
  
 

 
 
 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  
AUDİTORLAR PALATASININ 

2017-cı İL ÜZRƏ FƏALİYYƏTİNİN 
YEKUNLARINA DAİR  

 
 

 

H E S A B A T  
 

(Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının  
2018-ci il 23 fevral tarixli 298/1 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKI – 2018 
 

1 
 



 
 

«...Ölkəmizdə maliyyə nəzarətinin, o cümlədən müstəqil auditin normativ 
hüquqi bazasının beynəlxalq təcrübə əsasında təkmilləşdirilməsi, bütövlükdə 

maliyyə və vergi intizamının möhkəmləndirilməsi maliyyə vəsaitlərindən 
istifadə olunmasında hesabatlılıq və şəffaflığın daha da artırılması üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan iştirakçısı olduğunuz konfransda iqtisadi 
inkişafın mühüm amili kimi şəffaflığın artırılması və hesabatlılığın beynəlxalq 

standartlar əsasında yüksək səviyyədə qurulması ilə bağlı məsələlərin 
müzakirəsi təqdirəlayiqdir. 

İnanıram ki, konfrans çərçivəsində aparılacaq müzakirə və təhlillər 
ölkəmizdə hesabatlılığın və auditin gələcək inkişafı kontekstində faydalı 

olacaq, iqtisadi inkişafın müasir mərhələsində şəffaflığın təmin edilməsində, 
korrupsiyaya qarşı mübarizədə dövlət və qeyri-dövlət nəzarətinin, müstəqil 

auditin rolunun daha da artırılmasına töhfə verəcək, mütərəqqi dünya 
təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi üçün yeni imkanlar yaradacaqdır». 

 
 

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 
 
 

(“Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlılıq və şəffaflıq 
problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın iştirakçılarına  

2017-ci il 22 sentyabr tarixli təbrik məktubundan) 
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ÖN SÖZ 
 
Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı müdrik siyasət sayəsində, dünyada 

mövcud olan mürəkkəb geosiyasi vəziyyətə baxmayaraq, respublikamızda 2017-ci ildə də 
sabitlik və təhlükəsizlik təmin olunmuş, bu isə ölkəmizin sürətlə və uğurla inkişafını təmin 
etmişdir. Ölkəmiz üçün 2017-ci il dərin iqtisadi islahatlar ili olmuşdur. Bunu mötəbər 
beynəlxalq maliyyə qurumları da, mötəbər təşkilatlar da təsdiqləyir və qeyd edir. Məhz buna 
görə də həm Dünya Bankı, həm Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı Azərbaycanda 
gedən proseslərə yüksək qiymət verirlər, eyni zamanda, Davos Ümumdünya İqtisadi 
Forumunun hesablamalarına əsasən Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 
2017-ci ildə iki pillə irəliləyərək, dünya miqyasında 35-ci yerdə qərarlaşmışdır. 
Respublikamız uzun illərdir ki, MDB məkanında liderlik mövqeyini qoruyur və 
möhkəmləndirir. Ümumi daxili məhsul, qeyri-neft sektorumuz artmışdır və burada artım 2,5 
faiz təşkil edir. Sənaye sahəsində qeyri-neft sektoru 3,6 faiz, kənd təsərrüfatı isə 4,1 faiz,  
valyuta ehtiyatlarımız 4,5 milyard dollar artmış və hazırda təxminən 42 milyard dollar təşkil 
edir. Ölkəmizin əhalisini nəzərə alaraq, adambaşına düşən valyuta ehtiyatlarının həcminə 
görə Azərbaycan dünya miqyasında ön yerlərdən birini tutur. 

Ölkə iqtisadiyyatına 14,6 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur. Bu göstərir ki, həm yerli 
və həm də xarici investorlar ölkəmizə vəsait qoymaqda maraqlıdırlar. Bu, eyni zamanda, 
sabitliyin təzahürüdür. Çünki indiki dünyada mövcud olan maliyyə və iqtisadi vəziyyətdə 
xarici ölkələrə vəsait qoymaq bir çox investorlar tərəfindən o qədər də məqbul sayılmır. 
Ancaq sabit və perspektivli ölkələrə xaricdən investisiyalar qoyulur. 2017-ci ildə ixrac 19 
faiz, o cümlədən qeyri-neft ixracı 24 faiz artmışdır. Ticarət balansımızın müsbət saldosu 6,2 
milyard dollardır. Bu isə makroiqtisadi vəziyyətimizin yaxşılaşdırılması, manatın 
məzənnəsinin sabit səviyyədə saxlanması üçün çox mühüm amillərdən biridir. 

2017-cı ildə Auditorlar Palatası öz fəaliyyətini ölkə Prezidentinin Auditorlar Palatasının 
20 illiyi münasibətilə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının kollektivinə və 
üzvlərinə ünvanlandığı 2016-cı il 4 aprel tarixli müraciətdə öz əksini tapmış proqram 
xarakterli tövsiyə və tapşırıqlarına uyğun olaraq həyata keçirmişdir. 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. 
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.” 

Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasında (2012-2020-ci 
illər) və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planında nəzərdə 
tutulmuş vəzifələrin icrasını ötən ildə də müntəzəm davam etdirilmişdir.  

2017-ci ildə auditin təşkili və tənzimlənməsi, beynəlxalq standartların tətbiqi, keyfiyyətə 
nəzarət, etika və şəffaflığın təminatı, kadr hazırlığı, beynəlxalq əlaqələr, nəşrlər, konfranslar 
və seminarlar, maliyyə-informasiya təminatı, Palatadaxili tənzimləmə istiqamətləri üzrə 
fəaliyyətimizin əks olunduğu illik hesabatı təqdim edirik.  

 
Vahid NOVRUZOV,  

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri,  
iqtisad elmləri doktoru, professor 
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I. GİRİŞ 
 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci 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 və 
müzakirəsi; 

- Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata 
keçirilməsi; 

- Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (İFAC) və Avropa Mühasiblər və Auditorlar 
Federasiyası (EFAA) ilə birgə işlərin aparılması; 

- Azərbaycanda auditor xidməti bazarının təhlili; 
- Auditor fəaliyyətində dempinq və haqsız rəqabətə qarşı tədbirlər sisteminin işlənib 

hazırlanması və tətbiqi;  
- Auditorların metodik vəsaitlərlə (o cümlədən, beynəlxalq peşəkar qurumların 

normativ sənədləri ilə) təmin edilməsi; 
- Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair IFAC-ın və digər peşəkar qurumların 

metodiki vəsaitlərinin tərcüməsi və tətbiqi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi;  
- Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi və auditin təşviqi istiqamətində tədbirlər 

sisteminin hazırlanması və tətbiqi; 
- Beynəlxalq Audit Standartlarına və Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə edilən 

əlavə və dəyişikliklərin mütəmadi qaydada auditorlara çatdırılmasının təşkili; 
- IFAC-ın 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələblərinə (SMO) müvafiq olaraq təsdiq 

edilmiş plana əsasən auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarətin aparılması və onun 
nəticələrinə dair icmalın hazırlanması;  

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

- Auditorlar Palatası ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış orqanlar 
arasında məlumat mübadiləsi və səmərəli əlaqələndirmənin təşkili; 

- Auditor adı almaq üçün imtahanların təşkili;  
- Auditor təşkilatlarının əməkdaşları (assistentlər, mütəxəssislər) üçün  ixtisasartırma 

kurslarının keçirilməsi; 
- IFAC-a təqdim edilmiş fəaliyyət planının icrası ilə əlaqədar məlumatların 

hazırlanması və göndərilməsi; 
- Beynəlxalq audit və mühasibat qurumları tərəfindən təşkil olunacaq konfranslarda, 

forumlarda, simpoziumlarda və digər tədbirlərdə Palata təmsilçilərinin iştirakının təmin 
edilməsi;  

- Xarici ölkələrin audit və mühasibat qurumları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi;  
- Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə  yoxlamaların aparılması;  
- Auditə dair beynəlxalq normativ sənədlərin hazırlanmasında və sorğularda iştirak 

edilməsi; 
- Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların 

və seminarların təşkili; 
- Auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat xarakterli materialların 

nəşr etdirilməsi; 
- Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə dair tədbirlərin KİV-də işıqlandırılmasının təşkili; 
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- Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin müntəzəm 
məlumatlandırılması; 

- Təsərrüfat subyektlərində 2016-cı ildə aparılmış auditlər barədə  vahid məlumatların 
reyestrinin hazırlanması;  

- Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının hesabatlarına dair 2016-ci il üzrə 
informasiya bazasının hazırlanması; 

- Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2016-cı ilin yekunu üzrə təqdim 
edilmiş illik hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması; 

- Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2016-cı ilin yekunu üzrə təqdim 
edilmiş illik hesabatlara dair icmalın  hazırlanması; 

- 2016-cı il üçün auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi; 
- 2016-cı ildə aparılan auditlərin nəticəsinə görə iqtisadi sahələr və ölkənin regionları 

üzrə iqtisadi göstəricilərin təhlili; 
- Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2017-ci ilin I yarımilliyi üzrə 

təqdim edilmiş hesabatlara dair icmalın hazırlanması;  
- Auditin statistik göstəricilər sisteminin təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması;  
- Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar proqramlar, təlimatlar, tövsiyələr və metodik 

göstərişlərin  hazırlanması; 
- Auditin təşkilinə dair xarici təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi;  
- 2016-cı ildə auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) apardıqları auditin 

keyfiyyətinin kənar təhlili; 
- Auditorların ixtisasartırma kurslarının təşkili;  
- Daxili audit  və mühasibat uçotu kurslarının keçirilməsi; 
- Beynəlxalq Audit Standartlarına və Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə edilmiş 

son əlavə və dəyişiklikləri müntəzəm olaraq auditorların ixtisasartırma kurslarının 
proqramına daxil edilməsi və tədrisi;  

- Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar haqqında 
məlumatların yeniləşdirilməsi və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi; 

- Palatanın internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi; 
- Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının və auditin inkişafı ilə əlaqədar mühüm 

sənədlərin ingilis və rus dillərində Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi; 
- Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının, Palata sədrinin əmr və sərəncamlarının 

və digər sənədlərin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi;  
- IFAC, EFAA və digər beynəlxalq qurumların yeniliklərinin Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilməsi; 
- Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatın 

hazırlanması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə çatdırılması. 
 
 
 

II. AUDİTORLAR PALATASININ DÖVLƏT PROQRAMLARINDA 
İŞTİRAKI 

 
2017-ci ildə Auditorlar Palatası Əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş vəzifə və 

funksiyalarla yanaşı bir sıra mühüm əhəmiyyət kəsb edən Dövlət Proqramlarının icrasında 
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" üzrə: 

Milli Fəaliyyət Planında 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 edilmişdir. 
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2017-ci 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 

Auditorlar Palatası sədrinin 2016-cı il 25 noyabr tarixli 1/52 nömrəli “Auditorlar 
Palatasının internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi barədə” sərəncamına uyğun olaraq 
Palatanın “Facebook” sosial şəbəkəsi yaradılmışdır. Bu sahədə işlər hazırda  davam 
etdirilir. 

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

Bu bəndin icrası istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının 
internet səhifəsində “elektron xidmət” bölməsi yaradılmışdır. Bu bölmə auditor adı almaq 
üçün müraciətlərin qəbulu və icazələrin rəsmiləşdirilməsi yarımbölmələrindən ibarətdir. 

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

Palata sədrinin 2016-cı il 08 noyabr tarixli 1/43 nömrəli “Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına 
nəzarətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” sərəncamı imzalanmışdır. 
Sərəncamla müraciətlərin qəbulu xüsusi nəzarətə götürülmüş və bütün struktur bölmələrinin 
rəhbərlərinə müraciətlərə operativ baxılmasının təmin edilməsinə dair tapşırıqlar verilmişdir. 
Sərəncama və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 
“Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına dair 1 
və 2 nömrəli illik hesabat formalarının hazırlanıb Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına təqdim edilməsi” bəndinə uyğun olaraq vətəndaşların müraciətləri ilə 
bağlı kargüzarlığın aparılmasına dair 1 və 2 nömrəli illik hesabat formalarının doldurulması 
və 2017-ci il 13 yanvar tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına 
göndərilməsi təmin edilmişdir. 

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

Ötən il ərzində Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə 2017-ci il 21-23 sentyabr 
tarixlərində “Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlılıq və şəffaflıq 
problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans, 6 seminar və 3 "dəyirmi masa" 
keçirilmişdir. 

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 

2017-ci il 22 sentyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası ilə 
Estoniya Auditorlar Assosiasiyası arasında əməkdaşlıq əlaqələrini gücləndirilməsi və 
mühasibat və audit peşəsinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Anlaşma Memorandumu, 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası ilə Rusiya Auditorlar Birliyi (Assosiasiya) 
Özünütənzimləyən auditorlar təşkilatı (RAB ÖAT) arasında tərəflərin fəaliyyət göstərdiyi 
ərazilərdə mühasiblərin, auditorların və digər bu kimi peşə sahiblərinin inkişafı ilə bağlı 
əlverişli imkanların yaradılması üçün əməkdaşlıq qurmaq məqsədi ilə Əməkdaşlıq Sazişi 
imzalanmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə 
Baş İdarəsindən göndərilən “İstanbul Fəaliyyət Planının IV Monitorinq Raundu” 
çərçivəsində hazırlanmış Azərbaycan Respublikası üzrə hesabatın hökumət və ictimaiyyət 
nümayəndələrinə təqdim edilməsi ilə əlaqədar Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının 
2017-ci il 20 fevral tarixində Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında 
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Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində keçirilən tədbirdə Palatanın nümayəndə 
heyətinin iştiraklı təmin edilmişdir. 

“İSO 37001” beynəlxalq standartının ölkəmizdə təşviqi və aidiyyəti dövlət orqanlarının 
bu standartın tələbləri ilə bağlı maarifləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyasının dəstəyi ilə cari ilin 27 aprel tarixində 
“İSO 37001” beynəlxalq standartının tələbləri mövzusunda təlim keçirilmiş tədbirdə 
Palatanın nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasından daxil olmuş 2017-ci il 20 
sentyabr tarixli 2/799 nömrəli məktuba əsasən 2017-ci il ərzində ölkəmizdə həyata 
keçirilən antikorrupsiya islahatları barədə məlumatların “bir pəncərə” prinsipi əsasında 
xarici hədəf auditoriyaya çatdırılması məqsədilə, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
Komissiya tərəfindən hazırlanacaq “Azərbaycanın yaxşı idarəçilik təşəbbüsləri” (Good 
Governance Initiatives of Azerbaijan) adlı illik jurnalın nəşri ilə əlaqədar Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə, açıq 
hökumətin təşviqi və yaxşı idarəçiliyə dair mühüm materialların işlənib hazırlanması və 
materialların qısa icmalının 2017-ci il 20 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasına göndərilməsi təmin edilmişdir. Qeyd edilən materiallar 2017-
ci il  23 oktyabr tarixində Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya elektron formada 
təqdim edilmişdir. 

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

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş 
İdarəsindən Auditorlar Palatasına daxil olmuş “Yoxlama nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi və 
prokurorluq orqanlarına göndərilməsi barədə” 2017-ci il 21 aprel tarixli 02/7-29 çıx nömrəli 
məktuba uyğun olaraq, 2017-сi il 08 may tarixində imzalanmış Palata sədrinin 1/23 nömrəli 
“Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə yoxlamaların aparılması, nəticələrin 
rəsmiləşdirilməsi və müvafiq qurumlara göndərilməsi barədə” sərəncamının 1-ci bəndinə 
əsasən hazırlanmış “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair 
Qayda” Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli iclasında müzakirə edilmiş 
və Şuranın 289/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Qərarın 5-ci bəndinə əsasən 
“Qayda”nın 2017-ci il 7 sentyabr  tarixində Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə, 
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna, Azərbaycan Respublikasının Baş 
Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinə, Azərbaycan 
Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinə və 2017-ci il 18 sentyabr tarixində xidməti istifadə zamanı nəzərə alınması üçün 
səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara cəlb edilən auditorlara 
göndərilməsi təmin edilmişdir. Sərəncamın 2-ci bəndinə uyğun olaraq  imzalanmış Palata 
sədrinin 2017-сi il 15 may tarixli 1/25 nömrəli sərəncamı ilə səlahiyyətli dövlət orqanlarının 
sifarişi ilə aparılan yoxlamalara cəlb ediləcək auditorların siyahısı təsdiq edilmişdir. 
Sərəncamın 5-ci bəndinə əsasən, həmin sərəncamın Palata sədrinin imzası ilə 2017-ci il 30 
may tarixində Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə Baş İdarəsinə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə, 
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Ali 
Məhkəməsinə göndərilməsi təmin edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planına dair plan-
proqramın 15-ci “Korrupsiya hüquqpozmalarına və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizənin metodiki təminatı” və Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust 
tarixli 289/1 nömrəli qərarına əsasən 2017-ci il 7 noyabr tarixində Korrupsiya 
hüquqpozmalarına və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin metodiki 
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təminatı” və  “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair tələblər 
haqqında Qayda” mövzusunda seminar keçirilmişdir. Seminarda “Cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin qurulmasına və tətbiqinə 
dair Metodik Göstəriş” və “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara 
dair tələblər haqqında Qayda” təqdim edilmiş, mövzular üzrə səlahiyyətli dövlət orqanlarının 
sifarişi ilə aparılan yoxlamalarda Auditorlar Palatasının üzvlərinin iştirakları ilə bağlı mövcud 
problemlərə dair müzakirələr aparılmışdır. 

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

Auditorlar Palatası 30-dan artıq xarici ölkənin mühasibat və audit quqrqmları ilə 
yanaşı, ölkəmizdə bir sıra tərəfdaşlarla -  Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Azərbaycan 
Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası, Azərbaycan 
Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsi, Azərbaycan 
Respublikasının Hesablama Palatası, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan 
Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı Biznes 
Universiteti, Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri 
Assosiasiyası,  Turizm və Menecment Universiteti, Azərbaycan Universiteti , Azərbaycan 
Bank Tədris Mərkəzi, "BARATTSON" MMC, Azərbaycan Mühasiblər və Risk Peşəkarları 
Assosiasiyası, CBS Language and Business Center MMC, Beynəlxalq Təlim və Layihə 
Mərkəzi ilə sıx əməkdaşlıq edir.  

 
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 

Milli Fəaliyyət Planının 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” Tədbirlər Planı tərtib edilmişdir. 

"Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin Auditorlar Palatası tərəfindən 
2017-ci ildə yerinə yetirilməsinə dair hesabat hazırlanmış, Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə və Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə 
Komissiyasına göndərilməsi təmin edilmişdir. 

