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“...Şəffaflıq olmadan qazanılan iqtisadi uğurların davamlılığını və 

sosial rifahı təmin etmək mümkün deyildir. Əldə olunan iqtisadi 
nailiyyətlər və sosial tərəqqi müdrik Heydər Əliyev tərəfindən əsası 
qoyulan və hazırda uğurla davam etdirilən strategiya nəticəsində 
mümkün olmuşdur. Çox xoşdur ki, Azərbaycanın indiyə kimi qazandığı 
iqtisadi uğurlar və hazırda həyata keçirdiyimiz islahatlar dünyanın nüfuzlu 
maliyyə qurumları tərəfindən lazımınca qiymətləndirilir. Bu isə öz 
növbəsində, bizim hər birimizdən daha şəffaf və səmərəli işləməyi tələb 
edir”. 

 
 

 İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
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ÖN SÖZ 
 
Son dövrlərdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda iqtisadi 

islahatların sürətləndirilməsi, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın inkişaf 
etdirilməsi və bütövlükdə iqtisadiyyatımızın diversifikasiyası istiqamətində həyata keçirilən 
işlər daha geniş vüsət almaqdadır. 

Dünya iqtisadiyyatında baş verən təlatümlər iqtisadiyyatın tənzimlənməsində və idarə 
edilməsində bir sıra problemlərin aktuallığını daha da artırmışdır ki, bunların da içərisində 
şəffaflığın artırılması, bununla da əlaqədar hesabatlılığın, uçotun və nəzarət sisteminin 
təkmilləşdirilməsi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu baxımdan, yeni dövrün çağırışları nəzərə alınmaqla ölkəmizdə auditor xidməti 
qarşısında Azərbaycan iqtisadiyyatının “Strateji Yol Xəritəsi”ndə nəzərdə tutulmuş 
hesabatlılıq və şəffaflıq problemlərinin həlli istiqamətində mühüm vəzifələr durur. 

Auditorlar Palatasının 2018-ci ildəki fəaliyyətində məhz belə problemlərin həlli 
nəzərdə tutulmuş və Palatanın struktur bölmələri və Auditorlar Palatası Şurası yanında 
Komitələr tərəfindən uğurla həyata keçirilmişdir. 

Audit prosesində şəffaflığın artırılması; auditin keyfiyyətinə ictimai nəzarətin həyata 
keçirilməsi; auditin vəzifələrinin yeni dövrün çağırışları ilə uzlaşması; idxal-ixrac 
əməliyyatlarının auditi üzrə metodik bazanın yaradılması; auditor xidmətinin mütərəqqi 
forma və metodlarının tətbiqinin genişləndirilməsi; audit komitələri və daxili audit qurumları 
ilə əlaqələrin gücləndirilməsi; auditorların hazırlanması və yenidən hazırlanması; 
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qabaqlayıcı tədbirlər sisteminin işlənib 
hazırlanması, korrupsiyaya qarşı mübarizədə auditin rolunun və auditorların məsuliyyətinin 
artırılması və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi; çirkli pulların yuyulması sferasında dövlət 
strukturları ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi; beynəlxalq audit standartlarının tətbiqi 
sahəsində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi və auditin təşkili və tənzimlənməsinə dair 
digər mühüm vəzifələr həll edilmişdir. 

 
 
 

Vahid NOVRUZOV,  
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri,  

iqtisad elmləri doktoru, professor 
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I. GİRİŞ 
 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2018-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-informasiya təminatı, Palatadaxili tənzimləmə istiqamətlərində Palatanın 
fəaliyyətini özündə ehtiva etdirmişdir. İş planına uyğun olaraq aşağıdakı istiqamətlər üzrə 
nəzərdə tutulmuş işlər yerinə yetirilmişdir: 

1. Azərbaycanda auditor xidməti bazarının təhlili. 
2. Audit qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və 

müzakirəsi. 
3. Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlərin  

hazırlanması: 
• Məcburi audit subyektlərinin maliyyə  hesabatlarının və auditor rəylərinin  

ictimaiyyətə tam  və vaxtında açıqlanması prosedurlarının hazırlanması və tətbiqi; 
• Müflisləşmə mərhələsində olan müəssisələrin auditi üzrə metodik göstərişin 

hazırlanması; 
• Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət 

sisteminin səmərəliliyinin müəyyən edilməsi üzrə metodik vəsaitin hazırlanması; 
• Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına Auditorlar Palatasından və onun üzvləri 

olan auditor təşkilatlarından və sərbəst auditorlardan şübhəli əməliyyatlar barədə 
məlumatların verilməsi və geriyə məlumatlandırma sisteminin qurulması üzrə tövsiyələrin 
hazırlanması; 

• Autsorsinq xidmətlərinin genişləndirilməsi üzrə metodik tövsiyələrin hazırlanması; 
• Dələduzluq risklərinin qiymətləndirilməsi üzrə metodik vəsaitin hazırlanması; 
• İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik vəsaitin hazırlanması; 
4. Beynəlxalq Audit Standartlarının 2017-ci il versiyasının I cildinin tərcüməsi və 

redaktəsi. 
5. Auditor adı almaq üçün imtahanların təşkili. 
6. Auditorların ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi. 
7. PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində yoxlamalara cəlb edilən mütəxəssislər üçün 

təlimlərin keçirilməsi. 
8. IFAC-a təqdim edilmiş fəaliyyət planının icrası ilə əlaqədar məlumatların 

hazırlanması və göndərilməsi. 
9. Beynəlxalq və xarici audit və mühasibat qurumları tərəfindən təşkil olunacaq 

konfranslarda, forumlarda, simpoziumlarda və digər tədbirlərdə Palata təmsilçilərinin 
iştirakının təmin edilməsi. 

10.Xarici ölkələrin audit və mühasibat qurumları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi. 
11.Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası və Avropa Mühasiblər və Auditorlar 

Federasiyası ilə birgə işlərin aparılması. 
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12. Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların 
və seminarların təşkili: 

• Maliyyə hesabatlarının və auditor rəylərinin ictimaiyyətə tam və vaxtında 
açıqlanması prosedurlarının hazırlanması və tətbiqi mövzusunda “dəyirmi masa”; 

• Hesabatlılığın təkmilləşdirilməsinə və şəffaflığın artırılmasına yönəlmiş təkliflərin 
Vergi Məcəlləsində və “Mühasibat uçotu haqqında” Qanunda əks etdirilməsi mövzusunda 
“dəyirmi masa”; 

• Auditor xidmətinin keyfiyyəti və onun yüksəldilməsi yolları (illik icmal əsasında, 
istifadəçilər cəlb olunmaqla) mövzusunda “dəyirmi masa”; 

• “Auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsində təsərrüfat subyektlərinin audit komitələrinin 
rolu və vəzifələri” mövzusunda “dəyirmi masa”; 

• Məcburi audit meyarlarının müəyyənləşdirilməsi mövzusunda “dəyirmi masa”; 
• Korporativ idarəetmədə hesabatlılıq və şəffaflığın əhəmiyyəti (tərəfdaşla birgə) 

mövzusunda konfrans; 
• Sahibkarlığın inkişafında və investisiyaların cəlb edilməsində şəffaflığın və 

hesabatlılığın rolu mövzusunda konfrans; 
• Auditin keyfiyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi mövzusunda “dəyirmi 

masa”; 
• Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar üçün keyfiyyətə nəzarətə dair seminar; 
• Hesabatlılıqda dələduzluq və ona qarşı mübarizənin gücləndirilməsi üzrə 

kompleks tədbirlər sisteminin hazırlanması mövzusunda “dəyirmi masa”; 
• İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi mövzusunda seminar; 
• Müflisləşmə mərhələsində olan müəssisələrdə auditin aparılmasına dair  seminar. 
13. Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin müntəzəm 

məlumatlandırılması. 
14. Auditin vəzifələrinin yeni dövrün çağırışları ilə uzlaşdırılması və  auditin 

statusunun qanunvericiliklə artırılması üzrə təkliflərin hazırlanması. 
15. Məcburi audit subyektləri üzrə auditdən keçmə meyarlarının müəyyən  edilməsinə 

dair qanunvericilik aktlarının layihələrinin hazırlanması. 
16. Nümunəvi firmadaxili audit standartlarının hazırlanması. 
17. 2017-ci ildə auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) apardıqları auditlərin 

keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal-təhlilin hazırlanması. 
18. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (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. 

19. Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 
haqqında məlumatların yenilənməsi və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi. 

20. Təsərrüfat subyektlərində 2017-ci ildə aparılmış auditlər barədə informasiya 
bazasının hazırlanması. 
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21. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2017-ci ilin yekunu üzrə təqdim 
edilmiş illik hesabatlara dair icmal-təhlilin və tövsiyələrin  hazırlanması. 

22. 2017-ci ilin nəticələri üzrə auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi. 
23. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2018-ci ilin I yarımilliyi üzrə 

təqdim edilmiş hesabatlara dair icmal-təhlilin və tövsiyələrin hazırlanması. 
24. Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə  yoxlamaların aparılması. 
25. Auditorlar Palatasına həqiqi, assosiativ və fəxri üzvlüklə bağlı  tədbirlərin həyata 

keçirilməsi. 
26. Yeni fəaliyyətə başlayan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara əməli 

köməklik göstərilməsi. 
27. Məcburi audit subyektlərinin məlumat bazasının yaradılması və müntəzəm  

yenilənməsi. 
28. 2017-ci il üzrə auditdən keçməyən məcburi audit subyektlərinin müəyyən 

edilməsi, təsnifləşdirilməsi və  müvafiq qurumlara göndərilməsi. 
29. Tənzimləyici təsirin təhlilinə dair illik planın hazırlanması və Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilməsi. 
30. Auditin keyfiyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsinin təkmilləşdirilməsi. 
31. Kiçik və orta auditor təşkilatlarında, sərbəst auditorlarda proqram təminatının 

təşkili ilə əlaqədar tövsiyələrin hazırlanması. 
32. Auditin keyfiyyətinə nəzarətin  təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələrin hazırlanması. 
33. Təsərrüfat subyektlərinin audit komitələri ilə əməkdaşlığın təşkili. 
34. Auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsi sahəsində auditor təşkilatlarına və sərbəst 

auditorlara əməli köməkliyin təşkili. 
35. Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlərin ixtisasartırmalarının təşkili. 
36. Auditin keyfiyyətinə nəzarət sahəsində şəffaflığın  təmin edilməsi  məqsədilə 

aparılan yoxlamaların rüblük icmalının hazırlanması və ictimaiyyətə açıqlanması. 
36. Korrupsiyaya qarşı mübarizə, açıq hökumətin təşviqi və yaxşı idarəçilik sahəsində 

həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumatların Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
Komissiyaya təqdim edilməsi. 

37. 2018-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramının və 
qrafikinin layihəsinin hazırlanması. 

38. Auditor təşkilatlarının əməkdaşları (assistentlər, mütəxəssislər) üçün  
ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi. 

39. Daxili audit kurslarının keçirilməsi. 
40. Auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər üçün imtahanqabağı ödənişli 

kursların təşkili. 
41. Maliyyə hesabatları hazırlayan şəxslərin ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə 

ödənişli kursların təşkili. 
42. Ali təhsil müəssisələrində mühasibat uçotu və audit ixtisası üzrə kadrların 

hazırlanmasında peşəkar mühasiblərin və auditorların iştirakının genişləndirilməsi. 
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43. Gənclərin və qadınların auditor işinə daha geniş cəlb olunması. 
44. Beynəlxalq tələblər nəzərə alınmaqla auditor adı almaq üçün meyarların 

təkmilləşdirilməsi üzrə “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
dəyişikliklərin layihələrinin hazırlanması. 

45. Beynəlxalq qurumların auditə dair sorğularında iştirak edilməsi. 
46. Auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat xarakterli 

materialların nəşr etdirilməsi: 
• “İqtisadiyyat və audit” onlayn qəzetinin nəşrinin təşkili; 
• Beynəlxalq audit standartlarının 2017-ci il versiyasının I cildinin nəşri. 
47. Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının, Palata sədrinin əmr və sərəncamlarının 

və digər sənədlərin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi (zəruri hallarda ingilis və 
rus dillərində). 

48. IFAC, EFAA və digər beynəlxalq qurumların yeniliklərinin Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi. 

49. Palatanın rəsmi internet səhifəsində interaktiv sorğuların aparılması. 
50. Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın 

aparılmasına dair 1 və 2 nömrəli illik hesabat formalarının hazırlanıb təqdim edilməsi. 
51. Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2017-ci il üzrə iş fəaliyyətinin 

yekununa dair hesabatlarının hazırlanması. 
52. Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatın 

hazırlanması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə çatdırılması. 
 
 

II. AUDİTORLAR PALATASININ DÖVLƏT PROQRAMLARINDA 
İŞTİRAKI 

 
2018-ci ildə Auditorlar Palatası bir sıra mühüm əhəmiyyət kəsb edən Dövlət 

Proqramlarının icrasında iştirak etmişdir. O cümlədən:  
• AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2016-cı İL 27 APREL 

TARİXLİ 1993 NÖMRƏLİ SƏRƏNCAMININ 2-ci BƏNDİNİN TƏLƏBİNƏ UYĞUN 
OLARAQ HƏMİN SƏRƏNCAMLA TƏSDİQ EDİLMİŞ “AÇIQ HÖKUMƏTİN TƏŞVİQİNƏ 
DAİR 2016-2018-ci İLLƏR ÜÇÜN MİLLİ FƏALİYYƏT PLANI”NDA NƏZƏRDƏ TUTULAN 
TƏDBİRLƏRİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AUDİTORLAR PALATASI 
TƏRƏFİNDƏN 2018-ci İLDƏ YERİNƏ YETİRİLMƏSİNƏ DAİR  

2018-ci ildə Palata tərəfindən “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün 
Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası ilə bağlı aşağıdakı işlər 
görülmüşdür (Abzasın əvvəlində “Milli Fəaliyyət Planı”nın müvafiq maddəsi verilmişdir):  

2.4. Dövlət orqanlarının internet səhifələrinin mobil versiyalarının hazırlanması, sosial 
şəbəkələrdə səhifələrinin açılması və onların aktiv fəaliyyətinin təmin edilməsi. 
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Palatada informasiya təminatı sahəsində fəaliyyətin daha da təkmilləşdirilməsi və 
ictimaiyyətlə əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədilə Palatanın sədri tərəfindən “Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının internet saytının təkmilləşdirilməsi və sosial 
şəbəkələrdə səhifələrinin yaradılması barədə” 2018-ci il 26 iyul tarixli 1/48 nömrəli və 
“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sosial şəbəkələrdə yaradılmış 
səhifələrində müvafiq materialların işıqlandırılması barədə” 2018-ci il 11 sentyabr tarixli 
1/60 nömrəli sərəncamlar imzalanmışdır. Sərəncamlara uyğun olaraq Auditorlar 
Palatasına məxsus səhifə açılmış və onun aktiv fəaliyyəti təmin edilmişdir.  

8.6. “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 Palatasına 
məxsus hesabatlar elektron hökumət portalında elektron imza və asan imza vasitəsilə 
həyata keçirilir, bank əməliyyatları isə internet banking sistemi vasitəsilə köçürülür. Auditor 
adı almaq üçün müraciətlərin qəbulu və auditor fəaliyyəti göstərmək üçün icazələrin 
verilməsinə dair sənədlərin elektron qəbulu Palatanın rəsmi internet səhifəsində yaradılmış 
“elektron xidmət” bölməsi vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

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

 Ölkə Prezidentinin “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının 
(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 
vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi 
ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” 2016-cı il 21 oktyabr tarixli 104 nömrəli sərəncamına 
əsasən Palata sədri tərəfindən imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına nəzarətin 
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında” 2016-cı il 8 noyabr tarixli 1/43 nömrəli 
sərəncama və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planının 
“Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına dair 
1 və 2 nömrəli illik hesabat formalarının hazırlanıb təqdim edilməsi” bəndinə uyğun olaraq 
2017-ci il ərzində daxil olmuş vətəndaş müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına 
dair 1 və 2 nömrəli illik hesabat formalarının doldurulması və 2018-ci il 10 yanvar tarixində 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına göndərilməsi təmin edilmişdir. 

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

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən iqtisadi inkişafın dayanıqlığını və davamlılığını təmin 
edə biləcək mühüm bir sənəd kimi dəyərləndirilən “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 
əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri”ndə nəzərdə tutulmuş kompleks tədbirlər 
sırasında hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. 
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Bunları nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 
Təşkilatları Milli Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
birgə təşkilatçılığı ilə 2017-ci il 18-22 dekabr tarixlərində “Ernst & Yanq Holdinqs 
(SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialının, “Deloitte & Touche” 
MMC-nin, “Praysvoterhauskupers Audit Azərbaycan” MMC-nin, "Barattson School of 
Business & Finance" Tədris Mərkəzinin beynəlxalq sertifikatlı peşəkar mütəxəssisləri və 
Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən “Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında 
beynəlxalq və milli standartların tətbiqinin təmin edilməsi” mövzusunda keçirilmiş 
təlimdə iştirak edən şəxslərə 2018-ci il 24 yanvar tarixində sertifikatlar təqdim edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası maliyyə hesabatlılığı sahəsində 
sahibkarlara dəstək göstərilməsi məqsədilə, növbəti dəfə 2018-ci il 10-14 dekabr 
tarixlərində “Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi sahəsində 
qanunvericiliyin və beynəlxalq standartların tətbiqi” mövzusunda 5 günlük ödənişsiz 
təlimlər keçirmişdir. 

Təlimlər Auditorlar Palatasının üzvləri olan “Praysvoterhauskupers”, “Davud 
Mamedov”, “Deloitte & Touche”, “Prime-Audit” xarici və yerli auditor şirkətlərinin 
beynəlxalq sertifikatlı peşəkar mütəxəssisləri tərəfindən keçirilmişdir.  

