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QHT hesabatlarının vaxtına 10 iş günü qaldı 
 

Məlumdur ki, mart ayının 31-i QHT-lər üçün Maliyyə Nazirliyinə beynəlxalq (milli) 
mühasibat uçotu standartlarına uyğun maliyyə hesabatını təqdim edilməsinin son tarixidir. 
Hesabatı vaxtında təqdim etməyən QHT-lərə 500 - 2000 manat arası cərimə tətbiq oluna bilər. 
Artıq hesabatları təqdim etmək üçün cəmi 10 iş günü vaxtımız vardır.  

Qeyd olunanları nəzərə alaraq İATM Bakıda fəaliyyət göstərən QHT mühasiblərini 2012-
ci il mart ayının 11-də (bazar günü) keçiriləcək treyninqə dəvət edir.  

Təlimdə iştirak etmək istəyən şəxslər Ad, Soyad, QHT-nin adı və əlaqə vasitələri barədə 
məlumatları erec.tedris@gmail.com emailinə göndərə bilər.  

Treyninqdə maliyyə hesabatının praktik olaraq hazırlanması qaydaları excel proqramında 
öyrədiləcək və mühasibləri maraqlandıran bütün suallara cavab veriləcəkdir. Treyninq pulludur. 
Yarım günlük təlimin qiyməti cəmi 25 AZN təşkil edir.  

 

İATM treyninqinin digər ödənişsiz və ödənişli treyninqlərdən fərqi: 
 Maliyyə hesabatın hazırlanması məntiqini anlamaq üçün beynəlxalq uçotun əsasaları 

üzrə asan başa düşülən məruzə; 
 Əməliyyatların hesabatda əks etdirilməsini göstərən əyani tapşırıqların həll edilməsi; 
 Treyninq müddətində öz hesabatınızı hazırlama imkanı;   
 Treyninq zamanı hesabatı tamamlaya bilməyən mühasiblərə pulsuz məsləhətin 

verilməsi;  
 Növbəti hesabatların hazırlanmasında daimi istifadə edə biləcəyiniz kitabın əldə 

olunması imkanı;  
 

Qeyd edək ki, İATM həmçinin QHT-lər üçün çox sərfəli qiymətlərlə maliyyə hesabatının 
hazırlanması xidməti də göstərir. Belə ki, qiymət hesabatın hazırlanmasına sərf olunan vaxtdan 
asılı olacaq. Regionlarda yerləşən QHT-lər üçün online (internet vasitəsi ilə) xidmətlər də 
göstərilir. Belə ki, internet vasitəsi ilə verilmiş məlumat əsasında hesabat hazırlanır və Maliyyə 
Nazirliyinə təqdim edilir. Əgər informasiya mənbələrinə çıxış asan olarsa 2-3 saat ərzində 
hesabatınız hazır ola bilər. Sərf olunan 1 saatın qiyməti 15 AZN təşkil edəcək.  

 

Daha ətraflı məlumat üçün İATM-ın ofisinə müraciət edə bilərsiniz:  
(012) 480 28 45; (070) 511 77  31; (055) 203 07 85; (050) 874 47 12 
 

Ünvan: M.Muxtarov küçəsi 194, AzDİU-nun Əmtəəşünaslıq korpusu, Caspian Plaza ilə 
üzbəüz yeni tikilinin sağ tərfi. Ən yaxın metro satnsiyası -Nizami    

 

İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi  
QHT-ni bilik və təcrübə ilə inkişaf etdir!  
http://facebook.com/iatmltd 
 
 