2017-ci ildə Auditorlar Palatası tərəfindən “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 nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası ilə bağlı aşağıdakı işlər görülmüşdür:  

 “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş monitorinq iştirakçıları və 
monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər (bundan sonra - monitorinq subyektləri) üçün 
metodoloji dəstək sisteminin qurulması - Monitorinq subyektləri üçün təlim 
strategiyasının və ona uyğun təlim proqramlarının hazırlanması və icrası məqsədilə 
tədbirlər görülməsi 
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“Milli Fəaliyyət Planı”nın 5.1-ci “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş monitorinq 
iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər üçün metodoloji dəstək sisteminin 
qurulması - Monitorinq subyektləri üçün təlim strategiyasının və ona uyğun təlim 
proqramlarının hazırlanması və icrası məqsədilə tədbirlər görülməsi” və Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.9.3-cü “Auditorlar üçün 
PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyasının və ona uyğun təlim proqramlarının 
hazırlanması və icrası məqsədilə tədbirlər görülməsi” bəndlərinə əsasən “Cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyası və tədris proqramı” 
hazırlanmışdır. 

 Həmin təlim strategiyası və tədris proqramı Auditorlar Palatasında fəaliyyət göstərən 
“Dəyirmi masa”nın 2017-ci il 1 may tarixli iclasında bəyənilmiş və Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə razılaşdırılmış və Palata Şurasının 
2017-ci il 30 iyun tarixli 288/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Şura qərarına əsasən 
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyası və tədris 
proqramı”nın 2017-ci il 7 iyul tarixində hesabat üçün Azərbaycan Respublikasının 
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına, 2017-ci il 17 iyul tarixində tətbiq edilmək 
üçün Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş 
İdarəsinə, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına, Azərbaycan 
Respublikası Mərkəzi Bankına, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 
Təşkilatları Milli Konfederasiyasına, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasına göndərilməsi 
təmin edilmişdir. 

Hazırlanmış proqrama əsasən 2017-ci il 30 noyabr tarixində “Park İnn” otelində 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Auditorlar Palatası və 
“Headstart İnternational” Tədris Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə  “Maliyyə əməliyyatlarında 
şəffaflığın təmin edilməsi üzrə təlim proqramı”nın təqdimat mərasimi keçirilmişdir. 

Tədbirdə "Maliyyə əməliyyatlarında şəffaflığın təmin edilməsi üzrə təlim proqramı"nın 
təqdimatı olmuşdur. 

Monitorinq subyektlərinin daxili nəzarət sisteminin gücləndirilməsi üzrə 
tədbirlərin görülməsi - Hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçılarına və monitorinqdə 
iştirak edən digər şəxslərə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq PL/TM-ə qarşı 
mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin qurulmasına və effektiv tətbiqinə metodiki 
dəstəyin təmin edilməsi 

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununun 12-ci maddəsinə, “Milli Fəaliyyət Planı”nın 5.2-ci “Hüquqi şəxs 
olan monitorinq iştirakçılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə qanunvericiliyin 
tələblərinə uyğun olaraq PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin qurulmasına 
və effektiv tətbiqinə metodiki dəstəyin təmin edilməsi” və Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.9.4-cü “Auditor təşkilatlarına və sərbəst 
auditorlara qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə daxili 
nəzarət sisteminin qurulması və effektiv tətbiqi üzrə metodiki dəstəyin təmin edilməsi” 
bəndlərinə əsasən beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin qurulmasına və tətbiqinə dair metodik 
göstəriş”in layihəsi hazırlanmışdır. Layihə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 
Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/1 nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir. Şura qərarına 
əsasən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili 
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nəzarət sisteminin qurulmasına və tətbiqinə dair metodik göstəriş”in 2017-ci il 12 iyul 
tarixində tətbiq edilmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının  Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə Komissiyasına, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə, Vergilər 
Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə Baş İdarəsinə, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına, 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasına göndərilməsi təmin edilmişdir. 

 “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş şübhəli və yüksək riskli 
əməliyyatların müəyyən edilməsi üçün monitorinq iştirakçılarının informasiya 
texnologiyaları sistemlərinin təkmilləşdirilməsi - Monitorinq subyektlərinə müştəri və 
benefisiar mülkiyyətçilərin eyniləşdirilməsi, verifikasiyasına dair məlumat bazasının 
yaradılması və PL/TM risklərinin müəyyən edilməsi, əməliyyatların və riskli 
müştərilərin monitorinqinə imkan verən informasiya sisteminin tətbiqi üzrə metodiki 
dəstəyin təmin edilməsi  

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.9.5-ci 
bəndinə uyğun olaraq "Auditorlara sifarişçi və benefisiar mülkiyyətçilərin eyniləşdirilməsi, 
verifikasiyasına dair metodik göstəriş" Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 
Şurasının 2017-ci il 19 oktyabr tarixli 291/3 nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir. Şura qərarına 
əsasən “Metodik göstəriş”in xidməti istifadə üçün 2017-ci il 22 noyabr tarixində auditor 
təşkilatları və sərbəst auditorlara göndərilməsi təmin edilmişdir. 

PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin monitorinq subyektləri 
tərəfindən effektiv tətbiqinə nail olunması - Monitorinq subyektlərinə “öz müştərini 
tanı”, o cümlədən müştəri qəbulu siyasətinin formalaşdırılması üzrə metodiki 
dəstəyin təmin edilməsi 

“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.9.7-ci 
“Auditorlara “öz müştərini tanı”, o cümlədən müştəri qəbulu siyasətinin formalaşdırılması 
üzrə metodiki dəstəyin təmin edilməsi” bəndlərinə müvafiq olaraq hazırlanmış “Auditorların 
“Öz müştərini tanı” və müştəri qəbulu siyasətinin formalaşdırılmasına dair metodik göstəriş” 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/3 
nömrəli qərarı ilə təsdiqlənmişdir. Şura qərarına əsasən “Auditorların “Öz müştərini tanı” və 
müştəri qəbulu siyasətinin formalaşdırılmasına dair metodik göstəriş”in 2017-ci il 11 
sentyabr tarixində hesabat üçün Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
üzrə Komissiyasına, məlumat üçün Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatasına, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına və 2017-ci il 28 sentyabr tarixində 
tətbiq edilməsi üçün auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara göndərilməsi təmin edilmişdir. 

PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə tələblərə riayət olunması mexanizminin 
təkmilləşdirilməsi - Hüquqi şəxs olan monitorinq iştirakçılarına və monitorinqdə 
iştirak edən digər şəxslərə PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə qanunvericiliyin icrasına 
məsul şəxslərin təyin edilməsi üzrə metodiki dəstəyin təmin edilməsi 

Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.9.1-ci “Auditorlar Palatasında auditor 
xidməti sahəsində PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə qanunvericiliyin icrasına məsul şəxslərin 
təyin edilməsi” bəndlərinə və  Palata sədrinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli 1/4 nömrəli “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 keçirilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.9.1-ci və 3.9.2-ci bəndlərinin icrası 
barədə” sərəncamının 1-ci bəndinə əsasən Auditorlar Palatasında auditor xidməti sahəsində 
PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə qanunvericiliyin icrası üzrə məsul şəxslər təyin edilmişdir. 
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Nəzarət orqanlarının PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində yoxlamalara cəlb edilən 
işçi heyəti üçün təlimlərin keçirilməsi - Nəzarət orqanlarının yoxlamalara məsul olan 
əməkdaşları üçün yoxlamaların keçirilməsi ilə bağlı təlim proqramının hazırlanması və 
icrası üzrə tədbirlər görülməsi 

Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.9.10-cu “Auditorlar Palatasının 
PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində yoxlamalara cəlb edilən işçi heyəti üçün təlimlərin 
keçirilməsi” bəndlərinə müvafiq olaraq Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr 
idarəsi tərəfindən 2017-ci il 05-29 sentyabr və 02-26 oktyabr tarixlərində keçirilmiş 
“Auditorların ixtisasartırma kursları”nın proqramına “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə” mövzusu əlavə edilərək tədris edilmişdir. 

Nəzarət orqanlarının PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində potensialının 
təkmilləşdirilməsi - Nəzarət orqanlarının tərkibində PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində 
nəzarəti həyata keçirəcək struktur bölmələrin müəyyən edilməsi 

Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.9.2-ci “Auditorlar Palatasının  
tərkibində PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində nəzarəti həyata keçirəcək struktur bölmənin 
müəyyən edilməsi” bəndlərinə və  Palata sədrinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli 1/4 nömrəli 
“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 keçirilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.9.1-ci və 3.9.2-ci bəndlərinin icrası 
barədə” sərəncamının 2-ci bəndinə əsasən Auditorlar Palatasının tərkibində PL/TM-ə qarşı 
mübarizə sahəsində nəzarətin həyata keçirilməsi Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinə tapşırılmışdır. 

 
 
 

III. AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ 
 
"Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında"  Əsasnaməyə müvafiq 

olaraq  2017-ci ildə Auditorlar Palatası əsas vəzifəsi olan  mülkiyyət formasından asılı 
olmayaraq bütün təsərrüfat subyektlərində maliyyə və mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst 
aparılmasını təmin etmək məqsədilə respublikada auditor xidmətinin işini təşkili və mövcud 
qanunvericiliyə uyğun olaraq onun inkişafı və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirləri 
həyata keçirməkdə davam etmişdir. 

 Əsasnamədə göstərilən  funksiyalar üzrə: 
- sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının  uçotu aparılmış, yeni icazə almış 

auditorlar müvafiq reyestrə daxil edilmişlər. 31 dekabr  2017-ci il tarixə 45 
sərbəst auditor  və 77 auditor təşkilatı fəaliyyət göstərir. 

- 2017-ci il ərzində 36 sərbəst auditora  və 30 auditor təşkilatına, o cümlədən  18 
sərbəst auditorun və 10 auditor təşkilatının icazəsinin müddəti başa çatdığından, onlara 
yenidən icazə.verilmişdir. 

- 7 sərbəst auditorun və 8 auditor təşkilatının fəaliyyəti  dayandırılmış, 2  təşkilatın və 1 
auditorun icazəsi ləğv edilmişdir. 

- 2017-ci il ərzində Palata tərəfindən auditin təşkilinə, tənzimlənməsinə və 
aparılmasına dair aşağıdakı təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlər, auditor xidməti 
göstərilməsinin forma və metodlarına dair normativ sənədlər hazırlanmışdır: 

"Auditor Xidməti Bazarında Haqsız Rəqabətin Əlamətləri" (Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmişdir). 
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"Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin 
tövsiyyə olunan minimum hədləri" (Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
Şurasının 2017-ci il 31 mart tarixli 286/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir). 

“Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi üzrə tədbirlər sisteminin hazırlanması və 
tətbiqi” (Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 19 may tarixli 
287/4 nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir). 

“Cinayət yolu əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyası və tədris 
Proqramı” (Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 
288/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir). 

"Kənd təsərrüfatı kooperativlərində auditin aparılmasına dair təlimat" (Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/3 nömrəli qərarı ilə 
bəyənilmişdir). 

"Audit sahəsində müsabiqə qaydaları və auditor seçimi üzrə metodik göstəriş" 
(Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/2 
nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir). 

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin 
qurulmasına və tətbiqinə dair Metodik göstəriş” (Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/1 nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir). 

"Auditorların “Öz müştərini tanı” və müştəri qəbulu siyasətinin formalaşdırılmasına dair 
Metodik göstəriş" (Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 
avqust tarixli 289/3 nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir). 

"Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidmətlərinin dəyərinin 
tövsiyyə olunan minimum hədlərindən aşağı qiymətə bağlanmış audit müqavilələrinin tədqiqi 
üzrə metodik göstəriş" (Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 
avqust tarixli 289/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir). 

"Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair qayda" 
(Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/1 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir). 

"Auditorlara sifarişçi və benefisiar mülkiyyətçilərin eyniləşdirilməsi, verifikasiyasına dair 
metodik göstəriş" (Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 19 
oktyabr tarixli 291/3 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir).  

 "Kənar mənbədən təsdiqləmələr”,  "Audit sübutu – seçilmiş maddələr üzrə xüsusi 
mülahizələr",  "İlk audit – ilkin qalıqlar" firmadaxili audit standartlar. 

- “Auditor xidmətinin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi” 
istiqamətində Palata tərəfindən aşağıdakı işlər  görülmüşdür: 

Hesabat ilində Palata tərəfindən aşağıdakı sənədlərə dair müvafiq  rəy və təkliflər 
hazırlanaraq aidiyyəti orqanlara təqdim edilmişdir: 

 “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 7 aprel tarixli 566-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017 -ci il 17 may  tarixli Sərəncamı;  

“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 7 aprel tarixli 567-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017 -ci il 17 may  
tarixli Sərəncamı; 

“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 634-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı; 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 7 aprel tarixli 568-VQD nömrəli 
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Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017 -ci il 17 may  
tarixli Sərəncamı; 

“Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 636-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017 -ci il 17 may  
tarixli Sərəncamı; 

“Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 635-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017 -ci il 17 may  tarixli Sərəncamı. 

"Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 25 aprel tarixli 635-VQD nömrəli Qanunu  

- Hesabat ilində Palata tərəfindən auditin təşkili və tənzilmlənməsi ilə alaqədar 
təsərrüfat subyektlərində aparılan auditlərin vahid məlumat reyestri, sərbəst auditorların və 
auditor təşkilatlarının 2016-cı ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş illik hesabatlarına dair 
informasiya bazası, 2016-cı il üçün «Auditorların reytinq cədvəli" hazırlanmışdır, ölkənin 
regionları üzrə auditin iqtisadi göstəriciləri, auditin statistik göstəricilər sistemi təhlil edilmiş 
və müvafiq icmallar hazırlanmışdır. 

 
Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı 

inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin 
Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə 2017-ci il 03 may tarixli 1361 nömrəli Fərmanının 50.2-
ci, 52-ci və 71.4-cü bəndlərindən irəli gələn vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Palatada “Məhkəmələrlə iş və inzibati protokollar” şöbəsi yaradılmış, tədbirlər planı 
hazırlanmış və təsdiq edilmişdir. Həmin tədbirlər planının müvafiq bəndlərinə əsasən 
aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

“Məcburi audit subyektlərinə, sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarına tədbiq 
ediləcək xəbərdarlıq məktublarının, inzibati protokolların, məhkəməyə müraciətlərin və 
digər zəruri sənədlərin formasının hazırlanması” bəndinə uyğun olaraq, məcburi audit 
subyektlərinə, sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarına tədbiq ediləcək xəbərdarlıq 
məktublarının formaları hazırlanmışdır.  

 “Məcburi audit subyektlərinə, sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarına tədbiq 
ediləcək xəbərdarlıq məktublarının, inzibati protokolların, məhkəməyə müraciətlərin 
aidiyyatı üzrə göndərilməsi müddətlərinin və prosedurların müəyyən edilməsi” bəndinə 
uyğun olaraq müvafiq işlər yerinə yetirilmişdir.   

 “Xüsusi elanın, reklam çarxının və audit sahəsinin təbliğ edilməsinə dair müvafiq 
materialların hazırlanması və KİV-də işiqlandırılması” bəndinə uyğun olaraq xüsusi elan 
hazırlanmış və müvafiq olaraq 13 iyun 2017-ci ildə “Azərbaycan”, 14 iyun 2017 ci ildə 
“Vergilər” və 15 iyun 2017-ci ildə “İqtisadiyyat” qəzetlərində dərc edilmişdir. Həmçinin bu 
mətn Auditorlar Palatasının internet səhifəsində də yerləşdirilmişdir. Bundan əlavə, 
şöbənin işçiləri tərəfindən sosial şəbəkələrdə elanın yayılması təmin edilmişdir. 

 “Müvafiq qurumlardan məcburi auditdən yayınmanın müəyyənləşdirilməsi üzrə 
təsnifat qrupları üzrə təsərrüfat subyektlərinə dair məlumatların əldə edilməsi” bəndinə 
uyğun olaraq Vergilər Nazirliyindən vergi ödəyicilərinin dövlət reyestr məlumatlarına 
əsasən məcburi audit subyektləri barədə məlumat alınmışdır. 2017-ci il 2 noyabr tarixdə 
Vergilər Nazirliyi məcburi auditdən keçməli vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılmasını 
həyata keçirməklə 28654 vergi ödəyicisinə nazirliyin məlumat bazasında olan mobil telefon 
nömrələrinə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzi vasitəsi ilə qısa mesajlar (SMS) 
göndərilməsini bildirmişdirlər.  
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 “Müvafiq qurumlardan məcburi auditdən yayınmanın müəyyənləşdirilməsi üzrə 
təsnifat qrupları üzrə təsərrüfat subyektlərinə dair məlumatların əldə edilməsi” bəndinə 
uyğun olaraq müvafiq işlər mütəmadi olaraq yerinə yetirilmişdir.  

 “2016-cı il üzrə auditdən keçməyən məcburi audit subyektlərinin müəyyən edilməsi” 
bəndinə müvafiq olaraq işlər icra olunub tamamlanmışdır.  

 “2016-cı il üzrə auditdən keçməyən məcburi audit subyektlərinin ünvanları (rayon və 
ya şəhər) üzrə təsnifləşdirilməsi” bəndinə uyğun olaraq auditdən keçməyən məcburi audit  
subyektlərinin ünvanları müvafiq olaraq rayon və şəhər üzrə təsnifləşdirilmişdir.  

 “2016-cı il üzrə auditdən keçməyən məcburi audit subyektlərinə xəbərdarlıq 
məktublarının göndərilməsi” bəndinə uyğun olaraq il ərzində müxtəlif rayonlara və  Bakı, 
Gəncə, Sumqayıt kimi iri şəhərlərə ümumilikdə 6577 bildiriş məktubu poçt vasitəsi ilə 
göndərilmişdir.  

 “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası olmayan  subyektlərinin müəyyən 
edilməsi” və “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası olmayan  subyektlərinə 
xəbərdarlıq məktublarının göndərilməsi” bəndlərinə uyğun olaraq auditorun peşə 
məsuliyyətinin icbari sığortası olmayan  subyektləri müəyyən olunmuş və onlara 
xəbərdarlıq məktubları göndərilmişdir.  

