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«AUDİTOR XİDMƏTİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ»  
MÖVZUSUNDA KEÇİRİLMİŞ SORĞUNUN  

NƏTİCƏLƏRİ BARƏDƏ 
ИЪМАЛ 

 
     Азярбайъан Республикасы Аудиторлар Палатасы сядринин 2014-ъü ил 13 октйабр тарихли 
1/22 сайлы сярянъамынa uyğun olaraq, Auditorlar Palatasının əməkdaşları və 
Azərbaycan Universitetinin tələbələrindən ibarət yaradılmış 8 йарымгрупдан ибарят 
олан 32 nəfər işçi qrupu  tərəfindən 2014-ъü илин 13 oktyabr-7 noyabr тарихlərиндя 
«Аудитор хидмятинин актуал проблемляри» мювзусуnda сосиоложи сорьу кечирilмишдир. 
     İşçi qrupu тяряфиндян сорьунун тяшкилинин вя кечирилмясинин нязяри вя практик 

ясаслыьыны тямин етмяк мягсядиля план-програм щазырланмыш вя она уйьун щяйата 
кечирилмишдир. 
     Кечирилмиш сорьуда 8 йарымгрупдан ибарят олан 32 няфярлик ишчи групу иштирак 
етмишдир. Сорьуда практик бахымдан нязярдя тутулмуш 270 респондентдян 245-и, 
йяни 90,7%-и там иштирак етмиш, 25-и ися, йяни 9,3%-и мцяййян сябябляря эюря 
(тяшкилатын ляьви, цнванларын мцяййянляшмямяси, сорьуда иштирак етмякдян имтина вя 
башга бу кими səbəblər) сорьуда иштирак етмямишляр. 

     Мцгайися цчцн билдирмяк истярдик ки, 2003-ъц илдя бу эюстяриъи                               
240 респондентдян 175, йяни 73%, 2004-ъц илдя 289 респондентдян 245, йяни 
84,8%, 2005-ъи илдя 290 респондентдян 245, йяни 84,5%, 2006 və 2007-ci illərdə   

300 респондентдян 245, йяни 81,7%, 2008-ъi илдя 290 респондентдян 245, йяни 
84,5%, 2009-ъu илдя 260 респондентдян 245, йяни 94,2%, 2011-ci ildə 270 
respondentdən  245, yəni 90,7%, 2013-cü ildə 265 respondentdən  245, yəni 92,5%, 
2014-cü ildə isə bu göstərici 270 respondentdən  245, yəni 90,7% тяшкил етмишдир. 

     Кечирилмиш сорьунун респондент кими эютцрцлмцш субйектлярин мясул ямякдашлары 
(мцдриййят, баш мцщасиб, игтисадчы вя бунлары явяз едян бир сыра мясул шяхсляр) 
ъавабландырмышлар. 
     Мялумат цчцн билдиририк ки, 2003-ъц илдя кечирилмиш сорьуда респондентляр цчцн    
26 суал, 2004 вя 2005-ъи илллярдя 33 суал, 2006-ъы илдя 34 суал, 2007 və 2008-ci illərdə 
35 суал, 2009-cu ildə 37 суал, 2011-ci ildə 41 sual, 2013-cü ildə 46 sual, 2014-cü ildə 
isə 28 sual щазырланараг сорьу вярягляриня дахил едилмишдир (2010 və 2012-ci illərdə 
müxtəlif səbəblərə görə sorğu aparılmamışdır). 

 
      Тядгигат мювзусунун актуаллыьы. Азярбайъанда инкишаф етмякдя олан аудит, 
зярури инфраструктур сащяси кими иътимаи-игтисади бахымдан хцсуси ящямиййят кясб 
етмякдядир. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqtisadiyyatın inkişafında auditin 
rolunun artırılması üzrə imzaladığı fərman və sərəncamlarından irəli gələn vəzifələri 
yerinə yetirmək üçün auditor xidmətinin dövlət tənzimlənməsi və onun normativ hüquqi 
bazasını təkmilləşdirmək, ölkədə auditor xidməti bazarının mövcud vəziyyətini 
öyrənmək, bu sahədə gedən prosesləri təhlil etmək, xidmətin inkişaf problemlərini 
müəyyənləşdirmək və auditor xidmətinin inkişafı üzrə kompleks tədbirlər 
hazırlamasına, öлкядя апарылан игтисади ислащатлар, сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы 

щяйата кечирилян тядбирляр аудитор хидмятинин тяшкилинин мцасир тялябляр бахымындан 
тямин олунмасына, онун инкишаф истигамятляринин елми-практик ъящятдян 
ясасландырылмасына тякан вермякдядир. Бу бахымдан, аудитин мцстягил бир сащя кими 
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тядгиги, онун проблемляринин юйрянилмяси вя инкишаф истигамятляринин 
мцяййянляшдирилмяси хцсуси актуаллыг кясб едир. Юлкя президентинин имзаладыьы    
2004-ъц ил 3 сентйабр тарихли «Коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря Дювлят Програмы 
(2004-2006-ъы илляр)» вя щямин програмын давамы олараг, 2007-ъи ил 28 ийул тарихли 
«Шяффафлыьын артырылмасы вя коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря Милли Стратеэийа», 2011-ci 
il 13 aprel tarixli məcburi auditdən yayınma hallarının qarşısının alınması məqsədilə 
«Auditor xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa və Azərbaycan 
Respublikasının «İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi barədə», 
2012-ci il 5 sentyabr tarixli «Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün 
Milli Fəaliyyət Planı»nın və «Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planı»nın təsdiq edilməsi haqqında сярянъамлары, 2005-ъи ил        
16 нойабр тарихли «Азярбайъан Республикасынын 2006-ъы ил дювлят бцдъяси щаггында» 
вя 2007-ъи ил 22 май тарихли «Дахили аудит щаггында» Азярбайъан Республикасы 
Ганунунун тятбиг едилмяси барядя фярманлары онун актуаллыьыны даща да артырыр. 
Хцсусиля, сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмяси вя инкишаф перспективляринин 
мцяййянляшдирилмяси цчцн бу хидмят сащясинин юзцнцн инкишаф проблемляринин 
юйрянилмяси, бу истигамятдя тящлилляр апарылмасыны зярури едир. 
 
     Тядгигатын мягсяди. Тядгигат ишинин мягсяди Азябайъанда аудитор хидмятинин 
тяшкили вя мцасир инкишаф сявиййясини тящлил едяряк гиймятляндирмяк, хидмятин актуал 
инкишаф проблемляри цзря арашдырмалар апармаг вя бу истигамятдя тяклифляр 
щазырламагдан ибарятдир. 
 
