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ÖN SÖZ 
 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 1994-cü il 16 sentyabr tarixində imzaladığı 
“Auditor xidməti haqqında” qanuna əsasən bərqərar olmuş Azərbaycan auditi 20 il ərzində 
uğurlu bir inkişaf yolu keçmişdir.  

2003-cü ildən başlayaraq ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan auditinə 
göstərdiyi daimi diqqət və qayğının nəticəsində audit keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoymuş və onun ölkənin iqtisadi-sosial həyatında rolu və əhəmiyyəti daha da 
artmışdır. Bunlar, eyni zamanda, ölkə Prezidentinin müstəqil auditor xidməti qarşısında 
qoyduğu beynəlxalq audit standartlarının və praktikasının ölkəmizdə tətbiqi kimi mühüm 
vəzifələrin icrası sayəsində mümkün olmuşdur. Hələ 12 il bundan əvvəl Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev auditi belə dəyərləndirmişdir: “Bu gün, 
Azərbaycanda audit xidməti iqtisadiyyatın və regionların inkişafı sahəsində geniş miqyaslı 
proqramların həyata keçirilməsi, ölkənin qeyri-neft sektoruna investisiya axının 
gücləndirilməsi, sahibkarlığın inkişafı, əhalinin məşğulluğunun yüksəldilməsi, yoxsulluğun 
azaldılması və xalqın rifah halının yaxşılaşdırılması ilə bağlı iqtisadi siyasətin aparılmasında 
mühüm rol oynayır. İndiki mərhələdə maliyyə intizamına ciddi əməl olunması, pul 
vəsaitlərindən səmərəli istifadə edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və bu baxımdan da 
audit həmin vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsində ön sıralarda olmalıdır.” 

Müasir reallıqla həmahəng səslənən bu fikirlər ölkə Prezidentinin uzaqgörən 
siyasətinin və dərin düşünülmüş dövlət quruculuğu strategiyasının bariz nümunəsidir. 

Auditorlar Palatası 2016-cı ildə öz fəaliyyətini “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” 
Əsasnaməyə, ölkə Prezidenti tərəfindən imzalanmış digər qanun, fərman və sərəncamlara,  
habelə Palata Şurasının 2015-ci il 18 dekabr tarixli 271/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının və Palata Şurasının 2016-cı il üzrə iş 
planlarına, Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasına (2012-
2020-ci illər), eləcə də Auditorlar Palatasının Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) 
həqiqi üzvü kimi üzərinə götürdüyü öhdəliklərə və digər sənədlərə müvafiq olaraq qurmuş 
və ölkənin iqtisadi-siyasi  həyatında fəal rol oynamışdır. 

2016-cı il Auditorlar Palatası üçün çox əlamətdar  olmuşdur. Belə ki, Palatanın 
fəaliyyətə başlamasının 20 ili tamam olmuşdur. Bu münasibətlə Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının kollektivinə və üzvlərinə ünvanlandığı 2016-cı il 4 aprel tarixli 
müraciətdə ölkə Prezidenti göstərmişdir: 

“Büdcə xərclərinə nəzarəti və maliyyə intizamını gücləndirmək, gəlirlərdən səmərəli 
istifadəni təmin etmək cəmiyyəti qayğılandıran məsələlərdəndir. Şəffaflıq olmadan 
qazanılan iqtisadi uğurların davamlılığını və sosial rifahını təmin etmək mümkün deyildir. 
Əldə olunan iqtisadi nailiyyətlər və sosial tərəqqi müdrik Heydər Əliyev tərəfindən əsası 
qoyulan və hazırda uğurla davam etdirilən strategiya nəticəsində mümkün olmuşdur. Çox 
xoşdur ki, Azərbaycanın indiyə kimi qazandığı iqtisadi uğurlar və hazırda həyata keçirdiyimiz 
islahatlar dünyanın nüfuzlu maliyyə qurumları tərəfindən lazımınca qiymətləndirilir. Bu isə öz 
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növbəsində, bizim hər birimizdən daha şəffaf və səmərəli işləməyi tələb edir. Şəffaflıq, eyni 
zamanda, korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarət orqanlarının işini asanlaşdırır. 

Dövlət orqanlarının həyata keçirdiyi nəzarətlə yanaşı, ictimai nəzarətin, o cümlədən 
müstəqil auditin rolu getdikcə artır. Müstəqil audit maliyyə və vergi intizamının 
gücləndirilməsində, vəsaitlərin təyinatına uyğun və qənaətlə xərclənməsində aşkarlığı təmin 
edən əsas vasitələrdən biridir. Eyni zamanda, yeni dövrün çağırışlarını nəzərə alaraq, 
iqtisadi islahatların indiki mərhələsində audit sistemini yenidən qurmaq, onun təsirliliyini 
artırmaq və beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını gücləndirmək sahəsində çox iş görülməlidir.” 

Azərbaycanda auditor xidmətinin inkişafı və tətbiqinin genişləndirilməsi son dövrlərdə 
qəbul olunmuş və uğurla yerinə yetirilmiş bir sıra mühüm dövlət proqramlarında müstəqil 
auditin vacib problemlərinin müəyyənləşdirilməsi və həlli sayəsində mümkün olmuşdur. 
Şəffaflığın artırılması, korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, maliyyə 
hesabatlığının təkmilləşdirilməsi, maliyyə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyinin 
artırılması, açıq və demokratik prinsiplərə əsaslanan dövlət quruculuğunun sürətləndirilməsi, 
regionların və sahibkarlığın süni maneələr və müdaxilələr olmadan inkişaf etdirilməsi kimi 
mühüm məqsədləri özündə ehtiva edən Dövlət Proqramları çərçivəsində Auditorlar Palatası 
bir çox mühüm problemlərin həllinə cəlb olmuşdur.  Ötən dövr ərzində Auditorlar Palatası 7 
dövlət proqramının iştirakçısı olmuş və üzərinə düşən vəzifələri tam yerinə yetirmişdir. 2016-
cı ildə də bu sahədə işlər uğurla davam etdirilmişdir. 

Auditorlar Palatası qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada müvafiq qurumlarla 
birgə dövlətimizin mənafeyinin qorunması istiqamətində prinsipial mövqeyə əsaslanan 
fəaliyyətini bu gün də davam etdirir. 

Ötən illərdə olduğu kimi 2016-cı ildə də Azərbaycan auditinin əldə etdiyi uğurlar, onun 
möhtərəm Prezidentimizin sözlərilə desək, Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin 
möhkəmləndirilməsinə xidmət etməsi ölkəmizdə auditin inkişafına güclü siyasi dəstəyin 
mövcudluğu ilə əlaqədardır ki, buna görə də, Azərbaycan auditorları ilk növbədə ölkə 
Prezidentinə minnətdardırlar. Qətiyyətlə demək olar ki, belə diqqət və qayğı dünyanın heç 
bir ölkəsinin auditorlarına müyəssər olmamışdır.  

2017-ci ildə biz təkcə əldə edilən nailiyyətlərlə kifayətlənməyərək uğurla inkişaf edən 
müstəqil Azərbaycanın iqtisadi tərəqqisi sayəsində şəffaflığın yüksəldilməsi üzrə çox 
mühüm vəzifələrin icrasını qarşıya məqsəd qoymuşuq. Həmin vəzifələr ölkə Prezidentinin 
tapşırığına əsasən hazırlanmış Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişafına 
dair 2020-ci ilə qədər dövrü əhatə edən Konsepsiyada müəyyənləşdirilmişdir və Auditorlar 
Palatasının kollektivi və üzvləri həmin vəzifələrin icrasını vaxtında və keyfiyyətlə təmin 
etməklə müstəqil Azərbaycan Respublikasının inkişafına və onun iqtisadi qüdrətinin 
gücləndirilməsinə öz töhfələrini vermiş olacaqlar. 

 
 Vahid NOVRUZOV,  

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri,  
iqtisad elmləri doktoru, professor 
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GİRİŞ 
 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planı auditin təşkili 

və tənzimlənməsi, beynəlxalq audit standartlarının tətbiqi, keyfiyyətə nəzarət, etika və 
şəffaflığın təminatı, kadr hazırlığı, beynəlxalq əlaqələr, nəşrlər, konfranslar və seminarlar, 
maliyyə-informasıya təminatı, palatadaxili tənzimləmə istiqamətlərində Palatanın fəaliyyətini 
özündə ehtiva etdirmişdir. İş planına uyğun olaraq aşağıdakı istiqamətlər üzrə nəzərdə 
tutulmuş işlər yerinə yetirilmişdir: 

- Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf Konsepsiyasında (2012-
2020-ci illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası; 

- audit qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması; 
- auditor xidməti ilə ələqədar təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlərin  

hazırlanması; 
- təsərrüfat subyektlərində 2015-ci ildə aparılmış auditlər barədə vahid məlumatların 

reyestrinin hazırlanması; 
- auditorların və auditor təşkilatlarının akkreditasiyası və qeydiyyat işlərinin mövcud 

qanunvericiliyə uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi; 
- könüllü və əlaqədar xidmətlərin genişləndirilməsi üzrə tədbirlər sisteminin tətbiqi; 
- iqtisadi sahələr və ölkənin regionları üzrə audit sahəsində  analitik informasıya 

sisteminin yaradılması və təhlili; 
- məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi;  
-  dempinq və haqsız rəqabətə qarşı tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi;  
- auditin təşkilinə dair xarici təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi; 
- Beynəlxalq Audit Standartların tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlərin davam etdirilməsi; 
- Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair İFAC-ın və digər peşəkar qurumların 

metodiki vəsaitlərinin tərcüməsi və tətbiqi;  
- auditor təşkilatları və sərbəst auditorların korrupsiyaya qarşı mübarizə işinin təşkili 

üzrə metodik göstərişlərin hazırlanması; 
- “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 

və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair metodiki 
tövsiyələrin hazırlanması; 

- auditor təşkilatlarında korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə keyfiyyətə daxili 
nəzarətin prinsipləri və prosedurları haqqında təlimatın hazırlanması; 

-  Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə ictimai nəzarətin təşkili üzrə zəruri tədbirlərin 
həyata keçirilməsi; 

- auditorların ixtisaslarının yüksəldilməsi; 
- audit və mühasibat uçotu üzrə tədris proqramının hazırlanmasında ali təhsil 

müəssisəsinə əməli köməkliyin göstərilməsi; 
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- IFAC-a təqdim edilmək üçün Auditorlar Palatasının fəaliyyət planının hazırlanması və 
göndərilməsi; 

- beynəlxalq audit və mühasibat qurumları tərəfindən təşkil olunan konfranslarda, 
forumlarda, simpoziumlarda və digər tədbirlərdə Palata təmsilçilərinin iştirakının təmin 
edilməsi; 

- Auditorlar Palatasının üzv olduğu beynəlxalq peşəkar qurumlarla müvafiq işlərin 
aparılması; 

- auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat xarakterli materialların 
nəşr etdirilməsi; 

- IFAC-ın Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin tərcüməsi, redaktəsi, nəşri və 
sahəvi audit proqramlarının 4-cü nəşri (Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir); 

- auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və 
seminarların təşkili; 

- Palatanın internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi; 
-  Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin müntəzəm məlumatlandırılması. 

 
 
 

I.  AUDİTORLAR PALATASININ VƏZİFƏ VƏ FUNKSİYALARI 
 
Auditorlar Palatasının əsas vəzifəsi mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün 

təsərrüfat subyektlərində maliyyə və mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasını 
təmin etmək məqsədilə respublikada auditor xidmətinin işini təşkil etməkdən və mövcud 
qanunvericiliyə uyğun olaraq onun inkişafı və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər 
həyata keçirməkdən ibarətdir.  

Bu məqsədlə Palata aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 
Azərbaycan Respublikasında auditor xidməti işlərini təşkil edir və tənzimləyir; 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 

sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarına icazə verir, onların işlərinə və auditor 
təşkilatlarının nizamnamələrinin “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununa uyğunluğuna nəzarət edir; 

sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının uçotunu aparır; 
Azərbaycan Respublikası ərazisində auditor xidməti ilə məşğul olmaq hüququ verən 

icazələrin verilməsi üçün imtahanların keçirilməsi qaydalarını hazırlayır və təsdiq edir; 
auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verən icazələrin verilməsi üçün imtahan 

komissiyasının tərkibini və əsasnaməsini hazırlayıb təsdiq edir, imtahan haqqını müəyyən 
edir; 

auditor təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və mövcud qanunvericilik aktlarının tətbiqi 
məsələləri ilə əlaqədar sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarına məsləhətlər verir, auditor 
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xidmətinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər hazırlayır və onların həyata 
keçirilməsinə nəzarət edir; 

audit aparılmasına dair təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlər hazırlayır; 
auditor xidməti göstərilməsinin forma və metodlarına dair normativ sənədlər tərtib edir, 

milli və beynəlxalq təcrübənin daimi öyrənilməsi əsasında müvafiq tövsiyələr hazırlayır; 
peşə funksiyalarını lazımi səviyyədə yerinə yetirməməsi ilə əlaqədar sərbəst 

auditorlara və auditor təşkilatlarına qarşı sifarişçilərin iddialarına respublikanın qanunvericilik 
aktlarına müvafiq surətdə baxılmasını təmin edir; 

sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının hüquqlarının və qanuni mənafelərinin 
qorunması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirir; 

təkrar audit həyata keçirir; 
dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və ya başqa məqsədlərlə əlaqədar olaraq 

təsərrüfat subyektlərinin əmlaklarının qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünə auditor rəyləri 
verir; 

auditor xidməti göstərən şəxslərə münasibətdə öz səlahiyyətləri daxilində qanunla 
nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı nəzarət 
orqanının funksiyalarını həyata keçirir. 

 
 
 
 

II. AUDİTORLAR PALATASININ STRUKTURU 
 

“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətlərinin inkişaf konsepsiyasının (2012-
2020-ci illər)” II “Auditor fəaliyyətinin  idarə olunması, tənzimlənməsi və auditin institusional 
potensialının gücləndirilməsi” bölməsinin 2-ci “Auditin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi  
və Auditorlar Palatasının statusunun beynəlxalq təcrübə əsasında yenidən müəyyən 
edilməsi”, 6-cı “Auditin idarə edilməsi və tənzimlənməsi sahəsində beynəlxalq təcrübənin  
tətbiqinin genişləndirilməsi”, IV “Auditin təşkili” bölməsinin 8-ci “Auditorlar Palatasının 
strukturunun beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması” bəndlərinə uyğun olaraq Palatanın 
strukturu hər il  yenilənir. 

Auditorlar Palatasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, respublikada auditor xidmətinin 
dövlət tənzimlənməsinin və inkişafının səviyyəsinin yüksəldilməsi, bu sahədə beynəlxalq 
təcrübə əsasında və yerli şərait nəzərə alınaraq müasir tələblərə cavab verən keyfiyyətli 
auditor xidməti göstərilməsini təmin etmək, ölkədə uğurla aparılan iqtisadi islahatlarda 
auditin əhəmiyyətini və rolunu gücləndirmək məqsədilə Palatanın strukturu hesabat 
dövründə aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:    
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 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AUDİTORLAR PALATASI 

 

 
 

 
 

Auditorlar Palatasının Şurası  
Rəhbərlik 

AP-nın üzvləri İmtahan 
komissiyası 

  
 

 

 

Auditorlar Palatasının 
Şurası yanında Komitələr Aparat 

- Auditor təşkilatları 
- Sərbəst auditorlar 
- Assosiativ üzvlər 
- Fəxri üzvlər 
 

  

 
 
1. Keyfiyyətə nəzarət komitəsi 
2. Auditorların peşə etikası və 

üzvlük komitəsi 
3. Kadr hazırlığı və gənclərlə 

iş üzrə komitə 
4. Qanunvericilik və hüquqi 

məsələlər üzrə komitə 
5. Beynəlxalq standartlar və 

metodiki təminat komitəsi 
6. Beynəlxalq əlaqələr və 

xarici təşkilatlarla iş üzrə 
komitə 
7. Milli auditə dəstək və 

məcburi audit üzrə komitə 
8. Dempinq və haqsız 

rəqabətə qarşı mübarizə üzrə 
komitə. 
 

Struktur bölmələr  
I. Auditin hüquqi təminatı 
və standartlaşdırma 
idarəsi 

 

II. Kadr hazırlığı, 
akkreditasiya və 
beynəlxalq əlaqələr idarəsi 
- Auditin təşkili və 
akkreditasiya şöbəsi 
- Kadr hazırlığı şöbəsi 
- Beynəlxalq əlaqələr 
şöbəsi 
III. Analitik informasiya və 
təhlil şöbəsi 
 

IV. Maliyyə və təsərrüfat 
idarəsi 
- Təsərrüfat bölməsi 
 
V. Auditin keyfiyyətinə 
nəzarət şöbəsi  

 
 

 

III. AUDİTORLAR PALATASININ DÖVLƏT PROQRAMLARINDA 
İŞTİRAKI 

 

Auditorlar Palatası Əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş vəzifə və funksiyalarla yanaşı bir 
sıra mühüm əhəmiyyət kəsb edən Dövlət Proqramlarının icrasında da iştirak etmişdir. O 
cümlədən:  

I. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 aprel tarixli 1993 nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün 

Milli Fəaliyyət Planı" 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2016-cı il 27 aprel tarixli 

1993 nömrəli sərəncamının 2-ci bəndinin tələbinə uyğun olaraq həmin sərəncamla təsdiq 
edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda 
nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı Auditorlar Palatasının 2016-cı il 19 
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sentyabr tarixli 1/32 nömrəli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
Tədbirlər Planı” (2016-2018-ci illər) təsdiq edilmişdir. 

"Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin Auditorlar Palatası tərəfindən 
2016-cı ildə yerinə yetirilməsinə dair hesabat hazırlanmış, Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə və Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə 
Komissiyasına göndərilməsi təmin edilmişdir. 

2016-cı ildə Auditorlar Palatası tərəfindən “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-
2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası ilə bağlı 
aşağıdakı işlər görülmüşdür:  

Dövlət orqanlarının internet səhifələrinin mobil versiyalarının hazırlanması, 
sosial şəbəkələrdə səhifələrinin açılması və onların aktiv fəaliyyətinin təmin edilməsi 

Bu bəndin icrası ilə əlaqədar Auditorlar Palatası sədrinin 2016-cı il 25 noyabr tarixli 
1/52 nömrəli “Auditorlar Palatasının internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi barədə” 
sərəncamı təsdiq edilmişdir.  

Həmin sərəncamın icrası ilə əlaqədar  Auditorlar Palatasının internet səhifəsinin 
“Tariximiz”, “Rəhbərlik”,  “Palata Şurasının üzvləri“, “Palatanın idarələri”, “Palatanın 
strukturu”, “Qanunvericilik”, “Standartlar”, “Beynəlxalq əlaqələr”, “Auditorlar Palatasının 
Həmkarlar Komitəsi”, “Dövlət proqramlarında iştirak”, “Etika üzrə hesabatlar”, “İctimaiyyətlə 
əlaqə”, “Auditorlar Palatası 20”, “Keyfiyyətə nəzarət” və “Arxiv” bölmələri təkmilləşdirilmiş, 
digər bölmələrin təkmilləşdirilməsi üzrə işlər davam etdirilir. 

“ASAN xidmət” mərkəzlərində rəhbər tutulan fəaliyyət prinsipləri və şəffaflıq 
standartlarının dövlət orqanlarında tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi  

Bu bəndin icrası istiqamətində Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 27 dekabr tarixli 
259/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditorların və auditor təşkilatlarının qeydiyyatına və 
akkreditasiyaya dair Metodik Göstəriş” təkmilləşdirilmiş və Auditorlar Palatası Şurasının 
2016-cı il 4 iyul tarixli 277/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Hazırda auditorların və 
auditor təşkilatlarının qeydiyyatı və akkreditasiyası bu qaydalara uyğun olaraq aparılır.  