 “Xəbərdarlıqdan sonra auditdən keçmiş təsərrüfat subyektlərinin auditdən keçməsi 
barədə məlumatların işlənməsi və izlənməsi” bəndinin icrası ilə bağlı auditdən keçmiş 
təsərrüfat subyektləri tərəfindən auditdən keçdikləri barədə təsdiq edən sənəd kimi 150  
rəy təqdim təqdim edilmişdir. Belə ki, ümumi olaraq olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, 
bu rəylərin böyük bir qismi ilk dəfə auditdən keçən təsərrüfat subyektləri tərəfindən təqdim 
olunmuşdur.  

“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun, “Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamənin, “Auditorun peşə 
məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun, 
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununun  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 3 may  
tarixli 1361 nömrəli Fərmanına uyğunlaşdırılması ilə əlaqədar Palatanın təkliflərinin 
layihəsi hazırlanmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər 
üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nda dəyişikliklər 
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 dekabr 2017-ci il  tarixli  
1746№-li Fərmanının imzalanması ilə əlaqədar sözügedən tədbirlər planının icrası 
dayandırılmış, lakin məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı Palata öz 
fəaliyyətini səlahiyyətləri çərçivəsində davam etdirməkdədir. 

  
 
 

IV. 2017-ci İLDƏ AUDİTOR XİDMƏTİNİN GÖSTƏRİLMƏSİNƏ DAİR 
MƏLUMAT 

 
2017-ci il ərzində 45 sərbəst auditorun, 77 auditor təşkilatının (o cümlədən 2 xarici 

auditor təşkilatının filial və nümayəndəliyi) və 15 xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından 
istifadə edən auditor təşkilatı)  auditor fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ olmuşdur. 

45 sərbəst auditor və 77 auditor təşkilatı tərəfindən Auditorlar Palatasına öz 
fəaliyyətlərinə dair hesabatlar təqdim edilmişdir. Təqdim edilmiş hesabatlara əsasən 
müəyyən edilmişdir ki, hesabat dövründə təsərrüfat subyektləri ilə 53 626 060 manat 
məbləğində 4826 müqavilə bağlanmışdır. Bağlanmış müqavilələrin xüsusi çəkisi böyük 
dördlük üzrə sayına görə 10,8% və məbləğinə görə 68,2%, xarici hüquqi şəxslərin ticarət 
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nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə sayına görə 10,1% və məbləğinə görə 
19,4%, yerli auditor təşkilatları üzrə sayına görə 55,7% və məbləğinə görə 8,3%, sərbəst 
auditorlar üzrə sayına görə 23,4% və məbləğinə görə 4,1% təşkil etmişdir.      

2016-cı il ilə müqayisədə 2017-ci ildə bağlanmış müqavilələrin sayı 3540-dan 4826-ya 
qədər, yəni 1286 ədəd və ya 36,3% artmış, məbləği isə 56 862 165,5 manatdan 
53 626 060,2 manata qədər, yəni 3 236 105,3 manat və ya 5,7% azalmışdır (Diaqram 1-2). 

 
Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2016-2017-ci illər üzrə 

bağlanmış müqavilələrin sayı 

      
Diaqram 1. 
 

Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2016-2017-ci illər üzrə bağlanmış 
müqavilələrin məbləği 

         
Diaqram 2. 
O cümlədən: 
- böyük dördlük üzrə müqavilə sayı 575-dən 523-ə qədər, yəni 52 ədəd və ya 9,0%, 

məbləği 40 523 293,1 manatdan 36 555 480,3 manata qədər, yəni 3 967 812,8 manat və ya 
9,8% azalmışdır; 

- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 
müqavilə sayı 446-dan 485-ə qədər, yəni 39 ədəd və ya 8,7% artmış, məbləği 10 605 935,3 
manatdan  10 393 341,9 manata qədər, yəni 212 593,4 və ya 2,0% azalmışdır; 

- yerli auditor təşkilatları üzrə müqavilə sayı 1531-dən 2688-ə qədər, yəni 1157 ədəd 
və ya 75,6%, məbləği isə 3 905 117 manatdan 4 463 225 manata qədər, yəni 558 108 
manat və ya 14,3% artmışdır; 

0

1000

2000

3000

4000

5000

2016 2017

3540

4826

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

2016 2017

56 862 165
53 626 060

15 
 



- sərbəst auditorlar üzrə müqavilə sayı  988-dən 1130-a qədər, yəni 142 ədəd və ya 
14,4%, məbləği isə 1 827 820 manatdan 2 214 012 manata qədər, yəni 386 192 manat və 
ya 21,1% 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. 
2017-ci il ərzində bağlanmış müqavilələrdən 43 866 557 manat məbləğində 3632-si 

yerinə yetirilmişdir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, 2016-cı il ilə müqayisədə 2017-ci ildə yerinə yetirilmiş 

müqavilələrin sayı 2663-dən 3632-yə qədər, yəni 969 ədəd və ya 36,4% artmış, məbləği 
47 706 104 manatdan 43 866 557 manata qədər, yəni 3 839 547 manat və ya 8,1%, orta 
məbləği isə 17 914 manatdan 12 077 manata qədər, yəni 5 836 manat və ya 32,6% 
azalmışdır (Diaqram 5-6). 
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Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2016-2017-ci illər üzrə yerinə yetirilmiş 
müqavilələrin sayı 

                   

 
     Diaqram 5. 
 

Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2016-2017-ci illər üzrə yerinə yetirilmiş 
müqavilələrin məbləği 

                                                                     

 
Diaqram 6. 
 
O cümlədən: 
- böyük dördlük üzrə yerinə yetirilmiş müqavilə sayı 485-dən 436-ya qədər, yəni 49 

ədəd və ya 10,1%, məbləği 36 211 070,0 manatdan 32 451 111,3 manata qədər, yəni 
3 759 958,7 manat və ya 10,4%, orta məbləğ isə 74 662,0 manatdan 74 429,1 manata 
qədər, yəni 232,9 manat və ya 0,3% azalmışdır; 

- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 
yerinə yetirilmiş müqavilə sayı 290-dan 325-ə qədər, yəni 35 ədəd və ya 12,1% artmış, 
məbləği 6 965 275,0 manatdan 6 114 795,3 manata qədər, yəni 850 479,7 manat və ya 
12,2%, orta məbləğ isə 24 018,2 manatdan 18 814,7 manata qədər, yəni 5 203,5 manat  və 
ya 21,7% azalmışdır; 

- yerli auditor təşkilatları üzrə yerinə yetirilmiş müqavilə sayı 1048-dən 1889-a qədər, 
yəni 841 ədəd və ya 80,2%, məbləği 3 145 370 manatdan 3 430 339 manata qədər, yəni 
284 969 manat və ya 9,1% artmış, orta məbləğ isə 3 001 manatdan 1 815 manata qədər, 
yəni 1 186 manat və ya 39,5% azalmışdır; 

- sərbəst auditorlar üzrə yerinə yetirilmiş müqavilə sayı 840-dan 982-yə qədər, yəni       
142 ədəd və ya 16,9%, məbləği 1 384 389 manatdan 1 870 312 manata qədər, yəni 
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485 923 manat və ya 35,1%, orta məbləğ isə 1 648 manatdan 1 904 manata qədər, yəni 
256 manat və ya 15,6% artmışdır (Diaqram 7-8). 

Auditor təşkilatları  və sərbəst auditorlar tərəfindən yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı 

 
Diaqram 7. 
 

Auditor təşkilatları  və sərbəst auditorlar tərəfindən 
yerinə yetirilmiş müqavilələrin məbləği 

 
Diaqram 8. 
 
2017-ci il üzrə 67 507 məcburi audit obyektindən 2134-ü (3,2%-i) auditdən keçmişdir 

(cədvəl 1).                                                                                                    
 

      Cədvəl 1.   
Məcburi audit 
subyektinin 

təşkilati-hüquqi 
forması 

Respublika üzrə 
məcburi audit 
subyektlərinin 

sayı 

2017-ci il üzrə 
məcburi 

auditdən keçən 
təsərrüfat 

subyektinin 
sayı 

auditdən 
keçmə %-i 

2016-cı il üzrə 
məcburi 

auditdən keçən 
təsərrüfat 

subyektinin 
sayı 

auditdən 
keçmə %-i 

2016-2017 
illər 

artım (+), 
azalma (-)  

(%-lə) 

Səhmdar 
cəmiyyətləri 1546 231 14,9% 250 16,2% -1,3% 
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Məhdud 
məsuliyyətli 
cəmiyyətlər 

64246 569 0,9% 532 0,8% 0,1% 

Bələdiyyələr 1608 1265 78,7% 661 41,1% 37,6% 
Banklar 30 30 100,0% 30 100,0% 0,0% 
Sığorta təşkilatları 22 22 100,0% 22 100,0% 0,0% 
Siyasi partiyalar 55 17 30,9% 12 21,8% 9,1% 

CƏMİ 67507 2134 3,2% 1507 2,2% 1,0% 

Cədvəldən göründüyü kimi, 2016-2017-ci illər ərzində məcburi audit subyektlərinin 
təşkilati-hüquqi forması üzrə göstərilmiş auditor xidmətlərinin təhlili nəticəsində müəyyən 
edilmişdir ki, 2016-cı il ərzində respublika üzrə 67 507 məcburi audit obyektindən 1507-si 
(2,2%-i), 2017-ci ildə isə 2134-ü (3,2%-i) auditdən keçmişdir. 2016-2017-ci illər müqayisə 
edildikdə məcburi auditdən keçən təsərrüfat subyektlərinin sayında 1,0% artım müşahidə 
edilmişdir. 

Beləliklə, 2016-2017-ci illər üzrə auditdən keçməyə dair aparılan müqayisələr 
aşağdakı nəticələri aşkar etmişdir: 

səhmdar cəmiyyətləri üzrə 16,2%-dən 14,9%-ə qədər azalmış; 
məsulliyətli cəmiyyətləri üzrə 0,8%-dən 0,9%-ə qədər artmış; 
bələdiyyələr üzrə 41,1%-dən  78,7%-ə qədər artmış; 
siyasi partiyalar üzrə 21,8%-dən 30,9%-ə qədər artmışdır. 
2017-ci ildə Palata tərəfindən "Azərbaycanda auditor xidməti bazarının təhlili" 

mövzusunda geniş tədqiqat işi aparılmış və bu iş üzrə aşağıdakı məlumatlar hazırlanmışdır: 
 

Auditor təşkilatlarında fəaliyyət göstərən 
auditorların sayı 

 
Diaqram 9  

 
Plan-Proqram”ın 1-ci “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin ümumi inkişaf 

parametrləri” bölməsinin “Auditor təşkilatlarının göstəricilərinin dinamikası” bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədilə ölkədə fəaliyyət göstərən auditor təşkilatlarının (o cümlədən, xarici 
auditor təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri, xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından 
istifadə edən auditor təşkilatları, yerli auditor təşkilatları) göstəricilərini əks etdirən müvafiq 
cədvəl hazırlanmışdır (cədvəl 2). 
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Cədvəl 2. 

Qeyd: 4-cü “Auditor xidməti bazarının regional keyfiyyət və kadr təminatı üzrə təhlili”  
bölmənin "Auditdən gələn gəlirin həcminin müəyyən olunması (qrafik)" bəndinin icrası ilə 
eynilik təşkil edir. 

Yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı üzrə 

 
 

Yerinə yetirilmiş müqavilələrin məbləği üzrə 
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Yerinə yetirilmiş müqavilələr üzrə 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Sayı 
(ədəd-

lə) 

Məbləği  
(min manatla) 

Sayı 
(ədədlə) 

Məbləği (min 
manatla) 

Sayı 
(ədədlə) 

Məbləği (min 
manatla) 

Sayı 
(ədədlə) 

Məbləği 
(min 

manatla) 

Sayı 
(ədədlə) 

Məbləği 
(min 

manatla) 
Xarici auditor 
təşkilatlarının 
filial və 
nümayəndəlikləri 
üzrə  

291 13853,9 572 27047,1 638 27661,7 583 30580,3 447 34760,9 

Xarici hüquqi 
şəxslərin ticarət 
nişanından 
istifadə edən 
auditor 
təşkilatları üzrə 

451 10658,2 236 7482,5 280 6399,9 321 5702,7 328 8415,4 

Yerli auditor 
təşkilatları üzrə 

1258 2817,3 1201 2741,9 933 2923,5 1001 3013,8 1048 3145,8 
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Həmin bölmənin “Auditor xidməti həcminin təhlili” bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə son 5 ildə göstərilən auditor xidmətlərinin həcmini (min manatla) əks etdirən 
müvafiq cədvəl hazırlanmışdır (cədvəl 3). 

Cədvəl 3. 
Auditor xidməti həcminin təhlili 

 Göstərilən auditor xidmətinin həcmi  (min manatla) 
 2012 2013 Ötən il ilə 

müqayisə 
(artma/ 
azalma) 

2014 Ötən il ilə 
müqayisə 
(artma/ 
azalma) 

2015 Ötən il ilə 
müqayisə 
(artma/ 
azalma) 

2016 Ötən il ilə 
müqayisə 
(artma/ 
azalma) 

 
Xarici auditor 
təşkilatlarının  
filial və 
nümayəndəlikləri 
üzrə 

13853,9 27047,1 

 
↑ 

27661,7 

 
↑ 

30580,3 

 
↑ 

34760,9 

 
↑ 

Xarici hüquqi 
şəxslərin ticarət 
nişanından istifadə 
edən auditor 
təşkilatları üzrə 

10658,2 7482,5 

 
↓ 

6399,9 

 
↓ 

5702,7 

 
↓ 

8415,4 

 
↑ 

Yerli auditor 
təşkilatları üzrə 2817,3 2741,9 

↓ 

2923,5 

↑ 

3013,8 

↑ 

3145,8 

↑ 

 
Sərbəst auditorlar 
üzrə 

1573,5 1868,4 
↑ 

1679,0 
↓ 

1304,5 
↓ 

1384,7 
↑ 

 
CƏMİ 
 

28902,9 39139,9 
 

38664,1 
↓ 

40601,3 
↑ 

47706,8 
↑ 

 
 

Yerinə yetirilmiş müqavilə sayı üzrə 
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Yerinə yetirilmiş müqavilə məbləği üzrə 
      

                                                                       
Plan-proqramın 2-ci “Auditor xidməti bazarının ölkənin ümumi iqtisadi göstəriciləri ilə 

müqayisəli təhlili” bölməsinin “Məcburi audit obyektlərinin auditdən keçmə faizləri” bəndinə 
uyğun olaraq son 5 ilin auditdən keçmə faizlərinin göstəricilərini əks etdirən cədvəl 
hazırlanmışdır 

Həmin bölmənin "Ölkənin makroiqtisadi göstəriciləri ilə müqayisə olunması" bəndinə 
uyğun olaraq son 5 ilin göstəricilərini və müqayisəli dinamikasını əks etdirən cədvəl 
hazırlanmışdır (cədvəl 4). 

 
Cədvəl 4. 

Ölkənin makroiqtisadi göstəriciləri ilə müqayisə olunması 

                                                                                      
Həmin bölmənin "Auditor xidmətinin ümumdaxili məhsulun və pullu xidmətlərin 

tərkibində dinamikasının təhlil edilməsi " bəndinə uyğun olaraq son 5 ilin göstəricilərini və 
müqayisəli dinamikasını əks etdirən cədvəl hazırlanmışdır (cədvəl 6). 

Həmin bölmənin " Auditin ümumdaxili məhsula təzyiq dinamikası" bəndinə uyğun 
olaraq son 5 ilin göstəricilərini və müqayisəli dinamikasını əks etdirən cədvəl və diaqramlar 
hazırlanmışdır. 
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Sərbəst auditorlar

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Göstərilmiş auditor 
xidməti (min 
manatla) 

28903 39140 38664,1 40601,1 
47706,8 

Ümumi daxili 
məhsul ÜDM (mln 
manatla) 

54743,7 58182 59014,1 54352,1 59987,7 

Qeyri-neft ÜDM 
(mln manatla) 26165,4 29982,8 33038,2 34500,9 35768,0 

Əsas kapitala 
investisiya 
(mln manatla) 

15407,3 17850,8 17618,6 15957,0 14903,4 

Əhalinin nominal 
gəlirləri (mln 
manatla) 

34723,9 37555,5 39360,7 41738,6 45395,1 
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Cədvəl 5. 
Auditin ümumdaxili məhsula təzyiq dinamikası 

İllər Ümumi daxili 
məhsul ÜDM 
(mln manatla) 

Göstərilmiş auditor 
xidməti (min 

manatla) 

Göstərilmiş auditor 
xidmətinin ÜDM-dakı 

hissəsi 
2012 54743,7 28903 0,0005 
2013 58182 39140 0,0007 
2014 59014,1 38664,1 0,0006 
2015 54352,1 40601,1 0,0007 
2016 59987,7 47706,8 0,0008 

       
Həmin bölmənin "Auditor xidməti bazarının əsas göstəricilərinin təhlili zamanı digər 

ölkələrlə müqayisənin aparılması" bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə müvafiq 
materiallar toplanaraq, onların tərcüməsi təmin edilmiş və MDB ölkələri barədə müvafiq 
məlumatları özündə əks etdirən cədvəllər hazırlanmışdır (əlavə). 

Həmin bölmənin "Müxtəlif dövriyyəli auditor təşkilatlarının xüsusi çəkisi" bəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədilə son 5 ilin göstəricilərini əks etdirən cədvəl hazırlanmışdır 
(cədvəl 6). 

 
Cədvəl 6. 

Müxtəlif dövriyyəli auditor təşkilatlarının xüsusi çəkisi 
Auditor 
təşkilatlarının 
dövriyyəsinə 
görə 
qruplaşması 
(manatla) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ümumi 
 
 

Yekuna 
görə           

(%-lə) 

Ümumi 
 
 

Yekuna 
görə           

(%-lə) 

Ümumi 
 
 

Yekuna 
görə           

(%-lə) 

Ümumi 
 
 

Yekuna 
görə           

(%-lə) 

Ümumi 
 
 

Yekuna 
görə           

(%-lə) 

1000-25000 11 21,1% 14 26,9% 8 14,8% 16 29,1% 9 16,4% 

25000-100000 18 34,6% 17 32,7% 24 44,4% 16 29,1% 26 47,3% 

100000-
250000 11 21,1% 8 15,4% 11 20,4% 11 20,0% 8 14,5% 

250000-dən 
yuxarı 12 23,2% 13 25,0% 11 20,4% 12 21,8% 12 21,8% 

Yekun 52 100,0% 52 100,0% 54 100,0% 55 100,0% 55 100,0% 

 
Həmin bölmənin "Auditorların gəlirlərinin bir auditor və auditor təşkilatına düşən 

xidmətin həcminin təhlil edilməsi" bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə son 5 ilin 
göstəricilərini əks etdirən cədvəl hazırlanmışdır (cədvəl 7). 