      Тядгигатын вязифяляри. Тядгигатын мягсядиня мцвафиг олараг, ашаьыдакы 
вязифяляр мцяййянляшдирилмишдир: 
- аудитор хидмятинин тяшкили вя тянзимлянмяси иля баьлы мювъуд ганунвериъилик вя 
норматив щцгуги базаны тящлил етмяк; 
- игтисадиййат сащяляриндя вя тясяррцфат субйектляриндя аудитин ящатя даирясини вя 
инкишаф сявиййясини юйрянмяк; 
- коррупсийайа гаршы мцбаризядя аудитор фяалиййятинин тутдуьу мювгейи 
мцяййянляшдирмяк вя она тясир едян амилляри гиймятляндирмяк; 
- коррупсийайа гаршы мцбаризядя дахили аудитин тяшкил едилмясинин зярурилийини 
мцяййянляшдирмяк; 
- аудитин реэионал инкишаф проблемлярини арашдырмаг; 
- аудитор хидмятинин дяйяри, онун дяйишкянлийи цзря тядгигат апармаг; 
- хидмят базарында рягабят мцщитинин формалашмасынын вя щагсыз рягабят щалларынын 
йаранмасынын сябяблярини юйрянмяк; 
- аудитор хидмятинин кейфиййятини, она тясир едян амилляри тядгиг етмяк; 
- хидмят базарында сярбяст аудиторларын вя аудитор тяшкилатларынын тутдуьу мювгейи 
мцяййянляшдирмяк вя она тясир едян амилляри гиймятляндирмяк; 
- аудитор хидмятинин инкишафына тясир едян мянфи мейллярин “гара аудит”ин йаранмасынын 
сябяблярини тядгиг етмяк; 
- аудиторларын пешя-ихтисас сявиййясинин мцасир вязиййятини вя инкишаф проблемлярини 
мцяййянляшдирмяк; 
- аудитор хидмятинин тянзимлянмяси проблемлярини тящлил едиб, гиймятляндирмяк; 
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- Auditorlar Palatası üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət olunması 
vəziyyətini araşdırmaq və qiymətləndirmək; 
- məcburi auditdən yayınmaya gюrə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş “İnzibati 
Xətalar Məcəlləsinin 247.3 maddəsində” nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti xəbərdar etmək;  

- юлкядя аудитор хидмятинин мцасир вязиййятини гиймятляндирмяк вя онун инкишафы цзря 
тяклифляр щазырламагдан ибарятдир. 
 

     Тядгигатын нязяри-методоложи ясаслары. Тядгигат ишинин нязяри-методоложи 
ясаслары кими игтисад вя аудит цзря елми-практик сащядя эениш йайылмыш цсул вя 
йанашмалардан, бейнялхалг тяърцбянин нятиъяляриндян, хариъи вя йерли алим, 
мцтяхяссислярин нязяри вя тяърцби арашдырмаларындан, щямчинин бу истигамятдя 
ганунвериъилик вя норматив щцгуги базадан, аудитор хидмяти базарынын тящлили вя онун 
инкишаф проблемляринин юйрянилмяси цзря тядгигатларын методикасындан истифадя 
олунмушдур. 
 

     Тядгигатын обйекти вя информасийа базасы. Тядгигат обйекти кими Азярбайъан 
Республикасы Аудиторлар Палатасынын цзвц олан сярбяст аудиторларын вя аудитор 
тяşкилатларынын фяалиййяти нязярдя тутулмушдuр. Тядгигат ишинин информасийа базасы кими 
Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин, аудитор хидмятиня даир 
мцхтялиф тяшкилати-щцгуги формалы тясяррцфат сuбйектляринин мясул ямякдашларынын 
фикирляри, interaktiv sorğunun nəticələri, Аудиторлар Палатасынын щесабатлары, Палатанын 

цзвц олан сярбяст аудиторларын вя аудитор тяшкилатларынын информасийалары тяшкил 
етмишдир. 
 
     Эюзлянилян нятиъяляр. Тядгигатын нятиъяляри Азярбайъанда аудитор хидмятинин 
тяшкили вя инкишафы проблемлярини, онун реэионал сявиййясини тядгиг етмяйя, бу сащядя 
мювъуд ганунвериъилик вя норматив щцгуги базаны гиймятляндирмяйя, хидмят 
базарынын мцасир инкишаф сявиййясини тящлил етмяйя вя хидмятин инкишафына тясир едян 
амилляри мцяййянляшдирмяйя, аудитор хидмятинин инкишафы цзря тяклифлярин 
щазырланмасына зямин йаратмышдыр. 
 
     Ишин тятбиги истигамятляри. Апарылан тядгигат иши Азярбайъан ъямиййяти вя 
игтисадиййаты цçцн хцсуси ящямиййят кясб едян аудитор хидмятинин инкишаф 
проблемляринин елми-практик бахымдан тящлилиня вя бу хидмят сащясинин инкишафы цзря 
тяклифлярин щазырланмасына ясас вермишдир. 

 

     Сорьунун нятиъяляриня эюря респондентлярин ъаваблары ашаьыдакы кими 
олмушдур: 
 
1. Сорьу ашаьыдакы тяшкилати-щцгуги формаlы тясяррцфат субйектляриндя апарылмышдыр: 

                                                                                                              2013                        2014 
 

Дювлят мцяссисяси                                                                    8(3,3%)                    6(2,4%) 
      Ачыг сящмдар ъямиййяти                                                         84(34,3%)                96(39,2%) 
     Гапалы сящмдар ъямиййяти                                                       10(4,1%)                   7(2,9%)      

Мящдуд мясулиййятли mцяссися                                               96(39,2%)               111(45,3%) 
Fondlar                                                                                          -                           1(0,4%) 
Bələdiyyə və bələdiyyə müəssisəsi                                         8(3,3%)                     8(3,3%) 
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Qeyri-hökumət təşkilatı                                                                -                           4(1,6%) 
İctimai birliklər                                                                              -                               - 
Siyasi partiyalar                                                                           -                            1(0,4%)                                                                                                                                                                                                                          
Диэяр мцяссися вя тяшкилатлар                                                  39(15,8%)                11(4,5%) 
 
Ъями:                                                                                         245                            245 

 

     Йухарыда эюстярилян 2013-cü ilə 39, 2014-cü ilə isə 11 диэяр мцяссися вя 

тяшкилатларда хариъи инвестисийалы мцяссисяляр, онларын филиал вя йа нцмайяндяликляри, 
тюрямя мцяссисяляри, кичик мцяссисяляр, юзял тящсил мцяссисяляри, qeyri-kommersiya 
müəssisələri, firmalar, ширкятляр, иътимаи тяшкилатлар нязярдя тутулмушдур. 