Təlimlərdə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyini, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi - 
Nəsimi rayon Məşğulluq idarəsini, İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzini, Maliyyə 
Nazirliyinin “Məlumat-Hesablama Mərkəzi” MMC-ni, İqtisadiyyat Nazirliyinin "Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkı" MMC-ni, “Azər-Türk Bank” ASC-ni, “AFB Bank” ASC-ni, “Xalq 
Bank” ASC-ni, “Bank Respublika” ASC-ni, “Bank Melli İran”-ı, “A-Qroup Sığorta Şirkəti” 
ASC-ni, “AXA MBASK SŞ” ASC-ni, “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC-ni, "Rəvan 
Sığorta" ASC-ni, “İpək Yolu Sığorta” ASC-ni, “Günay Sığorta” ASC-ni, “Təmiz qaz” QSC-
ni, “Aqrarkredit" QSC-ni,  “Baku Hospitality Group”u, Bakı Sağlamlıq Mərkəzini, “Baku 
Business Consulting” MMC-ni, “Accounting.Az”ı, “FİRE SAFETY AND SECURİTY 
SİSTEMS” MMC-ni, “CNCo.LTD” MMC-ni təmsil edən 35 nəfər mütəxəssis iştirak 
etmişdir. 2018-ci il 20 dekabr tarixində Auditorlar Palatasında təlimlərdə iştirak edən 
şəxslərə sertifikatlar təqdim edilmişdir. 

Hər iki tədbirin “AZƏRTAC” Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyində, 
“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC-də və digər kütləvi informasiya 
vasitələrində işıqlandırılması təmin edilmişdir.  

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

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının və “Deloitte and Touche” MMC-nin 
təşkilatçılığı ilə 2018-ci il 27 iyun tarixində “Korporativ İdarəetmədə Hesabatlılıq və 
Şəffaflıq Problemləri” mövzusunda konfrans keçirilmişdir. Konfransın keçirilməsində 
əsas məqsəd iqtisadi islahatların indiki mərhələsində hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi və 
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şəffaflığın artırılması istiqamətində qabaqcıl korporativ idarəetmə metodlarının tətbiqi və 
yeni dövrün çağırışları nəzərə alınmaqla audit sistemini yenidən qurmaq məqsədi ilə 
Audit Komitələrinin təsirliliyini artırmaq, daxili audit qurumlarının fəaliyyətini 
gücləndirmək üzrə müvafiq müzakirələr aparmaq və mövcud problemlərin həllinə 
yönəlmiş tövsiyələrin hazırlanmasından ibarət olmuşdur. Tədbirin KİV-də işıqlandırılması 
təmin edilmişdir.  

Milli Aviasiya Akademiyasının dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov, Maliyyə və 
təşkilati-texniki təminat idarəsinin rəisi Vəli Rəhimov və Auditin təşkili və kadr hazırlığı 
idarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədov Akademiyanın müəllim və tələbə heyəti ilə 2018-
ci il 16 noyabr tarixində “Nəqliyyat təşkilatlarının maliyyə hesabatlılığının şəffaflılığının 
təmin olunmasında mühasibat uçotunun və auditin rolu” mövzusunda təşkil edilmiş elmi 
seminarda iştirak etmişlər. Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə 
müşaviri Nəcəf Talıbov və Auditorlar Palatasının Maliyyə və təsərrüfat idarəsinin rəisi 
Vəli Rəhimov “Maliyyə hesabatlılığının şəffaflılığının təmin olunmasında mühasibat 
uçotunun və auditin rolu” mövzusunda, Auditorlar Palatasının Auditin təşkili və kadr 
hazırlığı idarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədov isə Kadr hazırlığı sahəsində Milli 
Aviasiya Akademiyası və Auditorlar Palatasının birgə görəcəyi məsələlər ilə bağlı 
məruzə ilə çıxış etmişlər. Sonda hər iki qurum arasında əməkdaşlığa dair sənədin 
imzalanması barədə razılığa gəlinmişdir. 

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

Dünya Bankının Maliyyə Hesabatlılığı üzrə İslahatlar Mərkəzi (CFRR) tərəfindən 
Şərq tərəfdaşlığı ölkələri üçün “STAREP” Proqramı çərçivəsində 2018-ci il 26-27 aprel 
tarixlərində Avstriyanın Vyana şəhərində təşkil edilmiş "Audit keyfiyyətinin təminatı 
sistemlərinin inkişaf etdirilməsi: tendensiyalar və imkanlar" mövzusunda keçirilmiş 
seminarda Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti iştirak 
etmişdir. 

2018-ci il 19-22 sentyabr tarixlərində  Belarus Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 
rəhbərliyinin müraciəti əsasında əldə edilmiş razılığa əsasən, Belarus Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatasında işgüzar səfərdə olmuşlar. Səfərin məqsədi Belarus 
Respublikasında Auditorlar Palatasının yaradılması üçün 24 illik zəngin audit 
təcrübəsinə malik Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının təcrübəsini öyrənmək 
və bu sahədə görülən genişmiqyaslı işlər barədə məlumat əldə etmək və məsləhətlər 
almaqdan ibarət olmuşdur. 

2018-ci il 8-10 noyabr tarixlərində Gürcüstan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 
Mühasibat uçotu, hesabatlılıq və auditə nəzarət  xidmətinin (SARAS-ın) nümayəndə 
heyəti Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında işgüzar səfərdə olmuşlar. 
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Səfərin əsas məqsədi auditin keyfiyyətinə nəzarətə dair məsələlərin müzakirəsindən və 
bu sahədə təcrübə mübadiləsi aparılmasından ibarət olmuşdur. 

Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti 2018-ci il 19-20 noyabr tarixlərində 
Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində Auditorlar Palatasının həqiqi üzvü olduğu Avropa 
Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) İllik Şura iclasına və EFAA-nın Avstriya 
Mühasiblər və Auditorlar Palatası (KSW) ilə birgə keçirdiyi “Kiçik və Orta Müəssisələr 
tərəfindən qeyri-maliyyə məlumatlarının təqdim edilməsi” mövzusunda toplantıya qatılmış 
və səfər proqramı çərçivəsində təşkil olunan müzakirələrdə Auditorlar Palatasının sədri 
Vahid Novruzov tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında auditin təşkili, tənzimlənməsi və 
keyfiyyətə nəzarət sistemi: mövcud vəziyyət və inkişaf istiqamətləri” mövzusunda məruzə 
tədbir iştirakçılarının nəzərinə çatdırılmışdır. 

Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti Dünya Bankının Maliyyə Hesabatlılığı 
üzrə İslahatlar Mərkəzi (CFRR) tərəfindən 2018-ci il 27-29 noyabr tarixlərində Hofburq 
Konqres Mərkəzində Avropa İttifaqı Şurasının Avstriya Prezidentinin himayəsi altında 
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində Audit və Hesabatlılığın Gücləndirilməsi (STAREP) 
Proqramı çərçivəsində təşkil edilmiş “Yüksək keyfiyyətli maliyyə məlumatları və iqtisadi 
inteqrasiya” mövzusunda Nazirlər Konfransında və Mühasibat uçotu və Audit 
Standartları Təcrübə Birliyinin tədbirində iştirak etmişdir. 

Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti 2018-ci il 4-7 dekabr tarixlərində 
Qazaxıstan Respublikasının Almatı şəhərində Qazaxıstan auditinin 30 illiyinə, 
Qazaxıstan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasının 25 illiyinə və 
Palatanın Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) üzvlüyünün 20 illiyinə həsr 
olunmuş yubiley tədbirində iştirak etmişdir. 

Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov yubiley tədbirində təbrik nitqi və 
yubiley tədbiri çərçivəsində təşkil olunan “XXI əsrdə auditin inkişaf tendensiyaları - 
iqtisadiyyat və cəmiyyətə təsiri” adlı elmi-praktik konfransda “Auditdə müasir dövrün 
çağırışları” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. 

10.2. Müxtəlif hədəf qrupları, o cümlədən dövlət qulluqçuları üçün korrupsiyaya qarşı 
mübarizə və etik davranış üzrə təhsil-tədris proqramlarının hazırlanması, təlim və 
treninqlərin keçirilməsi, belə təşəbbüslərin dəstəklənməsi  

Bu bəndin icrası ilə bağlı aşağıdakı işlər görülmüşdür:  
- 2018-ci ilin 14 aprel və 21 aprel tarixlərində - “Auditor adı almaq üçün müraciət 

etmiş şəxslərə imtahanlar”; 
- 2018-ci ilin 6 iyun tarixindən 2 iyul tarixinədək - “Auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 

istəyən şəxslər üçün imtahanqabağı kurslar”; 
- 2018-ci ilin 6 iyun tarixindən 6 iyul tarixinədək - “Auditor təşkilatlarının əməkdaşları 

(assistentlər, mütəxəssislər) üçün ixtisasartırma kursları”; 
- 2018-ci ilin 25 iyun tarixindən 16 iyul tarixinədək - “Daxili audit kursları”; 
- 2018-ci ilin 18 avqust və 25 avqust tarixlərində - “Auditor adı almaq üçün müraciət 

etmiş şəxslərə imtahanlar”; 
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- 2018-ci ilin 3 sentyabr tarixindən 28 sentyabr tarixinədək - “Auditorların 
ixtisasartırma kursları”; 

- 2018-ci ilin 29 sentyabr tarixində “Auditorların ixtisasartırma kursları”nın yekununa 
dair imtahan;  

- 2018-ci ilin 1 oktyabr tarixindən 26 oktyabr tarixinədək - “Auditorların ixtisasartırma 
kursları”; 

- 2018-ci ilin 1 oktyabr tarixindən 1 noyabr tarixinədək - “Auditor təşkilatlarının 
əməkdaşları (assistentlər, mütəxəssislər) üçün ixtisasartırma kursları”;  

- 2018-ci ilin 15 oktyabr tarixindən 8 noyabr tarixinədək - “Daxili audit kursları”; 
- 2018-ci ilin 27 oktyabr tarixində - “Auditorların ixtisasartırma kursları”nın yekununa 

dair imtahan; 
- 2018-ci ilin 15 dekabr və 22 dekabr tarixlərində - “Auditor adı almaq üçün müraciət 

etmiş şəxslərə imtahanlar” keçirilmişdir.  
11.2. Dövlət orqanlarının daxili nəzarət qurumları ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində ixtisaslaşmış orqanlar arasında məlumat mübadiləsi və səmərəli 
əlaqələndirmənin təşkili 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən göndərilən 2018-ci il 22 
yanvar tarixli məktuba əsasən 2018-ci il 5 fevral tarixində Avropa Şurası və Avropa İttifaqı 
tərəfindən Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində həyata keçirilən “Azərbaycanda çirkli pulların 
yuyulmasına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi” layihəsinin Rəhbər komitəsinin ilk 
iclasında Palatanın nümayəndəsinin iştirakı təmin edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən göndərilən 2018-ci il 15 may 
tarixli məktuba əsasən 2018-ci il 24-25 may tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Baş 
prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində keçirilmiş “Çirkli pulların 
yuyulması hallarına dair istintaq üsulları” mövzusundakı təlim kursunda Palatanın 
nümayəndə heyətinin iştirakı təmin edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyasından 
daxil olan 2018-ci il 16 may tarixli məktuba əsasən “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-
2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrasının başa çatması ilə əlaqədar bu prosesdə 
davamlılığın təmin edilməsi üçün “Korrupsiyanın qarşısının alınması və şəffaflığın 
gücləndirilməsi” üzrə yeni Milli Strategiyanın və Tədbirlər Planının layihəsinin hazırlanması 
ilə bağlı çoxsaylı dövlət qurumlarının nümayəndələrinin təmsil olunduğu İşçi Qrupunun 
2018-ci il 18 may tarixində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş 
İdarəsində keçirilmiş iclasda Palatanın nümayəndəsinin iştirakı təmin edilmiş və yeni 
hazırlanacaq Tədbirlər Planının layihəsinə dair təkliflər verilmişdir. 

Auditorlar Palatasının əməkdaşları və üzvləri tərəfindən şəffaflığın artırılması və çirkli 
pulların yuyulmasına qarşı mübarizəyə dair 2018-ci il 28-29 aprel tarixlərində Azərbaycan 
Respublikasının Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 
Təşkilatları Milli Konfederasiyası, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası, 
İqtisadi Resursların Öyrənilməsi İB, Azərbaycan Mühasiblər və Risk Peşəkarları 
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Assosiasiyası (ARPA), Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyası 
(APFM), İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi, Gənc Mühasiblər Birliyi, Azərbaycan 
Bank Tədris Mərkəzi (ABTC) və Azərbaycan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə 
Şamaxı şəhərində “II Milli Mühasiblər Forumu”, 2018-ci il 26 oktyabr tarixində Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası və Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Xaçmaz şəhərində “Turizm müəssisələrində şəffaflığın 
artırılması və hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi məsələləri” mövzusunda regional seminar-
müşavirə keçirilmiş, maarifləndirici xarakterli bir sıra məruzə və çıxışlar edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 2017-ci il 20 sentyabr tarixli 
2/799 nömrəli məktubuna 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 Auditorlar Palatası tərəfindən 
korrupsiyaya qarşı mübarizə, açıq hökumətin təşviqi və yaxşı idarəçiliyə dair mühüm 
materialların işlənib hazırlanması və materialların qısa icmalının 2018-ci il 30 oktyabr 
tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasına göndərilməsi təmin 
edilmişdir. 

Auditorlar Palatası tərəfindən Gömrük Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq və 
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 
bəzi maddələri nəzərə alınaraq “İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik vəsait”in 
layihəsi hazırlanmışdır. Hazırlanmış layihənin birgə müzakirəsi üçün 2018-ci il 14 
noyabr tarixində  Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsində işçi qrupu səviyyəsində görüş 
keçirilmişdir. Görüşdə Metodik vəsaitin müddəalarında nəzərdə tutulmuş bir çox 
məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılmış və əlavə təkliflər irəli sürülərək qəbul 
edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyasının (ASK) 2018-ci il 13 dekabr tarixli məktubuna əsasən 2018-ci il 19 
dekabr tarixində keçirilmiş ASK-ın Nizamnaməsinə uyğun olaraq hər 4 ildən bir onun 
üzvlərinin ümumi yığıncağı – Qurultayında Auditorlar Palatasının nümayəndəsinin iştirakı 
təmin edilmişdir. Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov ASK idarə heyətinin üzvü 
seçilmişdir. 

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

Bu bəndin icrası istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə 
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi arasında birgə əməkdaşlığa 
dair Saziş imzalanmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası və Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası arasında korrupsiya hüquqpozmalarına, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
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qarşı mübarizəyə dair Əməkdaşlıq Sazişinin imzalanması razılığına gəlinmişdir. Sazişin 
layihəsi üzrə işlər davam etdirilir. 

● AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN “CİNAYƏT YOLU İLƏ ƏLDƏ 
EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN LEQALLAŞDIRILMASINA VƏ 
TERRORÇULUĞUN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNƏ QARŞI MÜBARİZƏYƏ DAİR 2017 – 
2019-cu İLLƏR ÜÇÜN MİLLİ FƏALİYYƏT PLANI”NIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA 
2016-cı İL 18 NOYABR TARİXLİ 2451 NÖMRƏLİ SƏRƏNCAMININ 4-cü BƏNDİNƏ 
UYĞUN OLARAQ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLAR PALATASININ 2018-
ci İL ÜZRƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR 

2018-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:  

5.2. 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 

- “Milli Fəaliyyət Planı”nın 5.2-ci “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” və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə 
iş planının 1.8.3-cü “Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili 
nəzarət sisteminin effektivliyinin müəyyən edilməsi üzrə metodik vəsaitin hazırlanması” 
bəndlərinə əsasən “Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili 
nəzarət sisteminin səmərəliliyinin müəyyən edilməsi üzrə metodik vəsait”in layihəsi 
hazırlanmışdır. Layihə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 14 
noyabr tarixli 305/5 nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir. Şura qərarına əsasən “Auditor 
təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinin 
müəyyən edilməsi üzrə metodik vəsait”in 2018-ci il 5 dekabr tarixində Azərbaycan 
Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına, Azərbaycan 
Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə, 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına, Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə 
və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına göndərilməsi təmin edilmişdir. 

5.4. PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin monitorinq subyektləri 
tərəfindən effektiv tətbiqinə nail olunması  

“Milli Fəaliyyət Planı”nın 5.4-cü “PL/TM qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin 
monitorinq subyektləri tərəfindən effektiv tətbiqinə nail olunması” bəndinə və Auditorlar 
Palatası Şurasının 2018-ci il 23 fevral tarixli 298/3 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sərbəst 
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auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə nəzarətin 
həyata keçirilməsi üzrə 2018-ci il üçün Plan-Qrafik”ə əsasən 2018-ci ildə 16 auditor 
təşkilatının və 8 sərbəst auditorun apardıqları auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq Audit 
Standartlarının tələblərinə uyğunluğu yoxlanılmışdır.  

6.1. 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  

“Milli Fəaliyyət Planı”nın 6.1-ci “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” və Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planının 4.4-cü “Auditor təşkilatlarının 
əməkdaşları (assistentlər, mütəxəssislər) üçün ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi” 
bəndlərinə uyğun olaraq  Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsi tərəfindən 2018-ci il 6 iyun 
– 9 iyul (I qrup) və 1-23 noyabr (II qrup) tarixlərində keçirilmiş “Auditor təşkilatlarının 
əməkdaşları (assistentlər, mütəxəssislər) üçün 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. 

10.1. PL/TMM sahəsində risklərin davamlı risk qiymətləndirilməsi üçün tədbirlər 
görülməsi -  PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə risk qiymətləndirmələrinin həyata keçirilməsi 
üzrə tədbirlər görülməsi. 

“Milli Fəaliyyət Planı”nın 10.1-ci “PL/TMM sahəsində risklərin davamlı risk 
qiymətləndirilməsi üçün tədbirlər görülməsi - PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə risk 
qiymətləndirmələrinin həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər görülməsi” bəndinə əsasən nəğd 
əməliyyatlar dayandırılmışdır. 