 
Cədvəl 7. 

Auditorların gəlirlərinin bir auditor və auditor təşkilatına düşən xidmətin 
həcminin təhlil edilməsi 

 Auditorların sayı 
(ədədlə) 

Bir auditora düşən auditor xidmətinin 
məbləği 
(manatla) 

Bir auditora düşən auditor xidmətinin 
payı (%-lə) 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 
Xarici auditor 
təşkilatlarının 
filial və 
nümayəndəlik-
ləri üzrə  

12 14 11 9 8 1154,5 1931,9 2514,7 3397,8 4345,1 61,02 79,55 87,79 91,00 90,75 
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Xarici hüquqi 
şəxslərin 
ticarət 
nişanından 
istifadə edən 
auditor 
təşkilatları 
üzrə 

17 19 26 23 26 626,9 393,8 246,2 219,2 323,7 

33,13 16,21 8,59 5,87 6,76 
Yerli auditor 
təşkilatları 
üzrə 

40 47 46 37 40 70,4 58,3 63,6 81,5 78,6 

3,72 2,40 2,22 2,18 1,64 
Sərbəst 
auditorlar üzrə 

39 42 42 35 34 40,3 44,5 40,0 35,4 40,7 

2,13 1,83 1,40 0,95 0,85 
 
Qeyd: cədvəl 6-cı bölmənin "Bir təşkilata və bir sərbəst auditora düşən sifarişin sayının 

və həcminin müəyyən olunması (qrafik)" bəndinə də aid edilir. 
“Regionlar üzrə (diaqram) (say,həcm)” bəndinə uyğun olaraq son 2 il ərzində ölkənin 

regionları üzrə auditdən keçmənin vəziyyətinə dair geniş təhlil aparılaraq, məcburi audit 
obyektlərinin sayı və auditdən keçənlər barədə məlumatlardan ibarət cədvəl hazırlanmışdır 
(cədvəl 8). 

Cədvəl 8. 

Regionlar üzrə məcburi audit subyektlərinin auditdən keçmə vəziyyəti 

S
ıra

 
№

si
 

Şəhərlər və rayonlarin adı Respublika üzrə məcburi audit 
obyektlərinin sayı Auditdən keçənlər 

    MMC ASC Bələdiyyə 2015 2016 
1 Naxçıvan şəhəri 418 12 5 4 0 
2 Babək r-nu 80 6 28 1 0 
3 Ordubad rayonu 38 2 30 1 0 
4 Sədərək r-nu 14 1 3 1 0 
5 Culfa rayonu 51 4 19 1 0 
6 Şərur r-nu 83 3 53 3 1 
7 Şahbuz r-nu 37 3 22 1 0 
8 Kəngərli r-nu 44   10 1 0 
9 Bakı Binəqədi r-nu 4330 75 5 34 25 
10 Bakı Qaradağ r-nu 749 25 11 26 15 
11 Bakı Xəzər r-nu 767 18 8 18 16 
12 Bakı Yasamal r-nu 7031 95 1 101 71 
13 Bakı Nəsimi r-nu 6322 105 1 121 89 
14 Bakı Nərimanov r-nu 4886 76 1 65 61 
15 Bakı Nizami r-nu 3250 51 2 27 24 
16 Bakı Səbail r-nu 3643 60 3 85 93 
17 Bakı Sabunçu r-nu 1705 31 10 19 16 
18 Bakı Suraxanı r-nu 1600 17 6 19 16 
19 Bakı Xətai r-nu 4285 51 2 25 26 
20 Şirvan r-nu 792 22 2 3 2 
21 Yevlax r-nu 410 33 29 5 2 
22 Gəncə r-nu 1241 69 3 37 33 
23 Lənkəran r-nu 1330 38 34 38 32 
24 Mingəçevir r-nu 735 32 1 8 2 
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25 Naftalan şəhəri 26 3 2 4 2 
26 Sumqayıt şəhəri 2945 66 3 21 18 
27 Şəki r-nu 554 33 40 49 53 
28 Abşeron r-nu 1405 21 15 19 14 
29 Ağdam r-nu 178 2 14 1 1 
30 Ağdaş r-nu 216 18 27 19 10 
31 Ağcabədi r-nu 325 11 41 3 3 
32 Ağsu r-nu 199 12 31 30 27 
33 Ağstafa r-nu 117 17 29 18 13 
34 Astara r-nu 270 6 15 19 17 
35 Balakən r-nu 260 11 20 18 14 
36 Beyləqan r-nu 491 18 37 17 16 
37 Bərdə r-nu 481 26 66 16 12 
38 Biləsuvar r-nu 262 10 23 23 18 
39 Qazax r-nu 228 13 17 10 8 
40 Qax r-nu 185 9 18 20 17 
41 Qəbələ r-nu 564 10 29 30 29 
42 Quba r-nu 587 12 34 10 8 
43 Sumqayıt şəhəri 50         
44 Qusar r-nu  200 8 29 6 7 
45 Qobustan r-nu 161 4 16 1 0 
46 Daşkəsən r-nu 83 5 19 9 7 
47 Şabran r-nu 91 5 15 9 4 
48 Zaqatala r-nu  594 23 23 20 26 
49 Zəngilan r-nu 9 1   1 0 
50 Zərdab r-nu 135 9 27 28 42 
51 İsmayıllı r-nu 326 16 34 27 29 
52 İmişli r-nu 996 16 29 20 19 
53 Yardımlı r-nu 174 5 30 1 1 
54 Kürdəmir r-nu 273 19 30 2 1 
55 Kəlbəcər r-nu 43     1 0 
56 Gədəbəy r-nu 365 4 20 2 1 
57 Göyçay r-nu 369 15 26 19 17 
58 Goranboy r-nu 228 17 47 36 32 
59 Ağcabədi r-nu 302         
60 Lerik r-nu  175 4 29 21 20 
61 Masallı r-nu 1079 15 36 29 27 
62 Neftçala r-nu 122 17 17 4 3 
63 Oğuz r-nu 159 7 15 20 17 
64 Saatlı r-nu 249 11 36 14 11 
65 Sabirabad r-nu 526 21 25 3 0 
66 Samux r-nu 126 8 21 18 15 
67 Salyan r-nu 350 19 20 15 7 
68 Siyəzən r-nu 87 5 11 16 5 
69 Tərtər r-nu 180 12 25 3 0 
70 Tovuz r-nu 438 7 41 14 12 
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71 Ucar r-nu 169 16 17 19 13 
72 Füzuli r-nu 564 4 21 17 6 
73 Göygöl r-nu 173 7 24 24 21 
74 Xaçmaz r-nu 610 20 38 22 21 
75 Xızı r-nu 64 2 12 10 5 
76 Xocavənd r-nu 95     0 0 
77 Xocalı r-nu 3 1   0 0 
78 Hacıqabul r-nu 199 6 15 2 0 
79 Cəbrayıl r-nu 99     1 0 
80 Cəlilabad r-nu 438 15 35 5 1 
81 Şamaxı r-nu 258 16 30 9 8 
82 Şəmkir r-nu 392 25 42 12 15 
83 Şuşa r-nu 31     1 1 
84 Bakı Pirallahı r-nu 9   3 1 0 
85 İri Tədiyəçilər 118 101   94 77 
CƏMİ 64246 1613 1608 1527 1275 

 
Həmin bölmənin “Aparılan auditlərin nəticələrinə dair verilmiş rəylərin növlərinə görə 

təhlillərinin aparılması və qiymətləndirilməsi” bəndinə uyğun olaraq son 2 il üzrə 
göstəricilərdən ibarət cədvəl hazırlanmışdır (cədvəl 9). 

 
 

Cədvəl 9. 

 
 

 
 
 
 

Aparılan auditlərin nəticələrinə dair verilmiş rəylərin növləri üzrə təhlil 

  

Müsbət rəylərin 
sayı   (ədədlə) 

Şərti müsbət rəylərin 
sayı (ədədlə) 

Mənfi rəylərin 
sayı   (ədədlə) 

Rəy 
verilməsindən 

imtina 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Xarici auditor 
təşkilatlarının filial və 
nümayəndəlikləri üzrə 

471 251  7     

Xarici hüquqi şəxslərin 
ticarət nişanından 
istifadə edən auditor 
təşkilatları üzrə 

181 210 11 21 1 3   

Yerli auditor təşkilatları 
üzrə 745 839 21 43 9 24  1 

Sərbəst auditorlar üzrə 473 519 131 218 3 21 1  

CƏMİ 1870 1819 163 289 13 48 1 1 
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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 II 
“Auditorlar Palatasının dövlət proqramlarında iştirakı” bölməsində verilmişdir (səh 5-11).  

 
“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” 
Tədbirlər Planı təttib edilmiş və Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planına daxil 
edilmişdir. “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 nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası ilə bağlı ətraflı 
məlumatlar hesabatın II “Auditorlar Palatasının dövlət proqramlarında iştirakı” bölməsində 
verilmişdir (səh 45).  

Auditorlar Palatasının şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə 
istiqamətində səlahiyyətli dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq əlaqələri dövlət sifarişləri 
formasında 2017-ci ildə də davam etdirilmişdir. Belə ki, həmin orqanlardan daxil olmuş 27 
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 Respublikasının Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətindən, Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi 
Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsindən, Sumqayıt 
Apellyasiya Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Bakı şəhəri 
Xətai rayon İcra şöbəsindən, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq 
və Təhqiqat idarəsindən, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Cəlilabad Rayon 
Polis Şöbəsindən, Azərbaycan Respublikası Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsindən, Bakı 
şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsindən, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsindən, 
Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsindən, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Polis İdarəsindən, 
Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Polis İdarəsindən, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi 
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yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin İstintaq idarəsindən daxil 
olmuşdur. 

 
 
 

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.  

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2009-cu il 30 dekabr tarixli 
206/7 saylı qərarı ilə 01 yanvar 2010-cu il tarixdən etibarən Respublikada Beynəlxalq Audit 
Standartlarının tədbiqinə başlanılmışdır, lakin araşdırmalar və yoxlamalar göstərir ki, hələ 
də bəzi Palatanın üzvləri olan auditorlarımız həmin standartların və bu sahədə beynəlxalq 
təşkilatların tələblərinə lazımı qaydada riayət etmirlər. 

 Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin İnkişaf Konsepsiyasının (2012-2020-
ci illər) həyata keçirilməsi məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının təmin edilməsi, 
Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 3.4-cü "İFAC-ın 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik 
Tələblərinə (SMO) müvafiq olaraq təsdiq edilmiş plana əsasən auditor xidmətinin 
keyfiyyətinə nəzarətin aparılması və onun nəticələrinə dair İcmalın hazırlanması" bəndinə, 
Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 30 sentyabr tarixli 279/2 saylı "Azərbaycan 
Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə Qaydalar"a və 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/2 saylı “Auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin həyata 
keçirilməsi üzrə 2017-ci il üçün Plan-Qrafik”a əsasən 2017-ci ildə 29 auditor təşkilatının və 
17 sərbəst auditorun apardıqları auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq Audit Standartlarının 
tələblərinə uyğunluğu yoxlanılmışdır, o cümlədən 4 auditor təşkilatının və 6 sərbəst 
auditorun fəaliyyətləri plandankənar yoxlanılmışdır.  

Bütün yoxlamaların nəticələri Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin iclaslarında müzakirə 
olunmuş, müvafiq qərarlar qəbul edilmiş və protokollardan çıxarışlar fəaliyyətləri yoxlanılmış 
auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara təqdim edilmişdir. 

"2017-ci ildə auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarətin aparılması və onun 
nəticələri barədə" hazırlanmış icmal Auditorlar Palatası Şurasında 2017-ci il 29 dekabr 
tarixində müzakira olunmuş və qəbul edilmiş 296/2 saylı qərar bütün sərbəst auditorlara və 
auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə E-mail vasitəsilə göndərilmişdir. 

Bu qərara əsasən xidmət göstərərkən üç və daha çox Beynəlxalq Audit Standartının 
tələblərinə cavab verməyən və fəaliyyətlərində digər nöqsan və çatışmazlıqların aşkar 
olunduğunu nəzərə alaraq bəzi auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara 
ciddi xəbərdarlıq edilmiş və gələcəkdə belə hallara yol verərlərsə barələrində daha təsirli 
tədbirlərin görüləcəyi onların nəzərlərinə çatdırılmışdır. Eyni zamanda həmin qərarda bir və 
iki Beynəlxalq Audit Standartının tələblərinə əməl etməyən auditor təşkilatlarının 
rəhbərlərinə və sərbəst auditorların nəzərlərinə çatdırılmışdır. 

Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il üzrə iş planının 3.1-ci "2017-ci ildə auditor 
təşkilatlarının (sərbəst auditorların) apardıqları auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin 
vəziyyətinə dair icmal-təhlilin hazırlanması" bəndinə uyğun olaraq Keyfiyyətə nəzarət üzrə 
komitə və Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi tərəfindən hazırlanmış icmal-təhlili 30 yanvar 
2018-ci il tarixində dəyirmi masada və 23 fevral 2018-ci ildə Auditorlar Palatası Şurasında 
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müzakirə edilmiş və müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir. Bu qərara əsasən auditor 
təşkilatlarının və sərbəst auditor apardıqları auditlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, habelə 
fəaliyyətlərində aşkar olunmuş nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədi ilə 
aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi onlardan tələb edilmişdir: 

Sərbəst auditor və auditor təşkilatlarının apardıqları auditlərin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi, habelə fəaliyyətlərində aşkar olunmuş nöqsan və çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması məqsədi ilə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi onlardan tələb edilsin: 

- Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə ciddi riayət etmək; 
- Auditorların iş sənədlərində auditorun seçməsinin və audit prosedurlarının daha 

geniş təsvirini verilməsi; 
- Auditin sənədləşdirilməsi zamanı Palata Şurasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 267/7 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditin aparılması və sənədləşdirilməsinə dair Təlimat”ın 
tələblərinə ciddi əməl olunmasına riayət etmələri; 

- Auditdə əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsi prosedurlarının ilkin sənədlərdə ətraflı əks  
etdirməsi; 

- Auditor rəyini forlaşdırmaq üçün auditor sübutlarının daha tam və etibarlı 
mənbələrdən əldə olunmasının təmin edilməsi; 

- Audit zamanı yüksək texnologiyalardan istifadənin genişləndirilməsi; 
- Auditin real vaxt çərcivəsində aparılmasının təmin edilməsi; 
- Auditin yekunlarına dair rəhbərliyin ilkin müzakirəsinin və son məlumatlandırılmasının  

iş sənədlərində əks etdirilməsi; 
- Əvvəlki audit zamanı aşkar olunmuş şəciyyəvi nöqsan və çatışmazlıqların aradan 

qaldırıb-qaldırılmaması barədə iş sənədlərində qeydlərin aparılmasının təmin edilməsi; 
- Auditorun Hesabatında auditor tərəfindən sifarişçinin hansı Maliyyə Hesabatı 

formalarının (MHBS, KTMMUS, "Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun 
aparılması Qaydalar"ı və digər) tətbiq etməsinin aydın göstərilməsi; 

- İş sənədlərində auditorun və təsərrufat subyektlərinin risklərinin qiymətləndirilməsinin 
düzgün əks etdirilməsi. 

- Auditorlar Palatasının sədrinin 2016-cı il 1 avqust tarixli 10 nömrəli əmri ilə təsdiq 
edilmiş “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”dən irəli gələn məsələlərə diqqəti artırsınlar və onlar tərəfindən şübhəli 
əməliyyatlarla bağlı məlumatları Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına müəyyən 
olunmuş qaydada təqdim etsinlər. 

 
 
 

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 

2017-ci və 2018-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. 2017-ci ilin 
22 iyul və 29 iyul tarixlərində I və II pillə üzrə keçirilən imtahanlardan icazələrinin müddəti 
başa çatmış 2 nəfər və 17 nəfər yeni auditor adı almaq üçün müraciət etmiş şəxsdən, 18 
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nəfəri müvəffəq nəticə əldə etmiş, o cümlədən, Palata Şurasının  2017-ci il 30 iyun tarixli 
288/9 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  müddətin başa çatması ilə bağlı 5 nəfər 
imtahan haqqından və imtahandan azad edilərək icazələrinin qüvvədəolma müddəti növbəti 
5 il müddətinə uzadılmışdır. Bundan başqa, 2017-ci il 16 və 23 dekabr tarixlərində I və II 
pillə üzrə keçirilən imtahanlardan auditor adı almaq üçün müraciət etmiş 26 nəfərdən 25-i 
müvəffəq nəticə göstərmiş, o cümlədən, Palata Şurasının  2017-ci il 22 noyabr tarixli 293/5 
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  müddətin başa çatması ilə bağlı 8 nəfər 
imtahan haqqından və imtahandan azad edilərək icazələrinin qüvvədəolma müddəti növbəti 
5 il müddətinə uzadılmışdır  

 Ümumilikdə isə il ərzində auditor adı almaq üçün və icazələrinin müddəti başa çatmış 
auditorlara keçirilən imtahanlarda 45 nəfər iştirak etmişdir. Onlardan 43 nəfəri müvəffəq 
nəticə əldə etmişdir.  

 
Auditorların  ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi 

Tədris və davamlı peşə təhsili proqramlarında qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə 
alınmaqla 2017-ci 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 auditorların I və II 
qruplar üçün 2017-ci il 5 sentyabr tarixindən 29 sentyabr tarixinədək, III, IV və V qruplar 
üçün 02 oktyabr tarixindən 26 noyabr tarixinədək ixtisasartırma kursları keçirilmişdir. 
Kursların nəticələrinə dair 2017-ci il 30 sentyabr və 28 oktyabr tarixlərində imtahanlar 
keçirilmişdir. İmtahanlarda 161 nəfər iştirak etmiş, 46 nəfər iştirak etməmiş, qaydaların 
pozulmasına görə imtahandan xaric edilən olmamış, imtahanı müvəffəq vermiş şəxslərin 
sayı 109 nəfər olmuş, imtahanı müvəffəq verməmiş şəxslərin sayı isə 6 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: 
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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 tərəfindən daxili auditor kadrlarının hazırlanması 
məqsədilə, 2017-ci ilin 13 noyabr tarixindən – 29 noyabr tarixinədək müraciət etmiş 20 
nəfərə, 2017-cı il 14 dekabr tarixindən – 12 yanvar tarixinədək müraciət etmiş 9 nəfərə, 
ümumilikdə isə 29 nəfərə “Daxili auditin əsaları” mövzusunda təsdiq edilmiş proqram üzrə 
kurslar keçirilmişdir. Kursun sonunda iştirakçılara mütəxəssis sertifikatı 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 2017-ci il 26 aprel tarixində məktublar 
göndərilmiş, 15 auditor təşkilatından 16 nəfər əməkdaşlara  2017-ci il 8 may tarixindən 8 
iyun tarixinədək kurslar təşkil edilmiş, kursların nəticələrinə görə dinləyicilərə sertifikatlar 
təqdim edilmişdir. Bundan başqa, 2017-ci ilin 17 oktyabr tarixində auditor təşkilatlarına 
məktub göndərilmiş, 7 auditor təşkilatından 19 nəfər əməkdaşlara 2017-ci il 20 noyabr 
tarixindən 22 dekabr tarixinədək kurslar təşkil edilmiş, kursların nəticələrinə görə 
dinləyicilərə sertifikatlar təqdim edilmişdir. 