 
2. Сорьуда иштирак етмиш тясяррцфат субйектляринин фяалиййятляри игтисадиййатын  
ашаьыдакы сащяляри цзря олмушдур:    

                                                                                                              
                                                                                                  2013                     2014 
 
 Бank                                                                                     39(15,9%)             49(20,0%) 
Сыьорта                                                                                   28(11,4%)             28(11,4%) 
Сянайe                                                                                  27(11,0%)             30(12,3%) 
Qeyri-neft sənayesi                                                                      -                     18(7,3%) 
Кянд tясяррцфаты                                                                        5(2,1%)               3(1,2%) 
Коммерsийа                                                                            67(27,3%)           58(23,7%) 
Fond                                                                                        20(8,2%)               1(0,4%) 
Bələdiyyə                                                                                    8(3,3%)               8 (3,3%) 

Диэяр iстигаmят                                                                        51(20,8%)           50(20,4%)  
          
Ъями:                                                                                          245                        245 
 

     Диэяр истигамятли фяалиййят новлц тясяррцфат субйектляриня тикинти, inşaat, няглиййат, 
машынгайырма, туризм, инвестисийа фяалиййяти, тящсил, рабитя, телекоммуникасийа, 
lombard, тиъарят, spirtsiz içkilər istehsalı və satışı, daşınmaz əmlakın icarəyə 
verilməsi, istehsalat, qazma xidmətləri, lahiyələşdirmə işləri, maliyyə lizinqi, lizinq, 
mühafizə, яъзачылыг, кредит тяшкилатлары, редаксийа, няшриййат, полиграфийа, мцхтялиф нюв 
хидмятляр, sərnişin və yükdaşıma, лизинг, peşəyönümlü kurslar, консалтинг хидмяти, 
reklam və dizayn işləri, интернет хидмяти вя.с аид едилмишдир. 

 
3. Тясяррцфат субйектинин фяалиййят эюстярмя мцддяти иля баьлы суалы респондентлярин 
100,0%-и ъавабландырмышдыр ки, бунлардан да 10-u (4,1%) 1 ил, 6-ı (2,5%) 2 ил, 10-u 
(4,1%) 3 ил, 10-u (4,1%) 4 ил, 8-i (3,3%) 5 ил, 14-ü (5,7%) 6 ил, 12-i (4,9%) 7 ил, 15-i 
(6,1%) 8 ил, 16-ı (6,5%) 9 il, 144-ü (58,7%) ися 10 ил вя даща чох фяалиййят эостярян 
мцяссисялярдир.   
   
4. Кечирилмиш сорьунун нятиъяляри эюстярир ки, респондентлярин 2013-cü ildə 147-i 
(60,0%) məcburi, 98-i (40,0%) könüllü, 2014-cü ildə isə 94-ü (38,4%) məcburi, 151-i 
(61,6%) könüllü аудитин обйекти кими чыхыш етмишдир. 

 
5. Респондентлярин 2013-cü ildə 234-u (95,5%), 2014-cü ildə isə 179-u (73,1%) öz 
fəaliyyəti müddətində auditor xidmətindən istifadə etmiş, 2013-cü ildə 11-i (4,5%), 
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2014-cü ildə isə 66-ı (26,9%) щяр щансы бир нюв аудитор хидмятиндян истифадя 

етмямишляр. 
             

     Мараглы щалдыр ки, сорьу апарылмыш респондентлярдян мяъбури аудитин обйекти олан 
АТСЪ-нин 2,0%-и, ММЪ-нин 19,0%-и, диэяр бу йюнцмлц мцяссися вя тяшкилатларын 
5,9%-и щал-щазырадяк аудитор хидмятинин щеч бир нювцндян истифадя етмямишдир.     
6. Аудитор хидмятинин щансы нювцндян истифадя етмисиниз суалына респондентляр     
2013-cü ildə 234-ü (95,5%), 2014-cü ildə isə 179-u (73,1%) беля ъавабландырмышлар. 
     Сорьунун нятиъяляри эюстярир ки, респондентлярин бир гисми хидмятин бир нечя 
нювцндян истифадя етмишдир.  
 
                                                                                                          2013                     2014 
                         

       Малиййя-мцщасибат щесабатларынын aудити                                  126(51,4%)             102(41,6%) 
       Малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин тящлили                                          49(20,0%)              51(20,8%) 

 Бейнялхалг мцщасибат учоту вя аудит 
 стандартларына уйьун аудит апарылмасы                                         54(22,0%)              48(19,6%) 
 Мцщасибат учотунун гурулмасы вя бярпа edilməsi                      28(11,4%)              26(10,6%)         
 Мцщасибат щесабатларынын тяртиб едилмяси                                     28(11,4%)              30(12,2%) 
 Верэи щесабатларынын тяртиб едилмяси                                             48(19,6%)              35(14,3%) 
 Мяслящят хидмятляри                                                                     46(18,8%)              60(24,5%)  
 Диэяр аудитор хидмятляри                                                                 8(3,3%)                13(5,3%) 

 

     Респондентляр диэяр auditor xidmətləri kimi informasiya texnologiyaları auditini, 
nizamnamə kapitalının hazırlanması, İSO 2001-2008. Keyfiyyət Menecment 
Sistemi, kredit portfelinin auditini, bütün sahələri və daxili auditin qurulması иля баьлы 
xidmətlərdən istifadə etdiklərini bildirmişlər.                                                                            

    
7. Аудитор хидмятиндян истифадя етмямяляринин сябябини, респондентлярdən (baza: 
2013-cü ildə 11-i (4,5%), 2014-cü ildə isə 66-ı (26,9%) ашаьыдакы кими 
ъавабландырмышдыр:    
                                                                                    
                                                                                                     2013                   2014 
 
Аудитор хидмяти щаггында мялуматын олмамасы                              5(2,1%)             11(4,5%) 
Аудиторларын пешякарлыг сявиййясиня инамсызлыг                            0(0,0%)               4(1,6%) 
Малиййя вязиййятинин имкан вермямяси                                       6(2,4%)              16(6,5%)   
Rəhbərliyin istəməməsi                                                                   -                      27(11,0%) 
Диэяр сябябляр                                                                             0(0,0%)                8(3,3%) 
 

     Диэяр səbəblər kimi respondentlər yeni qeydiyyatdan keçdiklərini, ehtiyac 
olmadığını,  baş mühasibin audit xidmətləri haqqında məlumatlarının olmasını вя.с 
qeyd etmişlər. 
 