Eyni zamanda Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planına əsasən hazırlanmış 
“Auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazələrin verilməsi Qaydaları” Auditorlar Palatası 
Şurasının 2016-cı il 6 sentyabr tarixli 278/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Həmin 
qərarın icrasını təmin etmək məqsədilə auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün verilmiş 
bütün icazələrin yeni qaydalara uyğun olaraq rəsmiləşdirilməsi təmin edilmişdir. Hazırda 
auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazənin verilməsi həmin qaydalara müvafiq olaraq 
həyata keçirilir. 

Sahibkarların qarşılaşdıqları problemlərin həlli məqsədi ilə onların 
müraciətlərinə baxılması işinin təkmilləşdirilməsi və müvafiq tədbirlərin görülməsi  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 23 iyun tarixli 951 nömrə l i  Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində 
olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan 
hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın 
aparılması Qaydası”nın müddəalarına uyğun olaraq, Auditorlar Palatasında vətəndaşların 
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müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması işinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 
“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı 
kargüzarlığın aparılması Qaydası barədə” Auditorlar Palatası sədrinin 2016-cı il 27 iyul 
tarixli 1/27 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında vətəndaşların 
müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 
tədbirlər haqqında” 2016-cı il 8 noyabr tarixli 1/43 nömrəli sərəncamları təsdiq edilmişdir.  

İqtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar, onların məqsədi və mahiyyəti barədə 
ictimaiyyətin məlumatlandırılmasının təmin edilməsi  

Auditorlar Palatasının təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlara dəstək 
məqsədilə 2016-cı il 5 avqust tarixində “İqtisadi islahatların sürətləndirilməsi ilə əlaqədar 
qəbul edilmiş normativ hüquqi aktların auditorlar və müvafiq qurumlar qarşısında yaratdığı 
öhdəliklər” mövzusunda seminar-müşavirə keçirilmişdir. 

Seminar-müşavirə barədə ətraflı məlumat hesabatın VII “Auditor kadrlarının 
hazırlanması və peşə-ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi” bölməsində verilmişdir (səh.30-47). 

Özəl sektorda şəffaflığın təmin edilməsi və korrupsiyanın qarşısının alınması 
məqsədi ilə antikorrupsiya, şəffaflıq, etik davranış və hesabatlılıq tələbləri (uyğunluq 
mexanizmi) üzrə təkliflərin hazırlanması  

Auditor xidmətinin səviyyəsinin qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması 
istiqamətində işlərin davam etdirilməsi, auditor xidməti göstərən şəxslərlə özəl sektorun 
təmsilçiləri arasında şəffaf münasibətlərin formalaşması, etik davranış normalarına riayət 
olunması, antikorrupsiya mühitinin yaradılması məqsədilə Auditorlar Palatası sədrinin 2016-
cı il 19 sentyabr tarixli 1/32 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq hökumətin təşviqinə 
dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata 
keçirilməsi ilə bağlı “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Tədbirlər Planı”nın 3.1-
ci “Özəl sektorda şəffaflığın təmin edilməsi və korrupsiyanın qarşısının alınması məqsədi ilə 
antikorrupsiya, şəffaflıq, etik davranış və hesabatlılıq tələbləri (uyğunluq mexanizmi) üzrə 
təkliflərin hazırlanması” bəndinə uyğun olaraq plan-proqram hazırlanmış və təsdiq 
edilmişdir. 

Açıq hökumət və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşan 
beynəlxalq təşkilatlar və xarici ölkələrin aidiyyəti dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq 
əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi, tövsiyə və tələblərin icrası üzrə tədbirlərin həyata 
keçirilməsi  

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin dəvəti ilə Avropa Şurası ilə Avropa 
İttifaqının “Proqramlar üzrə Əməkdaşlıq Çərçivəsi”nin “Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı 
mübarizə və onun qarşısının alınması sahəsində bacarıqların artırılması” layihəsinin icrası 
ilə əlaqədar 2016-cı il 14 mart tarixində keçirilmiş tədbirdə  Palatanın nümayəndələri iştirak 
etmişdir.  

Müxtəlif hədəf qrupları, o cümlədən dövlət qulluqçuları üçün korrupsiyaya qarşı 
mübarizə və etik davranış üzrə təhsil-tədris proqramlarının hazırlanması, təlim və 
treninqlərin keçirilməsi, belə təşəbbüslərin dəstəklənməsi  
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Bu bəndin icrası ilə əlaqədar Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə auditorların 
ixtisasartırma kurslarının tədris proqramı hazırlanmışdır. “İqtisadi islahatların həyata 
keçirilməsində müstəqil auditin rolunun gücləndirilməsi ilə əlaqədar son dövrdə qəbul 
olunmuş normativ aktlar”, “Könüllü və əlaqədar xidmətlərin genişləndirilməsi üzrə tədbirlər 
sistemi”, “2014-cü ildə Beynəlxalq Audit Standartlarına edilmiş əlavə və dəyişikliklər”, 
“Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə”, “Audit 
xidmətində haqsız rəqabət hallarının və maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması”, 
“Korrupsiyaya qarşı mübarizədə auditin təşkili”, “Vergi məcəlləsində 2015-2016-cı illərdə 
edilmiş əlavə və dəyişikliklər”, “Auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət sistemi” başlıqlı 
mövzular auditorların ixtisasartrma proqramlarına daxil edilmiş və həmin mövzular üzrə 
2016-cı ilin sentyabr ayından dekabr ayınadək 5 qrup üzrə auditorlara 60 saat həcmində 
tədris edilmişdir. 

Dövlət orqanlarının daxili nəzarət qurumları ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində ixtisaslaşmış orqanlar arasında məlumat mübadiləsi və səmərəli 
əlaqələndirmənin təşkili  

Auditorlar Palatasının təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlara dəstək 
məqsədilə 2016-cı ilin iyun ayının 28-də “Korrupsiya ilə mübarizədə və şəffaflığın 
artırılmasında auditorların qarşısında duran vəzifələr” mövzusunda “dəyirmi masa” 
keçirilmişdir.  

“Dəyirmi masa”nın keçirilməsinin məqsədi Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu 
beynəlxalq konvensiyaların məzmunundan irəli gələn təəhhüdlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 
şəffaflığın artırılmasına və korrupsiyaya qarşı mübarizə işinə dəstək verməkdən, auditor 
xidmətini tənzimləyən normativ hüquqi aktların və digər qanunvericilik aktlarının 
müddəalarına uyğun olaraq təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətində şəffaflığın təmin 
olunması, qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə işinə yardım göstərməkdən, Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən auditorlar tərəfindən ölkəmizin qanunvericilik 
aktlarına, Beynəlxalq Audit Standartlarına, “Peşəkar Mühasiblərin Etikası Məcəlləsi”nə 
uyğun olaraq peşə etikası qayda və normalarına riayət edilməsinə, auditor xidmətlərinin 
göstərilməsi zamanı yol verilmiş nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına, 
korrupsiyanın qarşısının alınması və korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha səmərəli və təsirli 
qurulması üçün tədbirlərin təşviq edilməsi və gücləndirilməsindən ibarət olmuşdur.  

Tədbirdə Auditorlar Palatası tərəfindən hazırlanmış “Korrupsiyaya qarşı mübarizədə 
auditin təşkili üzrə Metodik göstəriş”in layihəsinin təqdimatı olmuşdur. 

“Dəyirmi masa”nın işində Auditorlar Palatasının, Azərbaycan Respublikasının Baş 
Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin, Azərbaycan 
Respublikasinin Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının, Ədliyyə Nazirliyinin, İqtisadiyyat 
Nazirliyinin, Hesablama Palatasının, Vergilər Nazirliyinin, “Azərbaycanda Korrupsiya ilə 
Mübarizə və onun qarşısının alınması sahəsində Bacarıqların Artırılması” Layihəsinin, 
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının, 
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“Şəffaflıq Azərbaycan” Təşkilatının, “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondunun, Azərbaycan 
Daxili Auditorlar İnstitutunun, auditor təşkilatlarının nümayəndələri, sərbəst auditorlar iştirak  
etmiş və təqdimatlarla bağlı çıxış etmişlər. Tədbirin gedişi AZƏRTAC və “Azərbaycan  
Televiziya  və Radio  Verilişləri” QSC-də işıqlandırılmışdır.  

Eyni zamanda bu bəndin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Baş 
Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsi ilə Auditorlar Palatası 
arasında 2010-cu il 5 may tarixində bağlanmış “Korrupsiyaya ilə mübarizə sahəsində 
əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu”nun müddəalarına uyğun olaraq Auditorlar 
Palatası ilə Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsi arasında məlumat mübadiləsi həyata 
keçirilir. 

Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası üçün vətəndaş cəmiyyəti 
institutları ilə əməkdaşlığın qurulması və onların fəaliyyətinin dəstəklənməsi  

Bu bəndin icrası istiqamətində Auditorlar Palatası tərəfindən hazırlanmış 
“Korrupsiyaya qarşı mübarizədə auditin təşkili üzrə Metodik göstəriş”in layihəsi 
“Konstitusiya” Araşdırmalar Fonduna göndərilmiş, 2016-cı il 28 iyun tarixində “Korrupsiya ilə 
mübarizədə və şəffaflığın artırılmasında auditorların qarşısında duran vəzifələr” 
mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilmiş, verilmiş irad və təkliflər layihədə nəzərə alınmışdır. 

 
II. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 18 noyabr tarixli 2451nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə 

dair 2017 - 2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı 
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 

və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017 – 2019-cu illər üçün Milli 
Fəaliyyət Planı”nda Auditorlar Palatasına icrasının təmin edilməsi tövsiyə olunan işlərin  
həyata keçirilməsi  istiqamətində aşağıdakı işlərin görülməsi Palatanın 2017-2019-cu illər 
üçün iş planında nəzərdə tutulmuşdur: 

1. Auditorlar Palatasında auditor xidməti sahəsində PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə 
qanunvericiliyin icrasına məsul şəxslərin təyin edilməsi. 

2. Auditorlar Palatasının  tərkibində PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində nəzarəti 
həyata keçirəcək struktur bölmənin müəyyən edilməsi. 

3. Auditorlar üçün PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyasının və ona uyğun 
təlim proqramlarının hazırlanması və icrası məqsədilə tədbirlər görülməsi. 

4. Auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq 
PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin qurulmasına və effektiv tətbiqi üzrə 
metodiki dəstəyin təmin edilməsi. 

5. Auditorlara müştəri və benefisiar mülkiyyətçilərin eyniləşdirilməsi, verifikasiyasına 
dair məlumat bazasının yaradılması və PL/TM risklərinin müəyyən edilməsi, əməliyyatların 
və riskli müştərilərin monitorinqinə imkan verən informasıya sisteminin tətbiqi üzrə metodiki 
dəstəyin təmin edilməsi. 
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6. Auditorlara şübhəli əməliyyatların aşkarlanması indikatorlarının və PL/TM 
tipologiyalarının müəyyən edilməsi və müntəzəm olaraq yenilənməsi məqsədilə metodiki 
dəstəyin təmin edilməsi. 

7. Auditorlara “öz müştərini tanı”, o cümlədən müştəri qəbulu siyasətinin 
formalaşdırılması üzrə metodiki dəstəyin təmin edilməsi. 

8. Auditorların PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə məsul şəxsinin eyniləşdirilmə, hesab və 
əməliyyatlar üzrə məlumatlara çıxışının təmin edilməsinə metodiki dəstəyin təmin edilməsi. 

9. Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət sisteminin 
effektivliyinin müəyyən edilməsi üçün daxili audit yoxlamalarının nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi. 

10. Auditorlar Palatasının  PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində yoxlamalara cəlb edilən 
işçi heyəti üçün təlimlərin keçirilməsi. 

11. Auditorlar Palatası  tərəfindən risk əsaslı nəzarət proqramının hazırlanması və 
tətbiqi üzrə tədbirlərin görülməsi. 

12. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına Auditorlar Palatasından və onun üzvləri 
olan auditor təşkilatlarından və sərbəst auditorlardan daxil olan şübhəli əməliyyatlar barədə 
məlumatların keyfiyyətinə nəzarət və geriyə məlumatlandırma sisteminin qurulması üzrə 
tədbirlər görülməsi. 

13. Auditorlar Palatasının və onun üzvləri olan auditor təşkilatlarının və sərbəst 
auditorların Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının məlumat bazasına qoşulmasının 
təşviqi  və təmin edilməsi. 

14. Auditorlar Palatası tərəfindən PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə risk 
qiymətləndirmələrinin həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər görülməsi. 

 
 
 
 

IV. AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ 
 

2016-ci il üzrə auditor xidmətinin həcmi 
2016-cı il ərzində 38 sərbəst auditorun, 67 auditor təşkilatının (o cümlədən 4 xarici 

auditor təşkilatının filialı və nümayəndəliyi və 18 xarici investisiyalı auditor təşkilatı) auditor 
fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ olmuşdur. 

37 sərbəst auditor və 67 auditor təşkilatı tərəfindən Auditorlar Palatasına öz 
fəaliyyətlərinə dair hesabatlar təqdim edilmişdir. Təqdim edilmiş hesabatlara əsasən 
müəyyən edilmişdir ki, hesabat dövründə təsərrüfat subyektləri ilə  56 862 165,5 manat 
məbləğində  3540  müqavilə bağlanmışdır. Bağlanmış müqavilələrin xüsusi çəkisi xarici 
auditor təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri üzrə sayına görə 14,0% və məbləğinə görə 
64,4%, xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 
sayına görə 14,9% və məbləğinə görə 25,5%, yerli auditor təşkilatları üzrə sayına görə 

13 
 



43,2% və məbləğinə görə 6,9%, sərbəst auditorlar üzrə sayına görə 27,9% və məbləğinə 
görə 3,2% təşkil etmişdir.      

2015-ci il ilə müqayisədə 2016-cı ildə bağlanmış müqavilələrin sayı 3094-dən 3540-a 
qədər, yəni 446 ədəd və ya 14,4% artmış, məbləği isə 49 106 089,0 manatdan 56 862 
165,5 manata qədər, yəni 7 756 076,5 manat və ya 15,8% artmışdır (Diaqram 1-2). 

 
Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2015-2016-cı illər üzrə                  

bağlanmış müqavilələrin sayı 

      
Diaqram 1. 

 
Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2015-2016-cı illər üzrə                   

bağlanmış müqavilələrin məbləği                                       

         
Diaqram 2. 

 
O cümlədən: 
- xarici auditor təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri üzrə müqavilə sayı 651-dən 

495-ə qədər, yəni 156 ədəd və ya 24,0% azalmış, məbləği  32 452 663,2 manatdan  
36 634 014,7 manata qədər, yəni 4 181 351,5 manat və ya 12,9% artmışdır; 
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- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 
müqavilə sayı 497-dən 526-ya qədər, yəni 29 ədəd və ya 5,8%, məbləği 11 718 681,0 
manatdan  14 495 213,7 manata qədər, yəni 2 776 532,7 və ya 23,7% artmışdır; 

- yerli auditor təşkilatları üzrə müqavilə sayı 1063-dən 1531-ə qədər, yəni 468 ədəd 
və ya 44,0%, məbləği isə 3 245 655,8 manatdan 3 905 117,0 manata qədər, yəni 659 461,2 
manat və ya 20,3% artmışdır; 

- sərbəst auditorlar üzrə müqavilə sayı  883-dən  988-ə qədər, yəni 105 ədəd və ya 
11,9%, məbləği isə 1 689 089,0 manatdan 1 827 820,1 manata qədər, yəni 138 731,1 
manat və ya 8,2% artmışdır (Diaqram 3-4). 

Auditor təşkilatları  və sərbəst auditorlar tərəfindən                                                   
bağlanmış müqavilələrin sayı 

 

Diaqram 3. 
Auditor təşkilatlarıı və sərbəst auditorlar tərəfindən                                                   

bağlanmış müqavilələrin məbləği 

 

Diaqram 4. 
 2016-cı il ərzində bağlanmış müqavilələrdən 47 706 104,9 manat məbləğində 

2663-ü yerinə yetirilmişdir. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, 2015-ci il ilə müqayisədə 2016-cı ildə yerinə yetirilmiş 
müqavilələrin sayı 2649-dan 2663-ə qədər, yəni 14 ədəd və ya 0,5%, məbləği 40 601 128,5 
manatdan 47 706 104,9 manata qədər, yəni  7 104 976,4 manat və ya 17,5%, orta məbləği 
isə 15 327,0  manatdan 17 914,4 manata qədər, yəni  2 587,4 manat və ya 16,9% artmışdır 
(Diaqram 5-6);  

 
Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2015-2016-cı illər üzrə  yerinə yetirilmiş 

müqavilələrin sayı                   

 
  Diaqram 5. 

 
Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2015-2016-cı illər üzrə yerinə yetirilmiş 

müqavilələrin məbləği                                                                                                                

 
 Diaqram 6. 

O cümlədən: 
- xarici auditor təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri üzrə yerinə yetirilmiş müqavilə 

sayı 583-dən 447-yə qədər, yəni 136 ədəd və ya 23,3% azalmış, məbləği 30 580 337,8 
manatdan 34 760 889,7 manata qədər, yəni 4 180 551,9 manat və ya 13,7%, orta məbləğ 
isə 52 453,4 manatdan 77 764,8 manata qədər, yəni 25 311,4 manat və ya 48,3% artmışdır; 
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- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 
yerinə yetirilmiş müqavilə sayı 321-dən 328-ə qədər, yəni 7 ədəd və ya 2,2%, məbləği 
5 702 840,9 manatdan 8 415 455,3 manata qədər, yəni 2 712 614,4 manat və ya 47,6%, 
orta məbləğ isə 17 765,9 manatdan 25 656,9 manata qədər, yəni 7 891,0 manat  və ya 
44,4% artmışdır; 

- yerli auditor təşkilatları üzrə yerinə yetirilmiş müqavilə sayı 1001-dən 1048-ə 
qədər, yəni 47 ədəd və ya 4,7%, məbləği 3 013 660,8 manatdan 3 145 370,1 manata qədər, 
yəni 131 709,3 manat və ya 4,4% artmış, orta məbləğ isə 3 010,6 manatdan 3 001,3 
manata qədər, yəni 9,3 manat və ya 0,3% azalmışdır; 

- sərbəst auditorlar üzrə yerinə yetirilmiş müqavilə sayı 744-dən 840-a qədər, yəni       
96 ədəd və ya 12,9%, məbləği 1 304 289,0 manatdan 1 384 389,8 manata qədər, yəni 
80 100,8 manat və ya 6,1% artmış, orta məbləğ isə 1 753,1 manatdan 1 648,1 manata 
qədər, yəni 105,0 manat və ya 6,0% azalmışdır. 

Beləliklə, 2015-2016-cı illər üzrə aparılan müqayisələr aşağdakı nəticələri aşkar 
etmişdir: 

1)  Yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayına görə: 
- xarici auditor təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri (“Böyük dördlük”) üzrə 22,0%-

dən 16,8%-ə qədər azalmış; 
- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 

12,1%-dən  12,3%-ə qədər artmış; 
- yerli auditor təşkilatları  üzrə 37,8%-dən  39,4 %-ə qədər artmış; 
- sərbəst auditorlar  üzrə  28,1%-dən  31,5%-ə qədər artmışdır (Diaqram 7). 

 
2015-2016-cı illər üzrə göstərilmiş auditor xidmətinin 

say etibarı ilə xüsusi çəkisi 
           

 

Diaqram 7. 

