminə 
nəzarət; 
- Daxili nəzarət üçün prinsip və prosedurların yenilənməsi 
qaydası. 

Şəkil 1.  Auditor təşkilatında daxili nəzarət sisteminin modeli 
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