Yuxarıda göstərilənlərdən əlavə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının 
əməkdaşları və üzvləri tərəfindən şəffaflığın artırılması və çirkli pulların yuyulmasına qarşı 
mübarizəyə dair 2018-ci il 28-29 aprel tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Vergilər 
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyası, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası, İqtisadi Resursların 
Öyrənilməsi İB, Azərbaycan Mühasiblər və Risk Peşəkarları Assosiasiyası (ARPA), 
Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyası (APFM), İqtisadi 
Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi, Gənc Mühasiblər Birliyi, Azərbaycan Bank Tədris 
Mərkəzi (ABTC) və Azərbaycan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Şamaxı şəhərində 
“II Milli Mühasiblər Forumu”, 2018-ci il 26 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası və Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin birgə 
təşkilatçılığı ilə Xaçmaz şəhərində “Turizm müəssisələrində şəffaflığın artırılması və 
hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi məsələləri” mövzusunda regional seminar-müşavirə, 2018-
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ci il 27 iyun tarixində Auditorlar Palatası və “Deloitte and Touche” MMC-nin təşkilatçılığı ilə 
“Korporativ İdarəetmədə Hesabatlılıq və Şəffaflıq Problemləri” mövzusunda konfrans 
keçirilmiş, maarifləndirici xarakterli bir sıra məruzə və çıxışlar edilmişdir. 

 
 

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

olaraq  2018-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 işinin təşkili və 
mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq onun inkişafı və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün 
tədbirləri həyata keçirməkdə davam etmişdir. 

 Əsasnamədə göstərilən  funksiyalar üzrə: 
- 2018-ci il ərzində 22 sərbəst auditora  və 46 auditor təşkilatına müvafiq icazə 

verilmiş, o cümlədən  5 sərbəst auditorun və 18 auditor təşkilatının icazəsinin 
müddəti uzadılmışdır.  

- 4 sərbəst auditorun və 3 auditor təşkilatının fəaliyyəti  dayandırılmışdır. 
- 2018-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: 

“Məcburi audit subyektlərinin maliyyə hesabatlarının və auditor rəylərinin  
ictimaiyyətə tam və vaxtında açıqlanması prosedurlarının hazırlanması və tətbiqi” ilə 
əlaqədar aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

Məlum olduğu kimi, məcburi audit subyektlərinin maliyyə hesabatlarının hazırlanması 
və həmin hesabatlara dair auditor rəylərinin ictimaiyyətə açıqlanması Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsində, "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda, habelə bir sıra qurumların əsasnamələrində ehtiva 
olunmaqla, yalnız ictimai əhəmiyyətli qurumları və səhmdar cəmiyyətlərini əhatə edir. 

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və məcburi audit subyektlərində auditin 
aparılması ölkə qanunvericiliyində əhatəli şəkildə (subyektlərin bu sahədə vəzifələri, 
öhdəlikləri, məsuliyyəti,  müddətlər, hesabat sistemləri və çərçivələri və s.)  hüquqi baza ilə 
təmin olunmuşdur. 

Maliyyə hesabatlarının və auditor rəylərinin  ictimaiyyətə açıqlanması proseduru isə 
həmin hesabatların mülkiyyətçi tərəfindən KİV-ə təqdim edilməsindən və nəşrindən 
ibarətdir. 

Eyni zamanda, məlumdur ki, məcburi audit subyektlərinin əsas hissəsini təşkil edən 
məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin öz maliyyə hesabatlarını ictimaiyyətə açıqlamaq 
öhdəliyi yoxdur və bu təşkilati-hüquqi formaya malik olan qurumlar beynəlxalq təcrübədə 
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yalnız könüllülük prinsipi əsasında maliyyə hesabatlarını ictimaiyyətə açıqlayırlar (ictimai 
əhəmiyyətli qurum olan MMC-lər istisna olmaqla).  

Lakin Auditorlar Palatası tərəfindən ölkəmizdə şəffaflığın artırılması istiqamətində  
görülən tədbirlər sırasında iqtisadi subyektlərin, o cümlədən məhdud məsuliyyətli 
cəmiyyətlərin maliyyə hesabatlarını hazırlamasına, müvafiq quruma təqdim etməsinə, 
maliyyə hesabatlarının və həmin hesabatlara dair auditor rəylərinin ictimaiyyətə 
açıqlanmasına xüsusi əhəmiyyət verilir. Bu məqsədlə, Palata tərəfindən 2018-ci il fevralın 
20-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına müraciət edilmiş və 
"...hüquqi şəxslərdən maliyyə hesabatlarını və auditor rəylərini qəbul edərək xüsusi 
internet bazalarında yerləşdirilməsi, saxlanılması, habelə istifadəçilərin bu məlumatlara 
əlçatanlığını təmin edən vahid bir orqanın yaradılması..."  təklif olunmuşdur. Qeyd 
olunmalıdır ki, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2018-ci 
il 18 aprel tarixli məktubunda məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin öz maliyyə hesabatlarını 
ictimaiyyətə açıqlaması fikrinə ümumilikdə etirazının olmadığını bildirmiş və həmin 
hesabatların Palatanın Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi (MEAS) vasitəsilə 
ictimaiyyətə açıqlamasını məqsədəmüvafiq hesab etmişdir.  

“Müflisləşmə mərhələsində olan müəssisələrin auditi üzrə metodik göstərişin 
hazırlanması” bəndinin icrası ilə əlaqədar hazırlanmış “Auditor təşkilatları və sərbəst 
auditorların müflisləşmə zamanı aparılan audit işinin təşkili üzrə metodik göstəriş”in 
layihəsi Palata Şurasının 2018-ci il 27 dekabr tarixli 307/4 nömrəli qərarı ilə nəzərə alınmış 
və sonrakı müzakirə üçün “dəyirmi masa”nın mövzusuna daxil edilmişdir. 

 “Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət sisteminin 
effektivliyinin müəyyən edilməsi üzrə metodik vəsaitin hazırlanması” bəndinə uyğun olaraq 
sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov və Auditin hüquqi təminatı və 
dövlət orqanları ilə iş idarəsinin rəis müavini Bəhruzə Məmmədli tərəfindən “Metodik 
vəsait”in layihəsi hazırlanmışdır. “Metodik vəsait” 2018-ci il 27 iyul tarixində keçirilmiş 
“dəyirmi masa”da müzakirə olunmuş və verilmiş təkliflər nəzərə alınmaqla Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 14 noyabr tarixli 305/5 nömrəli qərarı 
ilə bəyənilmişdir.  

Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının   “Autsorsinq xidmətlərinin genişləndirilməsi üzrə 
metodik tövsiyələrin hazırlanması” bəndinin icrası ilə əlaqədar Autsorsinq xidmətlərinin 
genişləndirilməsi üzrə metodik tövsiyələr hazırlanaraq təqdim edilmiş, Palata Şurasının 
2018-ci il 14 noyabr tarixli 305/4 №-li qərarına əsasən  Autsorsinq xidmətlərinin 
genişləndirilməsi üzrə Metodik Tövsiyələr”in hazırlanmasına dair hesabat nəzərə 
alınmışdır.           

Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planının “Dələduzluq risklərinin 
qiymətləndirilməsi üzrə metodik vəsaitin hazırlanması” bəndinin icrası ilə əlaqədar 
Palatanın Şurası yanında Korrupsiyaya, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə 
komitənin sədri, sərbəst auditor Ü.Fətiyev tərəfindən təqdim edilmiş material Auditorlar 
Palatasının Şurasının 2018-ci il 27 dekabr tarixli 307/3 nömrəli qərarı ilə nəzərə alınmış və 
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sonrakı müzakirə üçün “dəyirmi masa”nın mövzusuna daxil edilmişdir. 
Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının “İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik 

vəsaitin hazırlanması” bəndinin icrası ilə əlaqədar olaraq Auditorlar Palatası Şurasının 
üzvü, sərbəst auditor Altay Cəfərov tərəfindən hazırlanmış metodik vəsaitin layihəsi 
Auditorlar Palatasının Şurasında müzakirə edilərək 2018-ci il 11 dekabr tarixli 306/2 
nömrəli qərarla təsdiq edilmişdir. 

İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik vəsait tətbiq edilməsi məqsədilə 
Auditorlar Palatasının üzvlərinə və idxal-ixrac əməliyyatları ilə məşğul olan dövlət 
qurumlarına (Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinə, Vergilər Nazirliyinə, 
İqtisadiyyat Nazirliyinə, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına, Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasına, İqtisadi İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzinə, Azpromo - Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi 
Fonduna göndərilməsi təmin edilmiş və İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik 
vəsait auditorların ixtisasartırma kursunun proqramına daxil edilmişdir. 

“Nümunəvi firmadaxili audit standartlarının hazırlanması” bəndinin icrası ilə əlaqədar 
"Audit Seçməsi" Firmadaxili Audit Standartı hazırlanaraq təqdim edilmiş, Palata Şurasının 
2018-ci il 14 noyabr  tarixli 305/6  №li qərarına əsasən "Audit Seçməsi" Firmadaxili Audit 
Standartının layihəsi bəyənilmiş, öz fəaliyyətlərində tətbiq edilməsi məqsədilə sərbəst 
auditorlara və auditor təşkilatlarına çatdırılması, Standartın mətninin Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir.   

(http://audit.gov.az/uploads/shura_305_6_standart.pdf) 
-  “Auditor xidmətinin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi” istiqamətində 

Palata tərəfindən aşağıdakı işlər  görülmüşdür: 
Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının “Audit qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi 

aktların layihələrinin hazırlanması və müzakirəsi” bəndinə əsasən “Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatasının Apellyasiya Şurası haqqında Əsasnamə”nin yeni 
layihəsi işlənib hazırlanmış, layihənin son variantı və sərəncam layihəsi 2018-ci il 31 
yanvar tarixində tabeçilik qaydasında Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir.  

“Mərkəzi və yerli icra hakimiyyət orqanlarında Apellyasiya Şurasının yaradılması” 
haqqında 2016-cı il 3 fevral tarixli 762 nömrəli Fərmana dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 05 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında Apellyasiya 
Şurasının yaradılması ilə bağlı yeni redaksiyada “Nümunəvi Əsasnamə” təsdiq edildiyini 
nəzərə alaraq Auditin hüquqi təminatı və dövlət orqanları ilə iş idarəsi tərəfindən 
Əsasnamənin yeni layihəsi hazırlanmış və “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatasının Apellyasiya Şurası haqqında Əsasnamə” Palata sədrinin “Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının Apellyasiya Şurasının yaradılması haqqında” 2018-ci il 
28 iyun tarixli 1/37 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

 “Auditorların PL/TM-ə və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində öhdəlik və 
məsuliyyətinin qanunvericiliklə müəyyən edilməsi” yarımbəndlərinin və Palatanın 2018-ci il 
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üzrə iş planının “Beynəlxalq tələblər nəzərə alınmaqla auditor adı almaq üçün meyarların 
təkmilləşdirilməsi üzrə “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
dəyişikliklərin layihələrinin hazırlanması” bəndinin icrası ilə əlaqədar sədrin elmi-metodik 
məsələlər üzrə müşaviri və Auditin hüquqi təminatı və dövlət orqanları ilə iş idarəsi 
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının 
Vergi Məcəlləsində, “Auditor xidməti haqqında” və “Mühasibat uçotu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunlarında dəyişiklik edilməsi məqsədilə qanun layihələri 
hazırlanmışdır. Layihələr 2018-ci il 30 yanvar tarixində keçirilmiş “dəyirmi masa”nın 
iclasında müzakirə edilərək bəyənilmiş və qanun layihələrinə müvafiq qurumlar tərəfindən 
baxılması barədə göstəriş verilməsi üçün 2018-ci il 9 fevral tarixində Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim edilmişdir.  

“Məcburi audit subyektləri üzrə auditdən keçmə meyarlarının müəyyən edilməsinə 
dair qanunvericilik aktlarının layihələrinin hazırlanması” bəndinə uyğun olaraq məcburi 
audit subyektləri üzrə auditdən keçmə meyarları barədə araşdırma materialı hazırlanmış 
və Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 2018-ci il 16 fevral tarixində Palatada keçirilmiş 
“dəyirmi masa”da “Məcburi audit subyekləri üzrə auditdən keçmə meyarları” barədə 
material müzakirə olunmuşdur.  

Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata 
keçirilməsi üzrə: 

Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının “Məcburi audit subyektləri üzrə auditdən keçmə 
meyarlarının müəyyən edilməsinə dair qanunvericilik aktlarının layihələrinin hazırlanması” 
bəndinə uyğun olaraq məcburi audit subyektləri üzrə auditdən keçmə meyarları barədə 
araşdırma materialı hazırlanmış və Palata rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 2018-ci il 16 
fevral tarixində Palatada keçirilmiş “dəyirmi masa”da “Məcburi audit subyektləri üzrə 
auditdən keçmə meyarları” barədə Nəcəf Talıbov tərəfindən məruzə təqdim olunmuşdur.  

Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının “Məcburi audit subyektlərinin məlumat bazasının 
yaradılması və müntəzəm yenilənməsi” bəndinə uyğun olaraq mütəmadi olaraq müvafiq 
işlər yerinə yetirilmişdir.  

Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının “2017-ci il üzrə auditdən keçməyən məcburi audit 
subyektlərinin müəyyən edilməsi, təsnifləşdirilməsi, inzibati protokolların tərtib edilməsi və 
göndərilməsi” bəndinə uyğun olaraq təsdiq edilmiş plan-proqrama əsasən müvafiq 
qurumlardan məcburi auditdən yayınmanın müəyyənləşdirilməsi üzrə təsnifat qrupları üzrə 
təsərrüfat subyektlərinə dair məlumatlar əldə olunmuş, məcburi audit, icbari sığorta 
subyektlərinin məlumat bazası yaradılmış, 2017-ci il üzrə auditdən keçməyən məcburi 
audit subyektləri ünvanları üzrə təsnifləşdirilmiş və onlara xəbərdarlıq məktublarının 
göndərilməsi işi Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemi (AVİS) onlayn kargüzarlıq 
vasitəsi ilə yerinə yetirilmişdir. Xəbərdarlıqdan sonra auditdən keçmiş təsərrüfat 
subyektlərinin auditdən keçməsi barədə məlumatların işlənməsi və izlənməsi, həmçinin 
onlardan gələn məktubların və zənglərin cavablandırılması müvafiq olaraq şöbə tərəfindən 
həyata keçirilmişdir. Bundan əlavə, auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası olmayan  
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subyektlərin müəyyən edilməsi və auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası olmayan  
subyektlərə xəbərdarlıq məktublarının göndərilməsi ilə bağlı işlər mütəmadi olaraq yerinə 
yetirilmişdir. 

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 
nömrəli Fərmanının imzalanması ilə əlaqədar sözügedən tədbirlər planının icrası 
dayandırılmış, lakin məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı Palata öz 
fəaliyyətini səlahiyyətləri çərçivəsində 2018-ci  il ərzində də davam etdirmişdir. 

İş planının “Yeni fəaliyyətə başlayan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara əməli 
köməklik“ barədə bəndinin icrası ilə əlaqədar auditorlara əməli köməklik göstərilmiş, onlar 
lazımi metodik materiallarla təmin edilmişlər. 

 
 
 

 
IV. AUDİTOR TƏŞKİLATLARININ VƏ SƏRBƏST AUDİTORLARIN                                                        

2018-ci İLİN YEKUNU ÜZRƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR  
    İCMAL-TƏHLİL 

 
 

2018-ci il ərzində 59 sərbəst auditorun, 100 auditor təşkilatının (o cümlədən 2 xarici 
auditor təşkilatının filial və nümayəndəliyi və 20 xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından 
istifadə edən auditor təşkilatı)  auditor fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ olmuşdur. 

2018-ci il ərzində 11 auditor təşkilatının və 4 sərbəst auditorun auditor fəaliyyətini 
həyata keçirmək hüququ verən icazələri Auditorlar Palatası Şurasının müvafiq qərarlarına 
və ya öz ərizələrinə əsasən müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır. 

59 sərbəst auditor və 100 auditor təşkilatı tərəfindən Auditorlar Palatasına öz 
fəaliyyətlərinə dair hesabatlar təqdim edilmişdir. Təqdim edilmiş hesabatlara əsasən 
müəyyən edilmişdir ki, hesabat dövründə təsərrüfat subyektləri ilə 74 580 986.78 manat 
məbləğində 4517 müqavilə bağlanmışdır. Bağlanmış müqavilələrin xüsusi çəkisi böyük 
dördlük üzrə sayına görə 14.74% və məbləğinə görə 55.19%, xarici hüquqi şəxslərin 
ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə sayına görə 11.18% və məbləğinə 
görə 33.32%, yerli auditor təşkilatları üzrə sayına görə 40.82% və məbləğinə görə 7.05%, 
sərbəst auditorlar üzrə sayına görə 33.26% və məbləğinə görə 4.44% təşkil etmişdir.      

2017-ci il ilə müqayisədə 2018-ci ildə bağlanmış müqavilələrin sayı 4826-dan 4517-
yə qədər, yəni 309 ədəd və ya 6.4% azalmış, məbləği isə 53 626 060,2 manatdan 74 580 
986.78 manata qədər, yəni 20 954 926.58 manat və ya 39.08% artmışdır (Diaqram 1-2). 
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Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2017-2018-ci illər üzrə  
bağlanmış müqavilələrin sayı      

 
 

Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2017-2018-ci illər üzrə 
bağlanmış müqavilələrin məbləği                                      

 
O cümlədən:  
- böyük dördlük üzrə müqavilə sayı 523-dən 666-a qədər, yəni 143 ədəd və ya 

27.34 %, məbləği 36 555 480,3 manatdan 41 164 688.36 manata qədər, yəni 4 609 
208.06 manat və ya 12.61% artmışdır; 

- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 
müqavilə sayı 485-dən 505-ə qədər, yəni 20 ədəd və ya 4.12% artmış, məbləği 
10 393 341,9 manatdan  24 843 457.22 manata qədər, yəni 14 450 115.32 və ya 139.03% 
artmışdır; 

- yerli auditor təşkilatları üzrə müqavilə sayı 2688-dən 1844-ə qədər, yəni 844 ədəd 
və ya 31.4% azalmış, məbləği isə 4 463 225,3 manatdan 5 258 724.96 manata qədər, yəni 
795 499.66 manat və ya 17.82% artmışdır; 

2017 2018

4826
4517

Diaqram 1

2017

2018

53626060,2

74580986,78

Diaqram 2
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- sərbəst auditorlar üzrə müqavilə sayı  1130-dan 1502-a qədər, yəni 372 ədəd və 
ya 32.92%, məbləği isə 2 214 012,7 manatdan 3 314 116.24 manata qədər, yəni 1 100 
103.54 manat və ya 49.69% artmışdır (Diaqram 3-4). 