2) Yerinə yetirilmiş müqavilələrin məbləğinə görə: 
- xarici auditor təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri (“Böyük dördlük”) üzrə 75,3%-

dən 72,9%-ə qədər azalmış; 
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- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 
14,0%-dən 17,6%-ə qədər artmış; 

- yerli auditor təşkilatları üzrə 7,4%-dən 6,6%-ə qədər azalmış; 
- sərbəst auditorlar  üzrə 3,2%-dən 2,9%-ə qədər azalmışdır (Diaqram 8). 
 

2015-2016-cı illər üzrə göstərilmiş auditor xidmətinin həcm etibarı ilə xüsusi 
çəkisi 

 

 Diaqram 8. 
2016-cı il üzrə 67 522 məcburi audit obyektindən 1522-si (2,3%-i) auditdən keçmişdir 

(Cədvəl 1).   
                                                                                                       Cədvəl 1.   

Məcburi audit 
subyektinin 

təşkilati-hüquqi 
forması 

Respublika üzrə 
məcburi audit 
subyektlərinin 

sayı 

2016-cı il üzrə 
məcburi 
auditdən 

keçən 
təsərrüfat 

subyektinin 
sayı 

auditdən 
keçmə %-i 

2015-ci il üzrə 
məcburi 

auditdən keçən 
təsərrüfat 

subyektinin sayı 

auditdən 
keçmə %-i 

2015-2016 illər 
artım (+), 
azalma (-) 

(%-lə) 

Səhmdar 
cəmiyyətləri 1546 250 16,2% 284 18,4% -2,2% 

Məhdud 
məsuliyyətli 
cəmiyyətlər 

64246 532 0,8% 805 1,2% -0,4% 

Bələdiyyələr 1608 661 41,1% 599 37,2% 3,9% 

Banklar 48 48 100,0% 43 100,0% 0,0% 

Sığorta təşkilatları 19 19 100,0% 27 100,0% 0,0% 

Siyasi partiyalar 55 12 21,8% 12 21,8% 0,0% 

CƏMİ 67522 1522 2,3% 1770 2,7% -0,4% 

 
Cədvəldən göründüyü kimi, 2015-2016-cı illər ərzində məcburi audit subyektlərinin 

təşkilati-hüquqi forması üzrə göstərilmiş auditor xidmətlərinin təhlili nəticəsində müəyyən 
edilmişdir ki, 2015-ci il ərzində respublika üzrə 67 522 məcburi audit obyektindən 1770-i 
(2,7%-i), 2016-cı ildə isə 1522-si (2,3%-i) auditdən keçmişdir. 2015-2016-cı illər müqayisə 
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edildikdə məcburi auditdən keçən təsərrüfat subyektlərinin sayında 0,4% azalma müşahidə 
edilmişdir. 

Beləliklə, 2015-2016-cı illər üzrə auditdən keçməyə dair aparılan müqayisələr 
aşağdakı nəticələri aşkar etmişdir: 

- səhmdar cəmiyyətləri üzrə 18,4%-dən 16,2%-ə qədər azalmış; 
- məsulliyətli cəmiyyətləri üzrə 1,2%-dən 0,8%-ə qədər azalmış; 
- bələdiyyələr üzrə 37,2%-dən  41,1 %-ə qədər artmışdır. 
 
 
 

V. ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİNATI VƏ KORRUPSİYAYA QARŞI 
MÜBARİZƏ 

 

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün 
 Milli Fəaliyyət Planı” üzrə: 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2016-cı il 27 aprel tarixli 
1993 nömrəli sərəncamının 2-ci bəndinin tələbinə uyğun olaraq həmin sərəncamla təsdiq 
edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda 
nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı Auditorlar Palatasının 2016-cı il 19 
sentyabr tarixli 1/32 nömrəli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
Tədbirlər Planı” (2016-2018-ci illər) təsdiq edilmiş və Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə İş 
Planına daxil edilmişdir. “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli 
Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası ilə bağlı ətraflı məlumatlar hesabatın III 
“Auditorlar Palatasının dövlət proqramlarında iştirakı” bölməsində verilmişdir (səh.8-13).  

 

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 

 2017 – 2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” üzrə: 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2016-cı il 18 noyabr 

tarixli  2451 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizəyə dair 2017–2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası ilə əlaqədar 
olaraq Auditorlar Palatasının “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 
2017–2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatasına icrasının təmin edilməsi tövsiyə olunan tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə” 
2016-cı il 22 noyabr tarixli 1/51 nömrəli sərəncamı təsdiq edilmişdir. Həmin sərəncamın 
icrasını təmin etmək məqsədilə “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 
2017–2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatasına icrasının təmin edilməsi tövsiyə olunan işlərin həyata keçirilməsinə dair” 
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Tədbirlər Planı hazırlanmış və Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planına daxil 
edilmişdir.  

Auditorlar Palatasının şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə 
istiqamətində səlahiyyətli dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq əlaqələri dövlət sifarişləri 
formasında 2016-cı ildə də davam etdirilmişdir. Belə ki, həmin orqanlardan daxil olmuş 28 
müraciət əsasında yoxlamaların aparılmasına sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 
nümayəndələri cəlb olunmuş, başa çatmış yoxlamaların nəticələrinə dair tərtib olunmuş 
materialların aidiyyatı orqanlara təqdim edilməsi təmin olunmuşdur. Bu müraciətlər 
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğundan, Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroru 
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsindən,  Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətindən, Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi 
Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsindən, 
Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyi Bələdiyyələrlə iş Mərkəzindən, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon 
Məhkəməsindən, Şəki Apellyasiya Məhkəməsindən, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon 
Məhkəməsindən, Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsindən, Bakı şəhəri Nizami Rayon 
Məhkəməsindən, Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsindən, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon 
Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin 
İbtidai Araşdırılması Departamentinin İstintaq idarəsindən daxil olmuşdur. 

 

“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyası 
 (2012-2020-ci illər)” üzrə: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ”Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün 
Milli Fəaliyyət Planı”nın 13.2-ci bəndinə əsasən hazırlanmış “Azərbaycan Respublikasında 
auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasında (2012-2020-ci illər)” 2016-cı il üzrə nəzərdə 
tutulmuş tədbirlərin icrası istiqamətində Auditorlar Palatası tərəfindən aşağıdakı müvafiq 
işlər görülmüşdür: 

Konsepsiyanın I “Auditor xidmətinin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi” 
bölməsinə və Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 1.2-ci “Audit qanunvericiliyinə 
dair normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və müzakirəsi” bəndinin 1.2.1-ci 
“Beynəlxalq Audit Standartlarının tələbləri nəzərə alınmaqla “Auditor fəaliyyəti haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi üzərində işlərin başa çatdırılması” 
yarımbəndinə uyğun olaraq Beynəlxalq Audit Standartlarının tələbləri və auditor xidməti 
sahəsində qanunvericilik aktlarına edilmiş son dəyişikliklər nəzərə alınmaqla hazırlanmış 
“Auditor fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsi 2016-cı ilin 4 iyul 
tarixində  Auditorlar Palatasının Şurasında müzakirə edilərək, onun 277/1 saylı qərarı ilə 
bəyənilmiş və Auditorlar Palatasının internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

“Auditor fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi 2016-cı ilin 
21 noyabr tarixində Auditorlar Palatası Şurasının iclasında müzakirə olunaraq göstərilmiş 
təkliflər nəzərə alınmaqla layihənin ingilis dilinə tərcümə edilməsi və rəy bildirilməsi 
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məqsədilə  Palatanın əməkdaşlıq etdiyi xarici ölkələrin mühasibat və audit qurumlarına və 
üzv olduğu Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) və Avropa Mühasiblər və 
Auditorlar Federasiyasına (EFAA) göndərilməsi barədə 281/1 nömrəli qərar qəbul edilmiş və 
icrası təmin edilmişdir. 

Konsepsiyanın I bölməsinin 5-ci “Auditin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi üzrə 
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi üzrə müvafiq təkliflərin hazırlanması”, VII 
“Auditdə şəffaflığın artırılması, haqsız rəqabət və korrupsiyaya qarşı mübarizə” bölməsinin 
2-ci “Çirkli pulların yuyulması və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanlarla auditorların 
əməkdaşlığının gücləndirilməsi” və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-ci 
il üzrə  iş planının 3.4-cü “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorların korrupsiyaya qarşı 
mübarizə işinin təşkili üzrə Metodik göstərişlərin hazırlanması” bəndlərinə uyğun olaraq 
“Korrupsiyaya qarşı mübarizədə auditin təşkili üzrə Metodik Göstəriş”in layihəsi hazırlanmış, 
Palata Şurasının 2016-cı il 26 may tarixli iclasında müzakirə edilərək onun 276/7 saylı qərarı 
ilə  bəyənilmiş və auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən tətbiqi məqsədəmüvafiq 
hesab edilmişdir.  

Konsepsiyanın I bölməsinin 5-ci “Auditin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi üzrə 
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi üzrə müvafiq təkliflərin hazırlanması”, VII 
“Auditdə şəffaflığın artırılması, haqsız rəqabət və korrupsiyaya qarşı mübarizə” bölməsinin 
6-cı “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları qarşısında yaratdığı öhdəliklərin tam 
yerinə yetirilməsinin davamlı təminatı” və Auditorlar Palatasının 2016-ci il üzrə  iş planının 
3.5-ci “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair Metodiki 
tövsiyələr”in hazırlanması bəndlərinə uyğun olaraq “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən 
tətbiqinə dair Metodik Tövsiyələr”in layihəsi hazırlanmış və Palata Şurasının 2016-cı il 26 
may tarixli Şura iclasında müzakirə  edilərək onun 276/6 saylı  qərarı ilə bəyənilərək auditor 
təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən tətbiqi məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. Həmin 
Metodik tövsiyələr Palatanın internet səhifəsində  yerləşdirilmiş və xidməti fəaliyyətlərində 
tətbiq olunmaq məqsədilə 2016-cı ilin 2 avqust tarixində auditor təşkilatlarına və sərbəst 
auditorlara  göndərilmişdir. 

“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununu və “Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməni rəhbər tutaraq “Azərbaycan 
Respublikasında  auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2012-2020-ci illər)”  II “Auditor 
fəaliyyətinin idarə olunması, tənzimlənməsi və auditin institusional potensialının 
gücləndirilməsi” bölməsində nəzərdə tutulan tədbirlərin  icrasını təmin etmək məqsədilə,  
“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin  Əsasnamələrinin  və 
onların əməkdaşlarının  vəzifə borclarının təsdiq edilməsi barədə” Palata sədrinin 2016-cı il 
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29 yanvar tarixli 1/3 saylı sərəncamı ilə Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma, Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarələrinin, Analitik 
informasiya və təhlil şöbəsinin Əsasnamələri və onların əməkdaşlarının vəzifə borcları  
təsdiq edilmişdir. 

Konsepsiyanın I “bölməsinin 6-cı və Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 
1.2.3-cü “Maliyyə nəzarəti, mühasibat uçotu və audit üzrə qanun layihələrinin 
hazırlanmasında iştirak edilməsi və ya rəy verilməsi” bəndinin icrası ilə əlaqədar işlər 
müntəzəm icra olunur. 

Konsepsiyanın II “Auditor fəaliyyətinin idarə olunması, tənzimlənməsi və auditin 
institusional potensialının gücləndirilməsi” bölməsinin 1-ci “Auditorlar Palatasının fəaliyyəti 
barədə ictimaiyyətin müntəzəm məlumatlandırılması”, Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə 
iş planının 7.7-ci “Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin müntəzəm 
məlumatlandırılması” və 8.4-cü “Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə fəaliyyətinin 
nəticələrinə dair hesabatın hazırlanması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə çatdırılması” 
bəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədilə işçi qrupu tərəfindən Auditorlar Palatası 
Şurasının 2012-ci il  18 dekabr tarixli 238/7 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Azərbaycan  
Respublikası  Auditorlar  Palatasının fəaliyyəti barədə illik hesabatın və məruzənin strukturu, 
hazırlanması və nəşri haqqında” Təlimata uyğun olaraq hazırlanmış hesabat Palata 
Şurasının “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə fəaliyyətinin 
yekunlarının nəticələri barədə” 2016-cı il 30 mart tarixli 275/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilərək 
nəşr etdirilmiş, 2016-cı il 22 aprel tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına və aidiyyatı qurumlara təqdim edilmişdir. 

Hesabatın qısa icmalı Azərbaycan və ingilis dillərində Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilmiş və “İqtisadiyyat” qəzetinin 2016-cı il 6-12 may tarixli nömrəsində dərc 
etdirilmişdir. 

Konsepsiyanın II bölməsinin 3-cü “Auditor xidməti sahəsində qadağaların beynəlxalq 
təcrübəyə uyğunlaşdırılması” və 4-cü “Şəffaf araşdırma və sanksiyalar sisteminin tətbiqi” 
bəndlərinə və Auditorlar Palatası Şurasının “Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam 
tədbirləri sistemi üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi barədə” 2015-ci il 25 
noyabr tarixli 269/1 nömrəli qərarının 3-cü bəndinə əsasən “Auditor xidməti sahəsində 
araşdırma aparılması və intizam tədbirlərinin tətbiq edilməsinə dair Qayda”nın layihəsi 
hazırlanmış və rəhbərliyə təqdim edilmişdir.  

Konsepsiyanın II bölməsinin 7-ci “Auditorların fəaliyyətinə kənar nəzarətin təmin 
edilməsi üçün müvafiq hüquqi və institusional tədbirlərin həyata keçirilməsi”, Auditorlar 
Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 3.2-ci “Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının fəaliyyətinə ictimai nəzarətə dair” Əsasnamənin tətbiqi üzrə tədbirlərin 
görülməsi” və 3.7-ci “Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə ictimai nəzarətin təşkili üzrə zəruri 
tədbirlərin həyata keçirilməsi” bəndlərinin icrası ilə əlaqədar olaraq İctimai Şuraya seçkilərin 
keçirilməsinə dair elan layihəsi hazırlanmış, Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmiş və 
seçkiyə qatılacaq şəxslər barəsində ərizənin, seçki bülleteninin, seçkinin nəticələrinə dair 
protokolun formalarının layihəsi hazırlanmış və rəhbərliyə təqdim edilmişdir.   
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Auditorlar Palatası sədrinin “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası yanında 
İctimai Şuraya seçkilərin təşkili və keçirilməsi məqsədilə seçki komissiyasının yaradılması 
barədə” 2016-cı il 26 oktyabr tarixli 1/40 saylı sərəncamı ilə 9 nəfərdən ibarət Seçki 
Komissiyası yaradılmışdır.  

Konsepsiyanın II bölməsinin 11-ci “Yeni üzvlərin cəlb edilməsi” yarımbəndinə əsasən, 
Palataya daxil olunan ərizə və müraciətlərə baxılaraq, yeni üzvlərin qəbul olması üçün 
müəyyən işlər görülür və 2016-cı ildə Palataya 21 təşkilat, 35 sərbəst auditor, 7 assosiativ 
üzv qəbul olunmuşdur (və ya müddəti  bitmiş icazələr yenidən rəsmiləşdirilmişdir). 

Konsepsiyanın III “Beynəlxalq audit standartlarının tətbiqinin genişləndirilməsi” 
bölməsinin 7-ci “Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (BMF) tərəfindən sərbəst auditor və 
mühasib adları almaq üçün keçiriləcək imtahanlara dair tövsiyələrə uyğun olaraq 
Azərbaycanda auditor adı almaq üçün imtahanların çoxpilləli sisteminin tətbiqi” bəndinə 
əsasən, auditor adı almaq üçün müraciət etmiş şəxslərə çoxpilləli imtahan sistemi tətbiq 
olunur. 

Konsepsiyanın III bölməsinin 9-cu “Beynəlxalq audit standartlarına və peşəkar 
Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə dair son əlavə və dəyişikliklərin müntəzəm olaraq 
auditorların ixtisasartırma kurslarının proqramına daxil edilməsi” bəndinə əsasən, 
Beynəlxalq Audit Standartlarına və Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə dair son əlavə 
və dəyişikliklər ixtisasartırma kursunun proqramına daxil edilmiş və tədris olunmuşdur. 

Konsepsiyanın III bölməsinin 11-ci “Beynəlxalq Audit Standartlarının və Peşəkar 
Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin tətbiqinə dair daimi seminarların təşkili”, Auditorlar 
Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 2.2.1-ci “IFAC-ın Peşəkar Mühasiblərin Etika 
Məcəlləsinin tərcüməsi, redaktəsi və tətbiqi” və 2.2.2-ci “Beynəlxalq Audit Standartlarına 
2014-cü ildə edilmiş əlavə və dəyişikliklərin tərcüməsi, redaktəsi və tətbiqi” bəndlərinin icrası 
ilə əlaqədar həmin standartlara edilmiş əlavə və dəyişikliklər ingilis dilindən Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilmiş, redaktə işləri  başa çatdırılmış və tətbiq edilmək məqsədilə Palatanın 
internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

Konsepsiyanın IV “Auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi” bölməsinin 3-cü “Etik 
prinsiplərə riayət edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi”, VI “Auditin təşkili” bölməsinin 19-
cu “Etik prinsiplərə riayət edilməsinə nəzarət sisteminin tətbiqi”, VII “Auditdə şəffaflığın 
artırılması, haqsız rəqabət və korrupsiyaya qarşı mübarizə” bölməsinin 5-ci “Etik prinsiplərə 
riayət edilməsinə nəzarət sisteminin tətbiqi”, XII “Təhlil, tədqiqat və sosioloji sorğular” 
bölməsinin 3-cü “Auditorların peşə etikası qayda və normalarına riayət etməsinə dair xüsusi 
tədqiqatların aparılması” və Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 3.8-ci 
“Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət olunmasına 
nəzarət və bu barədə illik hesabatın hazırlanması” bəndlərinə uyğun olaraq, “Auditorlar 
Palatasının üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət olunmasına nəzarət və bu 
barədə illik hesabat” hazırlanmış və Palata Şurasının 2016-cı il 27 dekabr tarixli 284/1 
nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir. 

Konsepsiyanın IV bölməsinin 4-cü “Auditor fəaliyyətinə kənar nəzarətin təmin edilməsi 
üçün müvafiq hüquqi və institusional tədbirlərin həyata keçirilməsi” bəndinin icrası ilə 
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əlaqədar olaraq, auditin keyfiyyətinə kənar nəzarətlə bağlı beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş və 
“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə 
Qaydalar”ın layihəsi işçi qrupu tərəfindən hazırlanmış və Palata Şurasının 2016-cı il 30 
sentyabr tarixli 279/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Konsepsiyanın VI “Auditin təşkili” bölməsinin və Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş 
planının 1.19-cu “Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin 
görülməsi” bəndinə dair hazırlanmış plan-proqramın 1-ci “Məcburi auditin obyekti olan 
təsərrüfat subyektlərindən auditdən keçməyənlərin müəyyən edilməsi” yarımbəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədilə, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə 2016-cı ilin 
22 avqust tarixində məktub göndərilmişdir. 

Vergilər Nazirliyinin məlumatları əsasında Auditorlar Palatasında məcburi auditdən 
keçməyən təsərrüfat subyektlərinin aşkar edilməsi, auditdən yayınmanın qarşısının alınması 
və inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə bağlı mexanizmlərin müəyyən edilməsi üçün elektron baza 
yaradılmış və auditdən keçməyən təsərrüfat subyektlərinin siyahısı müəyyən edilmişdir. 
Auditorlar Palatası tərəfindən auditdən yayınmanın qarşısının alınması məqsədilə auditdən 
keçməyən təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinə müraciət məktubu göndərilmişdir. 