 
Auditorlar Palatasının kadr hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq etdiyi qurumlarla 

və ali təhsil müəssisələri ilə birgə gördüyü işlər 
Auditorlar Palatası Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universiteti, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti , Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 
Universiteti, Bakı Biznes Universiteti, Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan Professional 
Maliyyə Menecerləri Assosiasiyası,  Turizm və Menecment Universiteti, Azərbaycan 
Universiteti , Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi, "BARATTSON" MMC, Azərbaycan 
Mühasiblər və Risk Peşəkarları assosiasiyası, CBS Language and Business Center MMC 
ilə  audit və mühasibat-maliyyə sahələrində tədris üzrə sıx əməkdaşlıq edir.  

2017-ci il 4 may tarixində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası və 
Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzi arasında “Əməkdaşlıq Sazişi” imzalanmışdır. 

Müqavilənin əsas məqsədi iki qurum arasında əməkdaşlığı genişləndirmək, 
mühasibat, vergi, maliyyə və audit sahələrində mütəxəssislərin biliklərinin artırılması, 
peşəkar kadr hazırlığına əlverişli şərait yaratmaq və birgə fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan 
mütəxəssislərinin beynəlxalq sertifikasiyasını təşkil etməkdir. 

   Sazişin şərtlərinə əsasən Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzində Azərbaycan 
dilində tədris edilən Maliyyə  və Mühasibatlıq, İdarəetmə Uçotu, Vergi Uçotu, Audit, habelə 
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları kurslarının nəticəsində keçirilən Sertifikatlaşdırıcı 
imtahanlar və təlimlər məhz Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası ilə birgə təşkil 
ediləcək və imtahanlarda uğur qazanan namizədlər Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası adından Beynəlxalq Sertifikat və Diplomlarla təltif ediləcəklər. 

- 2017-ci il 28 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) arasında Əməkdaşlıq Sazişləri 
imzalanmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti (UNEC) arasında imzalanmış Əməkdaşlıq Sazişinin məqsədi kadrların 
hazırlanması, yenidən hazırlanılması və ixtisaslarının artırılması, maliyyə, mühasibat uçotu 
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və audit sahələrində elmi tədqiqatların aparılması, qarşılıqlı məsləhətləşmə və 
ekspertizaların həyata keçirilməsi, informasiya mübadiləsinin bərqərar edilməsi, regional və 
beynəlxalq əlaqələrin inkişaf etdirilməsi kimi əsas məqsədlərə nail olunmasından ibarət 
olmuşdur. 

İnanırıq ki, hər iki qurum arasında imzalanmış Əməkdaşlıq Sazişi əlaqələrin daha da 
genişləndirilməsinə, maliyyə, iqtisadiyyat, mühasib uçotu və audit üzrə kadrların 
hazırlanmasına, elmi-metodik tədqiqatlar sahəsində qarşılıqlı münasibətlərin 
möhkəmləndilməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. 

Konfransda Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası “UNEC2B” Koordinasiya 
Şurasına üzv qəbul edilmişdir. 

- 2017-ci il 30 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası, Auditorlar Palatası və “Headstart  İnternational” Tədris Mərkəzinin birgə 
təşkilatçılığı ilə “Maliyyə əməliyyatlarında şəffaflığın təmin edilməsi üzrə təlim proqramı”nın 
təqdimat mərasimi keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası ilə razılaşdırılmaqla “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə 
təlim strategiyası və ona uyğun təlim Proqramı” hazırlanmışdır. 

2017-ci ilin 30 noyabr tarixində “Park İnn” otelində Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Auditorlar Palatası və “Headstart İnternational” Tədris 
Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Maliyyə əməliyyatlarında şəffaflığın təmin edilməsi üzrə 
təlim proqramı”nın təqdimat mərasimi keçirilmişdir. 

Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd korrupsiyaya qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsinə və şəffaflığın artırılmasına xidmət edəcək bu proqram çərçivəsində 
müvafiq dövlət qurumlarının, kommersiya təşkilatlarının, ictimai birliklərin, bankların, 
holdinqlərin və s. mütəxəssisləri üçün kursların keçirilməsindən ibarət olmuşdur. 

Çıxış edən natiqlər proqramın korrupsiyaya qarşı mübarizədə, eləcə də şəffaflığın 
artırılmasında önəmli rol oynayacağını diqqətə çatdırmışlar. 

Tədbirdə "Maliyyə əməliyyatlarında şəffaflığın təmin edilməsi üzrə təlim proqramı"nın 
təqdimatı olmuşdur. 

Tədbirdə dövlət qurumlarının- Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin, 
Maliyyə Nazirliyinin, Vergilər Nazirliyinin, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının, Dövlət 
Neft Fondunun, Mərkəzi Bankının, Hesablama Palatasının, Auditorlar Palatasının, Baş 
prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin, Azərbaycan Respublikası 
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının,  o cümlədən, Avropa 
Şurasının Azərbaycan Respublikasındakı Ofisinin nümayəndəsi, Konstitusiya Araşdırmalar 
Fondunun, kommersiya təşkilatlarının, ictimai birliklərin, bankların, holdinqlərin, təhsil 
müəssisələrinin, yerli və beynəlxalq audit şirkətlərinin və s. nümayəndələri iştirak etmişlər. 

2017-ci ildə Palatanın əməkdaşları tərəfindən Azərbaycan Əmək və sosial 
münasibətlər Akademiyasında 4 may 2017-ci il tarixdə “Azərbaycan Respublikası  maliyyə 
nəzarəti sistemində auditin rolu” mövzusunda, 14 dekabr 2017-ci il tarixdə Azərbaycan 
Mühəndislik Universitetində "Auditin əsasları" mövzusunda mühazirələr oxunmuş, 
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları  Milli Konfederasiyası  və 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə 2017-ci il 18-21 
dekabr tarixlərində günlük “Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında beynəlxalq və milli 
standartların tətbiqinin təmin edilməsi” mövzusunda təlim keçirilmişdir. 

22 noyabr 2017-ci il tarixdə Dünya Bankının mühasibat və audit peşələri üzrə peşə 
təhsilinə dair  seminarda Palata üzvləri iştirak etmişlər. 
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VIII. KONFRANSLAR, SİMPOZİUMLAR, SEMINARLAR VƏ DIGƏR 
TƏDBIRLƏR 

 
Auditorlar Palatası tərəfindən 2017-ci ildə təşkil olunan beynəlxalq tədbirlər 

1. 2017-ci ilin 21-23 sentyabr tarixlərində Bakı şəhərində Azərbaycan İqtisadçılar 
İttifaqı və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan 
iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlılıq və şəffaflıq problemləri” mövzusunda 
beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilmişdir.  

  “JW Marriott Absheron Baku” otelində keçirilən plenar iclasda Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarına ünvanladığı təbrik məktubunu 
diqqətə çatdırılmışdır. 
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Müraciətdə bu gün Azərbaycan ictimai-siyasi cəhətdən sabit, iqtisadi gücü surətlə 
artan irimiqyaslı layihələr icra edən ölkə olduğu və bu konfrans çərçivəsində aparılacaq 
müzakirə və təhlillər ölkəmizdə hesabatlılığın və auditin gələcək inkişaf konteksində 
əhəmiyyəti vurğulanır. 

2017-ci il 22 sentyabr tarixində tədbir iştirakçıları “Fəxri Xiyaban”da xalqımızın 
ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin 
məzarını ziyarət etmişlər. 
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Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd demokratik cəmiyyətin mühüm amili kimi 

qiymətləndirilən şəffaflığın artırılması və hesabatlılığın yüksək səviyyədə qurulması, 
korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsi, yeni hesabatvermə formalarının 
tətbiqi, mütərəqqi idarəetmə və nəzarət metodlarından istifadə edilməsi, prudensial nəzarət 
mexanizmlərinin yaradılması və riskəsaslı nəzarətə keçidin təmin edilməsi üzrə tövsiyələrin 
hazırlanması təşkil etmiş, bununla yanaşı konfransda maliyyə hesabatlılığı sahəsində 
qabaqcıl təcrübənin tətbiqi istiqamətləri, Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarının 
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kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri tərəfindən tətbiqinin stimullaşdırılması, korporativ 
idarəetmə standartlarının tətbiqinin gücləndirilməsi, büdcədənkənar vəsaitlərin idarə 
olunması və monitorinqi sisteminin təkmilləşdirilməsi, ilkin uçotun təşviqi və statistika 
infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, maarifləndirmə və əməkdaşlıq sahəsində də təcrübə 
mübadiləsi və müzakirələr aparmaqdan ibarət olmuşdur. 

 

 
  

Konfransın plenar iclasında  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İqtisadi siyasət 
və sənaye məsələləri üzrə köməkçisi - şöbə müdiri Natiq Əmirov, Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, Azərbaycan 
İqtisadçılar İttifaqının sədri, Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının vitse-prezidenti, akademik 
Ziyad Səmədzadə, Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 
Novruzov, Rumıniya Maliyyə Auditorlar Palatasının fəxri prezidenti Horia Neamtu, 
Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun müavini, Baş Prokuror yanında 
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş idarəsinin rəisi Kamran Əliyev, Türkiyə Sərbəst 
Mühasibəçi Mali Müşavirlər və Yeminli Mali Müşavirlər Odaları Birliyinin vitse-
prezidenti Cemal Yükselen Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) rektoru 
Ədalət Muradov, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin iqtisadi məsələlər üzrə 
vitse-prezidenti Süleyman Qasımov, Latviya Sertifikatlı Auditorlar Assosiasiyasının 
sədri Sandra Vilcane, AMEA-nın müxbir üzvü Akif Musayev, Hesablama Palatasının sədri 
Vüqar Gülməmmədov, Litva Auditorlar Palatasının prezidenti Saulius Lapsinkas, Rusiya 
Auditorlar İttifaqının İdarə Heyətinin sədri Lyudmila Kozlova, Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti 
sədrinin birinci müavini Alim Quliyev, Gürcüstan Peşəkar Auditorlar və Mühasiblər 
Federasiyasının Şura üzvü Nodari Ebanoidze çıxış etmişlər. 

36 
 



 
.  
 
 

 
 
 

37 
 



 
 
Plenar iclasda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, İqtisadiyyat Nazirliyinin, 

Maliyyə Nazirliyinin, Vergilər Nazirliyinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin, 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin, 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının, Dövlət Neft Şirkətinin, Dövlət Neft Fondunun, 
Dövlət Statistika Komitəsinin, Mərkəzi Bankının, Hesablama Palatasının, Auditorlar 
Palatasının, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin, İqtisadi 
İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının, 
Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının, Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyasının, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun, 
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun, İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun, “Azərsu” ASC-nin, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC), Bakı 
Dövlət Universitetinin, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin, Azərbaycan 
Memarlıq və İnşaat Universitetinin, Azərbaycan Texniki Universitetinin, Azərbaycan Tibb 
Universitetinin, Gəncə Dövlət Universitetinin, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin, 
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin, 
Odlar Yurdu Universitetinin, Bakı Biznes Universitetinin, Sumqayıt Dövlət Universitetinin, 
Sumqayıt Texniki Kollecinin, Azərbaycan Mühasibat və Risk Peşəkarları Assosiasiyasının, 
“Barattson” MMC-nin, “Rabitəbank” ASC-nin, “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” 
şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialının, “KPMG Azərbaycan Limited” şirkətinin 
Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin, “Deloitte & Touche” MMC-nin, 
“Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzi” MMC-nin, “Xalq Sığorta” ASC-nin, “Tarsa Kompozit 
Boya Makina” MMC-nin, “Q.R.T.” MMC-nin, “VXA - Audit” MMC-nin, “L.B Audit xidməti” 
MMC-nin, yerli və beynəlxalq audit şirkətlərinin, eyni zamanda xarici qurumların o 
cümlədən, Türkiyə Sərbəst Mühasibəçi Mali Müşavirlər və Yeminli Mali Müşavirlər Odaları 
Birliyinin, İstanbul Sərbəst Mühasiblər Maliyyə Müşavirləri Odasının, Litva Auditorlar 
Palatasının, Latviya Sertifikatlı Auditorlar Assosiasiyasının, Rusiya Peşəkar Mühasiblər və 
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Auditorlar İnstitutunun, Rumıniya Maliyyə Auditorları Palatasının, Polşa Milli Auditorlar 
Palatasının, Rusiya Federasiyası Uzaq Şərqin İnkişafı Nazirliyinin, Rusiya Peşəkar 
mühasiblərin, maliyyə menecerlərinin və iqtisadçıların milli institutunun, Moldova Peşəkar 
Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyasının, Estoniya Auditorlar Assosiasiyasının, Rusiya 
Auditorlar İttifaqının, Gürcüstan Peşəkar Auditorlar və Mühasiblər Federasiyasının, 
Gürcüstan Mühasiblər, Auditorlar və Məsləhətçilər Birliyinin, Ukrayna Milli Hüquq 
Universitetinin, Ukrayna Milli Hüquq Elmləri Akademiyasının, Belarusiya Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinin rəhbər işçilərinin və mütəxəssislərinin ixtisasartırma Mərkəzinin, 
Monteneqro Mühasiblər və Auditorlar İnstitutunun, Bolqarıstan Sertifikatlaşdırılmış 
Mühasiblər İnstitutunun, Moskva Dövlət Humanitar-İqtisad Universitetinin və.s 
nümayəndələri iştirak etmişdir. Konfransda 15 ölkənin 65 qurumundan 300 nümayəndə 
iştirak etmişdir. 

Tədbirdə söylənilən hər bir məruzə iştirakçılar və qonaqlar tərəfindən çox böyük 
maraqla qarşılanmışdır. 

 

 
 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) Keçirilən bölmə iclaslarında ölkənin 

elm və təhsil müəssisələrinin alim və tədqiqatçıları iştirak etmişlər.  
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Birinci bölmə iclası “Milli İqtisadiyyatın Yol Xəritəsi: iqtisadi perspektivlər, maliyyə 

mexanizmləri” mövzusuna həsr olunmuşdur. İclasın həmsədrləri Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin (UNEC) “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının müdiri, professor Əvəz 
Ələkbərov və “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının professoru Nizami Xudiyev, 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramov 
olmuşdur. 

 
İkinci bölmə iclası isə “Hesabatlılıq və şəffaflığın strateji hədəflərin reallaşmasında 

rolu” mövzusuna həsr olunmuşdur. İclasın həmsədrləri Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin (UNEC) “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının müdiri, professor Sifariz 
Səbzəliyev və Elm şöbəsinin müdiri, professor Zahid Məmmədov, Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf 
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Talıbov olmuşdur. Bölmə iclaslarında dinlənilən məruzələr və təqdim olunan materiallar 
ətrafında geniş müzakirələr aparılmış və dinləyicilərin sualları cavablandırılmışdır. 

 
 
Auditorlar Palatası məruzələrdə və tezislərdə təklif olunan maraqlı tövsiyələri təhlil 

edərək istər auditin qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsində, istərsə də auditə dair 
normativ sənədlərin hazırlanmasında istifadə edəcəkdir. 

Sonda konfrans iştirakçıları adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevə müraciət qəbul olunmuşdur.  
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2. 2017-ci il 27 fevral tarixində Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatasının və Bolqarıstan Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər İnstitutunun birgə təşkilatçılığı 
ilə “Azərbaycan-Bolqarıstan Audit Forumu” keçirilmişdir. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-ci il ərzində Auditorlar Palatası tərəfindən təşkil olunan seminar, 

simpozium və tədbirlər 
1. 2017-ci il 17 yanvar tarixində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatasında“Yenilənmiş Beynəlxalq Audit Standartlarına müvafiq auditor hesabatlarının 
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və rəylərinin hazırlanması” mövzusunda seminar keçirilmişdir. Seminarda Beynəlxalq 
Mühasiblər Federasiyasının (İFAC) Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları Şurası 
(İAASB)  tərəfindən 2016-cı ilin maliyyə hesabatlarının auditi zamanı yeni tərtib edilmiş 701 
saylı "Müstəqil auditor hesabatında əsas audit məsələləri haqqında məlumat vermə", 
yenilənmiş 260 saylı "İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə", 570 saylı  "Müəssisənin 
fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı", 700 saylı "Maliyyə hesabatları haqqında rəyin 
formalaıdırılması və hesabat verilməsi", 705 saylı " Müstəqil auditorun hesabatındakı rəyə 
edilən dəyişikliklər", 706 saylı "Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqrafı və digər 
məsələlər paraqrafı", 720 saylı “Auditi aparılmış maliyyə hesabatlarını əks etdirən 
sənədlərdəki digər məlumatlar üzrə  auditorun məsuliyyəti" Beynəlxalq Audit 
Standartları barədə auditorlara məlumat verilmişdir. 

Həmin tarixdə Palatada bir sıra auditor təşkilatlarının nümayəndələrinin və sərbəst 
auditorların iştirakı ilə “Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair tədbirlər  sistemi" 
mövzusunda Dəyirmi masa keçirilmişdir. Dəyirmi masada auditor xidməti bazarında haqsız 
rəqabət və dempinq hallarının aşkar edilməsi və onlara qarşı mübarizə aparılmasına dəstək 
verilməsi məqsədi ilə hazırlanmış və auditor seçiminin təşkili və müsabiqələrinin aparılması, 
habelə aparılmış auditlərin keyfiyyətinə Auditorlar Palatası tərəfindən kənar nəzarət zamanı 
tətbiq edilmək üçün nəzərdə tutulmuş metodik sənəd müzakirə olunmuşdur. 