 
Auditor təşkilatları  və sərbəst auditorlar tərəfindən                                                   

bağlanmış müqavilələrin sayı 

 
 

Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən                                                   
bağlanmış müqavilələrin məbləği 

 

Böyük dördlük Xarici hüquqi 
şəxslərin 

nişanından 
istifadə edən 

auditor təşkilatları

Yerli auditor 
təşkilatları

Sərbəst auditorlar

523 485

2688

1130

666
505

1844

1502

Diaqram 3
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Sərbəst auditorlar

36555480,3

10393341,9
4463225,3

2214012,7

41164688,36

24843457,22

5258724,96
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 2018-ci il ərzində bağlanmış müqavilələrdən 59 388 194.64 manat məbləğində   
3943-ü yerinə yetirilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2017-ci il ilə müqayisədə 2018-ci ildə yerinə yetirilmiş 
müqavilələrin sayı 3632-dən 3943-yə qədər, yəni 311 ədəd və ya 8.56% artmış, məbləği 
43 866 557,6 manatdan 59 388 194.64 manata qədər, yəni 15 521 637.04 manat və ya 
35.38%, orta məbləği isə 12 077.8 manatdan 15 061.68 manata qədər, yəni 2 983.88 
manat və ya 24.71% artmışdır (Diaqram 5-6). 

 
Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2017-2018-ci illər üzrə                                        

yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı                                  

 
 

Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2017-2018-ci illər üzrə                                  
yerinə yetirilmiş müqavilələrin məbləği 

 
 

2017

2018

3632

3943

Diaqram 5

43866557,6

59388194,64

Diaqram 6
2017 2018

23 
 



O cümlədən: 
- böyük dördlük üzrə yerinə yetirilmiş müqavilə sayı 436-dan 563-ə qədər, yəni 127 

ədəd və ya 29.13%, məbləği 32 451 111,3 manatdan 35 221 099.18 manata qədər, yəni 
2 769 987.88 manat və ya 8.54% artmış, orta məbləğ isə 74 429.15 manatdan 62 559.68 
manata qədər, yəni 11 869.47 manat və ya 15.95% azalmışdır; 

- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 
yerinə yetirilmiş müqavilə sayı 325-dən 347-ə qədər, yəni 22 ədəd və ya 6.77% artmış, 
məbləği 6 114 795,3  manatdan 16 643 336.55 manata qədər, yəni 10 528 541.25 manat 
və ya 172.18%, orta məbləğ isə 18 814.75 manatdan 47 963.51 manata qədər, yəni 29 
148.76 manat  və ya 154.93% artmışdır; 

- yerli auditor təşkilatları üzrə yerinə yetirilmiş müqavilə sayı 1889-dan 1715-ə qədər, 
yəni 174 ədəd və ya 9.21% azalmış, məbləği 3 430 339,0  manatdan 4 575 579.67 manata 
qədər, yəni 1 145 240.67 manat və ya 33.39%, orta məbləğ isə 1 815.96 manatdan 2 
667.98 manata qədər, yəni 852.02 manat və ya 46.92% artmışdır; 

- sərbəst auditorlar üzrə yerinə yetirilmiş müqavilə sayı 982-dən 1318-yə qədər, yəni       
336 ədəd və ya 34.22%, məbləği 1 870 312,0 manatdan 2 948 179.24 manata qədər, yəni 
1 077 867.24 manat və ya 57.63%, orta məbləğ isə 1 904.59 manatdan 2 236.86 manata 
qədər, yəni 332.27 manat və ya 17.45% artmışdır (Diaqram 7-8). 

 
Auditor təşkilatları  və sərbəst auditorlar tərəfindən                                                                   

yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı 
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Auditor təşkilatları  və sərbəst auditorlar tərəfindən                                                     
yerinə yetirilmiş müqavilələrin məbləği 

 
 

2017-2018-ci illər ərzində məcburi audit subyektlərinin təşkilati-hüquqi forması üzrə 
göstərilmiş auditor xidmətlərinin təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 2017-ci il 
ərzində respublika üzrə 67 507 məcburi audit obyektindən 2134-ü (3.16%-i), 2018-ci ildə 
isə respublika üzrə 47 286 məcburi audit obyektindən 3142-si (6.64%-i) auditdən 
keçmişdir. 2017-2018-ci illər müqayisə edildikdə məcburi auditdən keçən təsərrüfat 
subyektlərinin sayında 3.48% artım müşahidə edilmişdir. 

Beləliklə, 2017-2018-ci illər üzrə auditdən keçməyə dair aparılan müqayisələr 
aşağıdakı nəticələri aşkar etmişdir: 

- səhmdar cəmiyyətləri üzrə 14.94%-dən 39.21%-ə qədər artmış; 
- məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər üzrə 0.89%-dən 3.68%-ə qədər artmış; 
- bələdiyyələr üzrə 78.67%-dən 60.95%-ə qədər azalmış; 
- siyasi partiyalar üzrə 30.91%-dən 34.55-ə qədər artmışdır (cədvəl 1). 

Cədvəl 1. 
Məcburi audit 
subyektinin 

təşkilati-
hüquqi 
forması 

Respublika 
üzrə məcburi 

audit 
subyektlərinin 

sayı 

2018-ci il üzrə 
auditdən 

keçən 
təsərrüfat 

subyektinin 
sayı 

Auditdən 
keçmə %-i 

2017-ci il üzrə 
auditdən keçən 

təsərrüfat 
subyektinin sayı 

Auditdən 
keçmə %-i 

2017-
2018-ci 

illər 
artım 
(+), 

azalma 
(-) 

(%-lə) 
Səhmdar 

cəmiyyətləri 
 

1163 
 

456 
 

39.21% 
 

231 
 

14.94% 
 

24.27% 
Məhdud 

məsuliyyətli 
cəmiyyətlər 

 
 

44408 

 
 

1635 

 
 

3.68% 

 
 

569 

 
 

0.89% 

 
 

2.79% 

Böyük dördlük Xarici hüquqi 
şəxslərin 

nişanından 
istifadə edən 

auditor 
təşkilatları

Yerli auditor 
təşkilatları

Sərbəst 
auditorlar

32451111,3

6114795,3 3430339 1870312

35221099,18

16643336,55
4575579,67 2948179,24

Diaqram 8
2017 2018
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Bələdiyyələr 1608 980 60.95% 1265 78.67% -17.72% 
Banklar 30 30 100.0% 30 100.0% 0.0% 
Sığorta 

təşkilatları 
 

22 
 

22 
 

100.0% 
 

22 
 

100.0% 
 

0.0% 
Siyasi 

partiyalar 
 

55 
 

19 
 

34.55% 
 

17 
 

30.91% 
 

3.64% 
 

CƏMİ 
 

47286 
 

3142 
 

6.64% 
 

2134 
 

3.16% 
 

3.48% 
 

 
2018-ci il üzrə göstərilmiş auditor xidmət növlərinin sayı 

 
 
 

2018-ci il üzrə göstərilmiş auditor xidmətləri növlərinin məbləği 

                                                       

MHA NKA VHA ƏQA MUX MX SDOSA DX

2766

113 127 102 213 275
33

258

Diaqram 9
2018

MHA NKA VHA ƏQA MUX MX SDOSA DX

37845863,87

352548,2 599089,99 462049,2
3546064,22

7281905,7

253075

4972919,7

Diaqram 10
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 2018-ci il ərzində auditor xidmətlərinin növünə görə yerinə yetirilmiş 
müqavilələr: 

- böyük dördlük üzrə 212 ədəd MHA, məbləği 22 908 164.29 manat; 13 ədəd VHA, 
məbləği 282 890.34 manat; 57 ədəd MUX, məbləği 1 602 155.37 manat; 185 ədəd MX, 
məbləği 5 943 608.52 manat; 96 ədəd DX, məbləği 4 484 280.66 manat; 

- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 212 
ədəd MHA, məbləği 10 283 992.58 manat; 4 ədəd NKA, məbləği 11 080 manat; 12 ədəd 
VHA, məbləği 70 359.65 manat; 7 ədəd ƏQA, məbləği 133 340 manat; 58 ədəd MUX, 
məbləği 1 369 302.05 manat; 8 ədəd MX, məbləği 431 276.51 manat; 7 ədəd SDOSA, 
məbləği 217 575 manat; 6 ədəd DX, məbləği 45 630 manat; 

- yerli auditor təşkilatları üzrə 1288 ədəd MHA, məbləği 2 459 289.30 manat; 52 ədəd 
NKA, məbləği 137 968.20 manat; 75 ədəd VHA, məbləği 177 290 manat; 52 ədəd ƏQA, 
məbləği 280 159.20 manat; 87 ədəd MUX, məbləği 523 586.80 manat; 55 ədəd MX, 
məbləği 770 458.17 manat; 23 ədəd SDOSA, məbləği 23 500 manat; 76 ədəd DX, məbləği 
230 185 manat; 

- sərbəst auditorlar üzrə 1054 ədəd MHA, məbləği 2 194 417.70 manat; 57 ədəd 
NKA, məbləği 203 500 manat; 27 ədəd VHA, məbləği 68 550 manat; 43 ədəd ƏQA, 
məbləği 48 550 manat; 11 ədəd MUX, məbləği 51 020 manat; 27 ədəd MX, məbləği 
136 562.50 manat; 3 ədəd SDOSA, məbləği 12 000 manat; 80 ədəd DX, məbləği 212 824 
manat (Diaqram 9-10). 

2018-ci il ərzində mövcud müqavilələrdən 543 409.94 manat məbləğində 77-si ləğv  
edilmişdir. 

O cümlədən: 
- böyük dördlük üzrə  206 500 manat dəyərində 5-i; 
- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 207 

594 manat dəyərində 10-u; 
- yerli auditor təşkilatları üzrə 70 205.94 manat dəyərində 26-sı; 
- sərbəst auditorlar üzrə 59 110 manat dəyərində 36-sı ləğv edilmişdir.   

2018-ci il ərzində mövcud müqavilələrdən 10 744 452.87 manat məbləğində 453-ü  
yerinə yetirilməmişdir. 

O cümlədən: 
- böyük dördlük üzrə 3 960 933.28 manat dəyərində 71-i; 
- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə  

5 118 615.83 manat dəyərində 148-i; 
- yerli auditor təşkilatları üzrə  139 924 276  manat dəyərində  113-ü; 
- sərbəst auditorlar üzrə 265 781 manat dəyərində 121-i yerinə yetirilməmişdir.  
2018-ci il ərzində yerinə yetirilmiş 3943 müqavilədən 1121-i  könüllü  auditin  

subyekti,  2766-sı isə məcburi auditin subyekti olmuşdur. Bu  da uyğun olaraq  29% və  
71%  təşkil  etmişdir (Diaqram 11).  
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2018-ci iI ərzində icra olunmuş müqavilələrin məcburi və könüllü  
audit subyektləri üzrə müqayisəsi

 
 
 

Cədvəl 2. 
 

Son 2 ildə aparılan auditlərin nəticələrinə dair  verilmiş rəylərin növləri üzrə 
göstəricilərdən ibarət nəticələr 

 
Aparılan auditlərin nəticələrinə dair verilmiş rəylərin növləri üzrə təhlili 

 Müsbət rəylərin 
sayı (ədədlə) 

Şərti müsbət 
rəylərin sayı 

(ədədlə) 

Mənfi rəylərin 
sayı (ədədlə) 

Rəy 
verilməsindən 

imtina 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Xarici auditor təşkilatlarının 
filial və nümayəndəlikləri 

üzrə 

149 269 8 13 0 1 0 0 

Xarici hüquqi şəxslərin 
ticarət nişanından istifadə 
edən auditor təşkilatları 

üzrə 

111 225 3 29 0 0 1 0 

Yerli auditor təşkilatları 
üzrə 

661 894 178 185 20 26 0 0 

Sərbəst auditorlar üzrə 531 1118 337 123 2 7 0 0 
CƏMİ 1452 2506 526 350 22 34 1 0 

 
 
 
 

Məcburi audit 
subyekti

71%

Könüllü audit 
subyekti

29%

Diaqram 11

28 
 



2018-ci il ərzində auditor təşkilatlarında fəaliyyət göstərən  
auditorların sayı 

 
 
 
 

V. ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİNATI VƏ KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ 
 
“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” 

üzrə: 
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”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı məlumatlar bu 
hesabatın II “Auditorlar Palatasının dövlət proqramlarında iştirakı” bölməsində verilmişdir 
(səh 7-12).  

 
“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: 
 “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 bu 
hesabatın II “Auditorlar Palatasının dövlət proqramlarında iştirakı” bölməsində verilmişdir 
(səh 12-14). 

 

63

10
5

1

16

1 2 3

16

0

Diaqram 12

Təşkilatın sayı Auditorun sayı
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VI. AUDİTOR XİDMƏTİNİN KEYFİYYƏTİNƏ KƏNAR NƏZARƏT 
 
Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 23 fevral tarixli 298/3 saylı qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə 
kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2018-ci il üçün Plan-Qrafik”ə əsasən Auditorlar 
Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin müfəttişləri tərəfindən 2018-
ci ildə 16 auditor təşkilatının və 8 sərbəst auditorun apardıqları auditlərin keyfiyyətinin 
Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə uyğunluğu yoxlanılmışdır. Aparılan 
yoxlamaların nəticələri Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə 
komitədə baxılmış və müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir. 

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 Auditorlar Palatasının 
Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə və Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi 
tərəfindən hazırlanmış icmal-təhlili 2018-ci il 30 yanvar tarixində “dəyirmi masa”da və 
2018-ci il 23 fevral tarixində Auditorlar Palatasının Şurasında müzakirə edilmiş və müvafiq 
qərarlar qəbul edilmişdir.  

Auditorlar Palatasının və Palata Şurasının iş planlarına uyğun olaraq Auditin 
keyfiyyətinə nəzarət sahəsində 2018-ci il üzrə aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

- Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin 2017-ci il üzrə fəaliyyəti barədə hesabat 
hazırlanaraq  2018-ci il 9 yanvar  tarixində rəhbərliyə təqdim edilmişdir; 

- auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə dair beynəlxalq qurumların və xarici 
təşkilatların normativ sənədlərinin və qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi üzrə müvafiq təkliflər 
hazırlanmışdır; 

 - BAS-lara edilmiş dəyişikliklər barədə Palatanın üzvlərinin iştirakı ilə 2018-ci il 23 
yanvar tarixində seminar keçirilmişdir.  

Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin üzvləri və müfəttişləri tərəfindən “Auditin 
keyfiyyətinə nəzarətin təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələr”  hazırlanmışdır. 

Palatanın iş planının 3.9-cu “Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlərin 
ixtisasartırmalarının təşkili” bəndinə əsasən 2018-ci il 17-18 may tarixlərində Keyfiyyətə 
nəzarət üzrə müfəttişlərin ixtisasartırmalarının təşkilinə dair seminar keçirilmişdir.  

 “Keyfiyyətə  nəzarət üzrə Auditorlar Palatasının üzvlərinin marifləndirilməsinə dair” 
2018-ci il 11 iyun tarixində “dəyirmi masa” keçirilmişdir. 

 “Auditor təşkilatlarının işçilərinin müstəqillik, düzgünlük, obyektivlik, məxfilik və 
peşəkar davranış qaydalarına danışıqsız riayətə dair yaddaş kitabının layihəsi 
hazırlanaraq 2018-ci il 26 sentyabr tarixində Palatanın rəhbərliyinə təqdim olunmuşdur. 

 Keyfiyyətinə  nəzarət üzrə  Auditorlar Palatasının üzvlərinin maarifləndirilməsinə dair 
2018-ci il 26 sentyabr tarixində “dəyirmi masa” keçirilmişdir. 
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Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planına əsasən IFAC-ın 1N-li Üzvlüyə dair 
Öhdəlik Tələblərinə (SMO) müvafiq olaraq auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin 
aparılmasına və onun nəticələrinə dair icmal hazırlanmışdır. 

2018-ci il 31 iyul tarixində auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar üçün keyfiyyətə 
nəzarətə dair seminar keçirilmişdir. 

“Keyfiyyətə nəzarət üzrə Auditorlar Palatasının üzvlərinin maarifləndirilməsinə dair” 
2018-ci il 2 noyabr tarixində “dəyirmi masa”  keçirilmişdir. 

“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planının 3.2-ci 
"IFAC-ın 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələblərinə (SMO) müvafiq olaraq təsdiq edilmiş 
plana əsasən auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin aparılması və onun nəticələrinə dair 
icmalın hazırlanması" bəndinə uyğun olaraq  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 
Şurasının 2018-ci il 23 fevral tarixli 298/3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sərbəst auditorlar 
və auditor təşkilatları tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə nəzarətin həyata 
keçirilməsi üzrə 2018-ci il üçün Plan-Qrafik”ə əsasən Auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar 
nəzarətin aparılmasına və onun nəticələrinə dair icmal hazırlanmışdır. 

 
 
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 
Auditorlar Palatası üzvlərinin 2018-ci və 2019-cu ilin I yarımili ərzində icazələrinin 

qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar qrafik hazırlanmış,   Palatanın internet 
səhifəsində elanlar yerləşdirilmiş və auditor adı almaq üçün müraciət edən şəxslərin 
sənədləri toplanmışdır.  

Auditorlar Palatasının İmtahan Komissiyası və Auditin təşkili və Kadr hazırlığı idarəsi 
tərəfindən auditor fəaliyyəti  ilə məşğul olmaq hüququ verən lisenziyalarının (icazələrin) 
qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar bir qrup auditorlara və auditor adı 
almaq üçün yeni müraciət etmiş şəxslərə 2018-ci il 14 aprel tarixində I pillə və 21 aprel 
tarixində  isə II pillə üzrə imtahanlar təşkil edilmişdir.  İmtahanların nəticələrinə görə 15 
nəfər lisenziyaların müddəti başa çatmış, 12 nəfər yeni auditor adı almaq üçün imtahanda 
iştirak etmiş şəxs müvəffəq nəticə əldə etmişdir.  