Vergilər Nazirliyi ilə Auditorlar Palatası arasında 2003-cü il 25 iyun tarixdə imzalanmış 
Partnyorluq Sazişinin müddəalarından irəli gələn vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə 
nazirlikdən məcburi auditin obyektləri olan və auditdən keçməyən təsərrüfat subyektlərinə 
elektron kargüzarlıq vasitəsilə xəbərdarlıq məktubu göndərilməsinə dair göstəriş verilməsi 
xahiş edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün 
Milli Fəaliyyət Planı”nın 13-cü “Audit xidmətinin təkmilləşdirilməsi” bölməsinin 13.3-cü 
“Məcburi auditdən yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə bağlı mexanizmlərin 
müəyyən edilməsi üçün tədbirlər görülməsi” bəndinin icrası Vergilər Nazirliyinə və Auditorlar 
Palatasına həvalə edilmişdir.      

Vergilər Nazirliyinin 2016-cı il 15 sentyabr tarixli məktubu ilə Auditorlar Palatasına 
məlumat verilmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinin tələblərinə 
uyğun olaraq məcburi auditdən keçməli olan vergi ödəyicilərinin siyahısı müəyyən edilmiş 
və Palata tərəfindən təqdim edilən müraciətin mövzusuna uyğun olaraq məcburi auditdən 
keçməli olan 22094 vergi ödəyicisinin nazirliyin məlumat bazasında olan mobil telefon 
nömrələrinə Vergilər Nazirliyinin çağrı mərkəzi vasitəsilə qısa mesajlar (SMS) 
göndərilmişdir. 

Konsepsiyanın VI bölməsinin 28-ci “Dövlət nəzarəti ilə kənar audit arasında qarşılıqlı 
əlaqələrin daha təkmil qurulmasının təmin edilməsi” bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə Auditorlar Palatası arasında 
əməkdaşlıq münasibətlərinin yaradılması məqsədilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatasına məktub göndərilmiş və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. 

Konsepsiyanın IX “Auditin tətbiqi və təşviqi” bölməsinin 2-ci “Auditorlar Palatasının 
rəsmi internet səhifəsinin imkanlarının və funksiyalarının genişləndirilməsi vasitəsilə 
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maarifləndirmə və məlumatlandırma, habelə, interaktiv sorğuların aparılması” bəndinin və 
Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 7.2-ci “Auditorlar Palatasının internet 
səhifəsinin təkmilləşdirilməsi” bəndinin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Xüsusi 
Dövlət Mühafizə Xidmətinin Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət  Agentliyi ilə 
Auditorlar Palatası arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən Palatanın “audit.gov.az” internet 
resursu audit edilmiş və aşkar olunmuş  çatışmazlıqlar  müvafiq sertifikata malik olan 
“İnfosecurity” şirkəti tərəfindən aradan qaldırılmışdır. Palatanın internet səhifəsi müntəzəm 
olaraq təkmilləşdirilir və onun fasiləsiz fəaliyyəti Azərbaycan, ingilis və rus dillərində  
mütəmadi təmin edilir. Palatanın 27 bölmədən ibarət internet səhifəsində 2016-cı il ərzində 
38 halda materiallar - Palatanın 2016-cı il üzrə iş planı, Palata Şurasının qərarları, Palata 
sədrinin əmr və sərəncamları, xəbərlər, elanlar, yeniliklər, yubiley tədbirləri və s. 
yerləşdirilmişdir. 

Konsepsiyanın XI “Nəşrlər, seminar və konfransların keçirilməsi” bölməsinin 6-cı 
“Müvafiq ali təhsil müəssisələrində gənc auditor kadrlarının hazırlanması işinə dəstək və 
peşənin təbliği” bəndinə əsasən, 2016-ci il üzrə iş planının 4.7-ci “Audit və mühasibat uçotu 
üzrə tədris proqramının hazırlanmasında ali təhsil müəssisələrinə əməli köməkliyin 
göstərilməsi” bəndinə uyğun olaraq, təsdiq edilmiş plan-proqramın 3-cü “Audit və mühasibat 
uçotu üzrə tədris proqramlarının və metodik göstərişlərin layihələrinin birgə hazırlanması və 
təkmilləşdirilməsi” yarımbəndinə, 4-cü “Hazırlanmış tədris materiallarının müvafiq 
tərəfdaşlarla müzakirəsi və razılaşdırılması” yarımbəndinə əsasən, xarici təcrübədən 
yararlanmaq məqsədi ilə müxtəlif xarici universitetlərin tədris proqramları, dərs vəsaitləri və 
təlim proqramları araşdırılmış və toplanmış materiallardan yararlanaraq yeni tədris proqramı 
hazırlanaraq, müxtəlif tərəfdaşlara göndərilmişdir.  

 
 
 

VI. AUDİTOR XİDMƏTİNİN KEYFİYYƏTİNƏ KƏNAR NƏZARƏT 
 

Auditorlar Palatasının “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” 
Əsasnaməsinə uyğun olaraq sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının apardıqları auditin 
keyfiyyətini yoxlamaq səlahiyyəti vardır. Eyni zamanda “Auditor xidməti haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda sərbəst auditorlardan və auditor təşkilatlarından 
auditor yoxlamalarını və digər auditor xidmətlərini keyfiyyətli həyat keçirmək, auditin 
aparılması zamanı aşkar edilmiş bütün pozuntular, mühasibat uçotunun aparılması və 
hesabatların tərtibi ilə bağlı nöqsanlar haqqında sifarişçinin rəhbərliyinə məlumat vermək 
tələb olunur. 2010-cu ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasında tətbiqinə başlanılmış 
Beynəlxalq Audit Standartlarında (BAS) da auditorların apardıqları auditlərin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinə dair konkret vəzifə və tələblər müəyyənləşdirilmişdir. 

Bu istiqamətdə Auditorlar Palatasında auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və 
keyfiyyətə nəzarətin həyata keçirilməsi istiqamətində bir sıra sənədlər işlənib hazırlanmış və 
təsdiq edilmişdir. 
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Bununla belə son dövrlərdə audit təcrübəsində baş vermiş yeniliklər auditorların 
qarşısında duran vəzifələrin müasir şəraitə uyğun olaraq daha da genişləndirilməsi BAS-ın 
yeni tələb və prinsiplərinin qəbul edilməsi auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin 
təkmilləşdirilməsini aktuallaşdırmışdır. Bu mənada auditor təşkilatlarında və sərbəst 
auditorların fəaliyyətində daxili nəzarət sisteminin tətbiqi ilə yanaşı xidmətin keyfiyyətinə 
kənar nəzarətin daha da təkmilləşdirilməsi zərurəti yaranmışdır. Bu qaydalar həmin 
tələblərə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
Auditorlar Palatasının 20-ci ildönümü münasibəti ilə Palatanın kollektivinə və üzvlərinə 
ünvanladığı 2016-cı il 4 aprel tarixli təbrik məktubundan irəli gələn vəzifələrin icrasına dair 
Auditorlar Palatası Şurasının 2016-ci il 26 may tarixli 276/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş 
tədbirlər planının 5-ci  “Auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə təxirəsalınmaz 
tədbirlərin işlənib hazırlanması” bəndinə, habelə  Azərbaycan Respublikasında auditor 
xidmətinin inkişaf Konsepsiyasında (2012-2020-ci illər) həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş 
tədbirlərin icrasının təqvim planının 4.1-ci “Auditin keyfiyyətinə nəzarətə dair beynəlxalq 
standartların tətbiqinin genişləndirilməsi”, 4.3-cü “Etik prinsiplərin həyata keçirilməsi” və 4.4-
cü “Auditor fəaliyyətinə kənar nəzarətin təmin edilməsi üçün müvafiq hüquqi, institusional 
tədbirlərin həyata keçirilməsi” bəndlərinə, Auditorlar Palatasının 2016-ci il üzrə iş planının 
3.1-ci “IFAC-ın 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələblərinə (SMO) müvafiq olaraq təsdiq edilmiş 
plana əsasən auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin aparılması və onun nəticələrinə dair 
icmalın hazırlanması”, Beynəlxalq Audit Standartlarına, Peşəkar Mühasiblərin Etika 
Məcəlləsinə, 1 saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartına, 1 saylı Üzvlük Öhdəlikləri 
Bəyannaməsinə, Auditorlar Palatası sədrinin “Auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət 
sisteminin yaxşılaşdırılması” haqqında 2016-cı il 8 iyun tarixli 1/20 nömrəli sərəncamına  
əsasən “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə 
Qaydalar”, ona əlavə olunan Anketlər və Konfidensiallıq Bəyannaməsi hazırlanmış və 
Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 30 sentyabr tarixli 279/2 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmişdır. 

Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 4 iyul tarixli 277/5 saylı “Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin 2016-cı il 
üzrə dəqiqləşdirilmiş iş planının və keyfiyyətə nəzarət komitəsinin müfəttişlərinin siyahısının 
təsdiqi” barədə qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 
aparılmış auditlərin keyfiyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə Plan-qrafik”ə əsasən 
2016-cı il ərzində 10 auditor təşkilatının və 11 sərbəst auditorun son 3 ildə apardığları 
auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə uyğunluğu 
yoxlanılmışdır. 

Bütün yoxlamaların nəticələri Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin iclaslarında müzakirə 
edilmiş və müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.  

Bundan başqa, fəaliyyətləri yoxlanılmış auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst 
auditorlara aşkar olunmuş nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədi ilə 
məktublar göndərilmişdir. 
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2016-cı il üzrə auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarətin aparılması və onun 
nəticələri Auditorlar Palatası Şurasında müzakirə edilmiş və 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/1  
saylı  qərar qəbul edilmişdir. Bu qərarın 3-cü bəndinə əsasən xidmət göstərərkən üç və 
daha çox Beynəlxalq Audit Standartının tələblərinə riayət etməyən və fəaliyyətlərində ciddi 
nöqsan və çatışmazlıqların aşkar olunduğunu nəzərə alaraq 6 auditor təşkilatına və 6 
sərbəst auditora ciddi xəbərdarlıq edilmiş və gələcəkdə belə hallara yol verərlərsə onların 
barələrində daha təsirli tədbirlər görüləcəyi nəzərlərinə çatdırılmışdır. Həmin auditor 
təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq Audit 
Standartlarının tələblərinə uyğunluğunun 2017-ci ildə təkrar yoxlanılması barədə qərar 
qəbul edilmişdir. 

Auditorlar Palatası sədrinin “Auditor xidmətinin keyfiyyətə nəzarət sisteminin 
yaxşılaşdırılması” haqqında 2016-cı il 8 iyun tarixli 1/20 saylı sərəncamına uyğun olaraq 
hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 30 
sentyabr tarixli 279/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında auditor 
xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə yeni Qaydalar”ın tətbiqi barədə 2016-cı il 27 
oktyabr tarixində sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının iştirakı ilə Auditorlar 
Palatasında seminar keçirilmişdir. 

Seminar barədə ətraflı məlumat hesabatın VII “Auditor kadrlarının hazırlanması və 
peşə-ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi” bölməsində verilmişdir (səh.39-40). 

Auditorlar Palatası sədrinin "Auditorlar Palatasının internet səhifəsinin 
təkmilləşdirilməsi barədə" 2016-cı il 25 noyabr tarixli 1/52 saylı sərəncamına uyğun olaraq, 
Palatanın internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsini təmin etmək məqsədi ilə sərəncamın 2.3-
cü bəndinə əsasən "Keyfiyyətə nəzarət" bölməsinin yaradılması təmin edilmişdir. 

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsi 
Keyfiyyətə nəzarət komitəsi Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü il 11 oktyabr tarixli 

245/1saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir.  
Komitənin məqsədi “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamə”yə, 
“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə Qayda”ya, 
Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS), Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə (Etika 
Məcəlləsi), Üzvlük Öhdəlikləri Bəyannaməsinə (ÜÖB) uyğun olaraq və qüvvədə olan 
qanunvericilik aktlarının tələblərinin həyata keçirilməsi, auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar 
nəzarətin təmin edilməsi və Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətini həyata 
keçirməyə səlahiyyəti olan Auditorlar Palatasının üzvləri, auditor təşkilatları və ya sərbəst 
auditor tərəfindən peşə standartlarına və müvafiq etik tələblərə riayət olunmasını təmin 
etmək üçün kənar nəzarətin həyata keçirilməsindən ibarətdir. 

“Auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət sisteminin yaxşılaşdırılması haqqında” 
Auditorlar Palatası sədrinin 2016-cı il 8 iyun tarixli sərəncamına uyğun olaraq, Auditorlar 
Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin 2016-cı il üçün dəqiqləşdirilmiş iş 
planının  və  Keyfiyyətə nəzarət müfəttişlərinin siyahısı  Auditorlar Palatası Şurasının 2016-
cı il 4 iyul tarixli 277/5 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 
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Auditorlar Palatasının və Palata Şurasının 2016-cı il üzrə iş planlarının müvafiq 
bəndlərinə uyğun olaraq, Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin 2016-cı il üzrə iş planı təsdiq 
edilmiş və icraya yönəldilmişdir.  

2016-cı hesabat ilində Keyfiyyətə nəzarət komitəsi öz fəaliyyətini aşağıdakı  
istiqamətdə qurmuşdur:  

- “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair Milli Fəaliyyət Planına əsasən hazırlanmış, 
icrası Auditorlar Palatasına tapşırılmış “Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla auditor 
xidmətinin inkişaf konsepsiyası”nda (2012-2020-ci illər) nəzərdə tutulmuş tədbirlərin yerinə 
yetirilməsi işində iştirak etmək;  

- Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) üzvlük tələblərinin Palata qarşısında 
yaratdığı öhdəlikləri yerinə yetirmək məqsədilə auditorları Beynəlxalq Audit Standartlarında 
baş verən dəyişikliklər barədə məlumatlandırmaq və əyani vəsaitlərlə təmin olunmasının 
təşkili işində iştirak etmək;  

- auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidməti göstərilməsi ilə 
əlaqədar onlar barəsində Keyfiyyətə nəzarət komitəsinə daxil olmuş şikayət məktublarının 
və ərizələrin araşdırılması;  

- auditor təşkilatları və sərbəst auditorların apardıqları auditor yoxlamalarının 
keyfiyyətinə nəzarətin təşkili.  

  Komitənin fəaliyyəti ilə bağlı bəzi məlumatlar hesabatın “Auditor xidmətinin 
keyfiyyətinə kənar nəzarət” bölməsində verilmişdir. 

 
 

VII. AUDİTOR KADRLARININ HAZIRLANMASI VƏ 
PEŞƏ-İXTİSAS SƏVİYYƏSİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ 

 
Azərbaycanda beynəlxalq tələblərə uyğun fəaliyyət göstərməyə qadir olan auditor 

kadrların hazırlanması, onların peşə-ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi və təkmilləşdirilməsi 
məsələləri Palatanın fəaliyyətində mühüm istiqamətlərdən birini təşkil edir. 

 
Auditor adı almaq üçün imtahanların keçirilməsi 

2016-cı və 2017-ci ilin I rübü ərzində icazələrinin qüvvədə olma müddətinin başa 
çatması ilə əlaqədar müvafiq işlərin təşkili barədə qrafik təsdiq edilmişdir. Həmin qrafikə 
əsasən auditor adı almaq üçün və auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazələrinin 
qüvvədə olma müddətinin başa çatması ilə bağlı ikipilləli imtahanlar keçirilmişdir. 2016-cı ilin 
18 iyun və 1 iyul tarixlərində I və II pillə üzrə keçirilən imtahanlardan icazələrinin müddəti 
başa çatmış 7 nəfər və auditor adı almaq üçün müraciət etmiş 4 nəfər  müvəffəq nəticə əldə 
etmiş, o cümlədən, Palata Şurasının  2016-cı il 26 may tarixli 276/9 saylı “Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazələrinin qüvvədə 
olma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan barədə” qərarına əsasən, 
icazələrinin qüvvədəolma  müddətinin başa çatması ilə bağlı 24 nəfər imtahan haqqından və 
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imtahandan azad edilərək onların icazələrinin qüvvədəolma müddəti növbəti 5 il müddətinə 
yenidən rəsmiləşdirilmişdir. Bundan başqa, 2016-cı il 17 və 24 dekabr tarixlərində I və II pillə 
üzrə keçirilən imtahanlardan auditor adı almaq üçün müraciət etmiş 9 nəfər və icazələrinin 
müddəti bitmiş 3 nəfərin hamısı müvəffəq nəticə əldə etmişdir, o cümlədən, Palata 
Şurasının 2016-cı il 5 dekabr tarixli 282/6 saylı “Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazələrin qüvvədə olma müddətinin başa çatması 
ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan barədə” qərarına əsasən, icazələrinin qüvvədəolma  
müddətinin başa çatması ilə bağlı 18 nəfər imtahan haqqından və imtahandan azad edilərək 
onların icazələrinin qüvvədəolma müddəti növbəti 5 il müddətinə yenidən rəsmiləşdirilmişdir. 

 Ümumilikdə isə il ərzində auditor adı almaq üçün və icazələrinin müddəti başa çatmış 
auditorlara keçirilən imtahanlarda 23 nəfər iştirak etmiş və hər biri müvəffəq nəticə əldə 
etmişdir.  

Ötən illə müqayisədə 2016-cı ildə  auditor adı almaq üçün və auditor fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq üçün icazələrinin qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə bağlı keçirilən 
imtahanların nəticələri aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 
 

Auditorların  ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi 
Tədris və davamlı peşə təhsili proqramlarında qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə 

alınmaqla 2016-cı il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramı, qrafiki və 
auditorların qruplar üzrə siyahısı hazırlanmış və Palata Şurasının iclasında müzakirə 
edilərək təsdiq edilmişdir. Təsdiq edilmiş proqram və qrafikə əsasən auditorlara I və II 
qruplar üzrə 2016-cı il 5 sentyabr tarixindən 4 oktyabr tarixinədək, III, IV və V qruplar üzrə 
isə 10 oktyabr tarixindən 8 noyabr tarixinədək ixtisasartırma kursları keçirilmişdir. Kursların 
nəticələrinə dair 2016-cı il 8 oktyabr və 12 noyabr tarixlərində imtahanlar keçirilmişdir. 
İmtahanlarda 114 nəfər iştirak etmiş, 36 nəfər iştirak etməmiş, qaydaların pozulmasına görə 
imtahandan xaric edilən olmamış, imtahanı müvəffəq vermiş şəxslərin sayı 100 nəfər olmuş, 
imtahanı müvəffəq verməmiş şəxslərin sayı isə 14 nəfər olmuşdur. 

2016-cı ildə ötən illə müqayisədə I, II, III, IV və V qruplar üzrə auditorların 
ixtisasartırma kurslarının nəticələrinə dair keçirilmiş imtahanların nəticələri aşağıdakı kimi 
olmuşdur: 

0

5

10

15

20

25

İmtahanda iştirak etmiş 
şəxslər

İmtahanı müvəffəq vermiş 
şəxslər

18

8

23

21

2015

2016

29 
 



            
 

Daxili auditor  kurslarının  keçirilməsi 
Təsərrüfat subyektlərinin idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə daxili 

audit xidmətinin təşkilinin və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, daxili auditorların 
hüquq və vəzifələrini müəyyən edən və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin 2007-ci il 29 iyun tarixli Fərmanı ilə qüvvəyə minən “Daxili audit haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin etmək üçün, Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası və Beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitutunun (IIA) 
“Azərbaycan Daxili Auditorlar” İnstitutu tərəfindən daxili auditor kadrlarının hazırlanması 
məqsədilə, 2016-cı ilin 11 aprel tarixindən 11 may tarixinədək müraciət etmiş 12 nəfərə, 
2016-cı il 21 noyabr tarixindən 21 dekabr tarixinədək müraciət etmiş 4 nəfərə, ümumilikdə 
isə 16 nəfərə “Daxili auditin əsaları” mövzusunda təsdiq edilmiş proqram üzrə kurslar 
keçirilmişdir. Kursun sonunda dinləyicilərə sertifikatlar təqdim edilmişdir.                                                                          

 
Auditorların assistent və audit mütəxəssisləri üçün 

  ixtisasartırma kurslarının təşkili 
Auditorlar Palatasının müvafiq iş planına uyğun olaraq “Auditin əsasları” üzrə kursun 

tədris proqramı hazırlanmış və təsdiq edilmişdir. Həmin proqrama uyğun olaraq, bütün 
auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə təşkilatlarında çalışan assistent və mütəxəssislərin 
ixtisasartırma kursunda iştirak etmələri ilə bağlı 2016-cı il 15 aprel tarixində məktublar 
göndərilmiş, 28 auditor təşkilatından 47 nəfər əməkdaşlara  2016-cı il 2 may tarixindən 20 
may tarixinədək kurslar təşkil edilmiş, kursların nəticələrinə görə dinləyicilərə sertifikatlar 
təqdim edilmişdir. 