8. Юлкядя аудитор хидмяти иля баьлы мялуматларын ялдя олунма мянбяйи щагда суалы 
респондентлярин 2013-cü və 2014-cü иллярдя 245-i (100,0%) ъавабландырмышдыр. 
     Сорьунун нятиъяляри эюстярир ки, аудитор хидмяти щаггында мялуматлары 
респондентляр бир дейил, ашаьыда эюстярилян  мцхтялиф мянбялярдян ялдя етмишляр.  
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                                                                                                              2013                        2014 
                   
Интернетдян                                                                              152(62,0%)             182(74,3%) 
Телевизийа вя радиодан                                                                            34(13,9%)               61(24,9%) 
Гязет вя журналлардан                                                                             48(19,6%)               54(22,0%)       
Щямкарларымдан                                                                                     45(18,4%)               62(25,3%) 
Аудитор хидмятиндя чалышан şəxslərdən                                     101(41,2%)              103(42,0%)  

Щеч бир йердян                                                                           11(4,5%)                   8(3,3%) 
Диэяр мянбялярдян                                                                      5(2,0%)                   0(0,0%) 

 

9. Сярбяст аудитор вя йа аудитор тяшкилаты сечимини едяркян щансы мейарларын ясас 
эютцрцлмясиня респондентлярин 2013-cü ildə 234-ü (95,5%), 2014-cü ildə isə 179-u 

(73,1%) мцнасибят билдирмишдир.  
      Респондентлярин бир чоху сечим мейары едяркян бир нечя вариантдан истифадя 
eтмяйи зярури саймышдыр. 
      Сорьунун нятиъяляри эюстярир ки, респондентлярин бу суала ъавабы ашаьыдакы кими 
олмушдур.   
                                                                                                         2013                        2014 
 
Aудитор вя йа аудитор тяшкилатынын нцфузуну                                   140(58,8%)             140(57,1%)                             
Сярбяст аудитор вя йа аудитор tяшкилатынын аудитор  
вя мцтяхяссисляри иля цнсиййят нятиъясиндя формалашан шяхси ряйи   32(13,1%)               50(20,4%) 
Хидмятин дяйяри                                                                               88(35,9%)               91(37,1%) 
Бундан яввял эюстярилмиш aудитин нятиъясини                                     53(21,6%)              43(17,6%) 
Диэяр сябябляр                                                                                    5(2,0%)                 8(3,3%) 
 

10. Эюстярилмиш аудитор хидмятинин кейфиййятиндян разысынызмы суалына респондентлярин 
2013-cü ildə 234-ü (95,5%), 2014-cü ildə isə 179-u (73,1%) ъавабландырмышдыр.         

      Сорьунун нятиъяляри эюстярир ки, эюстярилян аудитор хидмятинин кейфиййятиня 
мцхтялиф гиймятляр верилмишдир.                                                                   
                                                                                                         2013                       2014 
           
Тамамиля                                                                                     128(54,7%)             110(61,5%) 
Гисмян                                                                                              72(30,8%)               60(33,5%) 
Разы дейилям                                                                                     2(0,8%)                   1(0,5%) 
Ъаваб вермякдя чятинлик чякirəm                                                   32(13,7%)                 8(4,5%) 

 

11. Эюстярилмиш аудитор хидмятинин кейфиййятиндян наразысынызса суалынын ъавабынын          
сябябини респондентляр бир нечя бахымдан мцнасибят билдирмишляр. 

Сорьунун нятиъяляри эюстярир ки, bu sualın cavabını респондентлярин (baza:  
2013-cü ildə 2-i (0,8%), 2014-cü ildə isə 1-i (0,6%) ъавабландырмышдыр. 
       Бу суалы ъавабландырмыш респондентляр аудитор хидмятинин кейфиййятиндян 
наразылыьыны ашаьыдакы сябяблярля баьламышлар: 
                                    
                                                                                                         2013                  2014 
 
Аудиторун пешякарлыьынын вя сяриштялилийинин 
кифайят гядяр олмамасы                                                                   1(0,5%)             1(0,5%)    
Аудиторун йохлама апараркян  
ящямиййятли нюгсанлары ашкар етмямяси                                          1(0,5%)             1(0,5%) 
Аудиторун мцгавилядя юз цзяриня эютцрдцйц  
ющдяликляри там щяъмдя иъра етмямяси                                            1(0,5%)             1(0,5%) 
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Аудиторун йохлама заманы обйективликдян 
узаг олмасы вя гярязли мювге тутмасы                                             0(0,0%)             0(0,0%) 
Аудиторун вердийи ряйин субйектин фяалиййяти  
щаггында там вя дольун мянзяря йаратмамасы                             1(0,5%)             0(0,0%) 
Аудитор тяряфиндян мяхфилийя ямял едилмямяси                                 1(0,5%)             0(0,0%)    
Диэяр сябябляр                                                                                 1(0,5%)             1(0,5%)                                            0,0%      4,0 %     1,9%    1,4% 

 

Диэяр сябябляр кими респондентляр аудитор тяряфиндян аудит щесабатынын йекун 
вариантынын эеъ тягдим етмяси, аудит йохламасынын нятиъясинин диэяр йохлайыъы 
тяшкилатлар гаршысында мцдафия олунмамасыnı эюстярмишляр. 

 
12. Аудитin nəticəsinə görə verilmiş tövsiyələrdən istifadə etmisinizmi суалына 
респондентлярин 2014-cü иlдя 179-u (73,1%) ашаьыдакы кими ъавабландырмышдыр:   
                                

                                                                                               2014 
 
Bəli                                                                                      160(89,4%) 

Xeyr                                                                                      19(10,6%) 
 

13. Аудитор хидмятиндян истифадя етмяйин респондентлярин фяалиййятиня ня кими ясас  
кюмяйи олуб суалыны 2013-cü ildə 234-ü (95,5%), 2014-cü ildə isə 179-u (73,1%) 

ъавабландырмышдыр. 
     Респондентлярин бязиси бу мясяляйя юз мцнасибятини бир нечя вариантда 
билдирмишдир.                                                                                                         
                                                                                                       2013                       2014 
               

      Бир чох нюгсанлары вахтында aрадан галдырмышыг                           71(30,3%)             110(61,5%) 
Дцзэцн малиййя тясяррцфат əмялиййатлары апармаг  

вя мцщасибат щесабатлары тяртиб етмяк цчцн дяйярли  
мяслящятляр алмышыг                                                                     138(59,0%)              98(54,7%) 
Психоложи ъящятдян ращатлыг ялдя етмишик                                        28(12,0%)              26(14,5%) 
Nizamnamə kapitalının formalaşmasına faydası olub                        -                        10(5,6%) 
Еля бир файдасы олмайыб                                                                  25(10,7%)              17(9,5%) 
Яксиня зийаны олуб                                                                           1(0,4%)                  0(0,0%) 
Диэяр тясирляр                                                                                    8(3,4%)                  6(3,4%)              

 
     Диэяр тясирляр kimi рespondentlяr audit yoxlamasыnдан сонра тясяррцфат 
субйектляриндя мясулиййят артмыш, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının və mühasibat 
hesabatının beynəlxalq standartlarını tətbiq etməyi, beynəlxalq arenaya çıxılması 
üçün münbit şərait yaradılmış, əmlakın yenidən qiymətləndirilməsi və onun müasir 
qiymətlə dəyərləndirilməsinə imkan yaradılmış, малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин тящлили 

апарылыб, аудит йохламасыны тяляб едян сящмдарлар гаршысында мясулиййяти, диэяр 
тяшкилатларла мцнасибятдя аудит ряйинин олмасынын ваъиб щесаб олундуьу щалы və 
nəhayət əminlik эюстярмишляр. 