2018-ci il 18 avqust tarixində I pillə və 25 avqust tarixində isə II pillə üzrə imtahanlar 
təşkil edilmişdir. İmtahanın nəticələrinə görə lisenziyaların müddəti başa çatmış 4 nəfər 
iştirak etməmiş, 6 nəfərin lisenziyasının müddəti başa çatmış, 13 nəfər isə yeni auditor adı 
almaq üçün imtahanda iştirak etmiş və hər biri müvəffəq nəticə əldə etmişdir. 2018-ci il 15 
dekabr tarixində I pillə üzrə və 22 dekabr tarixində II pillə üzrə imtahanlar təşkil edilmişdir. 
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İmtahanın nəticələrinə görə lisenziyaların müddəti başa çatmış 2 nəfər iştirak etməmiş, 4 
nəfərin lisenziyasının müddəti başa çatmış, yeni auditor adı almaq üçün imtahanda 17 
nəfərdən 1 nəfər imtahanda iştirak etməmiş, 16 nəfər iştirak etmiş və 15 nəfər müvəffəq 
nəticə əldə etmişdir.  

 

Auditorların  ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi 
Palatanın Kadr hazırlığı və ictimaiyyətlə əlaqə şöbəsi tərəfindən 2018-ci il üzrə 

auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramının layihəsi hazırlanmış və Palata 
Şurasının 2018-ci il 12 iyun tarixli 301/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Palatanın 2018-ci il üzrə iş planına uyğun olaraq təsdiq edilmiş siyahı üzrə I, II və III 
qrup auditorların ixtisasartırma kurslarında iştirak edilməsi ilə bağlı onlara 2018-ci il 13 
avqust tarixində elektron xəbərdarlıq məktubları göndərilmişdir. I, II və III qrup auditorlara  
2018-ci il 3 sentyabr tarixindən 28 sentyabr tarixinədək 96 nəfər auditora ixtisasartırma 
kursları təşkil edilmişdir. Kursların nəticələrinə dair 2018-ci il 29 sentyabr tarixində test 
imtahanı  keçirilmişdir. 60 nəfər imtahandan müvəffəq, 2 nəfər isə qeyri-müvəffəq bal 
toplamışdır. Test imtahanında müvəffəq nəticə göstərənlərə sertifikat təqdim olunmuşdur. 

Həmin bəndə müvafiq olaraq 2018-ci il 1 oktyabr tarixindən 26 oktyabr tarixinədək IV, 
V, VI qrup auditorlar üçün  ixtisasartırma kursu təşkil edilmişdir. 2018-ci il 27 oktyabr 
tarixində kursların nəticələrinə dair test imtahanı keçirilmişdir. 55 nəfər imtahandan 
müvəffəq, 2 nəfər isə qeyri-müvəffəq bal toplamışdır. Test imtahanında müvəffəq nəticə 
göstərənlərə sertifikatlar təqdim olunmuşdur. 

 

Auditorların assistent və audit mütəxəssisləri üçün 
ixtisasartırma kurslarının təşkili 

Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının “Auditor təşkilatlarının əməkdaşları (assistentlər, 
mütəxəssislər) üçün ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi” bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə, Kadr hazırlığı və ictimaiyyətlə əlaqə şöbəsi tərəfindən kursun tədris proqramı 
yenilənərək 2018-ci il 20 fevral tarixində rəhbərliyə baxılması üçün xidməti məktubla 
təqdim edilmişdir. Proqram Palata sədrinin 2018-ci il 15 may tarixli 13 nömrəli əmri ilə 
təsdiq edilmişdir. 2018-ci il may ayında auditor təşkilatlarına məktub göndərilmişdir. 
Kurslar 2018-ci il 6 iyun tarixindən 6 iyul tarixinədək I qrup üzrə və 2018-ci il 1 noyabr 
tarixindən 23 noyabr tarixinədək II qrup üzrə kurslar keçirilmişdir. Kursda ümumi olaraq 32 
nəfər assistent iştirak etmişdir. Sonda iştirakçılara dinləyici sertifikatları təqdim edilmişdir. 

 

Daxili auditor  kurslarının  keçirilməsi 
Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının “Auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən 

şəxslər üçün imtahanqabağı ödənişli kursların təşkili” bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə, 2018-ci il 6 iyun tarixindən 6 iyul tarixinədək və 2018-ci il 1 noyabr tarixindən 
23 noyabr tarixinədək auditor adı almaq istəyən şəxslərə ödənişli kurslar keçirilmişdir. 

Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının  “Daxili audit kurslarının keçirilməsi” bəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədilə, Kadr hazırlığı və ictimaiyyətlə əlaqə şöbəsi tərəfindən 
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müəssisələrə məktub göndərilmiş və olunan müraciətlər üzrə 2018-ci il 25 iyun tarixindən 
16 iyul tarixinədək və 2018-ci il 15 oktyabr tarixindən 8 noyabr tarixinədək “Daxili auditin 
əsasları” mövzusunda kurslar keçirilmişdir. Keçirilmiş kursların sonunda imtahan olmuş, 
imtahandan müvəffəq bal toplayan iştirakçılara sertifikatlar təqdim edilmişdir. 

 

Auditorlar Palatasının kadr hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq etdiyi qurumlarla 
və ali təhsil müəssisələri ilə birgə gördüyü işlər 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 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 ilə  audit və mühasibat-maliyyə sahələrində tədris üzrə sıx əməkdaşlıq edir. 

Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının “Maliyyə hesabatları hazırlayan şəxslərin ixtisas 
səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə ödənişli kursların təşkili” bəndinə müvafiq olaraq, şöbə  
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı 
ilə 2017-ci il 18 - 22 dekabr tarixlərində I qrup üzrə, 2018-ci il 22 – 26 yanvar tarixlərində 
II qrup üzrə, 2018-ci il 19 – 23 fevral tarixlərində III qrup üzrə “Maliyyə hesabatlarının 
hazırlanmasında beynəlxalq və milli standartların tətbiqinin təmin edilməsi” mövzusunda 
təlimlər keçirilmişdir. 

Təlimlərin 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, maliyyə hesabatlılığı sahəsində qabaqcıl təcrübənin tətbiqi və bu 
sahədə sahibkarlara öz töhfələrini verməkdən ibarətdir. 

Təlimlər “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan 
Respublikasındakı filialının, “Deloitte & Touche” MMC-nin, “Praysvoterhauskupers Audit 
Azərbaycan” MMC-nin, NNA Academy-nin, “Headstart İnternational” Tədris Mərkəzinin,  
"Barattson School of Business & Finance" Tədris Mərkəzinin beynəlxalq sertifikatlı peşəkar 
mütəxəssisləri və Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən Azərbaycan Respublikası 
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının binasında keçirilmişdir. 

Təlimdə “Azərsun” Holdinqi, “Aqrarkredit” Səhmdar Kredit Təşkilatını, “Turanbank” 
ASC-ni, “NABUCCO A&C” MMC-ni, “Green Tech" MMC-ni, “İnter-Tobacco” MMC-ni, “CN 
Co.LTD”  şirkətini, Bioloji Təbabət Klinikasını, Şamaxı Müalicə Diaqnostika Mərkəzini 
İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzini, “Azərbaycan İnşurans Brokinq” Sığorta Şirkəti, 
Bakı Nəqliyyat Departamentini, “Təmiz Qaz” MMC-ni, “Modern Group of Companies” 
MMC-ni, Grand Motors MMC-ni, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini, Azərbaycan 
Mikromaliyyə Assosiasiyasını, İmdad Audit MMC-ni, Veysəloğlu Qrup MMC-ni, Your 
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Equipment Supplier MMC-ni, Aqrarkredit BOKT-ı, Green Tech MMC-ni, Bakı Avrasiya 
Universitetini, Evrolift MMC-ni, Green Group Advertisingi, "Gosselin Mobility Baku" MMC-
ni, TuranBank-ı, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini (UNEC), AGBank-ı, Gravity-ni, 
Kercom LLC-ni, “İpək Yolu Sığorta” ASC-ni, Nabucco A&C-ni, MBA LTD MMC-ni təmsil 
edən 59 nəfər nümayəndə iştirak etmişdir. 

2018-ci il 24 yanvar tarixində I qrup üzrə, 2018-ci il 23 fevral tarixində II və III qrup 
üzrə Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyasında təlimdə iştirak edən şəxslərə sertifikatların təqdim edilməsi mərasimi 
keçirilmişdir. I, II və III qrup üzrə təqdimetmə mərasimində Azərbaycan Respublikası 
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının və Auditorlar Palatasının 
nümayəndələri çıxış etmiş, təlimi müvəffəqiyyətlə bitirmiş dinləyicilərə hər iki qurumun 
birgə təsdiq etdiyi sertifikatlar təqdim edilmişdir. Təqdimetmə mərasimində  «Azərbaycan 
Televiziya və Radio Verilişləri» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin və Azərbaycan Dövlət 
İnformasiya Agentliyinin nümayəndələri də iştirak etmişlər. Keçirilmiş tədbirlə əlaqədar 
Azərbaycan Dövlət Televiziya kanalının “Xəbərlər” bölməsində, AZƏRTAC, Bizimyol.info, 
REPORT.AZ internet səhifələrində məlumatlar yayımlanmışdır. 

Təlimlərin yüksək səviyyədə keçirilməsində əməyi olan "Ernst & Yanq Holdinqs 
(SiAyEs) Bi.Vi." şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialının,  “Barattson Shcool of 
Business and Finans” MMC-nin, “Deloitte & Touche” MMC-nin, “Praysvoterhauskupers 
Audit Azərbaycan” MMC-nin, “Headstart İnternational” Tədris Mərkəzinin, NNA Academy-
nin rəhbərliklərinə 2018-ci il 12 mart tarixində minnətdarlıq məktubu göndərilmişdir.  

2018-ci il 10 dekabr tarixindən 14 dekabr tarixinədək Auditorlar Palatası tərəfindən 
yeni kurslar keçirilmiş, müxtəlif təsərrüfat subyektlərindən 35 nəfər iştirak etmişdir. 2018-ci 
il 20 dekabr tarixində iştirak edən şəxslərə dinləyici sertifikatı təqdim edilmişdir. 

Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının “Ali təhsil müəssisələrində mühasibat uçotu və 
audit ixtisası üzrə kadrların hazırlanmasında peşəkar mühasiblərin və auditorların 
iştirakının genişləndirilməsi” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Kadr hazırlığı və 
ictimaiyyətlə əlaqə şöbəsi tərəfindən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) ilə 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası arasında 2017-ci il 28 noyabr tarixində 
imzalanmış Əməkdaşlıq Sazişinin müddəalarından irəli gələn vəzifələrin icrasını təmin 
etmək və Universitet rəhbərliyinin müraciəti əsasında kadrların hazırlanması, yenidən 
hazırlanması və ixtisaslarının artırılması, maliyyə, mühasibat uçotu və audit sahələrində 
elmi tədqiqatların aparılması, qarşılıqlı məsləhətləşmə və ekspertizaların həyata 
keçirilməsi, informasiya mübadiləsinin bərqərar edilməsi məqsədilə 2018-ci il 20 aprel 
tarixində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) “Maliyyə və mühasibatlıq” 
fakültəsinin dekanlığı və “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının professor, müəllim və 
tələbə heyətləri ilə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 
doktoru, professor Vahid Novruzovun görüşü keçirilmişdir. 

Görüşdə V.Novruzov “Şəffaflıq. Hesabatlılıq. Audit” mövzusunda geniş məruzə ilə 
çıxış etmişdir. Eyni zamanda tədbir iştirakçılarına Azərbaycan Respublikasının 
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prezidenti İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə ölkəmizdə son dövrlərdə aparılan 
iqtisadi islahatlar və struktur dəyişiklikləri, Auditorlar Palatası tərəfindən auditor 
xidmətinin tənzimlənməsi istiqamətində görülən işlər və ölkə Prezidentinin müstəqil 
auditə göstərdiyi böyük diqqət və qayğı barədə geniş məlumat verilmişdir. Sonda 
məruzə ətrafında müzakirələrə başlanılmış, universitetin professor, müəllim və tələbə 
heyətlərinin verdiyi suallar məruzəçi tərəfindən ətraflı cavablandırılmışdır. 

Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının “Gənclərin və qadınların auditor işinə daha 
geniş cəlb olunması” bəndinə müvafiq olaraq, auditor adı almaq üçün müraciət edən 
gənc və qadınların müraciətləri qəbul edilmiş və 2018-ci il 14-21 aprel, 18-25 avqust və 
15-22 dekabr tarixlərində imtahanlar keçirilmişdir. İl ərzində ümumi olaraq 50 nəfər gənc 
və qadın auditor adı almaq üçün imtahanlardan müvəffəq nəticə əldə etmişdir. 

Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının “Beynəlxalq tələblər nəzərə alınmaqla auditor adı 
almaq üçün meyarların təkmilləşdirilməsi üzrə “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa dəyişikliklərin layihələrinin hazırlanması” bəndinin icrası ilə 
əlaqədar sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri və Auditin hüquqi təminatı və dövlət 
orqanları ilə iş idarəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində, “Auditor xidməti haqqında” və 
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarında dəyişiklik edilməsi 
məqsədilə yeni qanun layihələri hazırlanmışdır. 

Palatanın 2018-ci il üzrə iş planının “PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində 
yoxlamalara cəlb edilən mütəxəssislər üçün təlimlərin keçirilməsi” bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədilə, Kadr hazırlığı və ictimaiyyətlə əlaqə şöbəsi tərəfindən 2018-ci il 
sentyabr-oktyabr aylarında keçirilməsi nəzərdə tutulan auditorların ixtisasartırma 
kurslarının tədris proqramına bölmə kimi əlavə olunaraq Palata Şurasının 2018-ci il 18 
may tarixli 300/3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

 
 

VIII. KONFRANSLAR, SİMPOZİUMLAR, SEMİNARLAR VƏ DİGƏR 
TƏDBİRLƏR 

 
Auditorlar Palatası tərəfindən 2018-ci ildə təşkil olunan konfranslar 

Ölkə Prezidentinin rəhbərliyi altında respublikamızda uğurla reallaşdırılan 
Azərbaycan iqtisadiyyatının durmadan inkişaf etməsi, ölkədə bir-birindən əzəmətli 
quruculuq planlarının, o cümlədən sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramlarının 
həyata keçirilməsi, mühüm regional layihələrin reallaşmasında dövlətimizin etibarlı 
investor kimi iştirak etməsi, büdcə-maliyyə nəzarətinin düzgün təşkili, şəffaflığın 
artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizənin aparılması, maliyyə vəsaitlərindən 
səmərəli istifadə olunması, idarəetmə sistemində və bütövlükdə iqtisadi-sosial həyatda 
şəffaflıq amilinə xüsusi önəm verilmişdir. 
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Bunları nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən 
2018-ci il 28 fevral tarixində “Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətində 
şəffaflıq” mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir. 

Konfransın açılışında Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, 
professor Vahid Novruzov, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, 
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, akademik Ziyad Səmədzadə, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Akif Musayev və Azərbaycan Respublikası 
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının vitse-prezidenti Vüqar 
Zeynalov, “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan 
Respublikasındakı filialının idarəedici partnyoru, Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının Şura üzvü İlqar Vəliyev, “Deloitte & Touche” MMC-nin direktoru, 
Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının prezidenti Nuran Kərimov, Azərbaycan Neft 
və Sənaye Universitetinin professoru Arif Hüseynov, “Beynəlxalq Təlim və Layihə 
Mərkəzi” MMC-nin icraçı direktoru Tariyel Dövlətov, Azərbaycan Professional Maliyyə 
Menecerlər Assosiasiyasının (APFM) prezidenti Nuriyyə Novruzova, Etika və intizam 
komissiyasının sədri, Sərbəst auditor İbiş Əliyev, “Azel-Audit” MMC-nin direktoru Elzadə 
Süleymanova, Standartlaşdırma və metodologiya üzrə komitənin sədri, “ANR Audit” 
MMC-nin direktoru Namiq Abbaslı, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şura 
üzvü, sərbəst auditor Altay Cəfərov, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov çıxış etdilər. 
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“Korporativ İdarəetmədə Hesabatlılıq və Şəffaflıq Problemləri” mövzusunda 
konfrans 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin şəffaflığın daha da 
artırılması və iqtisadi sahədə tam şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə “Biz dünyada 
mövcud olan ən müsbət, ən şəffaf praktikanı Azərbaycanda tətbiq etməliyik və bizim 
bütün maliyyə sistemimiz tam şəffaf mexanizm kimi işləməlidir” göstərişlərini rəhbər 
tutaraq Auditorlar Palatası və “Deloitte and Touche” MMC-nin təşkilatçılığı ilə 2018-ci il 
27 iyun tarixində  “Korporativ idarəetmədə hesabatlılıq və şəffaflıq problemləri” 
mövzusunda konfrans keçirilmişdir. 

Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd iqtisadi islahatların indiki mərhələsində 
hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması istiqamətində qabaqcıl 
korporativ idarəetmə metodlarının tətbiqi və yeni dövrün çağırışları nəzərə alınmaqla 
audit sistemini yenidən qurmaq məqsədi ilə Audit Komitələrinin təsirliliyini artırmaq, 
daxili audit qurumlarının fəaliyyətini gücləndirmək üzrə müvafiq müzakirələr aparmaq və 
mövcud problemlərin həllinə yönəlmiş tövsiyələrin hazırlanmasından ibarət olmuşdur. 

Konfransda Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 
doktoru, professor Vahid Novruzov və “Deloitte and Touche” MMC-nin direktoru Nuran 
Kərimov çıxış etmişlər. 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının baş icraçı direktorunun müavini Asim 
Zülfüqarov təmsil etdiyi qurumun fəaliyyəti barədə məlumat verərək diqqətə çatdırdı ki, 
bizim əsas hədəfimiz dünya standartlarına yaxınlaşmaq, bank sektorunun 
tənzimlənməsi üzrə baza standartlarına keçiddir. Hazırda tətbiq olunan standart Baza 1 
standartıdır. Bu standartın üzərində işlənilməsi üçün biz beynəlxalq audit şirkətləri ilə 
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əməkdaşlığımızı davam etdiririk. Baza Komitəsinə üzvlük üçün müraciət etmişik. Əsas 
tərəfdaşlarımız Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondudur. 