2016-cı ildə ötən illə müqayisədə auditor təşkilatlarında çalışan assistent və 
mütəxəssislər üçün keçirilmiş ixtisasartırma kurslarının nəticələri aşağıdakı kimi olmuşdur: 
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Auditorlar Palatasının kadr hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq etdiyi qurumlarla      
 və ali təhsil müəssisələri ilə birgə gördüyü işlər 

Auditorlar Palatası kadr hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq etdiyi qurumlarla və ali təhsil 
müəssisələri  ilə bir sıra birgə işlər görmüşdür. O cümlədən: 

• 2016-cı il ərzində aparıcı təşkilat kimi Auditorlar Palatasına daxil olmuş bir neçə elmi 
işlərlə bağlı seminarlar təşkil edilmişdir. 

• Hesabat ili ərzində Auditorlar Palatası tərəfindən maliyyə, mühasibat uçotu və audit 
sahəsində nəşr etdirilmiş ədəbiyyatlar metodoloji yardım etmək məqsədilə Palatanın 
əməkdaşlıq etdiyi ali təhsil müəssisələrinə təqdim edilmişdir. 

• Azərbaycan Respublikasında şəffaflığın artırılması və mövcud imkanlardan daha 
səmərəli istifadə edilməsi istiqamətində həyata keçirilən sistemli tədbirlər, audit və 
mühasibat uçotu sahəsində mütəxəssislərin səviyyəsinin yüksəldilməsinə və Beynəlxalq 
Audit Standartlarına uyğun bilik və təcrübəyə malik kadrların hazırlanmasını, beynəlxalq və 
milli mühasibat uçotu standartlarına keçidlə əlaqədar mühasibat uçotu və audit fənləri üzrə  
tədrisin yenidən təşkili ilə bağlı tədris materiallarının hazırlanması sahəsində işlərin davam 
etdirilməsini və ali məktəblərə bu istiqamətdə dəstək göstərilməsini təmin etmək məqsədilə 
Auditorlar Palatası tərəfindən hazırlanmış “Mühasibat uçotu” və “Audit” fənlərinin tədris 
proqramlarını ali təhsil müəssisələrində “Mühasibat uçotu və audit” ixtisası üzrə təhsil alan 
tələbələrə tədris olunması üçün göndərilməsi təmin olunmuşdur. 

 

2016-cı il ərzində Auditorlar Palatası tərəfindən təşkil olunan seminar, 
simpozium və tədbirlər 

1. Auditorlar Palatasında 2016-cı il 29 yanvar tarixində “Auditin dəyərinin müəyyən 
edilməsi metodikası”na dair seminar keçirilmişdir. 

Seminarda çıxış edən natiqlər auditin dəyərinin müəyyənləşdirilməsində mövcud olan 
qabaqcıl təcrübədən, hazırda tətbiq olunan auditin dəyərinin müəyyənləşdirilməsi 
metodlarından, onun iqtisadi əsaslandırılmasından, habelə tətbiqi ilə bağlı mövcud olan 
problemlərdən danışmışdır. Eyni zamanda onlar Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası Şurasının 2005-ci il 23 dekabr tarixli 159/5 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş 
(Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2009-cu il 26 yanvar tarixli 197/6 
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saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə) “Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlər” 
metodik göstərişin ötən dövr ərzində auditor xidmətinin dəyərinin formalaşdırılmasında, 
xüsusilə audit sifarişçilərində düzgün təsəvvür yaradılmasında əhəmiyyəti qeyd olunmuş, 
lakin həmin sənədin müasir tələblərə və iqtisadi vəziyyətə müvafiq olaraq yenilənməsi 
zərurətini vurğulamışlar. 

Seminar iştirakçıları tərəfindən qeyd olunmuşdur ki, belə tədbirlərin həyata keçirilməsi 
Azərbaycan Respublikası ərazisində auditor xidmətinin Beynəlxalq Audit Standartları 
əsasında davamlı icrasını təmin edəcək və orada müzakirə olunan məsələlər auditor xidməti 
göstərilən zaman obyektivliyin, müstəqilliyin və şəffaflığın artırılması, auditin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi istiqamətində ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən auditor və auditor təşkilatları 
üçün faydalı olacaqdır. 

Seminarda sərbəst auditorlar, auditor təşkilatlarının və digər maraqlı tərəflərin 
təmsilçiləri iştirak etmiş və onların verdikləri suallar cavablandırılmış, peşəkar müzakirələr 
aparılmışdır. 

2. Auditorlar Palatasında 2016-cı il 25 fevral tarixində “Müasir şəraitdə auditin əsas 
vəzifələri” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilmişdir. 

“Dəyirmi masa” zamanı Auditorlar Palatası ilə “Headstart Inrternational” şirkəti 
arasında əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdır. 

“Dəyirmi masa”da “Müasir şəraitdə auditə ictimai etimadın gücləndirilməsinin 
zəruriliyi”, “Auditor xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi imkanları və yolları”,  
“Sahibkarlıq fəaliyyətində risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunmasında auditin rolu”,  
“Maliyyə hesabatlarında şəffaflığın artırılmasında auditin vəzifələri” və “Beynəlxalq Audit 
Standartlarının tətbiqi və auditdə keyfiyyətin təminatı problemləri” mövzularında çıxışlar 
edildi və çıxışlar ətrafında müzakirələr aparıldı. 

 
“Müasir şəraitdə auditin əsas vəzifələri” mövzusunda “dəyirmi masa”               

(25.02.2016-cı il) 
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Tədbirdə Auditorlar Palatasının, Hesablama Palatasının, Azərbaycan Mühasiblər 

və Risk Peşəkarları Assosiasiyasının, “Headstart İnternational” şirkətinin nümayəndələri 
iştirak etmişdir. 

“Dəyirmi masa”nın sonunda iştirakçılar tərəfindən verilmiş təkliflərin 
ümumiləşdirilib tövsiyə hazırlanması barədə qərar qəbul edilmişdir. 

3. Auditorlar Palatasında 2016-cı il 15-16 mart tarixlərində auditor təşkilatlarının, 
sərbəst auditorların və digər maraqlı təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə “Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlara uyğun hazırlanması praktikası” mövzusunda 
seminar keçirilmişdir. 

4. Auditorlar Palatasında 2016-cı il 20 aprel tarixində Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası üzvlərinin “Tərəqqi” 
medalı ilə təltif edilməsi haqqında” 2016-cı il 4 aprel tarixli 1934 nömrəli Sərəncamına 
uyğun olaraq medalların təqdimetmə mərasimi keçirilmişdir. 

Mərasimi giriş sözü ilə Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov açaraq ölkə 
auditorları adından Auditorlar Palatasının yaradılmasının 20 illik yubileyi münasibətilə 
Palatanın kollektivinə və üzvlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 
ünvanlanmış təbrik məktubuna və “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
üzvlərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında” 2016-cı il 4 aprel tarixli 1934 
nömrəli Sərəncamı ilə Palatanın 13 üzvünün təltif edilməsi ilə əlaqədar ölkə 
Prezidentinə minnətdarlığını bildirdi. Eyni zamanda qeyd etdi ki, ölkə Prezidenti 
tərəfindən Auditorlar Palatasının yaradılmasının 20 illik yubileyi ilə əlaqədar 
imzalanmış təbrik məktubu və təltif barədə Sərəncamı Auditorlar Palatasının 
əməkdaşları və üzvləri qarşısında məsul vəzifələr qoymuşdur. Bundan sonra ölkə 
auditorları şəffaflığın artırılmasında və iqtisadiyyatın inkişafında sahibkarlığa daha 
geniş rəvac verilməsində öz məsuliyyətlərini daha dərindən dərk etməli və tədbirlər 
sistemi işləyib hazırlamalıdırlar. Başqa sözlə ölkə Prezidentinin təbrik məktubunda 
göstərildiyi kimi Azərbaycanda auditor xidməti yenidən qurulmalıdır. 

Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 
İqtisadi siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Mail Rəhimov ölkə auditorlarını Palatanın 
yaradılmasının 20 illik yubileyi münasibətilə təbrik etdi və yeni iqtisadi maliyyə 
şəraitində auditor xidmətinin vəzifələrini açıqlayaraq Auditorlar Palatası qarşısında 
duran problemlərin həllinin vacibliyini qeyd etdi. 

33 
 



 
Sonra ölkə Prezidentinin Sərəncamı ilə təltif edilmiş həmin 13 nəfərə medallar 

təqdim edildi. 
Tədbirdə Auditorlar Palatasının yaradılmasının 20 illik yubileyi  münasibətilə uzun 

müddət əmək fəaliyyətinə və auditin inkişafına verdiyi töhfələrinə görə Palatanın bir qrup 
aşağıdakı üzvlərinə və əməkdaşlarına “Fəxri auditor” döş nişanı və “Fəxri fərman”lar 
təqdim edildi: 

“Fəxri auditor” döş nişanı:  
1. Məmmədov Şahbaz Müseyib oğlu 
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2. Kərimov Natiq İmran oğlu 
3. Cəbiyev Hüseyn Kommuna oğlu 
4. Bayramova Lamiyə Qəşəm qızı 
5. Alıyev Köçəri Əmrah oğlu 
6. Bayramov Vəli Oruc oğlu 
7. İsayev Telman Mabud oğlu 
8. Hacıəzizov İlham İsfəndiyar oğlu 
9. Quliyev Xanbaba Ağamoğlan oğlu 
“Fəxri fərman”:  
1. Səttarov Muxtar Nadir oğlu 
2. Rüstəmov Rasim Cahangir oğlu 
3. Novruzova Fəridə Arif qızı 
4. Əhmədova Gövhər İslam qızı 
5. Axundov Kamil Camal oğlu 
6. Əlizadə Həyat Əsgər qızı 

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 4 aprel tarixli 1934 nömrəli 

“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası üzvlərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif 
edilməsi haqqında”  Sərəncamına uyğun olaraq medalların təqdimetmə mərasimi 

 (20.04.2016-cı il) 
5. Auditorlar Palatasında 2016-cı il 17-18 may tarixlərində “Maliyyə Hesabatlarının 

Beynəlxalq Standartlara uyğun hazırlanması praktikası” və “Firmadaxili standartların 
tərtibinə dair metodik göstərişin şərhi” mövzularında Təlim keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının beynəlxalq auditor təşkilatları və 
tədris mərkəzləri ilə birlikdə keçirdiyi təlimin əsas məqsədi ölkəmizdə uğurla həyata 
keçirilən iqtisadi islahatlara dəstək verilməsi, sahibkarlıq subyektləri tərəfindən  maliyyə 
hesabatlarının hazırlanmasında beynəlxalq standartların tətbiqinin təmin edilməsi  və 
şəffaflığın artırılması sahəsində müəssisə və təşkilatlara metodiki yardım göstərilməsi 
olmuşdur. 

35 
 



Təlim "Deloitte &Touche" beynəlxalq auditor şirkətinin audit üzrə baş mütəxəssisləri 
Ruslan Məmmədov və Nurlan İsmayılov, "Headstart  International" tədris mərkəzinin və 
Azərbaycan Mühasiblər və Risk Peşəkarları Asossiyasının beynəlxalq sertifikatlı peşəkar 
mütəxəssisləri və Palatanın əməkdaşları tərəfindən aparılmışdır. 

Təlimdə dövlət, özəl şirkət, müəssisə və təşkilatların mütəxəssisləri  iştirak etmişlər. 
Tədbirin sonunda Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlara uyğun hazırlanmasının 

metodologiyası, Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən hazırlanmış maliyyə 
hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (İFRS-lərə) transferi 
texnologiyası tədris olunmuş, habelə mühasibat-maliyyə mövzusunda dinləyiciləri 
maraqlandıran  suallar  cavablandırılmışdır. 

 
“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlara uyğun hazırlanması praktikası” 

və “Firmadaxili standartların tərtibinə dair metodik göstərişin şərhi” mövzularında Təlim 
 (17-18.05.2016-cı il)             

 
“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlara uyğun hazırlanması praktikası” 

və “Firmadaxili standartların tərtibinə dair metodik göstərişin şərhi”  
mövzularında Təlim (17-18.05.2016-cı il) 
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6. Auditorlar Palatasının təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlara dəstək 
məqsədilə 2016-cı ilin 5 avqust tarixində “İqtisadi islahatların sürətləndirilməsi ilə əlaqədar 
qəbul edilmiş normativ hüquqi aktların auditorlar və müvafiq qurumlar qarşısında yaratdığı 
öhdəliklər” mövzusunda seminar-müşavirə keirilmişdir. 

Tədbirin keçirilməsində başlıca məqsəd bu ilin fevral-iyun aylarında Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış Qanun, Fərman və 
sərəncamların təsərrüfat subyektləri və auditorlar qarşısında yaratdığı öhdəliklərin yerinə 
yetirilməsində auditorlara və iqtisadi subyektlərə metodoloji yardım  göstərməkdən ibarət 
olmuşdur. 

Tədbirdə Auditorlar Palatası tərəfindən hazırlanmış "İqtisadi islahatların həyata 
keçirilməsində müstəqil auditin rolunun gücləndirilməsi  istiqamətində  auditor  xidmətlərinin 
göstərilməsinə dair metodik göstəriş"in təqdimatı olmuşdur. 

Seminar-müşavirənin işində Auditorlar Palatasının, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatasının, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının, Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Neft Şirkətinin, Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsinin, 
“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, “Azərbaycan 
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, “Azəravtoyol” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin, “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, 
“Azəristiliktəchizat" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin,“Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin,“Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, “Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin, Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksinin, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
tabeliyində “Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, “Azərbaycan yaşıllaşdırma 
və landşaft quruluşu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin, “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin, “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin, auditor təşkilatlarının nümayəndələri, sərbəst auditorlar iştirak  etmiş və 
tədbirlə bağlı çıxış etmişlər. 

  
“İqtisadi islahatların sürətləndirilməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş normativ hüquqi aktların 

auditorlar və müvafiq qurumlar qarşısında yaratdığı öhdəliklər” mövzusunda seminar-müşavirə 
(05.08.2016-cı il) 
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“İqtisadi islahatların sürətləndirilməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş normativ hüquqi 

aktların auditorlar və müvafiq qurumlar qarşısında yaratdığı öhdəliklər” mövzusunda 
seminar-müşavirə (05.08.2016-cı il) 

7. “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyası”na (2012-
2020-ci illər) və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 
3.6-cı “Auditor təşkilatlarında korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə keyfiyyətə daxili 
nəzarətin prinsipləri və prosedurları haqqında Təlimatın hazırlanması” bəndinə uyğun 
olaraq hazırlanmış Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 30 sentyabr tarixli 279/3 saylı 
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditin keyfiyyətinə daxili nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında 
Təlimat”ın və Beynəlxalq Audit Standartlarına, Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə, 1 
saylı Beynəlxalq Keyfiyyətə Nəzarət Standartlarına, 1 saylı Üzvlük Öhdəlikləri 
Bəyənnaməsinə, Auditorlar Palatası sədrinin “Auditor xidmətinin keyfiyyətə nəzarət 
sisteminin yaxşılaşdırılması” haqqında 2016-cı il 8 iyun tarixli 1/20 saylı sərəncamına 
uyğun olaraq hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 
2016-cı il 30 sentyabr tarixli 279/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə yeni Qaydalar”ın 
tətbiqinə dair Auditorlar Palatasında 2016-cı il 27 oktyabr tarixində auditor təşkilatlarının 
nümayəndələrinin və sərbəst auditorların iştirakı ilə seminar keçirilmişdir. 

Seminarda “Azərbaycan Respublikasında Auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar 
nəzarət üzrə yeni Qaydalar”  və “Auditin keyfiyyətinə daxili nəzarətin həyata keçirilməsi 
haqqında Təlimat” ilə bağlı  Palatanın əməkdaşları çıxış etmiş və peşəkar müzakirələr 
aparılmışdır. 

Seminarda beynəlxalq təcrübənin mütəmadi öyrənilməsi və tətbiqinin zəruriliyi, 
auditin keyfiyyətinə kənar nəzarətin gücləndirilməsi, o cümlədən auditor təşkilatlarında və 
sərbəst auditorlarda keyfiyyətə daxili nəzarət işinin təşkili auditin inkişafında böyük rol 
oynadığı xüsusi qeyd edilmişdir. 
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“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət    

üzrə yeni Qaydalar”ın və “Auditin keyfiyyətinə daxili nəzarətin həyata 
keçirilməsi haqqında Təlimat”ın tətbiqi barədə seminar (27.10.2016-cı il) 

 

 
“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət    

üzrə yeni Qaydalar”ın və “Auditin keyfiyyətinə daxili nəzarətin həyata 
keçirilməsi haqqında Təlimat”ın tətbiqi barədə seminar (27.10.2016-cı il) 

 

8. Auditorlar Palatası “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi” şirkətinin Azərbaycan 
Respublikasındakı filialı və "Barattson School of Business & Finance"  MMC ilə birlikdə 
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2016-cı il 29 noyabr tarixində “MHBS(IFRS) əsasında konsolidə edilmiş maliyyə 
hesabatarının hazırlanması praktikası” və “Korporasiyadaxili fırıldaqçılıq və dələduzluqla 
mübarizə, mühasibat uçotu məlumatlarının bilərəkdən təhrif edilməsi əlamətlərinin aşkar 
olunması” mövzularında seminar keçirmişdir. 

Tədbirdə ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən iqtisadi islahatlara dəstək verilməsi, 
sahibkarlıq subyektləri tərəfindən  maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında beynəlxalq 
standartların tətbiqinin təmin edilməsi  və şəffaflığın artırılması sahəsində müəssisə və 
təşkilatlara metodiki yardım göstərilməsinin zəruriliyi vurğulanmışdır. 

Təlim “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi” şirkətinin Azərbaycan 
Respublikasındakı filialının, "Barattson School of Business & Finance"  MMC-nin 
və Auditorlar Palatasının mütəxəssisləri tərəfindən aparılmışdır. 

Seminarda dövlət, özəl şirkət, müəssisə və təşkilatların mütəxəssisləri  iştirak etmişlər.  
Seminarda maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanmasının 

metodologiyası, Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən hazırlanmış maliyyə 
hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (İFRS-lərə) transferi 
texnologiyası tədris olunmuş, habelə mühasibat-maliyyə mövzusunda dinləyiciləri 
maraqlandıran  suallar  cavablandırılmışdır.  

 

 
“MHBS(IFRS) əsasında konsolidə edilmiş maliyyə hesabatarının hazırlanması 
praktikası” və “Korporasiyadaxili fırıldaqçılıq və dələduzluqla mübarizə,  

mühasibat uçot məlumatlarının bilərəkdən təhrif edilməsi əlamətlərinin  
aşkar olunması” mövzusunda seminar  

(29.11.2016-cı il) 
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“MHBS(IFRS) əsasında konsolidə edilmiş maliyyə hesabatarının hazırlanması 
praktikası” və “Korporasiyadaxili fırıldaqçılıq və dələduzluqla mübarizə, mühasibat 

uçot məlumatlarının bilərəkdən təhrif edilməsi əlamətlərinin aşkar olunması” 
mövzusunda seminar (29.11.2016-cı il) 

 
9. Auditorlar Palatası “Praysvoterhauskupers Audit Azərbaycan” MMC və “MAK 

AZƏRBAYCAN LTD” MMC  ilə birlikdə 2016-cı il 9 dekabr tarixində “MHBS(IFRS) 
əsasında konsolidə edilmiş maliyyə hesabatarının hazırlanması praktikası”  “Daxili audit 
və korporativ idarəetmə sistemi” və “Biznesin qiymətləndirilməsi” mövzularında seminar 
keçirmişdir.  