 
14. Яввялки аудиторун хидмятиндян имтина етмисинизми суалын ъавабына 
респондентлярин 2013-cü ildə 42-i (17,9%), 2014-cü ildə isə 31-i (17,3%) мцнасибят 

билдирмишляр. 
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                                                                                                               2013                   2014 
            
Мцгавиля гиймятиндя разылыьа эяля билмямяйимиз                                42(17,9%)           31(17,3%) 
Аудиторун мяхфилик принсипиня ямял етмямяси иля  
баьлы йаранан инамсызлыг                                                                                      9(3,8%)               5(2,8%) 
Аудиторун пешякарлыг вя сяриштялилик сявиййясинин бизи гане етмямяси   31(13,2%)            8(4,5%) 
Аудиторун пешя-етик нормалара риайят етмямяси                                      9(3,8%)              4(2,2%) 
Диэяр сябябляр                                                                                              25(10,7%)            7(3,9%) 

 
      Диэяр сябябляр кими респондентляр аудиторun fяaliyyяtinin dayandыrыlmasы, яvvяlki 
аудиторla tanышlыq olmadыьы цчцn, bəzi yuxarı orqanların göstərişi ilə, 3 ildən bir yeni 
auditorlar arasında rotasiyanın aparılması, digər auditorun yanaşması maraqlı 
olduğundan, sığorta qanunvericiliyinin tələbləri иля ялагядар эюстярмишляр. 

 
15. Юлкядя аудитор хидмятинин инкишафына мане олан сябябляр щансылардыр, суалына         
респондентлярин 2013-cü və 2014-cü illərdə ися 245-i (100%) мцнасибят билдирмишдир. 

Респондентлярин бязиси бу суалы бир нечя вариантда ъавабландырмышлар.  
 
                                                                                                                     2013                2014 
              
Юлкядя аудитор хидмятинин əщямиййятлилийинин лазыми  

сявиййядя гиймятляндирилмямяси                                                          121(49,4%)         131(53,5%) 
Ганунвериъилик базасынын кифайят qядяр тякмил олмамасы                        72(29,4%)          52(21,2%) 
Тясяррцфат субйектинин, сящмдарларын, инвесторларын вя диэяр  
мараглы тяряфлярин аудитдя мараглы олмамасы                                          68(27,8%)           55(22,4%) 
Тясяррцфат субйектляринин идаряетмя системинин, малиййя  
менеъментинин ашаьы сявиййяси                                                               25(10,2%)         24(9,8%) 

        Юлкядя эюстярилян аудитор хидмятляринин кейфиййятинин ашаьы  
        сявиййядя олмасы                                                                                     18(7,3%)           27(11,0%) 

Аудитор хидмяти дяйяринин йцксяк олмасы                                                  37(15,1%)        49(20,0%) 
Аудиторларын пешя-ихтисас sявиййясинин кифайят гядяр йцксяк олмамасы      8(3,3%)          21(8,6%) 
Аудитор хидмяти базарында гейри-саьлам мцщитин олмасы                           16(6,5%)          24(9,8%) 
Аудиторларын мцстягиллийинин кифайят qядяр тямин едилмямяси                       9(3,7%)          24(9,8%) 
Сярбяст аудитор вя аудитор tяшкилатлары щаггында кифайят гядяр  
мялуматын олмамасы                                                                                 37(15,1%)       42(17,1%) 

        Дювлят органларынын ганунданкянар мцдахиляляри                                        8(3,3%)         11(4,5%) 
Дювлят мямурларынын гейри-гануни мцдахиляляри                                          10(4,1%)        11(4,5%) 
Диэяр сябябляр                                                                                              3(1,2%)          3(1,2%)  

 
     Digяr sяbяblяr kimi respondentlяr auditor rяyinя ciddi sяviyyяdя yanaшыlmaмаsы, 
vergi organlarы ilя bu sahяdя anlaшыlmazlыьыn яmяlя gяlmяsi, дювлят органлары 
тяряфиндян ашкар едилмиш нюгсанлара эюря аудитор мясулиййят дашымалыдыр, тяшкилатларын 
ясасян онун тясисчиляри тяряфиндян идаря олунмасы, пешякар аудиторларын азлыьыны 
gюstяrmiшlяr. 
 
16. Азярбайъанда аудитор хидмятинин мцасир вязиййятинин неъя гиймятляндирирсиниз, 
суалына респондентлярин 2013-cü və 2014-cü illərdə ися 245-i (100%) мцнасибят 
билдирмишдир. 
     Сорьунун нятиъяляри ашаьыдакы кими олмушдур: 
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                                                                                             2013                       2014 
                        
Йцксяк                                                                             52(21,2%)              26(10,6%) 
Гянаятбяхш                                                                  147(60,0%)             163(66,5%) 
Гейри-гянаятбяхш                                                            21(8,6%)                 20(8,2%) 
Ъаваб вермякдя чятинлик чякirəm                               25(10,2%)               36(14,7%) 

 

17. Юлкядя аудитор хидмяти базарынын йахын перспектив инкишафыны неъя 
гиймятляндирирсиниз, суалына респондентлярин 2013-cü və 2014-cü illərdə ися 245-i 

(100%) мцнасибят билдирмишляр.             
                                                                                       2013                        2014 
 
Аудитор хидмятинин инкишафына тялябат артаъаг              126(51,4%)             135(55,1%) 
Мцяййян гядяр инкишаф едяъяк                                     87(35,5%)               79(32,2%) 
Дяйишмяз сявиййядя галаъаг                                       12(4,9%)                 10(4,1%) 
Инкишаф сявиййяси ашаьы дцшяъяк                                      0(0,0%)                  1(0,4%) 
Ъаваб вермякдя чятинлик чякirəm                                 20(8,2%)                 20(8,2%)   

 

18. Йахын бир нечя илдя müəssisənizdə аудитор хидмятинин щансы нювцня тялябатын 
артмасыны мцмкцн щесаб едирсиниз, суалына респондентлярин 2013-cü və 2014-cü 
illərdə ися 245-i (100%) мцнасибят билдирмишляр.                                                                                     

                                    
                                                                                       2013                         2014 
                       
Мяъбури аудитя                                                            153(62,4%)             142(58,0%) 
Кюнцллц аудитя                                                               92(37,6%)             103(42,0%)  
  
о ъцмлядян:                                                                  2013                         2014 
Мцщасибат учотунун гурулмасыna                                 70(28,6%)               53(21,6%)    
Верэи мяслящятиня                                                         83(33,9%)               74(30,2%) 

         Игтисади-щцгуги мяслящятляря                                        34(13,9%)               30(12,2%)  
Малиййя тящлилиня                                                             70(28,6%)               51(20,8%) 
Ямлакын гиймятляндирилмяси вя йа онун   
дцзэцнлцйцня ряй верилмясиня                                       37(15,1%)               33(13,5%) 
Бизнес планынын щазырланмасына                                      49(20,0%)              26(10,6%) 
Диэяр хидмятляря                                                                     5(2,0%)                  2(0,8%) 

   
     Digяr xidmяtlяr kimi respondentlяr informasiya texnologiyalarının auditini, дахили 
нязарят системинин аудитини, beynяlxalq standartların tətbiqini gюstяrmiшlяr. 
 