Çıxış edənlər ölkəmizdə şəffaflığın artırılmasında, iqtisadiyyatın inkişafında auditin 
əhəmiyyətli rolundan danışdılar. 

Konfransda Deloitte Oleq Şvırkovun "Müşahidə Şuralarının korporativ idarəetmədə 
artan rolu”, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyindən Tariyel Mirzəyevin, “Korporativ 
idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi səviyyəsinin qiymətləndirilməsi”, Auditorlar Palatasının 
Şurası yanında Korrupsiyaya, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə 
komitənin sədri, sərbəst auditor Üzeyir Fətiyevin “Daxili auditin korporativ idarəetmədə 
rolu”, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası   sədrinin elmi-metodik məsələlər 
üzrə müşaviri Nəcəf Talıbovun "Təsərrüfat subyektlərində audit komitələrinin 
yaradılmasının  normativ-hüquqi əsasları” mövzularında məruzələri dinlənilmiş və 
müzakirələr aparılmışdır.  
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“Turizm müəssisələrində şəffaflığın artırılması və hesabatlılığın 
təkmilləşdirilməsi məsələləri” mövzusunda regional seminar-müşavirə 

2018-ci il oktyabrın 26-da Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası və 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Xaçmaz 
şəhərində “Turizm müəssisələrində şəffaflığın artırılması və hesabatlılığın 
təkmilləşdirilməsi məsələləri” mövzusunda regional seminar-müşavirə keçirilmişdir. 

Tədbirə başlamamışdan öncə iştirakçılar ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini 
ziyarət etmişlər. Tədbirdə Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən və Xızı rayonlarının 
yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, müvafiq iqtisadi qurumların nümayəndələri və turizm 
müəssisələrinin rəhbərləri iştirak etmişlər. Seminar-müşavirədə bildirilmişdir ki, 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən iqtisadi inkişafın 
dayanıqlığını və davamlılığını təmin edə biləcək mühüm bir sənəd kimi dəyərləndirilən 
“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələri”ndə nəzərdə 
tutulmuş kompleks tədbirlər sırasında hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın 
artırılması xüsusi önəm daşıyır. Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının I müavini 
müasir dünyada turizmin hər bir ölkə üçün iqtisadiyyatın ən dinamik inkişaf edən 
sahələrindən biri sayıldığını qeyd edərək bildirmişdir ki, Azərbaycanda da bu sahənin 
inkişafına xüsusi qayğı ilə yanaşılır. Turizm sektorunun davamlı olaraq inkişaf etməsi və 
genişlənməsi bu sektoru sosial-iqtisadi tərəqqidə əsas aparıcı qüvvəyə çevirmişdir. 

Dövlət Turizm Agentliyinin nümayəndəsi son dövrlər ölkəmizdə turizm sahəsində 
aparılan genişmiqyaslı işlərin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, bu sahədə şəffaflığın 
artırılması üçün zəruri olan hesabatlılıq və uçota dair maarifləndirmənin, metodiki 
dəstəyin həyata keçirilməsinin vacibliyindən danışmışdır. 

Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzov 
seminarın əhəmiyyətindən söz açaraq bildirmişdir ki, turizm sahəsi yüksək inkişaf 
tempinə görə son yüzilliyin iqtisadi fenomeni kimi dəyərləndirilir. Dünya iqtisadiyyatında 
turizm yalnız neftçıxarma ilə rəqabətdədir. Son illərdə dünya iqtisadiyyatında turizmdən 
gələn gəlir avtomobil sənayesinin gəlirlərini üstələməkdədir. Təsadüfi deyil ki, turizm 
dünyada ümumi gəlirin 10 faizə qədərini təmin edir. Bu sahə valyuta daxilolmalarının və 
xarici əlaqələrin genişləndirilməsinin mühüm mənbəyi kimi daha böyük əhəmiyyət kəsb 
etməkdədir. Bir çox ölkələrdə, o cümlədən də Azərbaycanda mühüm sosial-iqtisadi 
əhəmiyyət kəsb edən sahə kimi turizm dövlətin diqqət mərkəzindədir. 1999-cu ildə 
“Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2002-ci ildə “Azərbaycan 
Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”, 2009-cu 
ildə isə “2009-2018-ci illərdə Azərbaycanda kurortların inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” 
qəbul olunmuşdur. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev 2011-ci ili ölkəmizdə “Turizm İli” 
elan etmişdir. 

Vahid Novruzov qeyd etmişdir ki, turizmin inkişafına yönəlmiş mühüm sənədlərdən 
biri də ölkə Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilən “Azərbaycan Respublikasında 
ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”dir. Prezidentin 
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müdrik dövlət quruculuğu siyasətinin və cəmiyyətimizin inkişafına xidmət göstərən 
iqtisadi strategiyanın bəhrəsi kimi qiymətləndirilən əhalinin real gəlirlərinin artması, milli 
valyutamızın digər valyutalara nisbətən stabil vəziyyəti, paytaxtda və regionlarda yüksək 
səviyyəli otellərin və müalicə mərkəzlərinin istifadəyə verilməsi, yeni abad yolların 
çəkilişi, viza rejiminin sadələşdirilməsi imkan verir ki, ölkəmizin turizm sahəsində dünya 
üzrə rəqabətqabiliyyətlilik göstəricisi sürətlə artsın. 2017-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası beynəlxalq reytinq cədvəlində ən çox irəliləyən (13 pillə) ölkə olmuşdur. 
Dünya Səyahətlər və Turizm Şurasının məlumatlarına görə, Azərbaycan 2010-2017-ci 
illərdə turizmin ən yüksək templə inkişaf etdiyi ölkələrin onluğuna daxil olmuşdur. Vahid 
Novruzov diqqətə çatdırmışdır ki, hər bir sahədə olduğu kimi, turizmdə də dayanıqlı 
inkişaf, ictimai etimad, sifarişçilərin, müştərilərin sayı həmin sahədə və ya müəssisədə 
mövcud olan şəffaflığın səviyyəsi ilə birbaşa əlaqədardır. Bu isə öz növbəsində uçotun 
və hesabatlılığın vəziyyəti ilə müəyyən olunur. 

Auditorlar Palatasının sədri bildirmişdir ki, Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin doqquz 
ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan 
iclasında Prezident İlham Əliyev xüsusi biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına dəstəyin 
vacibliyini bir daha vurğulayaraq demişdir: “Uçot sisteminin yaradılması prioritet 
məsələlərdən biridir... Əfsuslar olsun ki, biz müəyyən səbəblərə görə uçot sisteminin 
yaradılmasına çata bilməmişik. İndi bu sistem yaradılır... Korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı 
ən ciddi mübarizə aparılır və aparılacaqdır... Bu kompleks tədbirlər biznes mühitinin 
yaxşılaşdırılmasına öz dəstəyini verəcək. Sağlam rəqabətin təmin edilməsi üçün indi 
şərait yaradılır. İnhisarçılığa qarşı mübarizə çox ciddi xarakter alıbdır. Bir daha demək 
istəyirəm ki, bütün aidiyyəti qurumlar, özəl və dövlət şirkətləri mənim sözlərimdən nəticə 
çıxarsınlar”. 

Seminar-müşavirədə vurğulanmışdır ki, dünya təcrübəsinə əsasən şəffaflıq yüksək 
olan ölkələrə, sahələrə, müəssisələrə və xidmət obyektlərinə daha çox maraq göstərilir. 
Bu isə həmin sahələrdə mövsümiliyin azalmasına, iqtisadi-maliyyə göstəricilərinin 
yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxarır, bütövlükdə xidmətin yüksək rentabelli bir təsərrüfat 
subyektinə çevrilməsi üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Regional müşavirədə Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə 
müşaviri Nəcəf Talıbov, Maliyyə və təşkilati-texniki təminat idarəsinin rəisi Vəli Rəhimov, 
“Turizm müəssisələrində uçot, hesabatlılıq və audit”, Dövlət Turizm Agentliyinin 
nümayəndəsi Rüstəm Mehtizadə “Azərbaycanda turizmin ümumi vəziyyəti”, regionda 
fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin və digər maraqlı tərəflərin nümayəndələri isə 
“Regionda turizmin inkişaf perspektivləri” mövzusunda məruzə və çıxışlar etmişlər. 

Sonda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır. Tədbir AzTV, 
ARB  və AZƏRTAC-da geniş işıqlandırılmışdır.  
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Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının və üzvlərinin 2018-ci il ərzində iştirak 

etdikləri yerli tədbirlər:  
2018-ci il 28-29 aprel tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, 

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası, 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası, İqtisadi Resursların Öyrənilməsi İB, 
Azərbaycan Mühasiblər və Risk Peşəkarları Assosiasiyası (ARPA), Azərbaycan 
Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyası (APFM), İqtisadi Araşdırmalar və Tədris 
Mərkəzi, Gənc Mühasiblər Birliyi, Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi (ABTC) və 
Azərbaycan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “II Milli Mühasiblər Forumu” 
keçirilmişdir. 

Forumun məqsədlərinə mühasibat uçotu, eləcə də vergi qanunvericiliyi də daxil 
olmaqla aidiyyəti qanunvericilikdə baş vermiş yeniliklər və onların mahiyyəti barədə 
iştirakçıların məlumatlandırılması, qarşılıqlı fikir mübadiləsi əsasında mövcud problemlər 
və onların həll yollarının qarşılıqlı müzakirəsi, müasir beynəlxalq təcrübələrin tətbiqi 
imkanlarının birgə araşdırılması kimi məsələlər daxildir. 

2018-ci il 28 aprel tarixində II Milli Mühasiblər Forumunun açılışında çıxış edən 
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyasının Prezidenti Məmməd Musayev Azərbaycanda aparılan iqtisadi 
siyasətin əsas istiqamətləri barədə danışaraq bildirdi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 
qısa, orta və uzunmüddətli inkişaf hədəflərinin müəyyənləşdirildiyi "Milli iqtisadiyyat və 
iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə nəzərdə tutulmuş kompleks 
tədbirlər sırasında hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan ölkəmizdə maliyyə nəzarətinin, maliyyə və vergi 
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intizamının möhkəmləndirilməsi, maliyyə vəsaitlərindən istifadə olunmasında 
hesabatlılığın və şəffaflığın beynəlxalq standartlar əsasında yüksək səviyyədə 
qurulması ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi təqdirəlayiqdir. 

Forumun açılış mərasimində  Azərbaycan Respublikası  Vergilər Nazirinin I 
müavini Sahir Məmmədxanov, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, 
professor Vahid Novruzov,  Şamaxı rayon İcra Başçısının I müavini Qasım Qasımov, 
“Gilan Holdinq”in İdarə Heyətinin üzvü Fuad Kərimov, Azərbaycan Banklar 
Assosiasiyasının sədri Zakir Nuriyev, Türkiyənin Işık Universitetinin rektoru, professor 
Cemal İbiş, N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının direktoru Namiq Cəlilov, 
Rusiya Federasiyasının Dövlət Maliyyə Universitetitinin dekanı, professor Vladimir 
Avdiyskiy çıxış edərək tədbir iştirakçılarını təbrik etmiş və onlara uğurlar arzulamışlar. 
Natiqlər II Milli Mühasiblər Forumunun iqtisadi sektorda yeni çağırışlar üçün əlverişli 
platforma olacağına əminliklərini vurğulamışlar. 

Sonra Forumun plenar iclası öz işinə başladı və iclasın moderatoru Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 
Novruzov iştirakçıları bir daha salamlayaraq gündəlikdə olan məruzələri və onların 
müəlliflərini tanış etmişdir. İlk məruzəçi Türkiyə Respublikasının Işık Universitetinin 
rektoru, professor Cemal İbiş “Mühasebe ve Denetim: Türkiye Tecrübesi” mövzusunda, 
növbəti məruzəçi Rusiya Federasiyasının Dövlət Maliyyə Universitetinin dekanı, 
professor Vladimir Avdiyskiy “Нарушение бухгалтерской отчетностей финансово 
хозяйственной деятельности в целях отмывания доходов, полученных преступным 
путём и финансированию терроризма” mövzusunda geniş məruzələr ilə çıxış 
etmişlər.  Sonda Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzov “Şəffaflıq, 
Hesabatlılıq, Audit” mövzusunda öz məruzəsini dinləyicilərə çatdıraraq, ilk öncə, 
mövzunun aktuallığı, mövcud vəziyyət, problemin qoyuluşu, problemi yaradan səbəblər, 
beynəlxalq təcrübə, nəticə və təkliflər barədə geniş məlumat vermişdir. Sonra məruzələr 
ətrafında müzakirələrə başlanılmış, iştirakçıların verdiyi suallar məruzəçilər tərəfindən 
ətraflı cavablandırılmışdır. 

Tədbirin sonunda Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Azərbaycan 
Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi arasında birgə əməkdaşlığa dair Saziş 
imzalanmışdır. 

Forum sonra öz işini günün ikinci yarısında paralel sessiya iclaslarında davam 
etdirmişdir. 

Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid 
Novruzovun rəhbərliyi altında nümayəndələr: Palatanın Auditin təşkili və kadr hazırlığı 
idarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədov, sədrin köməkçisi İmam Baxış Zeynallı, Auditorlar 
Palatasının üzvləri, sərbəst auditorlar: Altay Cəfərov və Aftandil Əliyev iştirak etmişlər.  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) ilə Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası arasında 2017-ci il 28 noyabr tarixində imzalanmış Əməkdaşlıq 
Sazişinin müddəalarından irəli gələn vəzifələrin icrasını təmin etmək və Auditorlar 
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Palatasının 2018-ci il üzrə iş planının 4.8-ci “Ali təhsil müəssisələrində mühasibat uçotu 
və audit ixtisası üzrə kadrların hazırlanmasında peşəkar mühasiblərin və auditorların 
iştirakının genişləndirilməsi” bəndinə uyğun olaraq Universitet rəhbərliyinin müraciəti 
əsasında kadrların hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırılması, 
maliyyə, mühasibat uçotu və audit sahələrində elmi tədqiqatların aparılması, qarşılıqlı 
məsləhətləşmə və ekspertizaların həyata keçirilməsi, informasiya mübadiləsinin 
bərqərar edilməsi məqsədilə 2018-ci il 20 aprel tarixində Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin (UNEC) “Maliyyə və mühasibatlıq” fakültəsinin dekanlığı və “Mühasibat 
uçotu və audit” kafedrasının professor, müəllim və tələbə heyətləri ilə Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 
Novruzovun görüşü keçirilmişdir. 

Görüşdə V.Novruzov “Şəffaflıq. Hesabatlılıq. Audit” mövzusunda geniş məruzə ilə 
çıxış etmişdir. Eyni zamanda tədbir iştirakçılarına Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə son dövrlərdə aparılan iqtisadi 
islahatlar və struktur dəyişiklikləri, Auditorlar Palatası tərəfindən auditor xidmətinin 
tənzimlənməsi istiqamətində görülən işlər və ölkə Prezidentinin müstəqil auditə 
göstərdiyi böyük diqqət və qayğı barədə geniş məlumat verilmişdir. Sonda məruzə 
ətrafında müzakirələrə başlanılmış, universitetin professor, müəllim və tələbə 
heyətlərinin verdiyi suallar məruzəçi tərəfindən ətraflı cavablandırılmışdır. 

Tədbirdə Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzovun rəhbərliyi 
altında nümayəndələr: Palatanın Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinin rəisi Səbuhi 
Gülməmmədov və sədrin köməkçisi İmam Baxış Zeynallı iştirak etmişlər. 

   

  

  

Milli Aviasiya Akademiyasının dəvəti ilə Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik 
məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov, Maliyyə və təşkilati-texniki təminat idarəsinin 
rəisi Vəli Rəhimov və Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinin rəisi Səbuhi 
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Gülməmmədov Akademiyanın müəllim və tələbə heyəti ilə 2018-ci il 16 noyabr 
tarixində “Nəqliyyat təşkilatlarının maliyyə hesabatlılığının şəffaflılığının təmin 
olunmasında mühasibat uçotunun və auditinin rolu” mövzusunda təşkil edilmiş elmi 
seminarda iştirak etmişlər. 

Seminarı giriş sözü ilə Milli Aviasiya Akademiyasının “Dünya İqtisadiyyatı” 
kafedrasının müdiri, i.e.d., professor Səfər Pürhani açıq elan edərək tədbir iştirakçılarını 
salamlamış və seminarın əhəmiyyətindən danışmışdır. Daha sonra çıxış üçün Auditorlar 
Palatasının nümayəndələrinə söz verilmişdir. Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik 
məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov və Auditorlar Palatasının Maliyyə və təşkilati-
texniki taminat idarəsinin rəisi Vəli Rəhimov “Maliyyə hesabatlılığının şəffaflılığının təmin 
olunmasında mühasibat uçotunun və auditinin rolu” mövzusunda, Auditorlar Palatasının 
Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədov isə Kadr hazırlığı 
sahəsində Milli Aviasiya Akademiyası və Auditorlar Palatasının birgə görəcəyi 
məsələlər  ilə bağlı məruzə ilə çıxış etmişlər. 

Sonda hər iki qurum arasında əməkdaşlığa dair sənədin imzalanması barədə 
razılığa gəlinmişdir. Auditorlar Palatasının nümayəndələri dinləyiciləri maraqlandıran 
sualları cavablandırmışdır.          

 

 

 

  

Auditorlar Palatası əməkdaşlarının və üzvlərinin 2018-ci il ərzində iştirak 
etdikləri beynəlxalq tədbirlər 

Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti Dünya Bankının Maliyyə Hesabatlılığı 
üzrə İslahatlar Mərkəzi (CFRR) tərəfindən Şərq tərəfdaşlığı ölkələri üçün “STAREP” 
Proqramı çərçivəsində 2018-ci il 26-27 aprel tarixlərində Avstriyanın Vyana şəhərində 
təşkil edilmiş tədbirdə iştirak etmişdir. 