Təlim  “Praysvoterhauskupers Audit Azərbaycan” MMC-nin və “MAK AZƏRBAYCAN 
LTD” MMC-nin  mütəxəssisləri tərəfindən aparılmışdır. 

Təlimdə dövlət, özəl şirkət, müəssisə və təşkilatların mütəxəssisləri  iştirak etmişlər. 
Seminarda maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanmasının 

metodologiyası, Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən hazırlanmış maliyyə 
hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (İFRS-lərə) transferi 
texnologiyası tədris olunmuş, habelə mühasibat-maliyyə mövzusunda dinləyiciləri 
maraqlandıran  suallar  cavablandırılmışdır. 

 
 
 

41 
 



 

 
“MHBS(IFRS) əsasında konsolidə edilmiş maliyyə hesabatarının 

 hazırlanması  praktikası”, “Daxili audit və korporativ idarəetmə sistemi” 
 və “Biznesin qiymətləndirilməsi”  mövzularında seminar  

(09.12.2016-cı il) 
 

 
“MHBS(IFRS) əsasında konsolidə edilmiş maliyyə hesabatarının hazırlanması   

 praktikası”, “Daxili audit və korporativ idarəetmə sistemi” və “Biznesin 
qiymətləndirilməsi”  mövzularında seminar (09.12.2016-cı il) 
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Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının və üzvlərinin 2016-cı il ərzində iştirak 

etdikləri yerli tədbirlər 
Auditorlar Palatasının əməkdaşları və üzvləri hesabat ili ərzində aşağıdakı yerli 

tədbirlərdə iştirak etmişlər: 
• 2016-cı il 9-11 mart tarixlərində Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyində 

“Vergi sahəsində şəffaflıq və məlumat mübadiləsi üzrə qlobal forum”da; 

• 2016-cı il 19-22 iyul tarixlərində “Vəkillikdə Üzvlüyün İdarəsi və Dövlət-Özəl 
Dialoq” mövzusunda həyata keçirilən təlimlərdə və “Donor forumun”da; 

• 2016-cı il 25 oktyabr tarixində Holiday İnn otelində keçirilən “Kiçik Sahibkarlığın 
İnkişafına Dəstək” layihəsi çərçivəsində, “Assosiasiyalarda üzvlüyün artırılması üsulları” və 
“Əlaqələrin qurulması və inkişaf etdirilməsi” mövzularında keçirilən təlimlərdə.  

 
 
 

VIII. BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 
 

Auditorlar Palatası audit sahəsində inkişaf etmiş qabaqcıl ölkələrin təcrübəsinin 
öyrənilməsi və tətbiq edilməsini, eləcə də beynəlxalq audit praktikası əsasında 
respublikada auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin etmək məqsədilə müvafiq tədbirlər 
sisteminin işlənib  hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirir. 

Auditorlar Palatası əməkdaşlarının və üzvlərinin 2016-cı il ərzində iştirak etdikləri 
beynəlxalq tədbirlər 

1. Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti 2016-cı ilin 17-18 mart tarixlərində Varşava 
şəhərində Dünya Bankının “Maliyyə hesabatlarına tələblər: tələblərin müəyyənləşdirilməsi 
və yerinə yetirilməsi” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq tədbirdə iştirak etmişdir.  

Tədbir Dünya Bankının “Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı ölkələrində – 
Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukraynada auditin və hesabatlılığın 
möhkəmləndirilməsi” (STAREP) proqramı çərçivəsində keçirilmişdir. 

Plenar iclasda iştirakçı qurumların nümayəndələri mövzuya dair məruzələrlə çıxış 
etmiş, peşəkar disskusiyalar aparmışlar. 

Tədbirdə  Harald Bransas (Norveç), Riçard Martin (ACCA), Conatan Huper 
(CFRR), Andrey Busuyok (CFRR) Avropa İttifaqının mühasibat və auditə dair 
Direktivlıərinin tələblərinin tətbiqi praktikası mövzularında çıxışlar etmişlər. 

Eyni zamanda, təcrübə mübadilələri zamanı Avropa İttifaqının 4, 7 və 8-ci 
Direktivinin tələbləri, xüsusilə auditin keyfiyyətinə nəzarət, auditor təşkilatlarının təşkilati 
hüquqi formaları və digər mövzularda diskusiyalar aparılmış, nümayəndə heyətinin üzvləri 
tərəfindən çoxsaylı təkliflər verilmiş, bu proqram daxilində növbəti tədbirdə Azərbaycan 
nümayəndə heyətinə ölkəmizdə mühasibat və audit  barədə təqdimat hazırlanması 
barədə müraciət edilmişdir. 
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Polşanın Varşava  şəhərində Dünya Bankının «Maliyyə hesabatlarına tələblər: tələblərin 

müəyyənləşdirilməsi və yerinə yetirilməsi» mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq tədbir  
(17-18.03.2016-cı il) 

2. Dünya Bankının dəvəti ilə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, 
iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzov və Aparatının rəhbəri Qəşəm  Bayramov 
2016-cı il 26-28 aprel tarixlərində Avstriyanın Vyana şəhərində Avropa və Mərkəzi Asiya 
regionlarından 19 ölkədən 250-yə yaxın  yüksək rütbəli hökumət rəsmiləri, tənzimləyicilər və 
mütəxəssislər üçün keçirilən seminarda, nazirlər konfransında və Peşəkar Mühasiblər 
Təşkilatları  Regional Forumunda  iştirak etmişlər. Dünya Bankının Maliyyə Hesabatı 
İslahatlar Mərkəzi (CFRR) tərəfindən təşkil edilmiş bu  tədbirin məqsədi  investisiya və 
davamlı iqtisadi artımın təmin edilməsinə kömək edə biləcək maliyyə hesabatı 
sistemlərinin inkişafına  dəstək göstərilməsidir. “Maliyyə məlumatları: inkişafı 
sürətləndirmənin əsas amili kimi” mövzusunda  keçirilən bu seminar audit və hesabatlığın 
gücləndirilməsi sahəsində bir çox ümumi məqsədlərdə, prioritetlərdə  və çağırışlarda 
məsul olan yüksək vəzifəli məmurları  bir araya gətirmişdir. İştirakçılar proqram qrupları 
daxilində audit və mühasibat uçotu sahəsində ən son təşəbbüslərin təcrübə mübadiləsini 
aparmışlar. 

Konfransda iştirak edən  maliyyə informasiyasının müxtəlif istifadəçiləri – investorlar, 
maliyyəçilər, kreditorlar və tənzimləyicilər maliyyə  informasiyasının  keyfiyyətinin, 
etibarlılığının və  mövcudluğunun onların kapital investisiya qərarlarına  necə təsir 
göstərəcəyini və şəffaflığa verdiyi töhfələrini müzakirə etmişlər. 

Tədbir zamanı kiçik və orta müəssisələrin auditində IFAC-ın Beynəlxalq audit 
standartlarının tətbiqi ilə əlaqədar fikir mübadiləsi aparılmışdır. 

Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov konfrans iştirakçılarına  Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin  rəhbərliyi ilə ölkəmizdə aparılan iqtisadi 
islahatlar, struktur dəyişiklikləri və hesabatlılığın və şəffaflığın gücləndirilməsi 
istiqamətində  görülən işlər barədə geniş məlumat vermişdir. 
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3. Gürcüstan Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (GFPAA) dəvəti ilə 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzovun rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti 2016-cı il 20-21 may tarixlərində Gürcüstan Respublikasının paytaxtı 
Tbilisi şəhərində GFPAA-nın 20 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlərdə  və 10-dan çox 
ölkənin nümayəndələrinin qatıldığı “20 illik peşəkar inkişaf: Avropa inteqrasiyası və Peşənin 
problemləri” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak etmişlər. Yubiley 
tədbirində Palatanın sədri Vahid Novruzov çıxış edərək Gürsüstan Peşəkar Mühasiblər 
və Auditorlar Federasiyasının rəhbərliyini, əməkdaşlarını və üzvlərini 20 illik yubiley 
münasibətilə təbrik etdi və möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının 
Azərbaycan auditinə göstərdiyi böyük diqqət və qayğının təzahürü kimi Auditorlar 
Palatasının  bir qrup üzvünün “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunması və Prezidentin Palataya 
təbrik məktubu ünvanlaması tədbir iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır. 

Səfər zamanı İsrail və Estoniyanın nümayəndə heyətləri ilə təşkilatlarımız arasında 
əməkdaşlıq sazişlərinin bağlanması barədə fikir mübadiləsi aparılmış və ilkin razılıq əldə 
edilmişdir. 

Konfrans iştirakçılarına Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatlar, struktur dəyişiklikləri, 
hesabatlığın və şəffaflığın gücləndirilməsi istiqamətində görülən işlər barədə nümayəndə 
heyətinin üzvləri tərəfindən geniş məlumat verildi. 

 

 
Gürcüstan Respublikasının paytaxtı Tbilisi şəhərində GFPAA-nın 20 illik yubileyinə 
həsr olunmuş tədbir və “20 illik peşəkar inkişaf: Avropa inteqrasiyası və Peşənin 

problemləri” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfrans (20-21.05.2016-cı il) 
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4. Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov və Aparatın rəhbəri Qəşəm 

Bayramov Moldova Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyasının (ACAP) dəvəti 
ilə 2016-cı il 16-17 iyun tarixlərində Moldova Respublikasının  paytaxtı Kişinyov 
şəhərində  ACAP-ın 20 illik  yubileyinə həsr olunmuş tədbirlərdə və 10-dan sox ölkənin 
nümayəndələrinin qatıldığı “Mühasibat uçotu və audit peşəsinin problemləri və 
imkanları: dünya təcrübəsi və  həlli yolları” mövzusunda  keçirilən 
beynəlxalq  konfransda  iştirak etmişlər. Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov 
yubiley tədbirində məzurə ilə çıxış  edərək Moldova Peşəkar  Mühasiblər və 
Auditorlar  Assosiasiyasının rəhbərliyini, əməkdaşlarını  və üzvlərini 20 illik yubiley 
münasibətilə  təbrik etdi və möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının 
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən məqsədyönlü iqtisadi islahatlar, Azərbaycan 
auditinə göstərdiyi böyük diqqət və  qayğının təzahürü kimi  Auditorlar Palatasının bir 
qrup üzvünün “Tərəqqi” medalı ilə  təltif olunması və  Prezidentin Palataya təbrik 
məktubu ünvanlaması  tədbir iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla  qarşılanmışdır. 

V.Novruzov çıxışında böhran illərində  auditin imkanları, müasir şəraitdə 
auditə  ictimai etimadın gücləndirilməsinin zəruriliyi, maliyyə hesabatlarında şəffaflığın 
artırılmasında auditin vəzifələri, Azərbaycan Respublikasında maliyyə  nəzarətinin 
təkmilləşdirilməsi və inkişafı üzrə təkliflər, auditin növlərinin yeni şəraitə uyğun 
inkişafının zəruriliyi barədə tədbir iştirakçılarına geniş məlumat vermiş və onun çıxışı 
ətrafında geniş müzakirələr aparılmışdır. 

Səfər zamanı xarici ölkələrin nümayəndə heyətləri ilə təşkilatlarımız arasında 
əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılmışdır. 

5. Auditorlar Palatasının Şurası yanında Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Komitənin sədri, 
Avropa Mühasiblər və Auditorlar  Federasiyasının (EFAA) Direktorlar Şurasının üzvü 
Lamiyə Bayramova 2016-cı ilin 28-30 sentyabr tarixlərində Brüssel şəhərində EFAA-
nın  İdarə Heyətinin iclasında və Fransa  Diplomlu Mühasiblər İnstititunun Ali Şurasının 
Konqresində (CSOES) iştirak etmişdir. Konqresdə müxtəlif ölkələrdən əksəriyyəti İFAC 
üzvü olan Afrika, Avropa, Latın Amerikası ölkələrindən olan  nümayəndələr, 
ümumilikdə beş min nəfər  iştirak etmişdir. 

EFAA-nın Direktorlar Şurasının iclasında maliyyə hesabatı, vergilər, 2016-2017-
ci illər üzrə fəaliyyət planının həyata keçirilməsi, EFAA-dakı islahatlar, üzvlük haqqı ilə 
bağlı və digər gələcək tədbirlər  barəsində müzakirələr aparılmışdır. 

Konqres  zamanı tərəfdaşlarla fikir mübadiləsi aparılmış və əldə edilən konqres 
materiallarını ölkəmizdə tətbiq edilməsi üçün gətirilmişdir. 

Gələcəkdə də ölkəmizdə auditin inkişafı naminə beynəlxalq əlaqələrimizin 
genişləndirilməsi istiqamətində işlərimizi uğurla davam etdirmək niyyətindəyik. 
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Brüssel, EFAA-nın  İdarə Heyətinin iclası və Fransa  Diplomlu Mühasiblər 

İnstititunun Ali Şurasının Konqresi ( CSOES) (28-30.09.2016-cı il) 
6. Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə 

heyəti  05-07 oktyabr tarixlərində Monteneqro Respublikasının paytaxtı Podqoresta 
şəhərində Monteneqro Mühasiblər və Auditorlar İnstitutunun fəaliyyətə başlamasının 60 illik 
yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə, 9-12 oktyabr tarixlərində isə Dünya Bankının Maliyyə 
Hesabatı İslahatlar Mərkəzinin (CFRR) təşkilatçılığı ilə Belarus Respublikasının paytaxtı 
Minsk şəhərində “Daha məsuliyyətli və şəffaf iqtisadiyyat üçün auditin keyfiyyətinin 
gücləndirilməsi” mövzusunda  keçirilən seminarda iştirak etmişlər. Auditorlar Palatasının 
sədri V.Novruzov Monteneqro Mühasiblər və Auditorlar İnstitutunun 60 illik 
yubiley  tədbirində təbrik nitqi ilə çıxış etmiş və onlar İnstitutun xatirə diplomunu Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatasına və şəxsən  ona  təqdim etmişlər. 

Yubiley tədbirində iştirak edən xarici  ölkələrin nümayəndələrini Monteneqro 
Respublikasının prezidenti cənab Filip Vuyanoviç qəbul etmiş və tədbir iştirakçıları 
adından  V.Novruzov çıxış edərək və ölkələrimiz arasında mövcud olan əlaqələrimiz və 
əməkdaşlığımız barədə məlumat vermişdir. 

Monteneqro Respublikasının Prezidenti cənab Filip Vuyanoviç öz çıxışında 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevlə yaxın dostluq münasibətlərinin 
olduğunu qeyd etmişdir. 

Dünya Bankının Maliyyə Hesabatı İslahatlar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Daha 
məsuliyyətli və şəffaf iqtisadiyyat üçün auditin keyfiyyətinin gücləndirilməsi” 
mövzusunda  keçirilən 9 ölkənin 50-dən çox nümayəndəsinin iştirak etdiyi  seminarda 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə iqtisadiyyatda 
şəffaflığın təmin olunması, auditin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və təsirliliyinin 
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gücləndirilməsi ilə əlaqədar ölkəmizdə son zamanlar aparılan iqtisadi islahatlar barəsində 
tədbir iştirakçılarına nümayəndə heyətimiz tərəfindən geniş məlumat verilmişdir. 

Eyni zamanda ölkəmizdə auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə əlaqədar bir sıra 
normativ sənədlər və materiallar əldə olunaraq tətbiq üçün gətirilmişdir. 

 
Monteneqro Respublikasının paytaxtı Podqoresta şəhərində Monteneqro  

Mühasiblər və Auditorlar İnstitutunun fəaliyyətə başlamasının 60 illik yubiley 
tədbiri (05-07.10.2016-cı il) 

 
Monteneqro Respublikasının paytaxtı Podqoresta şəhərində Monteneqro 

Mühasiblər və Auditorlar İnstitutunun fəaliyyətə başlamasının 60 illik yubiley tədbiri  
(05-07.10.2016-cı il) 
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Monteneqro Respublikasının paytaxtı Podqoresta şəhərində Monteneqro 

 Mühasiblər və Auditorlar İnstitutunun fəaliyyətə başlamasının 60 illik                             
yubiley tədbiri (05-07.10.2016-cı il) 

 

 
Dünya Bankının Maliyyə Hesabatı İslahatlar Mərkəzinin (CFRR) təşkilatçılığı ilə Belarus 

Respublikasının paytaxtı Minsk şəhərində “Daha məsuliyyətli və şəffaf iqtisadiyyat üçün 
auditin keyfiyyətinin gücləndirilməsi” mövzusunda   

keçirilmiş seminar (09-12.10.2016-cı il) 
 

Auditorlar Palatasının üzv olduğu peşəkar qurumlar 
Auditorlar Palatası aşağıdakı peşəkar qurumların  üzvü olmuşdur: 
• Mühasiblərin və Auditorların “Avrasiya” Beynəlxalq Regional Federasiyası -  1999-cu il 

dekabr; 
• Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyası (EFAA) – 2003-cü il may; 
• Sertifikatlı Mühasiblərin və Auditorların Avrasiya Şurası (ESSBA) – 2007-ci il aprel; 
• Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) – 2008-ci il noyabr. 

49 
 



 Auditorlar Palatası tərəfindən 2016-cı ildə təşkil olunan beynəlxalq tədbirlər     
Bakı şəhərində 2016-cı il 5 aprel tarixində Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasının 

20 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbiri və tədbir çərçivəsində “Müasir şəraitdə auditin 
tənzimlənməsinin  aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans 
keçirilmişdir. 

Tədbirdə Auditorlar Palatasının əməkdaşlıq etdiyi müvafiq yerli və xarici qurumların, 
hökumət  və qeyri hökumət təşkilatlarının, özəl sektorun, elmi-tədqiqat institutlarının, kütləvi 
informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak etmişdir. 

Tədbir iştirakçıları “Fəxri Xiyaban”da xalqımızın ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etmişlər. 

“Park Inn” otelində keçirilən tədbiri giriş sözü ilə Auditorlar Palatasının sədri Vahid 
Novruzov açmışdır. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirildikdən sonra isə 
Auditorlar Palatasının yaradılmasının 20-ci ildönümü münasibətilə Prezident İlham Əliyevin 
Palatanın kollektivinə və üzvlərinə ünvanladığı təbrik məktubu, habelə Auditorlar Palatası 
üzvlərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin 4 aprel 2016-cı il tarixli Sərəncamı oxunmuşdur. 

Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov Palatanın fəaliyyət istiqamətləri barədə geniş 
məlumat verərək qeyd etmişdir ki, Azərbaycanda auditor xidmətinin inkişafı və tətbiqinin 
genişləndirilməsi son dövrlərdə qəbul edilən və uğurla yerinə yetirilən bir sıra mühüm dövlət 
proqramlarında müstəqil auditin vacib problemlərinin müəyyənləşdirilməsi və həlli sayəsində 
mümkün olmuşdur. Auditorlar Palatası ötən 20 il ərzində auditin təbliği və yayılması 
istiqamətində bir çox işlər görmüş, o cümlədən, auditə dair 46 kitab, 43 Milli audit standartları, 
Beynəlxalq Audit Standartları- 2 nəşr, "Audit.Qanunvericilik və normativ sənədlər" toplusu - 8 
cilddə, "Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar"- 4 nəşr hazırlamış, "İqtisadiyyat və 
audit" jurnalını təsis etmiş, 20-dən çox beynəlxalq elmi-praktik konfrans, simpozium, forum 
keçirmiş,  on səkkizi regionlarda olmaqla 100-dək seminar və dəyirmi masa təşkil etmiş, auditor 
xidməti bazarının genişləndirilməsi, auditin həcminin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, peşəkar 
auditor kadrlarının hazırlanması sahəsində kompleks tədbirlər həyata keçirmişdir. Auditorlar 
Palatası yarandığı ildən başlayaraq qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada müvafiq 
qurumlarla birgə dövlətimizin mənafeyinin qorunması istiqamətində prinsipial mövqeyə 
əsaslanan fəaliyyətini bu gün də davam etdirir. Ötən dövrdə Auditorlar Palatası 7 dövlət 
proqramının iştirakçısı olmuş və üzərinə düşən vəzifələri tam yerinə yetirmişdir. V.Novruzov 
qeyd etmişdir ki, MDB məkanında ilk dəfə Azərbaycanda Beynəlxalq Daxili Auditorlar 
İnstitutunun regional bölməsi təsis edilmişdir. Sonradan müstəqil instituta çevrilən Azərbaycan 
Daxili Auditorlar İnstitutu Avropa və Asiya Konfederasiyalarının üzvlüyünə Auditorlar Palatasının 
dəstəyi ilə nail olmuşdur.  

Sonra Auditorlar Palatasının 20 illik yubileyinə həsr olunan sənədli film nümayiş 
etdirilmişdir. 

Sənədli filmin nümayişi başa çatdıqdan sonra Auditorlar Palatasının 20 illik yubileyi ilə 
əlaqədar təbriklər səslənmişdir. 

İlk təbriki söyləyən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və 
sahibkarlıq Komitəsinin sədri, akademik Ziyad Səmədzadə çıxış edərək bildirmişdir ki, 
yaranmasının 20 illiyini qeyd edən Auditorlar Palatası bu dövr ərzində milli audit sisteminin 
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bərqərar olması, şəffaflığın artırılması, korrupsiyaya qarşı mübarizə, bütövlükdə, ölkə 
iqtisadiyyatının inkişafında auditin rolunun yüksəldilməsində yaxından iştirak edir. 
İqtisadiyyatımızın davamlı inkişafı nəticəsində maliyyə hesabtlılığında şəffaflığın təmin olunması 
sahəsində maliyyə nəzarətinin, eləcə də müstəqil auditin qarşısında qoyduğu öhdəliklər uğurla 
yerinə yetirilir. 

Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) prezidenti Bodo Richardt 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının öz fəaliyyəti dövründə böyük uğurlara imza 
atdığını qeyd etmişdir. 

B.Richardt bildirmişdir ki, rəhbəri olduğu qurum ilə Auditorlar Palatası arasında mühüm 
əlaqələr qurulmuşdur. Beynəlxalq Standartların tətbiqi sahəsində Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası böyük işlər görmüş və qeyd edilən əlaqələr baxımından bu işlərin önəmi 
böyükdür. 

Sonra Rumıniyanın Maliyyə Auditorlar Palatasının fəxri prezidenti Horia Neamtu, 
Monteneqro Mühasiblər və Auditorlar İnstitunun icraedici direktoru Rade Scekic, Polşa Milli 
Auditorlar Palatasının vitse-prezidenti Barbara Misterska-Draqan, “JPA İnternational Gürcüstan” 
Mühaiblər, Auditorlar və Məsləhətçilər Cəmiyyətinin direktoru Giorgi Rusiashvili, Türkiyə Sərbəst 
Mühasibəçi Mali Müşavirlər  və Yeminli Mali Müşavirlər Odaları Birliyinin (TÜRMOB)  prezidenti 
Nail Sanlı, Peşəkar mühasiblərin, maliyyə menecerlərinin və iqtisadçıların milli institutunun 
prezidenti, Samara şəhəri dairəsinin maliyyə nəzarəti idarəsinin rəhbəri, Samara vilayəti Maliyyə 
İdarəçiliyi Nazirliyinin kollegiya üzvü Dmitri Yakovenko, Gürcüstan Peşəkar Auditorlar və 
Mühasiblər Federasiyasının icraçı direktoru Lavrenti Çumburidze, Hesablama Palatasının sədri 
Vüqar Gülməmmədov, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov, Azərbaycan 
Kooperasiya Universitetinin rektoru, Milli Məclisin deputatı Eldar Quliyev, Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetinin prorektoru Daməd Bağırov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin 
müavini İlqar Rəhimov, “Ernst  & Yanq holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi” şirkətinin Azərbaycan 
Respublikasındakı filialının idarəedici partnyoru İlqar Vəliyev və başqaları çıxış edərək əminliklə 
bildirmişlər ki, Auditorlar Palatası Azərbaycanda davamlı inkişaf və yüksək sosial səviyyəsinə 
hədəflənən inkişaf konsepsiyasının həyata keçirilməsinə bundan sonra da öz töhfəsini 
verməkdə davam edəcəkdir. 

Konfransın ikinci hissəsi öz işini plenar iclasla davam etdirmişdir.  İclas Beynəlxalq 
Mühasiblər Federasiyasinin (İFAC) prezidenti xanım Olivia F.Kirtleyin “Auditorların və 
Mühasiblərin fırıldaqçılıq və korrupsiya halları ilə mübarizədə rolu” mövzusunda olan video 
məruzəsi ilə başlamışdır.   

 Plenar iclasda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Akif Musayev “Vergi 
nəzarəti və vergilərin auditi” mövzusunda, Rumıniyanın Maliyyə Auditorlar Palatasının fəxri 
prezidenti Horia Neamtu “Peşəkar audit qurumları üçün normativ problemlər” mövzusunda, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti  Süleyman Qasımov “Şəffaflığın 
artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizədə daxili nəzarət sisteminin rolu” mövzusunda, 
Türkiyə Sərbəst Mühasibəçi Maliyyə Müşavirlər və Yeminli Mali Müşavirlər Odaları Birliyinin 
prezidenti Nail Sanlı “Türkiyə Peşəkar Mühasiblərinin audit təcrübələri, audit və mühasibat 
peşələrinin gələcəyinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədr 
müavini Elşad Səmədzadə “Davamlı inkişafın təmin edilməsində auditin rolunun gücləndirilməsi 
istiqamətləri” mövzusunda, “JPA İnternational Gürcüstan” Mühasiblər, Auditorlar və 
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Məsləhətçilər Cəmiyyətinin direktoru Giorgi Rusiashvili “Gürcüstandakı Maliyyə Hesabtlığında 
şəffaflıqla bağlı problemlər: Beynəlxalq təcrübənin ən yaxşı praktikalarının işiqlandırılması” 
mövzusunda, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı 
Mübarizə Baş İdarəsinin Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin rəisi Rəşid Mahmudov “Maliyyə nəzarəti 
və korrupsiya cinayətlərinin istintaqı zamanı mütəxəssislərin rolu” mövzusunda, Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının müdiri Sifariz Səbzəliyev 
“Respublikanın uçot praktikasında Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartlarından istifadə 
edilməsi imkanları” mövzusunda, Peşəkar mühasiblərin və iqtisadçıların milli institutunun 
prezidenti, Samara şəhərinin maliyyə nəzarəti idarəsinin rəhbəri, Samara vilayəti Maliyyə 
İdarəçiliyi Nazirliyinin kollegiya üzvü Dmitri Yakavenko “Büdcə təşkilatlarının dövlət və bələdiyyə 
ehtiyacları üçün tədarük edən təşkilatların maliyyə hesabatlarının auditi: korrupsiya risklərinin 
aşkar edilməsi, aşkar etməmə riski, dövlət və yerli  özünüidarəetmə orqanları tərəfindən 
keçirilən anti-korrupsiya auditi çərçivəsində korrupsiya faktlarının aşkar edilməsinin nəticələri” 
mövzusunda, Monteneqro Mühasiblər və Auditorlar İnstitutunun icraedici direktoru Rade Scekic 
“Monteneqronun audit sahəsindəki təcrübələri” mövzusunda, İstanbul Sərbəst Mühasiblər 
Maliyyə Müşavirləri Odasının katibi Erol Demirel və İstanbul Sərbəst Mühasiblər Maliyyə 
Müşavirləri Odasının Direktorlar Şurasının üzvü Abdulkadir Şahin “Müstəqil auditin korporativ 
idarəetməyə təsiri və müstəqil auditdə maarifləndirmə aparılması üçün tələblər” mövzusunda, 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin sədrinin müavini Yusif Yusifov və 
Dövlət Statistika Komitəsinin Keyfiyyətin idarəedilməsi və metaməlumatlar şöbəsinin müdiri 
Vüqar Məmmədəlizadə “Statistika sistemində daxili auditlərin təşkili keyfiyyətin idarəedilməsi 
sisteminin əsas alətlərindən biri kimi” mövzusunda, “Headstart İnternational Consulting” MMC-
nin direktoru Seyid Əli “Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqi və auditdə keyfiyyətin təminatı 
problemləri” mövzusunda çıxış etmişlər. 

Sonda konfrans iştirakçıları adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevə müraciət qəbul olunmuşdur. 

 
Bakı şəhərində “Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri” 

mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın iştirakçıları adından  Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət (05.04.2016-cı il) 
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Konfransın ikinci günü 2016-cı il 6 aprel tarixində Auditorlar Palatasında bölmə iclasları 

keçirilmişdir. İclas üç bölmədən ibarət olmuş, 1-ci “Auditin təşkili və tənzimlənməsi” 
mövzusunda 25 tezis, 2-ci “Təsərrüfat subyektlərində daxili auditin təşkili” mövzusunda 12 
tezis və 3-cü “Maliyyə hesabatlarında və uçot siyasətində şəffaflığın təmin edilməsi” 
mövzusunda 34 tezis təqdim olunmuşdur. Həmin bölmələrə dair təqdim olunan tezislərin 
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müəlliflərindən  bir neçəsi çıxış etmişdir. Dinlənilən məruzələr və təqdim olunan materiallar 
ətrafında geniş müzakirələr aparılmış və dinləyicilərin sualları cavablandırılmışdır. 

Həmin gün konfransda iştirak edən xarici qurumların nümayəndələri Heydər Əliyev 
Mərkəzi və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğu ilə tanış olmuşlar. 

Sonra xarici ölkələrin audit və mühasibat qurumlarının nümayəndələri ilə auditin 
normativ hüquqi bazasına, metodiki təminatına, təşkili və tənzimlənməsinə dair təcrübə 
mübadiləsi aparılmışdır. 

 
Bakı şəhərində “Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri” 

mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans (05.04.2016-cı il) 

 
Bakı şəhərində “Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri”   

mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans (05.04.2016-cı il) 
55 

 



 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
Komitəsinin sədri, akademik Ziyad Səmədzadənin “Müasir şəraitdə auditin 

tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq  
elmi-praktik konfransda çıxışı (05.04.2016-cı il) 

 
Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) prezidenti     

         Bodo  Richardtın “Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual 
problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransda çıxışı (05.04.2016-cı il) 
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Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin rektoru, Milli Məclisin deputatı  

      Eldar Quliyevin “Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual 
problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransda çıxışı (05.04.2016-cı il) 

 
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmovun “Müasir şəraitdə auditin 

tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq      
                             elmi-praktik konfransda çıxışı (05.04.2016-cı il) 
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Rumıniyanın Maliyyə Auditorlar Palatasının fəxri prezidenti Horia Neamtunun 

“Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda 
beynəlxalq elmi-praktik konfransda çıxışı (05.04.2016-cı il) 

 
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin 

müavini İlqar Rəhimovun “Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual 
problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransda çıxışı (05.04.2016-cı il) 
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Türkiyə Sərbəst Mühasibəçi Maliyyə Müşavirlər və Yeminli Mali Müşavirlər 

Odaları Birliyinin prezidenti Nail Sanlının “Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin 
aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik                                                    

konfransda çıxışı (05.04.2016-cı il) 
 

 
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovun 
“Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda 

beynəlxalq elmi-praktik konfransda çıxışı (05.04.2016-cı il) 
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Monteneqro Mühasiblər və Auditorlar İnstitunun icraedici direktoru     

Rade Scekicin “Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri” 
mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransda çıxışı (05.04.2016-cı il) 

 

 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin prorektoru Daməd Bağırovun  

“Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda 
beynəlxalq elmi-praktik konfransda çıxışı (05.04.2016-cı il) 
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“JPA İnternational Gürcüstan” Mühasiblər, Auditorlar Və Məsləhətçilər 

Cəmiyyətinin direktoru Giorgi Rusiashvilinin “Müasir şəraitdə auditin 
tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik 

konfransda çıxışı (05.04.2016-cı il) 

 
Peşəkar mühasiblərin, maliyyə menecerlərinin və iqtisadçıların milli institutunun 

prezidenti, Samara şəhəri dairəsinin maliyyə nəzarəti idarəsinin rəhbəri, Samara 
vilayəti Maliyyə İdarəçiliyi Nazirliyinin kollegiya üzvü Dmitri Yakovenkonun “Müasir 
şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-

praktik konfransda çıxışı (05.04.2016-cı il) 
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Gürcüstan Peşəkar Auditorlar və Mühasiblər Federasiyasının icraçı direktoru 

Lavrenti Çumburidzenin “Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual 
problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransda  

çıxışı (05.04.2016-cı il) 

 
“Ernst  & Yanq holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi” şirkətinin Azərbaycan 

Respublikasındakı filialının idarəedici partnyoru İlqar Vəliyevin “Müasir şəraitdə 
auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda  beynəlxalq elmi-praktik 

konfransda çıxışı (05.04.2016-cı il) 
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Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədr müavini Elşad Səmədzadənin  

“Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda  
beynəlxalq elmi-praktik konfransda çıxışı (05.04.2016-cı il) 

 

 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin müavini    

 Yusif Yusifovun “Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri” 
mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransda çıxışı (05.04.2016-cı il) 
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Bakı şəhərində “Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin  

aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq  
elmi-praktik konfrans (05.04.2016-cı il) 

 
 
 

IX. XÜSUSİ KOMİSSİYALARIN VƏ KOMİTƏLƏRİN FƏALİYYƏTİ 
 
Hesabat ili ərzində Auditorlar Palatasının Şurası yanında aşağıdakı komitələr fəaliyyət 

göstərmişlər: 
 

 
Sıra 
№si 

 
Komitənin adı 

 
Komitə sədrinin 
soyadı, adı və 
atasının adı 

 
Komitə sədrinin vəzifəsi 

1 Keyfiyyətə nəzarət komitəsi Kərimov Vəli  
Məmməd oğlu 

Sərbəst auditor                      
 

2 Auditorların peşə etikası və 
üzvlük komitəsi 

Əliyev İbiş  
Müseyib oğlu oğlu 

Sərbəst auditor                     

3 Kadr hazırlığı və gənclərlə iş 
üzrə komitə 

Qurbanov Abbasəli 
Şükür oğlu 

“RR-VAM Beynəlxalq Audit 
Konsaltinq” MMC-nin 
direktoru-auditor 

4 Qanunvericilik və hüquqi 
məsələlər üzrə komitə 

İbrahimov Elnur  
Elxan oğlu 

Sərbəst auditor 

5 Beynəlxalq standartlar və 
metodiki təminat komitə 

Abbaslı Namiq  
Rasim oğlu 

"ANR Audit" MMC-nin direktoru-
auditor 

6 Beynəlxalq əlaqələr və xarici 
təşkilatlarla iş üzrə komitə 

Bayramova Lamiyə  
Qəşəm qızı 

"L.B. Audit xidməti" MMC-nin 
direktoru-auditor  

7 Milli auditə dəstək və məcburi 
audit üzrə komitə 

Hüseynov Zamin  
Ramazan oğlu 

"MAK Azərbaycan LTD" MMC-nin 
direktoru-auditor 
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8. Dempinq və haqsız rəqabətə 
qarşı mübarizə üzrə komitə 

Fətiyev Üzeyir 
Cəmil oğlu 

Sərbəst auditor                     

 
Auditorlar Palatasının üzvü, Palata Şurası yanında Beynəlxalq əlaqələr və xarici 

təşkilatlarla iş üzrə komitənin sədri, "L.B. Audit xidməti" MMC-nin direktoru Lamiyə 
Bayramova Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) 2016-cı il 24 iyun 
tarixində İspaniyanın Madrid şəhərində keçirdiyi illik Ümumi yığıncağında həmin qurumun 
Direktorlar Şurasına üzv qəbul edilmişdir. 

Beynəlxalq əlaqələr və xarici təşkilatlarla iş üzrə komitə Palata Şurasının 2014-cü il 5 
noyabr tarixli 256/3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Əsasnaməsinə və 2014-cü il 26 noyabr 
tarixli 257/7 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş 2015-2016-cı illər üzrə iş planına uyğun olaraq 
2016-cı il ərzində bir sıra işlər görmüşdür: 

- Komitə sədri Lamiyə Bayramova EFAA-nın və CSOES-in dəvət məktublarına 
əsasən, Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının Direktorlar Şurasının üzvü kimi 
28-30 sentyabr tarixlərində Brüssel şəhərində EFAA-nın İdarə Heyətinin iclasında və Fransa 
Diplomlu Mühasiblər İnstititunun Ali Şurasının Konqresində (CSOES) iştirak etmişdir. 

Səfər barədə ətraflı məlumat hesabatın VIII “Beynəlxalq əlaqələr” bölməsində 
verilmişdir. 

- Komitə sədri Lamiyə Bayramova EFAA-nın prezidenti Bodo Richardtın 2016-cı il           
4 noyabr tarixli dəvət məktubuna və Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzovun 2016-cı 
il 18 noyabr tarixli K-88 saylı əmrinə əsasən 2016-cı il 27-29 noyabr tarixlərində Bolqarıstan 
Respublikasının paytaxtı Sofiya şəhərində Bolqarıstan Sertifikatlı Mühasiblər İnstitutunun 20 
illik və Bolqarıstanda müstəqil auditin 85 illik yubileyinə həsr edilmiş konfransda iştirak 
etmişdir. L.Bayramova konfransda çıxış edərək Bolqarıstan Sertifikatlı Mühasiblər 
İnstitutunun 20 illik və Bolqarıstanda müstəqil auditinin 85 illik yubileyi münasibətilə təbrik 
etmiş və xatirə hədiyyələrini təşkilatın prezidenti cənab Boyko Kostova təqdim etmişdir.  

- Komitə sədri Lamiyə Bayramova EFAA-nın prezidenti Bodo Richardtın 2016-cı il 8 
noyabr tarixli dəvət məktubuna və Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzovun 2016-cı il 
18 noyabr tarixli K-89 saylı əmrinə əsasən 2016-cı il 5-8 dekabr tarixlərində Sloveniya 
Respublikasının paytaxtı Lyublyana şəhərində “Rəqəmsallaşma” mövzusunda keçirilən 
seminarda iştirak etmişdir. Seminarın gündəliyində “Rəqəmsallaşma kiçik və orta ölçülü 
şirkətlərin dostu və ya rəqibidirmi?”, “Kiber təhlükəsizlik”, “Gələcəkdəki e-xidmətlər” və s. 
mövzularda çıxışlar, vörkşoplar nəzərdə tutulmuş və peşəkar müzakirələr aparılmışdır. 

- Komitə sədri Lamiyə Bayramova  tərəfindən Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş 
planının 1.3-cü “Auditor xidməti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlərin 
hazırlanması” bəndinə uyğun olaraq hazırlanacaq Plan-proqrama aşağıdakıların daxil  
edilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir:  

1. Neft-qaz müəssisələrində auditin aparılmasına dair sahəvi audit proqramının 
hazırlanması. 

2. Ərzaq məhsulları istehsal edən emal müəssisələrində auditin aparılmasına dair 
sahəvi audit proqramının hazırlanması. 
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3. Beynəlxalq audit təcrübəsində tətbiq olunan xüsusi proqram təminatı 
məhsullarından birinin hazırlanması (Case Ware Audit, Swiss Auditor, AD Audit Report 
Software və s.) – Böyük dördlüyün köməyi ilə. 