2. 2017-ci il 06 mart tarixində “2017-ci ildə vergi yenilikləri” və 2016-cı ildə aparılan 
auditlərin Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə uyğunluğunun nəticələri və keyfiyyətə 
nəzarətə dair iş sənədlərinin hazırlanması və təqdim edilməsi” nə dair seminar kecirilmişdir. 
Seminarda 2017-ci ildə vergi yenilikləri və 2016-cı ildə aparılan auditlərin Beynəlxalq 
Audit Standartlarının tələblərinə uyğunluğunun nəticələri və keyfiyyətə nəzarətə dair iş 
sənədlərinin hazırlanması və təqdim edilməsi ilə bağlı auditorlara məlumat verilmişdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

. 2017-ci il 4 May tarixində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası və Beynəlxalq 
Təlim və Layihə Mərkəzi arasında “Əməkdaşlıq Sazişi” imzalanmışdır. 
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Müqavilənin əsas məqsədi iki qurum arasında əməkdaşlığı genişləndirmək, 
mühasibat, vergi, maliyyə və audit sahələrində mütəxəssislərin biliklərinin artırılması, 
peşəkar kadr hazırlığına əlverişli şərait yaratmaq və birgə fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan 
mütəxəssislərinin beynəlxalq sertifikasiyasını təşkil etməkdir. 

Sazişin şərtlərinə əsasən Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzində Azərbaycan dilində 
tədris edilən Maliyyə  və Mühasibatlıq, İdarəetmə Uçotu, Vergi Uçotu, Audit, habelə 
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları kurslarının nəticəsində keçirilən Sertifikatlaşdırıcı 
imtahanlar və təlimlər məhz Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası ilə birgə təşkil 
ediləcək və imtahanlarda uğur qazanan namizədlər Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası adından Beynəlxalq Sertifikat və Diplomlarla təltif ediləcəklər. 

 

 
 
4. 2017-ci il 16 may tarixində Auditorlar Palatasında “dəyirmi masa” keçirilmişdir. 

“Dəyirmi masa”da Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov tərəfindən Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında 
işlər üzrə protokol tərtib etmək və səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısı”nın təsdiq 
edilməsi barədə 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli Fərmanından irəli gələn vəzifələrin 
icrası ilə əlaqədar görüləcək işlər, “Audit sahəsində tender qaydaları və audit seçimi üzrə 
metodik göstəriş”, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili 
nəzarət sisteminin qurulmasına və effektiv tətbiqinə dair metodik göstəriş”in layihələri 
müzakirə edilmişdir. 

5. 2017-ci il 07 iyun Auditorlar Palatasında növbəti “dəyirmi masa” təşkil 
olunmuşdur.   “Dəyirmi masa”da  Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 
285/5 saylı “Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətin əlamətləri barədə” qərarının 3-cü 
bəndinin icrası ilə əlaqədar hazırlanmış Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 25 noyabr 
tarixli 269/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditor xidməti sahəsində araşdırma və 
intizam tədbirləri sistemi”nə dəyişikliklər barədə və “Auditorlara müştəri və benefisiar 
mülkiyyətçilərin eyniləşdirilməsi, verifikasiyasına dair məlumat bazasının yaradılması və 
PL/TM risklərinin müəyyən edilməsi, əməliyyatların və riskli müştərilərin monitorinqinə imkan 
verən informasiya sisteminin tətbiqi üzrə metodik  vəsait”in layihəsi, “Audit sahəsində 
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müsabiqə qaydaları və audit seçimi üzrə metodik göstəriş”in layihəsi və “Auditorların “Öz 
müştərini tanı” və müştəri qəbulu siyasətinin formalaşdırılmasına dair  metodik göstəriş”in 
layihəsi barədə məruzələr edilmişdir. Məruzələr ətrafında geniş müzakirələr aparıldı və 
layihələrə dair “dəyirmi masa” iştirakçıları tərəfindən konkret təkliflər verilmişdir. 

 

 
 
6. 2017-ci il 30 iyun tarixində Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatası və  Latviya Mühasiblər Assosiasiyası arasında Anlaşma 
Memorandumu imzalanmışdır.  

Müstəqil maliyyə nəzarəti sahəsində mütərəqqi dünya təcrübəsini öyrənmək və milli 
iqtisadiyyatın xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla ölkəmizdə tətbiqini genişləndirmək məqsədilə, 
beynəlxalq təcrübədən daha səmərəli bəhrələnmək üçün Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası 40-a yaxın xarici ölkənin audit və mühasibat qurumları ilə əməkdaşlıq 
əlaqələri qurulmuşdur.  

Azərbaycan və Latviya auditinin mövcud durumu, onların qarşısında duran 
problemlərin həlli yolları, maliyyə hesabatlığı sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin 
tətbiqi istiqamətləri barədə müzakirələr aparılmışdır. 

Qonaqlara ölkəmizdə iqtisadi islahatların aparılması və maliyyə şəffaflığının təmin 
edilməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər, əldə edilən uğurlar barədə məlumat 
verilmişdir. 

Tədbirdə Latviya Mühasiblər Assosiasiyasının nümayəndə heyəti ilə birgə, Auditorlar 
Palatasının əməkdaşları, üzvləri və Fəxri üzvləri iştirak etmişlər. 
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.  
 
 
2017-ci il 25 iyul tarixində Auditorlar Palatasında “dəyirmi masa” təşkil olunmuşdur. 

“Dəyirmi masa”da “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair 
tələblər haqqında Qayda” layihəsi, “Auditorun məcburi əvəzlənməsi praktikası” barədə 
layihə və “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidmətləri dəyərinin 
tövsiyyə olunan minimum hədlərdən aşağı qiymətə bağlanmış audit müqavilələrinin tədqiqi 
üzrə Metodik göstəriş”in layihəsi məruzə olunmuşdur. Məruzələr ətrafında geniş müzakirələr 
aparıldı və layihələrə dair “dəyirmi masa” iştirakçıları tərəfindən konkret təkliflər verildi. 
Təkliflər nəzərə alınmaqla hər 3 sənəd bəyənilmişdir. 

8. 2017-ci il 5 oktyabr tarixində Auditorlar Palatasında “Audit sahəsində müsabiqə 
qaydaları və auditor seçimi üzrə metodik göstəriş”ə dair seminar keçirilmişdir. 
Seminarda “Audit sahəsində müsabiqə qaydaları və auditor seçimi üzrə metodik göstəriş”in 
hazırlanması və təqdim edilməsi ilə əlaqədar Palata əməkdaşları tərəfindən məruzə ilə 
çıxışlar edilmişdir.   
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9. 2017-ci il 11 oktyabr tarixində Auditorlar Palatasında “dəyirmi masa” təşkil 
olunmuşdur. “Dəyirmi masa”da  “Auditorlara sifarişçi və benefisiar mülkiyyətçilərin 
eyniləşdirilməsi, verifikasiyasına dair məlumat bazasının yaradılması üzrə 
metodik  göstəriş”, “Sərbəst auditorlar üzrə auditor xidmətinin həcminin azalmasi 
səbəblərinin araşdirilmasi” barədə hesabat, “Auditorlar Palatasının üzvləri arasında dempinq 
və haqsız rəqabətin yolverilməzliyi barədə bağlanacaq partnyorluq sazişinin  layihəsi”, 
“Azərbaycanda auditin müasir vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri mövzusu üzrə Sorğu” 
layihəsi və “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik 
edilməsi barədə, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası haqqında Əsasnaməyə 
dəyişiklik edilməsi barədə fərman layihəsi və Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının maddi 
və sosial təminatları ilə bağlı Qaydaların təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərar layihəsi” kimi məsələlər məruzə olunmuşdur.  
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. 2017-ci il 3 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında “Kənd 
təsərrüfatı koperativlərində auditin aparılmasına dair Təlimat” mövzusunda seminar 
keçirilmişdir. Seminarda “Kənd təsərrüfatı koperativlərində auditin aparılmasına dair 
Təlimat” mövzusunda  kənd təsərrüfatı kooperativlərinin  mühasibat uçotu və vergi 
məsələləri barəsində ətraflı müzakirələr aparılmış və Təlimata dair şərhlər verilmiş, 
iştirakçıların sualları cavablandırılmışdır. 

11. 2017-ci il 7 noyabr tarixində Auditorlar Palatasında “Korrupsiya 
hüquqpozmalarına və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin 
metodiki təminatı” və “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara 
dair tələblər haqqında Qayda” mövzusunda seminar keçirilmişdir. Seminarda “Cinayət 
yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin 
qurulmasına və tətbiqinə dair Metodik Göstəriş” və “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi 
ilə aparılan yoxlamalara dair tələblər haqqında Qayda” təqdim edilmiş, müzakirələr  
aparılmışdır.   

12. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) təşkilatçılığı ilə 2017-ci il 28 
noyabr tarixində “Tələb işəgötürənlərdən – təklif UNEC-dən” konfrans keçirilmişdir. Konfrans 
zamanı Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti (UNEC) arasında Əməkdaşlıq Sazişi imzalanmışdır. 

Tədbirdə dövlət qurumlarının, o cümlədən, kommersiya təşkilatlarının, ictimai 
birliklərin, bankların, holdinqlərin, təhsil müəssisələrinin, sahibkarların, iş adamlarının, 
beynəlxalq audit şirkətlərinin və s. nümayəndələri iştirak etmişlər. 

Konfransın sonunda Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Milli 
Konfederasiyası, Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi və  Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) arasında Əməkdaşlıq 
Sazişləri imzalanmışdır. 

 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti (UNEC) arasında imzalanmış Əməkdaşlıq Sazişinin məqsədi kadrların 
hazırlanması, yenidən hazırlanılması və ixtisaslarının artırılması, maliyyə, mühasibat uçotu 
və audit sahələrində elmi tədqiqatların aparılması, qarşılıqlı məsləhətləşmə və 
ekspertizaların həyata keçirilməsi, informasiya mübadiləsinin bərqərar edilməsi, regional və 
beynəlxalq əlaqələrin inkişaf etdirilməsi kimi əsas məqsədlərə nail olunmasından ibarət 
olmuşdur. 

Hər iki qurum arasında imzalanmış Əməkdaşlıq Sazişi əlaqələrin daha da 
genişləndirilməsinə, maliyyə, iqtisadiyyat, mühasib uçotu və audit üzrə kadrların 
hazırlanmasına, elmi-metodik tədqiqatlar sahəsində qarşılıqlı münasibətlərin 
möhkəmləndilməsinə öz töhfəsini verəcəyi qeyd olunmuşdur. 
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Konfransda Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası “UNEC2B” Koordinasiya 
Şurasına üzv qəbul edilmişdir. 

13. 2017-ci il 30 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası, Auditorlar Palatası və “Headstart  İnternational” Tədris Mərkəzinin birgə 
təşkilatçılığı ilə “Maliyyə əməliyyatlarında şəffaflığın təmin edilməsi üzrə təlim 
proqramı”nın təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatası tərəfindən Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə razılaşdırılmaqla “Cinayət yolu 
ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyası və ona uyğun təlim Proqramı” 
hazırlanmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Auditorlar Palatası 
və “Headstart İnternational” Tədris Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Maliyyə 
əməliyyatlarında şəffaflığın təmin edilməsi üzrə təlim proqramı”nın təqdimat 
mərasimi keçirilmişdir. 

 
Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd korrupsiyaya qarşı mübarizənin 

gücləndirilməsinə və şəffaflığın artırılmasına xidmət edəcək bu proqram çərçivəsində 
müvafiq dövlət qurumlarının, kommersiya təşkilatlarının, ictimai birliklərin, bankların, 
holdinqlərin və s. mütəxəssisləri üçün kursların keçirilməsindən ibarət olmuşdur. 

Çıxış edən natiqlər proqramın korrupsiyaya qarşı mübarizədə, eləcə də şəffaflığın 
artırılmasında önəmli rol oynayacağını diqqətə çatdırmışlar. 

Tədbirdə dövlət qurumlarının - Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin, 
Maliyyə Nazirliyinin, Vergilər Nazirliyinin, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının, Dövlət 
Neft Fondunun, Mərkəzi Bankının, Hesablama Palatasının, Auditorlar Palatasının, Baş 
prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin, Azərbaycan Respublikası 
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının,  o cümlədən, Avropa 
Şurasının Azərbaycan Respublikasındakı Ofisinin nümayəndəsi, Konstitusiya Araşdırmalar 
Fondunun, kommersiya təşkilatlarının, ictimai birliklərin, bankların, holdinqlərin, təhsil 
müəssisələrinin, yerli və beynəlxalq audit şirkətlərinin və s. nümayəndələri iştirak etmişlər. 

 
Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının və üzvlərinin 2017-ci il ərzində iştirak 

etdikləri yerli tədbirlər: 
1. 2017-ci il 10 mart tarixində Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti martın 10-da 

Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının (AmCham) və Vergilər Nazirliyinin birgə təşkil 
etdiyi “Şəffaflığa doğru birlikdə” mövzusunda Vergi Konfransında iştirak 
etmişdir. Tədbirdə Milli Məclisin, Vergilər Nazirliyinin məsul şəxsləri çıxış edərək 
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Azərbaycanda dayanıqlı, çevik vergi sisteminin yaradıldığını vurğulayıb və bu sahədə 
həyata keçirilən islahatların artıq müsbət nəticələr verməyə başladığını,  Vergilər Nazirliyi 
vergi siyasətinin və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsində, vergi ödəyicilərinə yeni 
xidmətlərin təqdim edilməsində, bütövlükdə biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması 
istiqamətində sahibkarların ictimai təşkilatları ilə müxtəlif müzakirələrin keçirilməsinə böyük 
önəm verdiyini qeyd etmişlər. Tədbirdə AmCham-la birlikdə keçirilən vergi konfranslarının 
artıq ənənəyə çevrildiyini vurğulamış, bu görüşlərin vergi orqanları ilə biznes strukturları 
arasında partnyorluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsində və vergi ödəyicilərinin vergi 
öhdəliklərinə əməletmə səviyyəsinin daha da yüksəldilməsində müstəsna rol oynadığını, 
AmCham-la Vergilər Nazirliyinin münasibətlərinin səmərəli tərəfdaşlıq prinsiplərinə 
əsaslandığını bildirmişdir. “Şəffaflığa doğru birlikdə” adı altında təşkil olunan vergi 
konfransının devizinin müasir çağırışlara söykəndiyi və Vergilər Nazirliyinin ölkəmizdə 
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi prosesində 
sahibkarlıq subyektləri ilə birlikdə şəffaf və tərəfdaşlıq münasibətlərin qurulması niyyətləri 
konfrans iştirakçılarının diqqətinə çatdırılmışdır. 

 
AmCham-ın nümayəndəsi Vergilər Nazirliyi ilə əməkdaşlığın səviyyəsindən məmnun 

olduğunu bildirərək, AmCham-ın ölkədə biznes mühitini yaxşılaşdıran mükəmməl vergi 
qanunvericiliyinin işlənib hazırlanmasında maraqlı olduğunu vurğulamış, Vergilər Nazirliyi ilə 
əməkdaşlığın nəticəsi olaraq qurum tərəfindən 6-cı  vergi partnyorluğu mövzusunda 
Konfranslar təşkil edildiyini, vergitutma sahəsində aktual olan mövzular üzrə müzakirələr 
aparıldığını, konkret təkliflər irəli sürüldüyünü  bildirmişdir.  

Konfransda Vergilər Nazirliyinin, “Azərsun Holding”-in, “Deloitte & Touche” MMC-nin, 
“Mastercard” şirkətinin, EY-ın, BP-nin, “PwC” şirkətinin, “Rabitəbank”ın, “KPMG 
Azərbaycan”-ın, “Baker Tilly Azerbaijan”-ın, “BDO Azerbaijan”-ın nümayəndələrinin müxtəlif 
mövzularda təqdimatları dinlənilmişdir. 

Konfransın sonunda Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası  Auditorlar Palatası, 
“Deloitte & Touche”, ”EY Azərbaycan”, “PwC Azərbaycan” və “KPMG Azərbaycan” arasında 
Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanmışdır. 

Tədbirdə AmCham-ın üzvləri, diplomatik korpusun nümayəndələri, Vergilər Nazirliyinin 
rəhbər vəzifəli şəxsləri və KİV nümayəndələri iştirak etmişlər. 

Aprelin 8-də Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində keçirilən “Azərbaycan mühasiblər 
forumu - 2017”-də Palatanın nümayəndələri iştirak etmişlər. Vergilər Nazirliyinin və 
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının 
təşkilatçılığı ilə keçirilən forumda yerli və beynəlxalq audit və məsləhətçi 
şirkətləri,beynəlxalq maliyyə institutları,yerli dövlət qurumları və maliyyə təşkilatları, regional 
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peşəkar mühasibatlıq təşkilatları, yerli və özəl şirkətlərin mühasibləri, habelə universitet və 
media nümayəndələri iştirak edirdilər. 

22 noyabr 2017-ci il tarixdə Dünya Bankının mühasibat və audit peşələri üzrə peşə 
təhsilinə dair  seminarda, 14 dekabr 2017-ci il tarixdə Milli Mühasiblər Forumunun 
təşkilatçılarının növbəti iclasında Palatanın nümayəndələri iştirak etmişlər. Forumda 
mühasibat və audit peşələrinin inkişaf perspektivlərinə və təşkilati işlərə dair məsələləri 
müzakirə olunmuşdur. 

Auditorlar Palatası əməkdaşlarının və üzvlərinin 2017-ci il ərzində iştirak etdikləri 
beynəlxalq tədbirlər 

1. 2017-ci il 28-29 mart tarixlərində Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
nümayəndəsi Belçika Respublikasına işgüzar səfərdə olmuş, EFAA-nın  İdarə Heyətinin 
iclasında və “The Trickle Down Effect (Damlama Təsiri)” : BMHS (IFRS) və Kiçik və Orta 
olçülü Müəssisələr üçün muhasibatlıq metodları” mövzusunda keçirilən Dəyirmi Masa 
iclasında iştirak etmişdir. 

 
İclasda ACCA Korporativ Hesabatlıq Rəhbəri və EFAA-nın Mühasibatlıq Expert 

Qrupunun üzvləri tərəfindən hazırlanan “Damlama Təsiri” (İFRS) BMHS və Kiçik və Orta 
ölçülü Müəssisələr üçün  mühasibatlıq metodları” mövzusunda hazırlanan hesabat müzakirə 
edildi. Almaniya, Hollandiya, Portuqaliya, İspaniya, İngiltərə nümünələrinin yer aldıgı 
hesabat müzakirələri Avropa Komissiyasının nümayəndələrini də təmsil olunduğu ekspert 
qrupunun iştirakı ilə baş tutmuşdur. 