Dünya Bankının Maliyyə Hesabatlılığı üzrə İslahatlar Mərkəzi (CFRR) tərəfindən 
Şərq tərəfdaşlığı ölkələri üçün “STAREP” Proqramı çərçivəsində 2018-ci il 26-27 aprel 
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tarixlərində Avstriyanın Vyana şəhərində təşkil edilmiş "Audit keyfiyyətinin təminatı 
sistemlərinin inkişaf etdirilməsi: tendensiyalar və imkanlar" mövzusunda keçirilmiş 
seminarda Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzovun rəhbərlik etdiyi  nümayəndə 
heyəti – sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri  Nəcəf Talıbov,  Palata Şurası 
yanında Standartlaşdırma və metodologiya üzrə komitənin sədri Namiq Abbaslı 
və Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin sədr müavini Nazim Axundov iştirak etmişdir. 

Tədbirdə İsveçrə Federal audit nəzarəti orqanının, İngiltərə və Uelsin diplomlu 
mühasiblər İnstitutunun auditin keyfiyyətinə nəzarətlə bağlı geniş məruzələri dinlənilmiş, 
Makedoniya və Rumıniyanın bu sahədəki təcrübələri ilə tanış olunmuşdur.  

Seminar zamanı iştirakçı ölkələrin - Azərbaycan, Gürcüstan, Qırğızıstan, Ukrayna, 
Belarus və Moldova respublikalarının nümayəndə heyətləri öz ölkələrində olan auditin 
keyfiyyətinə nəzarət sistemlərinə dair təqdimatlar etmişlər. 

Tədbirdə “Azərbaycan Respublikasında auditin keyfiyyətinə nəzarət sistemi: 
mövcud vəziyyət və inkişaf istiqamətləri” mövzusunda məruzə  ilə çıxış edilmişdir. Çıxış 
zamanı tədbir iştirakçılarına ölkəmizdə son dövrlərdə aparılan iqtisadi islahatlar və 
struktur dəyişiklikləri, Auditorlar Palatası tərəfindən auditor xidmətinin tənzimlənməsi 
istiqamətində görülən işlər barədə geniş məlumat verilmiş, çoxsaylı suallar 
cavablandırılmışdır. 

 

 
2018-ci il 19-20 noyabr tarixlərində Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının həqiqi üzvü olduğu Avropa Mühasiblər 
və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) İllik Şura iclasında və EFAA-nın Avstriya 
Mühasiblər və Auditorlar Palatası (KSW) ilə birgə keçirdiyi “Kiçik və Orta Müəssisələr 
tərəfindən qeyri-maliyyə məlumatlarının təqdim edilməsi” mövzusunda keçirilən 
toplantıya Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti qatılmış və səfər proqramı 
çərçivəsində təşkil olunan müzakirələrdə Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov 
tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında auditin təşkili, tənzimlənməsi və keyfiyyətinə 
nəzarət sistemi: mövcud vəziyyət və inkişaf istiqamətləri” mövzusunda məruzə tədbir 
iştirakçılarının nəzərinə çatdırılmışdır. 

Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti Dünya Bankının Maliyyə Hesabatlılığı 
üzrə İslahatlar Mərkəzi (CFRR) tərəfindən 2018-ci il 27-29 noyabr tarixlərində Hofburq 
Konqres Mərkəzində Avropa İttifaqı Şurasının Avstriya Prezidentinin himayəsi altında 
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Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində Audit və Hesabatlılığın Gücləndirilməsi (STAREP) 
Proqramı çərçivəsində təşkil edilmiş “Yüksək keyfiyyətli maliyyə məlumatları və iqtisadi 
inteqrasiya” mövzusunda Nazirlər Konfransında və Mühasibat uçotu və Audit 
Standartları Təcrübə Birliyinin tədbirində iştirak etmişdir. 

Tədbirdə müvafiq beynəlxalq qurumların və Avropa İttifaqı təşkilatlarının 
mütəxəssisləri daxil olmaqla, 250-dən çox nümayəndə iştirak etmiş, ictimai və özəl 
sektorlarda hesabatlılığın Avropa Birliyinin və onun yaxın qonşularının, Qərbi Balkan və 
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində iqtisadi inteqrasiyasının dərinləşməsi məsələləri 
müzakirə edilmişdir.  

 Auditorlar Palatasının nümayəndə heyəti 2018-ci il 4-7 dekabr tarixlərində 
Qazaxıstan Respublikasının Almatı şəhərində Qazaxıstan auditinin 30 illiyinə, 
Qazaxıstan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasının 25 illiyinə və 
Palatanın Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) üzvlüyünün 20 illiyinə həsr 
olunmuş yubiley tədbirində iştirak etmişdir. 

Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov yubiley tədbirində təbrik nitqi və 
yubiley tədbiri çərçivəsində təşkil olunan “XXI əsrdə auditin inkişaf tendensiyaları - 
iqtisadiyyat və cəmiyyətə təsiri” adlı elmi-praktik konfransda “Auditdə müasir dövrün 
çağırışları” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzədə tədbir iştirakçılarına 
ölkəmizdə son dövrlərdə şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə 
istiqamətində görülən işlər və ölkə Prezidentinin müstəqil auditə göstərdiyi böyük diqqət 
və qayğı barədə geniş məlumat verilmişdir. 

Eyni zamanda, yubiley tədbirində iştirak edən digər xarici ölkələrin audit 
qurumlarının nümayəndələri ilə işgüzar görüşlər keçirilmiş və təcrübə mübadilələri 
aparılmışdır. 
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2018-сi il 24 oktyabr – 16 noyabr tarixlərində Hindistan Hökuməti tərəfindən 
maliyyələşdirilən Hindistanın Texniki və İqtisadi Əməkdaşlıq (“HTİƏ”) Proqramı 
çərçivəsində İnformasiya Sistemləri və Audit üzrə Beynəlxalq Mərkəzin Noida şəhərində 
təşkil etdiyi “Dövlət müəssisələrinin audit olunması” proqramında Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının təmsilçisi “PricewaterhouseCoopers Audit 
Azərbaycan” MMC-nin əməkdaşı, audit üzrə ekspert Tural Ağayev iştirak etmişdir. Təlim 
proqramında 60-dan çox sessiya ilə müşayiət olunan dörd həftəlik intensiv proqramda 
36 müxtəlif ölkədən 38 mütəxəssis iştirak etmiş, dövlət müəssisələrinin auditi 
istiqamətində mühazirələr, diskussiyalar, praktik təcrübə paylaşımı, beynəlxalq 
təcrübənin müzakirəsi aparılmışdır. Dövlət müəssisələrində qlobal trendlər, maliyyə 
hesabatlarının beynəlxalq standartları üzrə yeniliklər, onların müvafiq təsirləri, 
müəssisələrdən tələb olunan hesabatlılıq və maliyyə açıqlamaları, şəffaflıq məsələləri, 
korporativ idarəetmə, audit sahəsində müasir texnoloji yeniliklər, o cümlədən kompüter 
əsaslı audit üsulları müzakirə mövzularından olmuş, iştirakçılar öz təcrübələrini 
paylaşmışlar. Proqram çərçivəsində Tural Ağayev ölkəmizdə son dövrlərdə aparılan 
iqtisadi islahatlar və struktur dəyişiklikləri, Auditorlar Palatası tərəfindən auditor 
xidmətinin tənzimlənməsi istiqamətində görülən işlər və ölkə Prezidentinin müstəqil 
auditə göstərdiyi böyük diqqət və qayğı barədə geniş məlumat vermiş, habelə, 
Azərbaycan Respublikasında auditin təşkili, tənzimlənməsi, keyfiyyətinə nəzarət sistemi, 
mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri də daxil olmaqla görülən işlər, aparılan siyasət 
və mütəmadi təşkil olunan maarifləndirmə tədbirləri, o cümlədən əldə olunan müsbət 
nəticələr barədə konkret nümunələrlə proqram iştirakçılarının nəzərinə çatdırmışdır. 
2018-ci il 7 dekabr tarixində Hindistanın Azərbaycandakı səfiri cənab Sanjay Rana ilə 
görüşdə də proqramın əhəmiyyətliliyi və faydası, o cümlədən müqayisəli təcrübənin yerli 
mütəxəssislərlə də paylaşılması istiqamətində Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası tərəfindən müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi bir daha müzakirə mövzusu 
olmuşdur. 
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Seminarlar və “dəyirmi masa”lar 
Auditorlar Palatasında  2018-ci ilin 30 yanvar tarixində növbəti “dəyirmi masa” 

təşkil olunmuşdur. “Dəyirmi masa”da Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil idarəsinin 
rəisi Elnur İbrahimov tərəfindən “Hesabatlılığın təkmilləşdirilməsinə və şəffaflığın 
artırılmasına yönəlmiş təkliflərin Vergi Məcəlləsində və “Mühasibat uçotu haqqında” 
Qanunda əks etdirilməsi barədə” qanun layihəsi, Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin 
müdiri Yaşar Namazəliyev “2017-ci ildə auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) 
apardıqları auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal-təhlil”, sədrin 
elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov tərəfindən "Məcburi audit 
subyektlərinin maliyyə hesabatlarının və auditor rəylərinin ictimaiyyətə tam və vaxtında 
açıqlanması prosedurlarının hazırlanması və tətbiqi”   kimi məsələlər məruzə 
olunmuşdur. Məruzələr ətrafında geniş müzakirələr aparılmış və “dəyirmi masa” 
iştirakçıları tərəfindən konkret təkliflər verilmişdir. 

Auditorlar Palatasında 2018-ci il 23 yanvar tarixində Beynəlxalq Audit 
Standartlarına edilmiş dəyişikliklər barədə Auditorlar Palatasının üzvlərinin iştirakı ilə 
seminar keçirilmişdir. 

Seminarda Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf 
Talıbov, Beynəlxalq standartlar və metodiki təminat komitəsinin sədri, “ANR Audit” 
MMC-nin direktoru Namiq Abbaslı və Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri 
Yaşar Namazəliyev çıxış etmişlər. 

Mövzu ətrafında geniş müzakirələr və təcrübə mübadiləsi aparılmış, bir sıra izahlar 
verilmiş və qarşıda duran vəzifələrin icrasının yüksək peşəkarlıqla təmin edilməsi 
vurğulanmışdır. 

 

  

Ölkəmizdə şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ardıcıl 
olaraq həyata keçirilən tədbirlərin davamlı icrasını təmin etmək məqsədilə Auditorlar 
Palatasında beynəlxalq təcrübə əsasında daxili auditor kadrlarının hazırlanması 
məqsədilə “Daxili auditin əsasları” tədris kursu keçirilmişdir. Tədris Ali Audit 
Qurumlarının Beynəlxalq Sertifikatlı mütəxəssisi, Auditorlar Palatasının Şurası yanında 
Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə Komitənin sədri, sərbəst auditor 
Üzeyir Fətiyev tərəfindən aparılmışdır. 

Kurslarda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti  və İstehlakçıların 
Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətini, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-ni, “Azərişıq” 
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ASC-ni, “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC-ni  və Azərbaycan Universitetini təmsil edən 20 
nəfər nümayəndə iştirak etmişdir. 2018-ci il 5 yanvar tarixində Auditorlar Palatasında 
kursları müvəffəqiyyətlə bitirmiş şəxslərə sertifikatların təqdim edilməsi mərasimi 
keçirilmişdir. 

    

 
 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında  2018-ci ilin 16 fevral tarixində 
növbəti “dəyirmi masa” iclası keçirilmişdir. “Dəyirmi masa”da Auditorlar Palatasının sədri 
Vahid Novruzov “Dünya praktikasında məcburi audit problemləri” mövzusunda çıxış 
etmişdir. 

Daha sonra  sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri  N.Talıbov tərəfindən 
“Məcburi audit subyektləri üzrə auditdən keçmə meyarları” barədə məruzə təqdim 
olunmuşdur. Məruzə ətrafında müzakirələr aparılmış və “dəyirmi masa” iştirakçıları 
tərəfindən konkret təkliflər verilmişdir. "Dəyirmi masa"da həmçinin Auditorlar Palatasının 
fəaliyyətində mövcud olan digər aktual məsələlər ətrafında işgüzar fikir mübadiləsi 
aparılmışdır. 
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  2018-ci il 17-18 may  tarixlərində Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planının 
3.9-cu “Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlərin ixtisasartırmalarının təşkili” bəndinə əsasən 
Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlərin ixtisasartırmalarının təşkilinə dair seminar 
keçirilmişdir.  

Auditorlar Palatası Şurasının “Yeni fəaliəyyətə başlayan auditor təşkilatlarına və 
sərbəst auditorlara əməli köməklik göstərilməsi” barədə 2018-ci il 18 may tarixli 300/5 
saylı Qərarının 4-cü “Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinə (S.Gülməmmədov), sədrin 
elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova, Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinə 
(Y.Namazəliyev), Standartlaşdırma və metodologiya üzrə komitənin sədri, “ANR AUDİT” 
MMC-nin direktoru N.Abbaslıya tapşırılsın ki, yeni fəaliyyətə başlayan auditor 
təşkilatlarına və sərbəst auditorlara hər rüb üzrə müvafiq qrafikdə qeyd edilən 
mövzulara dair seminarların keçirilməsini təmin etsinlər” bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə Auditorlar Palatasında 2018-ci il 21 iyun tarixində yeni fəaliyyətə başlayan 
üzvlərə praktiki seminar keçirilmişdir. 

Auditorlar Palatası Şurasının “Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 
fəaliyyətini əks etdirən yarımillik (illik) hesabat forması və hesabatın tərtib edilməsinə 
dair Təlimat” barədə 2018-ci il 12 iyun tarixli 301/1 saylı qərarının 3-cü 
“Standartlaşdırma,  hesabatlılıq və təhlil idarəsinə (E.İbrahimov, R.Cəfərli) tapşırılsın 
ki, cari ilin iyun ayında sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin iştirakı 
ilə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların fəaliyyətini əks etdirən yarımillik (illik) 
hesabat forması və hesabatın tərtib edilməsinə dair Təlimat barədə seminarın 
keçirilməsini təmin etsin”  bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Auditorlar 
Palatasında 2018-ci il 28 iyun tarixində sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 
nümayəndələrinin iştirakı ilə seminar keçirilmişdir. 

Seminarda Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil idarəsinin rəisi E.İbrahimov 
tərəfindən yenidən işlənilmiş hesabat forması və hesabatın tərtib edilməsinə dair 
Təlimat barədə iştirakçılara geniş məlumat verilmiş, hesabatın doldurulma qaydası izah 
olunmuşdur. Sonda seminar iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır. 

Auditorlar Palatasında 2018-ci il 27 iyul tarixində növbəti “dəyirmi masa” iclası 
təşkil olunmuşdur. “Dəyirmi masa”nı giriş sözü ilə Auditorlar Palatasının sədri Vahid 
Novruzov açmış, “Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili 
nəzarət sisteminin səmərəliliyinin müəyyən edilməsi üzrə metodik vəsait”in Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 18 noyabr tarixli 2451 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq 
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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 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 Auditorlar Palatasının 2018-ci il 
üzrə iş planının 1.8.3-cü bəndlərinə uyğun olaraq hazırlandığını və əsas məqsədin 
PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin yaradılmasında auditor 
təşkilatlarına dəstək verməkdən ibarət olduğunu vurğulamışdır. Daha sonra sədrin elmi-
metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov tərəfindən “Metodik Vəsait”in layihəsi 
“dəyirmi masa” iştirakçılarına təqdim olunmuşdur. Məruzə ətrafında müzakirələr 
aparılmış və “dəyirmi masa” iştirakçıları olan Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri 
Qəşəm Bayramov, sərbəst auditor Nazim Axundov, Auditorlar Palatasının Auditin 
hüquqi təminatı və dövlət orqanları ilə iş idarəsinin rəisi Maarif Abbasov, 
Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil idarəsinin rəisi Elnur İbrahimov, Auditin 
keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri Yaşar Namazəliyev, “F.N. Audit Servis” MMC-nin 
direktor-auditoru Fuad Əliyev, eyni zamanda “Premier Audit Konsaltinq” MMC-nin 
nümayəndəsi Kənan Kərimov, “İmdad Audit” MMC-nin nümayəndəsi Yusif Həsənzadə 
tərəfindən konkret təkliflər verilmişdir. Sonda təkliflər nəzərə alınmaqla sənədin yenidən 
işlənib hazırlanmaqla Auditorlar Palatası Şurasının növbəti iclasına çıxarılması qərara 
alınmışdır. 

  

                                  
2018-ci il 25 sentyabr tarixində Auditorlar Palatasında növbəti “dəyirmi masa” iclası 

təşkil olunmuşdur. Auditorlar Palatasının sədri iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 
Novruzov “dəyirmi masa” iştirakçılarını salamlayaraq müzakirəyə çıxarılmış məsələnin 
aktuallığından, ölkə iqtisadiyyatında şəffaflığın artırılması və hesabatlılığın 
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təkmilləşdirilməsi üçün əhəmiyyətindən danışmışdır. Daha sonra məruzəçi qismində 
“İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi” üzrə metodik vəsaitin müəllifi, sərbəst auditor Altay 
Cəfərov hazırladığı metodik vəsaitin məqsədindən, strukturundan və tətbiq edilən 
proseduralardan  danışmış və bu sənəd hazırlanarkən idxal-ixrac əməliyyatlarının 
təsnifatı, gömrük qanunvericiliyi və digər qanunvericilik aktlarından istifadə olunmasını, 
xarici təcrübəni və layihəyə dair Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 
tərəfindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş təkliflərin də nəzərə alındığını vurğulayaraq 
həmin metodiki vəsaitin əhəmiyyəti barədə ətraflı məlumat vermişdir.   

Məruzə ətrafında müzakirələr aparılmış və “dəyirmi masa” iştirakçıları olan “İmdad 
Audit” MMC-nin direktoru İlham Süleymanov, “MB Audit” MMC-nin direktoru İslam 
Bayramov, sərbəst auditorlardan Vəli Kərimov və  Nazim Axundov, Auditorlar Palatası 
Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramov, sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri 
Nəcəf Talıbov,  Auditin hüquqi təminatı və dövlət orqanları ilə iş idarəsinin rəisi Maarif 
Abbasov  tərəfindən konkret təkliflər verilmişdir. Sonda təkliflər nəzərə alınmaqla 
sənədin yenidən işlənib hazırlanaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 
ilə birgə müzakirəsinin keçirilməsi qərara alınmışdır. 