Komitə eyni zamanda müxtəlif yerli və beynəlxalq  tədbirlərdə iştirak etməklə bərabər  
xarici ölkələrin audit və mühasibatlıq qurumlarından daxil olmuş çoxsaylı məktubları 
cavablandırmışdır. 

“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf Konsepsiyasında (2012-2020-
ci illər)” nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının daha çevik və keyfiyyətli həllini təmin etmək 
və qabaqcıl xarici təcrübə nəzərə alınmaqla Auditorlar Palatasının Şurası yanında fəaliyyət 
göstərən komitələrin işlərini təkmilləşdirmək məqsədilə Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı 
il 27 dekabr tarixli 284/6 nömrəli “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası 
yanında komitələrin yeni strukturu barədə” qərarı ilə Auditorlar Palatasının Şurası yanında 
yeni – Keyfiyyətə nəzarət komitəsi, Auditorların peşə etikası və üzvlük komitəsi, Kadr 
hazırlığı və gənclərlə iş üzrə komitə, Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə komitə, 
Beynəlxalq standartlar və metodiki təminat komitəsi, Beynəlxalq əlaqələr və xarici 
təşkilatlarla iş üzrə komitə, Milli auditə dəstək və məcburi audit üzrə komitə və Dempinq və 
haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə yaradılmışdır. Auditorlar Palatası Şurasının 
2014-cü il 10 sentyabr tarixli 254/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında yeni komitələrin yaradılması haqqında” 
qərarı qüvvədən düşmüş hesab olunmuşdur. 

 

 
 

X. PALATA ŞURASININ FƏALİYYƏTİ 
 

Auditorlar Palatası Şurasının Əsasnaməsi 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin1995-ci il 19 sentyabr tarixli 1115 saylı qərarı 

ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməyə 
müvafiq olaraq, cari işlərin aparılması və əməli xidməti funksiyaların yerinə yetirilməsi 
məqsədilə Auditorlar Palatasının Şurası yaradılmışdır. 

Şura Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor xidmətinin tənzimlənməsi və 
inkişafını təşkil edən, mülkiyyətçilərin  əmlak hüquqlarını, dövlətin, təsərrüfat subyektlərinin 
və auditorların mənafelərini müdafiə edən, öz fəaliyyətində respublikanın qanunvericilik 
aktlarından irəli gələn tələblərə sərbəst auditorlar və  auditor təşkilatları tərəfindən riayət  
olunmasına nəzarət edən müstəqil maliyyə orqanı olan Auditorlar Palatasının idarəetmə 
orqanıdır.  

Şura aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir: 
- auditor xidmətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı təlimatlar, tövsiyələr və metodik 

göstərişlər təsdiq edir; 
- auditor xidməti göstərilməsinin forma və metodlarına dair normativ sənədlər tərtib 

edir; 
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- audit sahəsində milli və beynəlxalq təcrübənin ümumiləşdirilməsi  əsasında tövsiyələr 
verir; 

- sərbəst və ya auditor təşkilatlarının üzvü kimi auditor xidməti göstərən  auditorların 
davranış qaydalarını təsdiq edir; 

- sərbəst auditorların və  auditor təşkilatlarının hüquqlarının və qanuni mənafelərinin 
qorunması üçün müvafiq tədbirləri həyata keçirir; 

- peşə funksiyalarının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar sərbəst auditor və  auditor 
təşkilatı ilə sifarişçilər arasında yaranan mübahisələrə qanunvericiliyə  əsasən baxır; 

- auditor kadrlarının hazırlanması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələləri həll edir; 
- qanunvericilikdə nəzərdə tutulan vergilər ödənildikdən sonra Palatanın sərəncamında 

qalan xalis mənfəətin müvafiq fondlara bölüşdürülməsi və onlardan istifadə qaydalarını 
təsdiq edir; 

- sərbəst auditorların, auditor təşkilatlarının, sərbəst xarici auditorların və  xarici auditor 
təşkilatlarının filial və (və ya) nümayəndəliklərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin “Auditor 
xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası  Qanununa uyğunluğunun və apardıqları 
auditin keyfiyyətinin yoxlanılmasının,  eləcə də onların işinə edilən nəzarətin nəticələrini 
müzakirə edir; 

- auditin aparılmasında qanun pozuntularına yol verilməsi aşkar edildikdə, sərbəst 
auditorlara və auditor təşkilatlarına qarşı müəyyən olunmuş qaydada  müvafiq tədbirlər 
görür; 

- sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının illik hesabatlarının müzakirəsi və onun 
məcmusunu təsdiq edir. 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il ərzində 
keçirdiyi iclaslar haqqında 

2016-cı ildə Palata Şurasının 12 iclası (fəaliyyətə başladığı dövrdən hesabat ilinin 
sonuna qədər iki yüz səksən dörd iclas) keçirilmiş və əsasən auditor fəaliyyətini tənzimləyən 
normativ hüquqi sənədlərin, təlimatların, standartların və qaydaların müzakirəsi ilə əlaqədar 
qərarlar qəbul edilmişdir.  

• Palata Şurasının 2016-cı il 3 mart tarixində keçirilən iki yüz yetmiş üçüncü 
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

Beynəlxalq Audit Standartlarının tələbləri nəzərə alınmaqla “Auditor fəaliyyəti 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsi üzərində işlərin başa çatdırılması 
barədə; 

Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin 2016-cı il üzrə iş planı və İFAC-ın tələblərinə uyğun 
olaraq Keyfiyyətə nəzarət komitəsi tərəfindən keyfiyyətə nəzarət tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi barədə. 

• Palata Şurasının 2016-cı il 11 mart tarixində keçirilən iki yüz yetmiş dördüncü 
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sisteminin tətbiqi barədə;      
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Beynəlxalq Əlaqələr 

üzrə komitənin, Auditorların ixtisasartırma komitəsinin, Metodik komitənin, Dövlət orqanları 
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və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə komitənin, Milli auditə dəstək üzrə komitənin, Mübahisə və 
apellyasiyalar üzrə komitənin 2015-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabatları və 
2016-cı il üzrə iş planları barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü olan auditorların 2015-ci il 
ərzində keçirilən ixtisasartırma kurslarında iştiraklarının nəticələri barədə; 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına Fəxri üzvlərin seçilməsi barədə; 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının 

ödənilməsi barədə; 
2015-ci il üzrə fəaliyyətlərinə dair hesabat formasını gec təqdim edən Auditorlar 

Palatasının üzvləri barədə;   
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə “GRBS®” MMC arasında 

imzalanmış 2014-cü il 30 iyul tarixli Partnyorluq Sazişinin fəaliyyətinə xitam verilməsi 
barədə. 

• Palata Şurasının 2016-cı il 30 mart tarixində keçirilən iki yüz yetmiş beşinci 
iclasında aşağıdakı məsələyə baxılmışdır: 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə fəaliyyətinin 
yekunlarının nəticələri barədə. 

• Palata Şurasının 2016-cı il 26 may tarixində keçirilən iki yüz yetmiş altıncı 
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 20 illik yubileyi münasibətilə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Auditorlar Palatasının 
kollektivinə və üzvlərinə ünvanladığı 2016-cı il 4 aprel tarixli təbrik məktubundan irəli gələn 
vəzifələrin icrasına dair tədbirlər planı barədə; 

İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində müstəqil auditin rolunun gücləndirilməsi 
istiqamətində son dövrlərdə qəbul olunmuş normativ-hüquqi aktlar barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 20 illik yubileyinə həsr olunmuş 
“Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda 2016-cı il 4-5 
aprel tarixlərində keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransa təqdim olunmuş məruzə və 
tezislər üzrə hazırlanmış tövsiyələr barədə; 

Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2015-ci ilin yekunu üzrə təqdim 
edilmiş illik hesabatlara dair icmalın müzakirəsi; 

Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2015-ci ilin yekunu üzrə təqdim 
edilmiş illik hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması barədə; 

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan respublikası 
Qanununun Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair hazırlanmış 
Metodiki tövsiyələrin müzakirəsi; 

Auditor təşkilatları və sərbəst auditorların korrupsiyaya qarşı mübarizə işinin təşkili 
üzrə Metodik göstərişlərin hazırlanması barədə; 

2015-ci il üçün auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi barədə; 
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Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 
icazələrin qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan barədə; 

Dünya Bankının Maliyyə Hesabatı İslahatlar Mərkəzinin (CFRR) təşkilatçılığı ilə Vyana 
şəhərində yüksək rütbəli hökumət rəsmiləri, tənzimləyicilər və mütəxəssislər üçün keçirilən 
seminar, nazirlər konfransı və Peşəkar Mühasiblər Təşkilatları Regional Forumu barədə. 

• Palata Şurasının 2016-cı il 4 iyul tarixində keçirilən iki yüz yetmiş yeddinci 
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

“Auditor fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsinin 
müzakirəsi barədə; 

Auditorların və auditor təşkilatlarının qeydiyyatına və akkreditasiyasına dair metodik 
göstərişə dəyişikliklər edilməsi barədə; 

2016-cı il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramının və qrafikinin 
hazırlanması barədə; 

“Azərbyacan Respublikası Auditorlar Palatasının mükafatları haqqında” Əsasnaməyə 
əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə; 

“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət 
komitəsinin 2016-cı il üçün dəqiqləşdirilmiş iş planının  və Keyfiyyətə nəzarət müfəttişlərinin 
siyahısının təsdiqi” barədə; 

Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 25 iyun tarixli 252/4 saylı “Keyfiyyətə nəzarət 
komitəsinin 2014-cü il 19 mart tarixli protokolu və şikayət ərizəsinin icrası barədə” qərarının 
qüvvədən düşməsi haqqında; 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə “Barattson” MMC  arasında 2015-ci 
il 23 oktyabr tarixində imzalanmış Anlaşma Memorandumunun bərpa edilməsi barədə; 

Auditorlar Palatasının üzvü olan “Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli 
Mali Müşavirlik” MMC-nin 2016-cı il üzvlük haqqından azad edilməsi barədə. 

• Palata Şurasının 2016-cı il 6 sentyabr tarixində keçirilən iki yüz yetmiş 
səkkiznci  iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

“Auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazənin verilməsi” Qaydalarının təsdiq 
edilməsi barədə; 

“Auditin keyfiyyətinə kənar nəzarətin aparılması haqqında Qaydalar”ın layihəsi barədə; 
Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2016-cı ilin I yarımilliyi üzrə təqdim 

edilmiş hesabatlara dair icmalın hazırlanması; 
Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf Konsepsiyasında nəzərdə 

tutulan tədbirlərin icrası barədə; 
Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının, Palata sədrinin əmrlərinin və 

sərəncamlarının icrası barədə. 
• Palata Şurasının 2016-cı il 30 sentyabr tarixində keçirilən iki yüz yetmiş 

doqquzuncu iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planına əlavələrin 

edilməsi barədə; 
“Azərbaycan Respublikasında Auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə 
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Qaydalar”ın yenidən işlənmiş layihəsi barədə; 
Auditor təşkilatlarında korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə keyfiyyətə daxili 

nəzarətin prinsipləri və prosedurları haqqında Təlimatın hazırlanması; 
Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2016-cı ilin I yarımilliyi üzrə təqdim 

edilmiş hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması; 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 1996-cı il 28 iyun tarixli 2/1 

saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası 
haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik edilməsi barədə; 

Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən yol verilmiş intizam pozuntuları üzrə 
tədqiqatların təşkili və müvafiq intizam tədbirlərinin görülməsi barədə. 

• Palata Şurasının 2016-cı il 7 noyabr tarixində keçirilən iki yüz səksəninci  
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

Auditin statistik göstəricilər sisteminin təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması barədə; 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 6.4-cü 

“Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə dair tədbirlərin KİV-də işıqlandırılmasının təşkili” bəndinin 
icrası ilə əlaqədar hesabat barədə; 

“Beynəlxalq Audit Standartlarının kiçik və orta müəssisələrdə tətbiqi Qaydaları”nın 
ingilis dilindən azərbaycan dilinə tərcüməsi barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2016-cı ilin üzvlük 
haqqının ödənilməsi vəziyyəti  barədə. 

• Palata Şurasının 2016-cı il 21 noyabr tarixində keçirilən iki yüz səksən birinci 
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

“Auditor fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsi üzərində 
işlərin başa çatdırılması barədə; 

2017-ci il üçün Auditorlar Palatasının iş planının hazırlanması barədə; 
“Könüllü və əlaqəli auditor xidmətlərinin genişləndirilməsi üzrə tədbirlər sisteminin 

tətbiqi” barədə; 
Firmadaxili audit standartlarının hazırlanması barədə; 
Avtonəqliyyat müəssisələrində audit aparılmasına dair proqram barədə. 
• Palata Şurasının 2016-cı il 5 dekabr tarixində keçirilən iki yüz səksən ikinci 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planı barədə; 
Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair auditor təşkilatlarına və sərbəst 

auditorlara əməli köməklik göstərilməsi barədə; 
Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi 

barədə; 
Sahəvi audit proqramlarının 4-cü  nəşri barədə; 
Sərbəst auditor Əliyev Aftandil Adıgözəl oğlunun hərəkətləri barədə; 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 

icazələrin qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan barədə. 
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• Palata Şurasının 2016-cı il 21 dekabr tarixində keçirilən iki yüz səksən üçüncü 
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il üzrə iş planı barədə; 
Azərbaycanda auditor xidməti bazarının təhlili barədə; 
Avtonəqliyyat müəssisələrində audit aparılmasına dair proqram barədə; 
Auditin təşkilinə dair xarici təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi üzrə hazırlanmış hesabat 

barədə; 
Palata Şurası adından “Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair tədbirlər 

sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi üzrə Plan-proqram”ın və müvafiq müraciətin təsdiq 
edilməsi və ünvanlanması; 

Audit və mühasibat uçotu üzrə tədris proqramının hazırlanmasında ali təhsil 
müəssisəsinə əməli köməkliyin göstərilməsi barədə; 

Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və 
seminarların təşkilinə dair hesabat barədə; 

Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin 
keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə Qaydalar” barədə 2016-cı il 30 sentyabr tarixli 279/2 saylı 
qərarının icrasının təmin edilməsi barədə. 

•   Palata Şurasının 2016-cı il 27 dekabr tarixində keçirilən iki yüz səksən 
dördüncü iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət olunmasına 
nəzarət və  bu barədə illik hesabatın hazırlanması; 

Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf Konsepsiyasında (2012-2020-
ci illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası; 

Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi 
barədə; 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Bolqarıstan Sertifikatlı Maliyyə 
Mühasibləri İnstitutu arasında Anlaşma Memorandumunun imzalanması barədə; 

Yenilənmiş Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqi barədə. 
Auditorlar Palatasının Şurasında 2016-cı il ərzində müzakirə edilmiş məsələlər 

barəsində müvafiq qərarlar qəbul olunmuş və icrası təmin edilmişdir. 
 
 

XI. AUDITORLAR  PALATASININ  MALİYYƏ-TƏSƏRRÜFAT 
FƏALİYYƏTİ 

 
Auditorlar Palatası təsərrüfat hesablı müstəqil maliyyə orqanı olmaqla, Əsasnaməsinə 

uyğun fəaliyyət göstərərək, aşağıdakı maliyyə mənbələrinə malikdir: 
- auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən ödənilən üzvlük haqqı; 
- auditor adı almaq  üçün  keçirilən  imtahanlarda  iştirak etmək  üçün  ödəniş haqqı; 
- kurslar üçün  ödəniş haqqı; 
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- müxbir  üzvlərdən  üzvlük haqqı; 
- auditə dair  nəşr edilmiş çap məhsullarından  əldə edilən  gəlirlər. 
Göstərilən  maliyyə mənbələrinə  uyğun olaraq Auditorlar Palatasının gəliri 2016-cı ildə 

aşağıdakı  kimi olmuşdur: 
                                                                                                       (manatla) 

                             Gəlir  mənbəyi Məbləğ 

Üzvlük  haqqı 582 880,00 
İmtahan  haqqı 7 750,00 
Kurslardan  daxilolmalar 7 150,00 
Müxbir  üzvlərdən  üzvlük  haqqı    453,00 
Auditə dair nəşr edilmiş çap məhsullarının satışı      12,00 
Kənar köməklik    32 000,00 
                   CƏMİ: 630 245,00 

Beləliklə, 2016-cı ildə 630 245,00 manat məbləğində gəlir əldə edilmişdir ki, bu da 
2015-ci il ilə (531 222,0 manat) müqayisədə 15,7% artmışdır. 

Auditorlar Palatası  2016-cı il ərzində Respublika büdcəsinə  25 478,00 manat, Dövlət 
Sosial Müdafiə Fonduna 66 073,00 manat vəsait ödəmişdir. 2016-cı il ərzində Palatada  
əməkdaşların orta siyahı sayı 57 nəfər olmuş və onlara 264 759,00 manat  məbləğində  
əmək  haqqı və  mükafat ödənilmişdir. 

Daxil olmuş  üzvlük haqqından 1% olmaqla 5 829,00 manat məbləğində  vəsait 
“Azərbaycan Respublikasında Auditor xidmətinin inkişafı fondu”na köçürülmüş və il ərzində  
bu fonddan  vəsait   istifadə  edilməmişdir. 
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Beləliklə, 2016-cı ildə 583 446,00 manat məbləğində xərci olmaqla Palata maliyyə-təsərrüfat  
fəaliyyətini 46 799,00 manat  məbləğində mənfəətlə  başa  vurmuşdur. 

2015-ci il ilə müqayisədə 2016-cı ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri  aşağıdakı 
cədvəldə və diaqramda  öz əksini  tapmışdır:                                                                                                              

                                                                                                            (manatla) 
İllər Gəlir Xərc Mənfəət 
2015 531 222,0 505 453,0 25 769,0 
2016 630 245,0 583 446,0 46 799,0 
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XII. İNFORMASİYA-TƏBLİĞAT VƏ NƏŞRİYYAT FƏALİYYƏTİ 

Auditorlar Palatası tərəfindən  2016-cı il ərzində “Audit. Qanunvericilik və normativ 
sənədlər”, “Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri”, “Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası -  20 il” kitabları nəşr etdirilmişdir. 

2016-cı ildə Palatanın əməkdaşları və üzvləri tərəfindən təqdim edilmiş aşağıdakı 5 
məqalə müxtəlif jurnal və qəzetlərdə dərc olunmuşdur: 

1. “Auditor xidməti Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin möhkəmləndirilməsində 
mühüm rol oynayır” - Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 
Novruzov, 2016-cı il 5 aprel, “Respublika” qəzeti; 

2. “2016-cı ilin 05-06 aprel tarixlərində Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının 20 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir və «Müasir şəraitdə 
auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri” - Kadr hazırlığı, Akkreditasiya və 
Beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi S.Gülməmmədov, 2016-ci il 22 aprel, “İqtisadiyyat” 
qəzeti; 

3. “Azərbaycan auditi 2015-ci ildə” - Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri 
Q.Bayramov, 2016-ci 6 may, “İqtisadiyyat” qəzeti; 

4. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü, sərbəst auditor Soltanov 
Qulu Mehbalı oğlu barədə məqalə, 2016-cı il 15 avqust, “Respublika” qəzeti; 

5. “Korrupsiyaya qarşı mübarizədə auditin imkanları genişdir” - Auditorlar 
Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzov, 2016-cı il 20 dekabr, 
“Azərbaycan” qəzeti. 
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