“Damlama Təsiri” mövzulu hesabatda standartların əhatə etmədiyi sahələrə aid 
edilməsi gərəkən məsələlərə yer verilmişdi. Kiçik və orta ölçülü müəssisələr üçün üyğun 
olmayan standartlar mövzusunda, həmçinin kiçik və orta ölçülü müəssisələrin istifadə 
etməsi gərəkən metodlar üzərində dayanılaraq daha ətraflı müzakirələr aparılmışdır. 

Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri Avropa iqtisadiyyatının əsasını təşkil etməklə 
yüksək strateji əhəmiyyətə malikdir. Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üzrə 2015-2016-cı 
illər üzrə Avropa Komissiyasının illik hesabatında qeyd olunur ki, kiçik - orta sahibkarlıq 
subyektləri EU 28 –in  üçdə ikisini təmin edir, məşğulluğun qeyri-maliyyə sektoruna 60 %- 
dən biraz az dəyər əlavə edir. Baxmayaraq ki, Avropa Beynəlxalq Mühasibat və Audit 
Standartları və qaydaları iri kampaniyaların ehtiyac və vəziyətlərindən istiqamətlənib. 
Avropada kiçik və orta ölçülü müəssisələrin mühasibat tələbləri Avropa Mühasibatlıq 
Direktivlərinə əsaslanır. Bu Direktiv isə milli (GAAP)-nın tələblərini ödəyir. Direktivdə konkret 
vəziyyətlər nəzərdə tutulmasada milli tələblər (GAAP) daim inkişafdadır və İFRS-ın 
(Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartları) bəyannatlarına uyğunlaşır ve bununla da 
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EFFA-ın Mühasibat Ekspert Qrupu bu tədbirdə kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 
mühasibatlıq tələblərinə İFRS-ın təsirlərini təhlil edir. 

EFAA-nın Direktorlar Şurasının iclasında isə maliyyə hesabatı, vergilər, 2016-2017-ci 
illər üzrə fəaliyyət planın həyata keçirilməsi, EFAA-dakı reformlar, üzvlük haqqı ilə bağlı 
məsələlər EFAA-nın yeni nizamnamə layihəsi, gələcək tədbirlər və s. mövzulara dair 
müzakirələr aparılmışdır. 

2. 2017-ci il 26-27 aprel tarixlərində Azərbaycanın nümayəndə heyəti Kiyev şəhərində 
işgüzar səfərdə olmuşlar. Nümayəndə heyəti Dünya Bankının Maliyyə  Hesabatı İslahatlar 
Mərkəzinin (CFRR) təşkilatçılığı ilə 2017-ci ilin 26-27 aprel tarixlərində 
Ukrayna  Respublikasının paytaxtı Kiyev şəhərində “Maliyyə hesabatlarının 
əhəmiyyətliliyinin təmin edilməsi: diqqət mərkəzində – mikro, kiçik  və orta 
müəssisələrdir” mövzusunda keçirilən seminarda iştirak etmişdir. 

 
Tədbirdə Auditorlar Palatasının nümayəndələri ilə yanaşı Maliyyə Nazirliyinin və 

Azərbaycan Risk Peşəkarları Assosiasiyasının nümayəndələri də iştirak etmişlər. 
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində Audit və Hesabatlılığın gücləndirilməsi (STAREP) 

proqramı çərçivəsində 50-yə yaxın nümayəndələrin iştirak etdiyi tədbirdə Ictimai Əhəmiyyətli 
Qurumlardan (İƏQ) başqa digər  subyektlərdə  mühasibat uçotu  standartlarının müəyyən 
olunması və qəbul edilməsi, mikro, kiçik və orta müəssisələrin  maliyyə hesabatlarına 
və  məlumatların açıqlanmasına  dair tələblər, İƏQ-dan başqa digər subyektlərin əsas 
vəsaitlərinin və maliyyə alətlərinin  qiymətləndirilməsinin alternativ əsasları, İƏQ-dan başqa 
digər subyektlərin konsolidə olunmuş maliyyə hesabatlarına dair tələblər və onların praktiki 
tətbiqi, korporativ maliyyə hesabatları  ilə vergi hesabatlılığı arasında əlaqələrin  təmin 
edilməsi, İƏQ-dan başqa digər mikro, kiçik və orta müəssisələrin maliyyə hesabatlarına 
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının və Beynəlxalq Audit Standartlarının 
tətbiqi problemləri məsələləri müzakirə edilmişdir. 

Nümayəndə heyətimiz seminar  iştirakçılarına Azərbaycan Respublikasında  iqtisadi 
islahatların aparılması, maliyyə  hesabatlılığının və auditin inkişafı, eləcə də 
mühasibat  uçotu və audit sahələrində  əldə edilən uğurlar və  həyata keçiriləcək islahatlar 
barədə geniş  məlumat verilmişdir. 

Səfər zamanı əldə  edilmiş  nəticələr, ilk  növbədə,  Şərq Tərəfdaşlığı Ölkələrində 
Audit və Hesabatlılığın möhkəmləndirilməsi sahəsində mütərəqqi dünya təcrübəsini 
öyrənmək və milli iqtisadiyyatın  xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, ölkəmizdə tətbiqini 
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genişləndirməyin zəruriliyi istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev tərəfindən qarşıya qoyulmuş  vəzifələrin icrasında önəmli  rol oynayacaqdır. 

3. 2017-ci il 7-9 iyun tarixlərində Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
nümayəndəsi Almaniya Federativ Respublikasının  Berlin şəhərinə işgüzar səfərdə olmuş, 
EFAA-nın  İdarə Heyətinin iclasında, İllik Beynəlxalq Konfransında və İllik Ümumi 
İclasında  iştirak etmişdir. 

EFAA “Rəqəmsal Peşənin İnkişafı” mövzusunda beynəlxalq konfransında EFAA-nın, 
ACCA Texnologiya Departamentinin, Avropa Birliyinin, Vyana Universitetinin, Hindistan 
Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər İnstitutunun və digər ekspertlərin mühazirələri dinlənilmiş və 
müzakirə edilmişdir. 

Konfransda “Müvafiq Rəqəmsal İnkişaflar”, “Rəqəmsal Zamanda Biznes və Cəmiyyət”, 
“Rəqəmsal Peşə” mövzularını əhatə edən mülahizələr dinlənildi və daha ətraflı müzakirələr 
aparılmışdır. 

4. 2017-ci il iyun ayının 26-da Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
nümayəndə heyəti Belarus Respublikasının Minsk şəhərində Belarus Respublikası Maliyyə 
Nazirliyinin rəhbər işçilərinin və mütəxəssislərinin ixtisasartırma mərkəzinin rəhbərliyi ilə 
işgüzar görüş keçirmişdir. Görüş  Auditorlar Palatası ilə Belarus Respublikası Maliyyə 
Nazirliyinin rəhbər işçilərinin və mütəxəssislərinin ixtisasartırma mərkəzi arasında 2013-cü il 
4 fevral tarixində imzalanmış Sazişdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası məsələlərinə həsr 
olunmuşdur. Görüşdə iki qurum arasında gələcəkdə daha sıx əməkdaşlığın vacibliyi 
vurğulanmış və konkret vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir.  

 
 

5. 2017-ci il 24-25 oktyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
nümayəndə heyəti Vyana şəhərində işgüzar səfərdə olmuşlar.  

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti: Dünya Bankının 
Maliyyə Hesabatlılığı üzrə İslahatlar Mərkəzi (CFRR) tərəfindən Şərq tərəfdaşlığı ölkələri 
üçün “STAREP” Proqramı çərçivəsində 2017-ci il 24-25 oktyabr tarixlərində Avstriyanın 
Vyana şəhərində “Mühasibat uçotu və auditin tənzimlənməsində irəliləyiş: qeyri-maliyyə 
hesabatlılığına dair müvafiq tələblərin yerinə yetirilməsinə riayət edilməsini daha səmərəli 
təmin etməklə onların yaxşılaşdırılması” mövzusunda keçirilən seminarda iştirak etmişlər. 
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10-dan çox ölkənin 60-a yaxın nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə Auditorlar 

Palatasının sədri Vahid Novruzov “Azərbaycanda audit sahəsində nəzarət orqanlarının 
hesabatlılığı” mövzusunda təqdimat etdi və təqdimat ətrafında geniş müzakirələr 
aparılmışdır. 

Tədbirdə “STAREP” və “REPARİS” proqramlarının birgə iclaslarının məqsəd və 
vəzifələri”, “Audit sahəsində nəzarət tələblərinin yerinə yetirilməsi və bununla əlaqədar 
gözləntilər: Hesabatlılığın təqdim olunması təcrübələrinin müqayisəsi”, “Nəzarət sahəsində 
əlaqələndirmənin təşviqi: Aİ-da audit haqqında yeni qanunvericiliyin effektiv və ardıcıl 
tətbiqi”, “Qeyri-maliyyə hesabatları vasitəsilə faydaların artırılması”, “Maliyyə sektorunun 
nəzarətedici orqanlarının digər nəzarətedici orqanlarla qarşılıqlı əlaqəsi”, “İctimai nəzarətin 
gücləndirilməsi yolları”, “Keyfiyyətə nəzarət: yoxlama proqramının qəbulu ilə əlaqədar 
Almaniya təcrübəsi” mövzularında çıxışlar edildi və geniş müzakirələr aparılmışdır. 

Səfər müddətində Dünya Bankı kimi beynəlxalq maliyyə qurumunun və bir sıra 
ölkələrin, o cümlədən Almaniyanın, Belarusiyanın, Ukraynanın, Gürcüstanın, Serbiyanın, 
Albaniyanın təmsilşiləri ilə işgüzar görüşlər keçirilərək Azərbaycan Respublikasında iqtisadi 
islahatların aparılması, maliyyə hesabatlılığının və auditin inkişafı, eləcə də mühasibat uçotu 
və audit sahəsində əldə edilən uğurlar və həyata keçirilən tədbirlər barədə onlara geniş 
məlumat verilmiş və müvafiq materiallar ölkəmizdə tətbiq edilmək məqsədilə respublikamıza 
gətirilmişdir. 

5. 2017-ci ilin 6-10 dekabr tarixlərində Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
nümayəndə heyəti “Texnologiya və İnnovasiya” mövzusunda keçirilən XII Beynəlxalq 
Türkiyə Audit Simpoziumunda iştirak etmişdir.  
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Tədbirdə müasir şəraitdə mühasibat uçotunun və auditin gələcəyi, mühasibatlıq və 

audit sahəsində texnologiyanın və innovasiyaların tətbiqi formaları, dünya iqtisadiyyatında 
texnoloji dəyişikliklərin və innovasiyların baş verdiyi müasir dövrdə hesabatlılıq sahəsində 
yaranan problemlərin aradan qaldırılması yollarına dair  çıxışlar dinlənilərək geniş 
müzakirələr aparılmışdır. 

 
Simpoziumun Proqramına uyğun olaraq Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid 

Novruzov açılış nitqi ilə çıxış etmiş, tədbir iştirakçılarına iqtisadiyyatda və bütövlükdə 
cəmiyyətdə innovasiyaların və İT-nin genişləndirilməsində mühasibə auditinin rolu və 
mühasibə auditində innovasiyaların və İT-nin tətbiqi zərurəti haqqında ətraflı məlumat 
vermişdir. Natiq eyni zamanda Qardaş Türkiyənin çox iddialı bir planı – Vision 2023 
planından: "Türkiyə  Respublikasının 100 illiyinə, dünyanın ən güclü 10 iqtisadiyyatına daxil 
olmaq!" danışdı. Təbii ki, belə bir möhtəşəm məqsədə nail olunmaq üçün ilk öncə, 
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iqtisadiyyatın və bütövlükdə cəmiyyətin innovasiya yönümünün gücləndirilməsini və 
qabaqcıl texnologiyaların geniş tətbiqinin təmin edilməsinin gərəkliyini vurğulamışdır. 

Bundan əlavə, tədbir zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə iqtisadi islahatların aparılması, maliyyə hesabatlılığının 
və auditin inkişafı, eləcə də mühasibat uçotu və audit sahəsində əldə edilən uğurlar və 
həyata keçirilən tədbirlər barədə iştirakçılara geniş məlumat verilmişdir. 

Sonda XII Beynəlxalq Türkiyə Simpoziumunun texnologiya və innovasiyaya həsr 
olunmasını yüksək dəyərləndirdiyini və Simpoziumun işinə uğurlar arzuladığını bildirmişdir. 

Tədbir AzTV və İctimai TV tərəfindən işıqlandırılmışdır. 
 
 
 

IX. 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 Palatasının üzv olduğu peşəkar qurumlar:  
• 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. 
IFAC-a 2016-cı ilin fevral ayında müvafiq fəaliyyət planı təqdim olunmuş və həmin plan 

2020-ci ilədək olan dövrü əhatə etmişdir. Mövcud plan IFAC-ın internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir. 

2017-ci il ərzində  Latviya Mühasiblər Assosiasiyası, Estoniya Auditorlar Assosiasiyası 
və "Rusiya Auditorlar Birliyi" (Assosiasiya) Özünütənzimləyən Auditorlar Təşkilatı (RAB 
ÖAT) ilə əməkdaşlıq üçün yazışmalar və danışıqlar aparılmış və 2017-ci il 30 iyun tarixində 
Latviya Mühasiblər Assosiasiyası  ilə 2017-ci il 22 sentyabr tarixində isə Estoniya Auditorlar 
Assosiasiyası və "Rusiya Auditorlar Birliyi" (Assosiasiya) Özünütənzimləyən Auditorlar 
Təşkilatı (RAB ÖAT) ilə Anlaşma Memorandumudumu imzalanmışdır.  
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İl ərzində IFAC və EFAA-dan daxil olan 38 məlumat xarakterli sənəd xidməti istifadə 

üçün qəbul edilmiş, 7 sorğu cavablandırılmışdır. 
Palatanın beynəlxalq əlaqələri barədə ətraflı məlumatlar hesabatın müvafiq 

bölmələrində verilmişdir. 
 
 
 

 
X. XÜSUSİ KOMİSSİYALARIN VƏ KOMİTƏLƏRİN FƏALİYYƏTİ 

 
2017-ci ildə Palata Şurası yanında, adları qeyd olunan  peşəkar auditorların rəhbərlik 

etdiyi aşağıdakı komitələr fəaliyyət göstərmişlər:  
 I. Keyfiyyətə nəzarət komitəsi – Vəli Kərimov, sərbəst auditor; 
 II. Auditorların peşə etikası və üzvlük komitəsi – İbiş Əliyev, sərbəst auditor; 
 III. Kadr hazırlığı və gənclərlə iş üzrə komitə – Abbasəli Qurbanov, “RR-VAM 

Beynəlxalq Audit Konsaltinq” MMC-nin direktoru; 
 IV. Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə komitə – Elnur İbrahimov, sərbəst auditor; 
 V. Beynəlxalq standartlar və metodiki təminat komitəsi – Namiq Abbaslı, “ANR Audit” 

MMC-nin direktoru;  
VI. Beynəlxalq əlaqələr və xarici təşkilatlarla iş üzrə komitə – Lamiyə Bayramova, “L.B. 

Audit xidməti” MMC-nin direktoru;  
VII. Milli auditə dəstək və məcburi audit üzrə komitə – Zamin Hüseynov, “MAK 

Azərbaycan LTD” MMC-nin direktoru;  
VIII. Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə – Üzeyir Fətiyev, 

sərbəst auditor. 
Komitələr öz fəaliyyətlərini Palatanın struktur bölmələri ilə bərabər iş planına müvafiq 

formada qurmuş və səlahiyyətləri çərçivəsində öhdəliklərini yerinə yetirmişlər. Komitələrin 
fəaliyyətləri hesabatın müvafiq bölmələrində əksini tapmışdır.  
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XI.  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AUDİTORLAR PALATASI 
ŞURASININ 2017-ci İL ƏRZİNDƏ KEÇİRDİYİ İCLASLAR HAQQINDA 
 
2017-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 12 iclası 

(fəaliyyətə başladığı dövrdən hesabat ilinin sonunadək iki yüz doxsan altı iclas) keçirilmişdir. 
Bunun üçün əvvəlcədən məruzəçilər tərəfindən hazırlanmış müvafiq qərar layihələri və 
onlara əlavələr toplanmış, onlara dair rəyçilər tərəfindən rəylər alınmış və Şura iclasları 
üçün  hazırlanmışdır. Əsasən auditor fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi sənədlərin, 
təlimatların, standartların və qaydaların müzakirəsi ilə əlaqədar qərarlar qəbul edilmişdir.   

 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixində keçirilən 285-ci 

iclasında  aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
1. 2016-cı ildə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları auditin 

keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinin təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması barədə; 
2. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə 

kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2017-cı il üçün Plan-qrafik”in təsdiq edilməsi 
barədə; 

3. Keyfiyyətə nəzarətə dair hesabat formasının hazırlanması və təqdim edilməsi 
barədə; 

4. Auditorlar Palatasının Şurası yanında Komitələrin sədrlərinin təyin edilməsi barədə; 
5. Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətin əlamətlərinin müəyyən edilməsi barədə; 
6. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 07 noyabr  tarixli 

280/4 saylı qərarının icrası vəziyyəti barədə; 
7. “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsinin müfəttişlərinin siyahısının təsdiqi” barədə. 
 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 mart tarixində keçirilən 286-cı 

iclasında  aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
1. Auditorlar Palatasının 2016-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatın 

müzakirəsi; 
2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin 

tövsiyə olunan minimum hədləri barədə; 
3. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin 

əsasnamələrinin, 2017-ci il üzrə iş planlarının və tərkiblərinin təsdiq edilməsi barədə; 
4. Kiçik və orta müəssisələrin auditində beynəlxalq audit standartlarının tətbiqinə dair 

təlimat barədə. 
 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 19 may tarixində keçirilən 287-ci iclasında  

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
1. Auditorlar Palatasının 2016-cı ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair 

hesabatın hazırlanması və onun auditinin aparılması barədə; 
2. 2016-cı il üçün auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi barədə; 
3. 2017-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramının və qrafikinin 

hazırlanması barədə; 
4. Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi və auditin təşviqi istiqamətində tədbirlər 

sisteminin hazırlanması və tətbiqi barədə; 
5. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2016-cı ilin yekunu üzrə təqdim 

edilmiş illik hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması barədə. 
 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixində keçirilən 288-ci iclasında  

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
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1. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin 
qurulmasına və tətbiqinə dair metodik göstəriş barədə; 

2. Audit sahəsində müsabiqə qaydaları və audit seçimi üzrə metodik göstəriş barədə; 
3. Kənd təsərrüfatı kooperativlərində auditin aparılmasına dair təlimat barədə; 
4. Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 25 noyabr tarixli 269/1 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi”nə edilməsi 
nəzərdə tutulan dəyişikliklər barədə; 

5. Cinayət yolu əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyası və ona uyğun 
təlim proqramı barədə; 

6. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Maliyyə Ekspertləri və 
Təftişçilərin Avrasiya İttifaqı (ЕГФЕР) arasında əməkdaşlıq sazişinin imzalanması barədə. 