19. Məcburi auditdən yayınmaya görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş “İnzibati 
Xətalar Məcəlləsinin 247.3 maddəsində” nəzərdə tutulmuş məsuliyyətdən məlumatınız 
varmı sualına respondentlərin 2014-cü ildə 245-i (100%) münasibət bildirmişdir. 
 

                                                                                       2014 
 
Bəli                                                                              152(62,0%) 
Xeyr                                                                               93(38,0%) 

 
20. Bu maddənin (İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 247.3 maddəsinin) tələbi 
müəssisələrdə maliyyə şəffaflığının təmin olunmasında və sahibkarlığın inkişafında nə 
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kimi rolu olacaqdır sualına respondentlərin 2013-cü və 2014-cü illərdə ися 245-i 
(100%) münasibət bildirmişdir. 

          Респондентляр бу мясяляйя юз мцнасибятини бир нечя вариантда билдирмишдир.       
 
                                                                                                     2013                      2014     
 
Müəssisələrdə maliyyə şəffaflığı tam təmin olunacaqdır              76(31,0%)             96(39,2%) 
Sahibkarlığın inkişafında əhəmiyyətli rolu olacaqdır                   59(24,1%)             61(24,9%) 
İctimai marağın artırılmasında əhəmiyyətli rolu olacaqdır          21(8,6%)               30(12,2%) 
Auditin əhatə dairəsini daha da genişləndirəcəkdir                      81(33,1%)             56(22,9%) 
Qismən əhəmiyyətli olacaqdır                                                     24(9,8%)             18(7,3%) 
Heç bir əhəmiyyəti olacaqdır                                                           -                        6(2,4%)    
Cavab verməkdə çətinlik çəkirəm                                                50(20,4%)            33(13,5%) 

 

21. Коррупсийайа гаршы мцбаризядя аудитор хидмятинин ролуну нядя эюрцрсцнцз 
суалына респондентлярин 2013-cü və 2014-cü illərdə ися 245-i (100%) мцнасибят 

билдирмишдир. 
                                                                                                                    2013                  2014 
 
Коррупсийайа шяраит йарадаъаг щаллары яввялъядян хябярдар етмясиндя   83(33,9%)       75(30,6%) 
Аудитор хидмятиндян истифадячилярин рискинин азалдылмасында                        11(4,5%)         26(10,6%) 
Тясяррцфат субйектиндя малиййя шяффафлыьынын артырылмасында                       46(18,8%)       69(28,2%) 
Коррупсийайа шяраит йарадан щалларын арадан галдырылмасында                    64(26,1%)      58(23,7%) 
Ъаваб вермякдя чятинлик чякирям                                                              73(16,7%)      44(18,0%) 

 

 
22. Aудитор хидмятляринин дяйяри Сизи гане едирми суалына респондентлярин 2013-cü 
ildə 234-ü (95,5%), 2014-cü ildə isə 179-u (73,1%) мцнасибят билдирмишдир. 

 
                                                                                  2013                       2014 
    
Гане едир                                                              195(83,4%)             149(83,2%) 
Гане етмир                                                              30(12,8%)               28(15,6%) 
Диэяр сябябляр                                                               9(3,8%)                    2(1,1%) 

 

23. Sizin təşkilat üçün auditor xidmətinin dəyərinin nə qədər olmasını məqsədəmüvafq 
hesab edirsinizmi суалына респондентлярин 2014-cü ildə 245-i (100%) ашаьыдакы кими 
ъавабландырмышдыр:  
                                                            2014 

 
Hazırkı qiymətlə qane olanlar          22(9,0%) 
Qane olmayanlar                              1(0,4%) 
Cavablandırmayanalar                 195(79,6%) 
Təklif verənlər                                  27(11,0%)   
                       

1. 3000-3500 

2. əgər “Big 4” audit şirkətlərindən biridirsə 50 min Evronun ekvivalenti 

3. 2000 manat 

4. 2000manat 

5. 2500 manat 
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6. Qiymətin formalaşmasına bir sıra amillər təsir göstərir. Rəqiblərinin qiyməti 

müəssisənin ölçüsü alınacaq xidmətlərin növü və s. bu səbəbdən birmənalı cavab vermək 

çətindir. Lakin bazarda keyfiyyətli təklif çoxalarsa qiymətin aşağı enməsinə təsir göstərər. 

7. Yoxlama nəticələrinə əsasən tapılan çatışmazlıqların hamısını göstərsə dəyər müqavilə 

yolu ilə razılaşmaya əsasən xidməti üstünlük verə bilərəm. 

8. Auditor xidmətinin dəyərinin azaldılmasını. 

9. Ümumi dövriyyənin 0,3%-i qədər. 

10. Təcrübəli auditorlar olarsa, onların məsləhətinə hər zaman ehtiyac var və ona uyğun da 

dəyəri müəyyən etmək olar. 

11. Qiymət audit xidməti göstərən təşkilatın statusundan asılıdır. 

12. Təşkilat üçün auditor xidməti bizim tərəfimizdən yüksək səviyyədə qiymətləndirilir və 

qarşılıqlı xidmət dəyərləndirilir. 

13. Hal-hazırki dəyərin 1/3-i qədər azaldılmasını.  

14. Xidmətin dəyəri keyfiyyəti doğruldanda. 

15. 1000-2000 manat. 

16. 500-1000 manat. 

17. Auditorun 1 saatlıq işinin dəyərinin 50 manat olmasını istərdim. 

18. Bu günə 3000 manat. 

19. 100 manat. 

20. 1000-2000 manat. 

21. 5000 manat. 

22. 3000 manat. 

23. Bələdiyyənin illik gəlirinin 0,3 % qədəri. 

24. Dövriyyənin 0,1 %-i həcmində. 

25. Təqribən 300-500 manat arası.  

26. Razılaşma əsasında. 

27. 1000 manat. 

24. Дахили аудит барядя мялуматыныз щансы сявиййядядир, суалына респондентлярин 
2013-cü və 2014-cü illərdə ися 245-i (100%) мунасибят билдирмишдир. 
 

                                                                                      2013                          2014 
   
Эениш мялуматым вар                                                133(54,3%)               128(52,2%) 
Мялуматым аздыр                                                          94(38,3%)                 97(39,6%) 
Мялуматым йохдур                                                       18(7,4%)                   20(8,2%) 

   
25. «Дахили аудит щаггында» Qанунун гябул едилмясиндян хябяриниз вармы, суалына 
respondentlərin 2013-cü və 2014-cü illərdə ися 245-i (100%) мцнасибят билдирмишдир. 
 

                                                                                         2013                      2014 
   
Бяли                                                                              172(70,2%)             151(61,6%)                                                                                                                                                                                                                                             
Хейр                                                                               73(29,8%)              94(38,4%) 

 



 12 

26. Чалышдыьыныз тяшкилатда дахили аудит вармы суалына респондентлярин 2013-cü və 
2014-cü illərdə ися 245-i (100%) мцнасибят билдирмишдир. 