 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixində keçirilən 289-cu 

iclasında  aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
1. “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair Qayda” barədə; 
2. «Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidmətləri dəyərinin 

tövsiyyə olunan minimum hədlərdən aşağı qiymətə bağlanmış audit müqavilələrinin tədqiqi 
üzrə Metodik göstəriş» barədə; 

3. Auditorlara “öz müştərini tanı”, o cümlədən müştəri qəbulu siyasətinin 
formalaşdırılması üzrə hazırlanmış metodii göstəriş barədə; 

4. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planına 
dəyişikliklər edilməsi barədə; 

5. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası haqqında Əsasnaməyə 
dəyişikliklər edilməsi barədə; 

6. “VXA Audit” MMC-nin direktoru, auditor Elçin Qurbanovun Auditorlar Palatasının 
Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin müfəttişi təyin edilməsi barədə; 

7. 2017-ci ilin I yarımilliyi üzrə sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən yol 
verilmiş intizam pozuntuları üzrə tədqiqatların təşkili və müvafiq intizam tədbirlərinin 
görülməsi barədə. 

Palatası Şurasının 2017-ci il 5 sentyabr tarixində keçirilən 290-cı iclasında  aşağıdakı 
məsələyə baxılmışdır: 

1. “Audit Grup” MMC-yə auditor xidməti göstərilməsinə dair verilmiş icazənin bərpa 
edilməsi barədə. 

 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 19 oktyabr tarixində keçirilən 291-ci 

iclasında  aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
1. “Azərbaycan Respublikasının strateji yol xəritəsi: hesabatlılıq və şəffaflıq” 

mövzusunda 2017-ci il 21-23 sentyabr tarixlərində keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktik 
konfransın nəticələri barədə; 

2. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2017-ci ilin I yarımilliyi üzrə 
təqdim edilmiş hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması; 

3. Auditorlara müştəri və benefisiar mülkiyyətçilərin eyniləşdirilməsi, verifikasiyasına 
dair metodik vəsait barədə; 

4. 2017-ci il üzrə iş planının 1.19-cu “Auditin təşkilinə dair xarici təcrübənin öyrənilməsi 
və tətbiqi” bəndinin icrası ilə əlaqədar hazırlanmış hesabat barədə; 

5. Auditorlar Palatasında mətbuat xidmətinin yaradılması və “İqtisadiyyat və audit” 
onlayn ictimai qəzetinin (internet qəzetin) təsis edilməsi barədə; 

6. Auditorlar Palatasına “Fəxri üzv” qəbul edilməsi barədə. 
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Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 8 noyabr tarixində keçirilən 292-ci 
iclasında  aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planının hazırlanması barədə; 
2. Auditin statistik göstəricilər sisteminin təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması 

barədə; 
3. Auditorlar Palatasının üzvləri arasında dempinq və haqsız rəqabətin yolverilməzliyi 

barədə bağlanacaq partnyorluq sazişinin layihəsinin müzakirəsi barədə; 
4. Auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat xarakterli materialların 

nəşr etdirilməsi barədə; 
5. Qanunvericiliyə təklif olunan dəyişikliklər layihələri barədə. 
 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 22 noyabr tarixində keçirilən 293-cü 

iclasında  aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
1. Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planının hazırlanması barədə; 
2. Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il üzrə iş planı barədə; 
3. İqtisadi sahələr və ölkənin regionları üzrə audit sahəsində analitik informasiya 

sisteminin yaradılması barədə; 
4. Kiçik və orta müəssisələrdə BAS-ın tətbiqinə dair qaydaların tərcüməsi, redaktəsi və 

nəşri barədə; 
5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 

icazələrin qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahanlar 
barədə. 

 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 1 dekabr tarixində keçirilən 294-cü 

iclasında  aşağıdakı məsələyə baxılmışdır: 
1. Auditorlar Palatasına daxil olmuş məlumata əsasən “Alyans Beton” MMC-nin 

fəaliyyəti ilə bağlı “JPA International Azərbaycan” MMC-nin təqdim etdiyi auditor 
hesabatının müzakirəsi barədə. 

 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 20 dekabr tarixində keçirilən 295-ci 

iclasında  aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
1. Auditorlar Palatasının üzvləri arasında dempinq və haqsız rəqabətin yolverilməzliyi 

barədə bağlanacaq partnyorluq sazişi barədə; 
2. Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və 

seminarların təşkili barədə; 
3. Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət olunmasına 

nəzarət və  bu barədə illik hesabatın hazırlanması barədə; 
4. Auditorların və Palatanın əməkdaşlarının xarici və beynəlxalq qurumlarda təcrübə 

mübadiləsinin təşkili barədə. 
 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 29 dekabr tarixində keçirilən 296-cı 

iclasında  aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
1. Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2017-ci il üzrə üzvlük haqlarının ödənilməsi 

vəziyyəti barədə; 
2. IFAC-ın 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələblərinə (SMO) müvafiq olaraq təsdiq 

edilmiş plana əsasən auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarətin aparılması və onun 
nəticələrinə dair icmalın hazırlanması barədə; 

3. Auditor xidmətinin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi barədə; 
4. Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi barədə; 
5. Azərbaycanda auditor xidməti bazarının təhlili barədə. 
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XII. AUDITORLAR PALATASININ MALİYYƏ-TƏSƏRRÜFAT 
FƏALİYYƏTİ 

 
 Azərbaycan Respublikası 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; 
 - müxbir  üzvlərdən  üzvlük haqqı; 
 - auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verən lisenziya  almaq  üçün  keçirilən  

imtahanlarda  iştirak etmək  üçün  ödəniş haqqı; 
 - kurslar üçün  ödəniş haqqı; 
 Göstərilən  maliyyə mənbələrinə  uyğun  olaraq, Auditorlar Palatasının gəliri 2017-ci 

ildə aşağıdakı  kimi olmuşdur: 
                                                                                              

 
                                                                                        Manatla 

                             Gəlir  mənbəyi 
 Məbləğ 

Üzvlük  haqları 613 959,0 
 İxtisasartırma və imtahan gəlirləri 39 246,0 
Qrant və ianələr 36 850,0 
                                    
                                 CƏMİ: 

 
690 055,0 

        
Beləliklə, 2016-cı il ilə (625 691,0 manat) müqayisədə, 2017-ci ildə 690 055,0 manat 

gəlir əldə  edilmişdir ki, bu da 9,3 % artım deməkdir. 
Auditorlar Palatası  2017-ci il ərzində Respublika büdcəsinə  24 436,0 manat, Dövlət  

Sosial Müdafiə Fonduna 63 950,0 manat vəsait ödəmişdir. 2017-ci il ərzində Palatada  
əməkdaşların orta siyahı  sayı 58 nəfər olmuş və onlara  350 299,0 manat  məbləğində  
əmək  haqqı və  mükafat ödənilmişdir. 

Beləliklə, 2017-ci ildə 881 554,0 manat xərc çəkilərək, Palata maliyyə-təsərrüfat  
fəaliyyətini 191 021,0 manat  zərərlə  başa  vurmuşdur. 

2016-cı il ilə müqayisədə 2017-ci il maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri  aşağıdakı 
cədvəldə və dioqramda  əksini  tapmışdır:  

                                                                                                               Manatla 
İllər Gəlir Xərc Mənfəət/Zərər 

2016 625 691,0 630 119,0 -4 428,0 

2017 690 055,0 881 554,0 -191 021,0 
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XIII. İNFORMASİYA-TƏBLİĞAT VƏ NƏŞRİYYAT FƏALİYYƏTİ 
 
“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının təşkilatçılığı və iştirakı ilə auditin 

aktual problemləri üzrə keçirilən konfransların, simpoziumların, dəyirmi masaların, 
seminarların və digər tədbirlərin nəticələri haqda geniş məlumat mütəmadi olaraq Palatanın 
internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.  

Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar  haqqında 
məlumatlar mütəmadi olaraq yenilənmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

“İqtisadiyyat" qəzetinin 13-19 aprel 2017-ci il tarixli nömrəsində Palata Aparatının 
rəhbəri Qəşəm Bayramovun "Azərbaycan auditi-2016" adlı geniş məqaləsi dərc 
olunmuşdur. Məqalədə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş 
planının icrası, Auditorlar Palatası Əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş vəzifə və 
funksiyalarla yanaşı, bir sıra mühüm əhəmiyyət kəsb edən dövlət proqramlarının icrasında 
iştirakı barədə ətraflı məlumat verilmişdir. 

Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzovun Belorus Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyinin mətbuat orqanı olan "ФИНАНСЫ. УЧЕТ. АУДИТ" jurnalının 2017-ci il sentyabr 
nömrəsində " ЗАЧЕМ НУЖНА АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА" adlı məqaləsi dərc olunmuşdur. 
Məqalədə auditin rolu, əhəmiyyəti və tənzimləyici orqanın fünksiyaları və digər məsələlər 
barədə məlumat verilmişdir. 

"İqtisadiyyat" qəzetinin 12-18 oktyabr 2017-ci il tarixli nömrəsində Auditorlar 
Palatasının Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq  əlaqələr idarəsinin rəisi Səbuhi 
Gülməmmədovun “Bu gün Azərbaycan ictimai-siyasi cəhətdən sabit, iqtisadi gücü sürətlə 
artan, irimiqyaslı layihələr icra edən ölkədir“ adlı geniş məqaləsi dərc edilmişdir. Məqalədə 
2017-ci il 21-23 sentyabr tarixində keçirilmiş "Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: 
hesabatlılıq və şəffaflıq problemləri“ elmi-praktiki konfransda söylənilən fikirlər, təkliflər, 
tövsiyələr və s. öz əksini tapmışdır.  

Palatanın iş planında, “Açıq Hökumətin Təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli 
Fəaliyyət Planı”nda, “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf 
konsepsiyası”nda (2012-2020-ci illər)  auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və 
təbliğat xarakterli materialların nəşr etdirilməsi üzrə  tədbirlərin icrasını təmin etmək  
məqsədilə aşağıdakı  işlər görülmüşdür: 

"Auditor xidməti bazarinda haqsiz rəqabətin əlamətləri" mövzunda material  
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/5 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:  
http://audit.gov.az/uploads/Shura_285_5_elave.pdf 

"Azərbaycan Respublikasinin ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin 
tövsiyyə olunan minimum hədləri" barədə metodik material Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 mart tarixli 286/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:  

http://audit.gov.az/uploads/Shura_286_2_min_hedd.pdf  
"2016-cı il üçün auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi haqqında" 

material Azərbaycan Respublikasinın Auditorlar Palatası Şurasının19 may 2017-ci il tarixli 
287/2 № li qərari ilə təsdiq edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:    

http://audit.gov.az/uploads/Shura_287_2_reytinq.pdf  
• "Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər toplusu"nun  IX cildi hazırlanmışdır.. 
• "Cinayət yolu əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyası və tədris 
Proqramı" Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 
288/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:  

http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_5_proqram.pdf  
• "Auditor   xidməti   sahəsində   araşdırma  və intizam tədbirləri  sistemi"  adlı 
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material Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 25 noyabr tarixli 
269/1 nömrəli qərarı ilə I redaksiyada, 2017-ci il 30 iyun tarixli  288/4  nömrəli  qərarı  ilə II 
redaksiyada bəyənilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:   

http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_4_elave.pdf  
• "Kənd  təsərrüfatı  kooperativlərində  auditin aparılmasina dair təlimat" Azərbaycan 

Respublikası  Auditorlar Palatası  Şurasının  2017-ci il  30 iyun  tarixli  288/3 nömrəli qərarı 
ilə bəyənilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:   

http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_3_telimat.pdf  
"Audit  sahəsində  müsabiqə  qaydaları  və  auditor  seçimi  üzrə  metodik göstəriş" 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/2 
nömrəli qərarı ilə bəyənilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:  

http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_2_qaydalar.pdf  
"Cinayət   yolu   ilə   əldə   edilmiş   pul   vəsaitlərinin   və   ya   digər   əmlakın 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili 
nəzarət sisteminin  qurulmasına  və  tətbiqinə  dair  metodik  göstəriş" Azərbaycan  
Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/1 nömrəli qərarı ilə 
bəyənilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir: 
http://audit.gov.az/uploads/Shura_288_1_metodik_gosterish.pdf  

Kiçik və orta müəssisələrdə BAS-ın tətbiqinə dair qaydaların tərcüməsi, redaktəsi və 
nəşrinin cari ilin noyabr ayında başa çatdırılmış və Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir:  

http://audit.gov.az/uploads/Kicik_ve_orta_muessiselerin_auditinde_beynelxalq_audit
_standartlarinin_tetbiqine_dair_Telimat_2017_I_cild.pdf  
http://audit.gov.az/uploads/Kicik_ve_orta_muessiselerin_auditinde_beynelxalq_audit_stan
dartlarinin_tetbiqine_dair_Telimat_2017_II _cild.pdf  

"Auditorların “Öz müştərini tanı” və müştəri qəbulu siyasətinin formalaşdırılmasına 
dair metodik göstəriş" Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 
avqust tarixli 289/3 nömrəli qərarı ilə bəyənilmiş və Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir:  

http://audit.gov.az/uploads/Shura_289_3_metodik_gosteris.pdf  
"Auditor təşkilatlari və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidmətlərinin dəyərinin 

tövsiyyə olunan minimum hədlərindən aşaği qiymətə bağlanmiş audit müqavilələrinin 
tədqiqi üzrə metodik göstəriş" Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 
2017-ci il 25 avqust tarixli 289/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilmişdir:  

http://audit.gov.az/uploads/Shura_289_2_metodik_gosteris.pdf  
"Səlahiyyətli dövlət orqanlarinin sifarişi ilə aparilan yoxlamalara dair qayda" 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 25 avqust tarixli 289/1 
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir:  

http://audit.gov.az/uploads/Shura_289_1_qayda.pdf   
Palatanın  "Audit.gov.az" internet səhifəsi təkmilləşdirilmiş, mövcud olan "Haqqimizda", 

"Üzvlər", "Qanunvericilik", "Standartlar", "Beynəlxalq əlaqələr", "Partnyorlar", "Auditorlar 
Palatasinin Komitələri", "Nəşrlər" , "Kitab və təlimatlar”, “Tezis və məqalələr”,  "Elektron 
xidmət", "Dövlət proqramlarinda iştirak", "Etika üzrə hesabatlar", "Ictimaiyyətlə əlaqə", 
"Keyfiyyətə nəzarət", "Sorğu" və digər bölmələr yenidən işlənmiş və tamamlanmışdır. IFAC, 
EFAA və digər beynəlxalq qurumların yeniliklərinin Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilməsi" bəndlərinin icrsaı ilə əlaqədar Palatanın internet səhifəsinə 162 məlumat, 
xəbər və digər materiallar yerləşdirilmişdir. 

Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının və auditin inkişafı ilə əlaqədar aşağıdakı 
mühüm sənədlər  ingilis və rus dillərində Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir: 

 “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planı”;  
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“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı üzrə maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətinin nəticələrinə dair” illik hesabat; 

“Auditor Xidməti Bazarında Haqsız Rəqabətin Əlamətləri” barədə sənəd;  
"Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair auditor təşkilatlarına və sərbəst 

auditorlara əməli köməklik göstərilməsi" barədə hesabat; 
 “Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi və auditin təşviqi” barədə sənəd; 
 “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planı”;  
 “Auditorlar Palatasının üzvləri arasında dempinq və haqsız rəqabətin yolverilməzliyi 

barədə bağlanacaq partnyorluq sazişi” və s. 
Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin müntəzəm məlumatlandırılması  

ilə əlaqədar 2017-ci il  27 fevral tarixində Bakı şəhərində “Hilton” otelində Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının və Bolqarıstan Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər 
İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan-Bolqarıstan Audit Forumu”, 2017-ci ilin 21-23 
sentyabr tarixlərində Bakı şəhərində Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan iqtisadiyyatının 
strateji yol xəritəsi: hesabatlıq və şəffaflıq problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik 
konfrans,  2017-ci il 3 may tarixində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası, Auditorlar Palatası və “Headstart  İnternational” Tədris Mərkəzinin birgə 
təşkilatçılığı ilə “Maliyyə əməliyyatlarında şəffaflığın təmin edilməsi üzrə təlim proqramı”nın 
təqdimat mərasimi və digər tədbirlər barədə Az TV  və digər televiziya kanallarında süjetlər 
verilmiş, AzərTAC-da və aşağıda göstərilən internet səhifələrində auditlə bağlı çoxsaylı 
məlumatlar yerlədirilmişdir:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Auditors_of_the_Republic_of_Azerbaijan  
• http://www.fiu.az/aze/auditorlar-palatasi/ 
• http://www.bizimyol.info/az/ 
• https://report.az/ 
• https://apa.az/ 
• http://www.interpress.az 
• https://az.trend.az/ 
• http://www.exams.az/cnaa/az 
• http://unec.edu.az/ 
• https://metbuat.az/ 
• http://btlm.az 
• http://transparency.az 
• https://www.muhasib.az/ 
• http://renkinq.az/ 
• http://marja.az 
• http://headstart-international.com 
• http://banker.az/ 
• http://lib.bbu.edu.az 
• http://millibyte.az/ 
• https://www.finansist.az/ 
• http://www.biznesinfo.az/ 
• https://www.cbar.az/ 
• http://fins.az/ 
• http://www.au.edu.az 
• http://www.ser.az/ 
• http://www.infosystem-link.az/ 
• digər linklər. 
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Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabatın nəşr 
olunması, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına və aidiyyatı qurumlara 
təqdim edilməsi təmin edilmişdir. 

Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə fəaliyyətinin yekunlarını əks etdirən hesabatın 
ictimaiyyətə açıqlanması məqsədilə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsini və bir ay 
müddətində həmin hesabatın qısa  icmalının “İqtisadiyyat” qəzetində və digər KİV-də dərc 
etdirilməsi, ingilis və rus dillərində tərcüməsinin hazırlanıb Palatanın üzv olduğu Beynəlxalq 
Mühasiblər Federasiyasına (IFAC), Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasına (EFAA) 
göndərilməsini və  Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir 
(http://audit.gov.az/uploads/Maliyye%20_hesabati_2016_az.pdf). 
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