 
                                                                                        2013                       2014 
   
Бяли                                                                              124(50,6%)            137(55,9%) 
Хейр                                                                             121(49,4%)            108(44,1%) 

         
27. Дахили аудитин олмамасынын сябябиня респондентлярин 2013-cü ildə 121-i (49,4%),    
2014-cü ildə isə 108-i (44,1%) мцнасибят билдирмишдир.    

                                                      

                                                                                        2013                      2014 
 
Дахили аудит хидмяти щаггында мялуматын олмамасы      9(7,4%)                14(13,0%) 
Дахили нязаряти рящбярлик щяйата кечирир                        63(52,1%)              58(53,7%) 
Малиййя вязиййятимизин имкан вермямяси                   26(21,5%)              18(16,7%)  
Нязарят едиляси фяалиййятимиз йохдур                           17(14,0%)               16(14,8%) 
Диэяр сябябляр                                                              6(5,0%)                   2(1,9%) 

 

     Диэяр сябябляр кими респондентляр müəssisənin kiçik olduğunu, тясисчи тяряфиндян 

нязарят едилдийини, щал-щазырда йаранмагдадыр, мцзакиря олундуьуну эюстярмишляр.   
 
28. Юлкядя аудитор хидмятинин тякмилляшдирилмяси вя инкишафы иля баьлы сизин тяклифляриниз 
барядя суалы да респондентляр ъавабландырмыш вя сорьунун нятиъяляриндян иряли 
эялян ашаьыдакы тяклифляр щазырланмышдыр: 
- “Аудитor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundakı boşluqların 
aradan qaldırılması, əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və yenidən təkmilləşdirilməsini; 
- Ölkədə audit xidmətinin təkmilləşdirilməsi, inkişafı üçün bütün növ təsərrüfat 
subyektlərinin geniş şəkildə məlumatlandırılmasını; 
- Beynəlxalq standartlara uyğun audit aparılmasında səriştəsi olan yerli auditor və 
auditor təşkilatlarının sayının artırılmasını; 
- Azərbaycan dilində peşəkarlar tərəfindən Beynəlxalq Standartlara dair kitabların, 
dərs vəsaitlərinin, tədris proqramlarının hazırlanıb nəşr etdirilməsini; 
- Auditə dair stolüstü kitabların, bukletlərin çapını, qəzet və jurnalların çıxarılmasını; 
- Auditorların və auditor təşkilatlarının nüfuzunun cəmiyyətdə artırılması istiqamətində 
məqsədli və ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsini; 
- Audit yoxlamalarının keyfiyyətinin artırılması istiqamətində beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsi və tətbiqi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsini; 
- Auditor xidmətinin bazarında şəffaf rəqabətinin olmasını və haqsız rəqabət 
hallarının aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsini; 
- Məcburu auditdən yayınmaya qarşı inzibati məsuliyyətin və sanksiyaların tətbiqi ilə 
bağlı mexanizmlərin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsini; 
- Auditin əhəmiyyəti haqqında təlimatların hazırlanması, görüşlərin keçirilməsi və audit 
istifadəçilərinin məlumatlandırılmasını; 
- Audit sahəsinin inkişaf etdirilməsini və bu mövzuda seminarların keçirilməsini 

(müəssisə rəhbərləri və mühasibləri üçün və s.) 

- Auditin əhəmiyyəti, vacibliyi ilə bağlı məsuliyyətin gücləndirilməsi və bu sahəyə diqqət 

və qayğının artırılmasını; 
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- Auditin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və ona inamın artırılmasını;  

- Dəyimi masaların, televiziya verilişlərinin və bu kimi tədbirlərin təşkili, daha geniş 

auditoriyaya bu xidmətin vacibliyini və labüdlüyünün çatdırılmasını; 

- Auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün beynəlxalq mütərəqqi təcrübədən 

istifadə edilməsini; 

- Auditor xidmətində çalışan əməkdaşların və üzvlərin yüksək peşəkarlığını; 

- Sahibkarlara audit xidmətinin üstünlükləri ilə bağlı treninqlərin keçirilməsi və 

informasiyanın düzgün çatdırılmasını; 

- Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının və üzvlərinin dövlət tərəfindən təcrübələrinin 

beynəlxalq səviyyədə artırılması məqsədilə, xarici ölkələrə müxtəlif səpkili seminarlara, 

kurslara, treninqlərə, konfranslara və.s göndərilməsini; 

- Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının və üzvlərinin bilik səviyyəsinin yüksəldilməsi 

üçün onların xüsusi təkmilləşdirmə kurslarına cəlb olunmasını; 

- Beynəlxalq Audit Standartlarının tədrisinin daha da genişləndirilməsi və gələcəkdə 

bu standartların Auditorlar Palatası tərəfindən sertifikatlaşdırılmış proqram 

çərçivəsində tədris olunmasını; 

- Dövlət orqanlarının və məmurlarının audit xidməti işinə müdaxilə etməməsi, 

müəssisə və təşkilatlara sərbəstlik verilməsi, auditorların işinə müdaxilənin 

azaldılmasını; 

- Dövlətin audit xidmətinə dəstək göstərməsi ilə bağlı işlərin həyata keçirilməsini; 

- Auditorların dövlət səviyyəsində tanınmasını və işinin qiymətləndirilməsini; 

- Respublikamızda bazar iqtisadiyyatının münasibətlərinin əsaslı şəkildə genişlənməsi 

və iqtisadi islahatların həyata keçirildiyi şəraitdə iqtisadi nəzarətin və bu əsasda audit 

nəzarətinin hərtərəfli inkişafı və genişlənməsini; 

- Respublikamızın idarə və müəssisələrində icra olunan təsərrüfat əməliyyatlarının 

qanunvericilik tələblərinə uyğun olmasını və onların dəqiqliyini təmin edən müstəqil 

nəzarət forması olan auditin geniş tətbiq olunmasını; 

- Rus dilində əlavə materialların olmasına şərait yaradılmasını;  

- Peşəkar auditorlardan personal kimi istifadə edilməsini və auditor şirkətlərinin gənc 

kadrların potensialından istifadəsini;  

- Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının dövlət büdcədən maliyyələşməsini; 

- Audit xidmətinin növləri barədə təşkilatlara daha aydın məlumat verilməsini; 

- Auditdən yararlanmalı olan təsərrüfat subyektlərində auditin əhəmiyyətini onlara 

anlatmaq və audit haqqında müsbət rəyin formalaşdırılmasını; 

- Auditor rəyinin bütün dövlət yoxlama orqanlarında vacib əhəmiyyətli sənəd kimi 

qəbul edilməsini;  

- Audit xidmətində istifadəni genişləndirmək sərbəst auditorların və auditor 

təşkilatlarının sayının artırılmasını; 
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- Yerli auditor şirkətlərinin statusunun beynəlxalq şirkətlərdən aşağı olduğunu nəzərə 

alaraq, ilk növbədə onların statusunu artırmaq və ilk mərhələdə beynəlxalq audit 

şirkətləri ilə partnyorluq səviyyəsində çalışmasını; 

- Uzun müddət müəssisələrdə, təşkilatlarda işləmiş, təcrübəli, müəssisənin maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətini tam bilən, onu təhlil etməyi bacaran savadlı mütəxəssislərin cəlb 

olunmasını; 

- Audit xidmətinin təbliğatının gücləndirilməsi və sahibkarların fəaliyyətinə mane olan 

qanunların sadələşdirilməsini; 

- Audit şirkətlərində fəaliyyət göstərən işçilərin maliyyə savadlığı barədə attestasiyalar 

təşkil edilməsini; 

- Sığorta sahəsində yoxlamaları aparan mütəxəssislərin sayının artırılmasını; 

- Auditorun məsuliyyətinin artırılmasını və auditor riskinin sığortalanmasını; 

- Auditorların və auditor təşkilatlarının işçilərinin ixtisas biliklərinin yüksəldilməsi 

məqsədilə davamlı olaraq Auditorlar Palatası tərəfindən nəzarətin gücləndirilməsini;  

- Auditorlar Palatasının internet saytının daha müasir formaya salınmsını və  

informasiyaların vaxtında yerləşdirilməsini; 

- Auditorlar və auditor təşkilatları barədə ətraflı məlumatların internetdə 

yerləşdirilməsini; 

- Auditorlar və auditor təşkilatlarının etik qaydalara riayət etmələri və onların 

bazardakı  reytinqləri barədə informasiyanın internetdə yerləşdirilməsini; 

- Auditə ehtiyacı olan təsərrüfat subyektlərinin auditə cəlb olunması üçün auditor 

xidmətinin dəyərinin aşağı salınması və yüksək səviyyədə, peşəkar auditin 

aparılmasını; 

- Auditorlar (auditor təşkilatları) və sifarişçi təsərrüfat subyektləri arasında korrupsiya 

faktlarının aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsini;  

- Müəssisə və təşkilatlarda daxili auditin yaradılmasının zəruriliyinin onlara 

çatdırılmasını; 

- Daxili auditor kadrlarının hazırlanması üçün mütəxəssislərin kurslara cəlb 

edilməsini. 

       Беляликля, сорьунун нятиъяси эюстярди ки, respondentlər 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2011 və 2013-cü illərlə мцгайисядя 2014-ъü илдя аудитор 
хидмятинин müasir vəziyyətini yüksək qiymətləndirmiş və məcburi auditə тялябатın 
artacağını vurğulamışlar. 
       Бу да Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян 1994-ъц илин 16 сентйабр 
тарихиндя «Аудитор хидмяти щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунун 
имзаланмасы иля тямяли гойулан аудитор хидмятинин тякмил норматив щцгуги базасынын 
формалашмасындан вя онун фяалиййяти цчцн эениш шяраит йарадан дцзэцн 
стратеэийанын мцяййянляшдирилмясиндян вя бу курсун юлкя президенти ъянаб Илщам 
Ялийев тяряфиндян уьурла вя мягсядйюнлц шякилдя давам етдирилмясиндян иряли 
эялмишдир. 



 15 

       Щюрмятли Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин имзаладыьы 2004-ъц ил 3 сентйабр 
тарихли «Коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря Дювлят Програмы (2004-2006-ъы илляр)» вя 
щямин програмын давамы олараг, 2007-ъи ил 28 ийул тарихли «Шяффафлыьын артырылмасы вя 
коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря Милли Стратеэийа», 2011-ci il 13 aprel tarixli məcburi 
auditdən yayınma hallarının qarşısının alınması məqsədilə «Auditor xidməti 
haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa və Azərbaycan Respublikasının 
«İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr edilməsi barədə», 2012-ci il              
5 sentyabr tarixli «Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 
Planı»nın və «Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli 
Fəaliyyət Planı»nın təsdiq edilməsi haqqında сярянъамлары, 2005-ъи ил 16 нойабр 
тарихли «Азярбайъан Республикасынын 2006-ъы ил дювлят бцдъяси щаггында» вя 2007-ъи 
ил 22 май тарихли «Дахили аудит щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиг 
едилмяси барядя фярманлары вя фяалиййяти дюврцндя аудитор хидмятиня чох бюйцк 
гиймят вермяси аудитор хидмятинин актуаллыьыны даща да артырмышдыр. 
       Буна «Аудитор хидмяти щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунун 
имзаланмасынын 10 иллийи иля ялагядар 2004-ъц ил 15 сентйабр тарихиндя «Кечид 
игтисадиййаты юлкяляриндя аудитин инкишаф проблемляри» мювзусунда кечирдийи бейнялхаг 
конфранс иштиракчыларына, Азярбайъан Республикасынын Аудиторлар Палатасынын 
фяалиййятя башламасынын 10 иллийи иля ялагядар 2006-ъы ил 5 апрел тарихиндя йубилей 
мярасиминя юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийевин эюндярдийи тябрик мяктубу və 
2011-ci il 15 sentyabr tarixində Auditorlar Palatasının bir qrup əməkdaşlarının və 
üzvlərini “Tərəqqi medalı” ilə təltif etməsi, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatası ilə Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə 2008-ci il 18-19 
sentyabr tarixlərində “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizədə 
nəzarətin rolu və əhəmiyyəti” və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi 
Siyasət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu, 
Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası, Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası və Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə 2009-cu 
il 16-17 oktyabr tarixlərində “Böhrandan sonrakı iqtisadiyyatda maliyyə resurslarının 
səmərəli idarə olunmasında şəffaflığın rolu”  mövzularında keçirdiyi beynəlxalq elmi 
praktik konfranslara dövlət dəstəyi яйани сцбутдур. 
       Ейни заманда гейд етмялийик ки, кечирилмиш сорьунун нятиъяляриня эюря бу эцн 
аудитор хидмятинин сявиййясинин йцксялмясинин, аудитор хидмятиня тялабатын 
артмасынын вя мяъбури аудитя эениш мейдан верилмясинин ян башлыъа сябябляриндян 
бири дя юлкя президентинин сон дюврдя имзаладыьы диэяр ганунвериъиликлярдя едилмиш 
ялавя вя дяйишикликлярдя бир даща аудит адынын чякилмясиндян ибарят олмушдур. 
        Эюстярилян мцсбят нятиъялярин ялдя олунмасында Аудиторлар Палатасы тяряфиндян 
мцяййянляшдирилмиш аудитин методолоэийасы вя онун апарылмасынын методлары, гябул 
едилмиш гярарлар, норматив щцгуги акт вя сянядляря даир шярщляр вя няшрляр 
ящямиййятли рол ойнамышдыр.  
 
 

 KADR  HAZIRLIĞI, AKKREDİTASİYA VƏ   

BEYNƏLXALQ  ƏLAQƏLƏR   İDARƏSİ 