  

 “Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı  Agentliyinin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
26 iyun tarixli 148 nömrəli Fərmanının 6.14-cü bəndinə uyğun olaraq, sahibkarlığın 
inkişafı siyasətinin əlaqələndirilməsi, KOB evlərində sahibkarlıq subyektlərində xidmət 
göstərilməsi zamanı dövlət qurumları ilə Agentlik arasında səmərəli əlaqələndirmənin və 
operativliyin təmin edilməsi məqsədi ilə  ”Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı  Agentliyi 
yanında daimi fəaliyyət göstərən Koordinasiya Qrupunun yaradılması haqqında” 2018-ci 
il 21 sentyabr tarixli 408 nömrəli qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı  Agentliyi yanında daimi fəaliyyət göstərən Koordinasiya Qrupunun 
tərkibi təsdiqlənmişdir. Həmin Koordinasiya Qrupunun üzvləri siyahısına Auditorlar 
Palatasının Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinin rəisi Gülməmmədov Səbuhi 
Yediyar oğlu da daxil edilmişdir. 

https://cabmin.gov.az/az/document/3055/ 
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Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası və Azərbaycan Dövlət Gömrük 
Komitəsinin işçi qrupunun görüşü keçirilmişdir  

Auditorlar Palatası tərəfindən Gömrük Məcəlləsinin tələblərinə uyğun və “Normativ 
hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun bəzi 
maddələri nəzərə alınaraq “İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik vəsait”in 
layihəsi hazırlanmışdır. Həmin layihənin birgə müzakirəsi üçün 2018-ci il 14 noyabr 
tarixində  Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsində işçi qrupu səviyyəsində görüş 
keçirilmişdir. Görüşdə Auditorlar Palatasının Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinin 
rəisi Səbuhi Gülməmmədov, Auditdə innovasiyaların tətbiqi idarəsinin rəisi Elnur 
İbrahimov və metodik vəsaitin müəllifi Auditorlar Palatasının Şura üzvü, sərbəst auditor 
Altay Cəfərov iştirak etmişdir. 

Görüşdə metodik vəsaitin müddəalarında nəzərdə tutulmuş bir çox məsələlərə dair 
fikir mübadiləsi aparılmış və əlavə təkliflər irəli sürülərək qəbul edilmişdir. 

Sonda Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası arasında əməkdaşlığa dair sənədin imzalanması razılığına gəlinmiş 
və xatirə şəkli çəkilmişdir. 

     

        
                        

  
            

      
    

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 beynəlxalq 
əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirir.  

Gürcüstanın Mühasiblər, Auditorlar və Məsləhətçilər Cəmiyyəti ilə 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası arasında yeni əməkdaşlığa dair 
razılıq əldə edilmişdir. 
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2018-ci il 1 may tarixində Gürcüstanın Mühasiblər, Auditorlar və Məsləhətçilər 
Cəmiyyətinin icraçı direktoru Giorgi Rusiaşvili ilə Auditorlar Palatasında görüş 
keçirilmişdir. 

Görüşdə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid 
Novruzov qonağı salamlamış və ona Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham 
Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə ölkəmizdə son dövrlərdə aparılan iqtisadi islahatlar və 
struktur dəyişiklikləri, Auditorlar Palatası tərəfindən auditor xidmətinin tənzimlənməsi 
istiqamətində görülən işlər və ölkə Prezidentinin müstəqil auditə göstərdiyi böyük diqqət 
və qayğı barədə geniş məlumat vermişdir. 

Görüş zamanı yeni təsis edilmiş  Gürcüstanın Mühasiblər, Auditorlar və 
Məsləhətçilər Cəmiyyətinin icraçı direktoru Giorgi Rusiaşvili qəbula görə öz təşəkkürünü 
bildirmiş və öncə yeni yaradılmış cəmiyyət haqqında geniş məlumat vermişdir. Sonra o 
qeyd etmişdir ki, bizim Azərbaycan auditorları ilə uzun müddətdir ki, işgüzar əlaqələrimiz 
mövcuddur və bu gün biz daha yeni bir əlaqələrin təməlini qoymaqla hər iki ölkənin audit 
qurumlarının işinin tənzimlənməsi istiqamətində xeyli işlər görmüş olacağıq. 

Sonra Gürcüstanın Mühasiblər, Auditorlar və Məsləhətçilər Cəmiyyəti ilə 
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) Azərbaycan təmsilçisi olan Auditorlar 
Palatası arasında səmərəli əməkdaşlığın qurulmasına və onun gələcək inkişaf 
perspektivlərinə, habelə IFAC qarşısında qoyulan üzvlük öhdəliklərinin yerinə 
yetirilməsinə dair işgüzar müzakirələr aparılmışdır. 

Müzakirə zamanı Gürcüstanın Mühasiblər, Auditorlar və Məsləhətçilər Cəmiyyəti 
Auditorlar Palatasının bundan sonra da sıx əməkdaşlığının davam etdirilməsi 
məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. 

Görüşdə Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramov, sədrin elmi-
metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov, Auditin təşkili və kadr hazırlığı 
idarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədov və sərbəst auditor Nazim Axundov iştirak 
etmişlər. 

Belarus Respublikası Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndə heyəti 
auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatasında işgüzar təcrübə keçmişlər. 

2018-ci il 19-22 sentyabr tarixlərində  Belarus Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 
rəhbərliyinin müraciəti əsasında əldə edilmiş razılığa əsasən, Belarus Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinin Mühasibat uçotu, hesabatlılıq və auditin tənzimlənməsi baş 
idarəsinin rəis müavini - Auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsi idarəsinin rəisi Olqa 
Taraseviç və Belarus Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Auditor fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi idarəsinin Audit metodologiyası şöbəsinin rəisi Yelena Kasperoviçdən 
ibarət səlahiyyətli nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatasında işgüzar səfərdə olmuşlar. 

Səfərin məqsədi Belarus Respublikasında Auditorlar Palatasının yaradılması üçün 
24 illik zəngin audit təcrübəsinə malik Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
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təcrübəsini öyrənmək və bu sahədə görülən geniş miqyaslı işlər barədə məlumat əldə 
etmək və məsləhətlər almaqdan ibarət olmuşdur. 

Gələn qonaqlar Auditorlar Palatasının normativ-hüquqi bazası ilə, habelə auditin 
tənzimlənməsinə dair çoxsaylı metodoloji materiallarla tanış olmuşlar. Yeni yaradılacaq 
Belarus Auditorlar Palatasının funksiya və vəzifələrinin yerinə yetirilməsində zəruri olan 
50-dək təlimat, tövsiyə, metodik göstəriş, qayda, sahəvi audit proqramları və digər 
sənədlər qonaqlara təqdim edilmişdir. Bu metodoloji dəstək auditin təşkili, auditorların 
akkreditasiyası və qeydiyyatı, aparılmış auditlərin keyfiyyətinə nəzarət, standartlaşdırma 
və norma yaratma, audit sahəsində hesabatlılıq, davamlı peşə təhsili və kadr hazırlığı, 
auditə ictimai nəzarətin təşkili sahələrində azərbaycanlı həmkarlarının qabaqcıl 
təcrübələrinin tətbiqi vasitəsilə onların gələcək fəaliyyətlərinə mühüm müsbət təsirini 
göstərəcəkdir. Qonaqlar tərəfindən Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
fəaliyyətinin planlaşdırılması, Əsasnaməsində nəzərdə tutulan vəzifələrin icrası, görülən 
işlər barədə dövri və illik hesabatlılıq, Palata Şurası yanında Komitələrlə, yerli və xarici 
tərəfdaşlarla, habelə beynəlxalq peşəkar qurumlarla əlaqələrə xüsusi diqqət yetirilmiş və 
bu müsbət təcrübə örnək kimi qəbul edilmişdir.    

 

 

 

Gürcüstan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Mühasibat uçotu, hesabatlılıq və 
auditə nəzarət  xidmətinin (SARAS) səlahiyyətli nümayəndə heyətinin işgüzar 
səfəri 

2018-ci il 8-10 noyabr tarixlərində SARAS-ın rəhbəri Yuri Dolidze və həmin 
xidmətin Audit və Peşəkar Təhsilə nəzarət idarəsinin rəhbəri Anzor Mzhavanadzedən 
ibarət səlahiyyətli nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatasında işgüzar səfərdə olmuşlar. 

Səfərin əsas məqsədi auditin keyfiyyətinə nəzarətə dair məsələlərin 
müzakirəsindən və bu sahədə təcrübə mübadiləsi aparılmasından ibarət olmuşdur. 

2018-ci il 8 noyabr tarixində Auditorlar Palatasında qonaqlarla Auditorlar 
Palatasının struktur bölmələrinin rəhbərlərinin, Auditorlar Palatasının Şurası yanında 
Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitəsinin üzvləri və keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlərin birgə 
görüşü keçirilmişdir. 
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X. XÜSUSİ KOMİSSİYALARIN VƏ KOMİTƏLƏRİN FƏALİYYƏTİ 
2018-ci ildə Palata Şurası yanında adları qeyd olunan  peşəkar auditorların rəhbərlik 

etdiyi aşağıdakı komitələr fəaliyyət göstərmişlər:  
 I. Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə – Vəli Kərimov, sərbəst auditor. 
 II. Etika və intizam komissiyası – İbiş Əliyev, sərbəst auditor. 
 III. Kadr hazırlığı və ictimaiyyətlə əlaqə üzrə komitə – Abbasəli Qurbanov, "Analitik-

Audit Konsaltinq" MMC-nin   direktoru, auditor. 
 IV. Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə komitə – Qurbanov Elçin,“VXA Audit” 

MMC-nin direktoru, auditor. 
 V.  Standartlaşdırma və metodologiya üzrə komitə – Namiq Abbaslı, “ANR Audit” 

MMC-nin direktoru, auditor.  
VI. Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitə – Lamiyə Bayramova, “L.B. Audit xidməti” MMC-

nin direktoru, auditor.  
VII. Milli auditə dəstək  və məcburi audit üzrə komitə – Zamin Hüseynov, “MAK 

Azərbaycan LTD” MMC-nin direktoru, auditor.   
VIII. Korrupsiyaya, 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.  

 
 

XI.  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AUDİTORLAR PALATASI 
ŞURASININ 2018-ci İL ƏRZİNDƏ KEÇİRDİYİ İCLASLAR HAQQINDA 

2018-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 12 iclası 
(fəaliyyətə başladığı dövrdən hesabat ilinin sonunadək üç yüz yeddi iclas) keçirilmişdir. 
Bunun üçün əvvəlcədən məruzəçilər tərəfindən hazırlanmış müvafiq qərar layihələri və 
onlara əlavələr toplanmış, onlara dair rəyçilər tərəfindən verilmiş rəylər alınmış və Şura 
iclasları üçün  hazırlanmışdır. Şura iclaslarında əsasən auditor fəaliyyətini tənzimləyən 
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normativ hüquqi sənədlərin, təlimatların, standartların və qaydaların müzakirəsi ilə 
əlaqədar qərarlar qəbul edilmişdir.   

Palata Şurasının 2018-ci il 12 yanvar tarixində keçirilən iki yüz doxsan yeddinci 
iclasında aşağıdakı məsələyə baxılmışdır: 

1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında yeni Komitələrin 
və Komissiyanın yaradılması və tərkiblərinin təsdiq edilməsi barədə. 

Palata Şurasının 2018-ci il 23 fevral tarixində keçirilən iki yüz doxsan səkkizinci 
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə fəaliyyətinin 
yekunlarına dair Hesabatı; 

2. 2017-ci ildə auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) apardıqları auditlərin 
keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal-təhlilin hazırlanması barədə; 

3. “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə 
kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2018-ci il üçün Plan-qrafik” barədə; 

4. Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqinin müəyyənləşdirilməsi barədə 
Qaydaya edilmiş əlavə və “dəyirmi masa”nın işində üzvlərin iştirakı barədə. 

Palata Şurasının 2018-ci il 16 aprel tarixində keçirilən iki yüz doxsan 
doqquzuncu iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və onun 
auditinin aparılması barədə; 

2. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2017-ci ilin yekunu üzrə təqdim 
edilmiş illik hesabatlara dair icmal-təhlilin və tövsiyələrin  hazırlanması; 

3. “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə 
nəzarət komitəsinin müfəttişlərinin siyahısı”nın təsdiqi barədə; 

4. “Şəfəq Audit Konsaltinq” MMC-nin apardığı auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarət 
yoxlamasının aparılması barədə; 

5. Xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanlarından istifadə edən auditor təşkilatlarının illik 
üzvlük haqlarına edilən güzəştin müddətinin uzadılması barədə. 

Palata Şurasının 2018-ci il 18 may tarixində keçirilən üç yüzüncü iclasında 
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların fəaliyyətini əks etdirən yarımillik (illik) 
hesabat forması və hesabatın tərtib edilməsinə dair təlimat barədə; 

2. 2017-ci ilin nəticələri üzrə auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi 
barədə; 

3. PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində yoxlamalara cəlb edilən mütəxəssislər üçün 
təlimlərin keçirilməsi barədə; 

4. Auditorlar Palatasının Şurası yanında Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə 
komitənin yeni tərkibi barədə; 

5. Yeni fəaliyyətə başlayan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara əməli 
köməklik göstərilməsi barədə; 
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6. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına “Fəxri üzv” qəbul edilməsi 
barədə;  

7. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planında 
dəyişikliklərin edilməsi barədə; 

8. Tənzimləyici təsirin təhlilinə dair illik planın hazırlanması və Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim olunması barədə. 

Palata Şurasının 2018-ci il 12 iyun tarixində keçirilən üç yüz birinci iclasında 
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. “Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların fəaliyyətlərini əks etdirən yarımillik 
(illik) hesabat forması və hesabatın tərtib edilməsinə dair Təlimat” barədə; 

2. 2018-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramının və qrafikinin 
layihəsinin hazırlanması barədə. 

Palata Şurasının 2018-ci il 4 iyul tarixində keçirilən üç yüz ikinci iclasında 
aşağıdakı məsələyə baxılmışdır: 

1. “L.B. Audit xidməti” MMC-nin apardığı auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq Audit 
Standartlarına uyğunluğunun yoxlanılmasının nəticələri barədə. 

Palata Şurasının 2018-ci il 13 avqust tarixində keçirilən üç yüz üçüncü iclasında 
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 
icazələrin qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan barədə; 

2. “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə nəzarət üzrə 
Apellyasiya Komissiyasının Əsasnaməsi” barədə. 

Palata Şurasının 2018-ci il 5 oktyabr tarixində keçirilən üç yüz dördüncü 
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidməti müqaviləsinin 
bağlanılmasına dair Auditorlar Palatasının məlumatlandırılması “Qaydası” və “Forması”nın 
müzakirəsi barədə; 

2. “Auditorun şəxsi kabineti” elektron portalının yaradılması barədə; 
3. Gürcüstanın “Mühasibat uçotu, Hesabatlılıq və Auditə Nəzarət Xidməti”nin rəhbəri 

Yuri Dolidzenin və nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri barədə. 
Palata Şurasının 2018-ci il 14 noyabr tarixində keçirilən üç yüz beşinci iclasında 

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
1. Avropa İttifaqının və Azərbaycanın auditor xidməti bazarlarının inkişafının 

müqayisəli monitorinqinə dair hazırlanmış təhlil-hesabat barədə; 
2. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2018-ci ilin I yarımilliyi üzrə 

təqdim edilmiş hesabatlara dair icmal-təhlilin və tövsiyələrin hazırlanması; 
3. Auditin keyfiyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair 

hesabat barədə; 
4. Autsorsinq xidmətlərinin genişləndirilməsi üzrə metodik tövsiyələrin hazırlanması 

barədə; 
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5. Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət sisteminin 
effektivliyinin müəyyən edilməsi üzrə metodik vəsaitin hazırlanması barədə; 

6. Nümunəvi firmadaxili audit standartlarının hazırlanması barədə; 
7. 2019-cu  il üçün Auditorlar Palatasının iş planının hazırlanması barədə. 
Palata Şurasının 2018-ci il 11 dekabr tarixində keçirilən üç yüz altıncı iclasında 

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üçün iş planı barədə; 
2. İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik vəsaitin hazırlanması barədə; 
3. Auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi razılığın (icazənin) müddəti başa 

çatmış auditorların auditor adı almaq üçün imtahanlarda iştirakı barədə. 
Palata Şurasının 2018-ci il 27 dekabr tarixində keçirilən üç yüz yeddinci 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş planı barədə; 
2. Azərbaycanda auditor xidmətinin müasir vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri 

mövzusunda keçirilmiş sosioloji sorğu barədə; 
3. Dələduzluq risklərinin qiymətləndirilməsi üzrə metodik vəsaitin hazırlanması 

barədə; 
4. Müflisləşmə mərhələsində olan müəssisələrin auditi üzrə metodik göstərişin 

hazırlanması barədə. 
 
 

XII. AUDİTORLAR 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 ödənilən üzvlük haqqı; 
- auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verən icazə almaq  üçün  keçirilən  

imtahanlarda  iştirak etmək  üçün  ödəniş haqqı; 
- kurslar üçün  ödəniş haqqı. 
Göstərilən  maliyyə mənbələrinə  uyğun  olaraq Auditorlar Palatasının gəliri 2018-ci 

ildə aşağıdakı  kimi olmuşdur: 
                                                                                                      Manatla 

                             Gəlir  mənbəyi Məbləğ 
Üzvlük  haqları 652 593,30 
 İxtisasartırma və imtahan gəlirləri  42 503,0 
Qrant və ianələr    1 500,0 
Nəşrlərdən       400,0 
                                   CƏMİ: 696 996,30 
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Beləliklə, 2017-ci illə (690 055,0 manat) müqayisədə, 2018-ci ildə 696 996,30 manat 
gəlir əldə  edilmişdir ki, bu da 1,01 % artım deməkdir. 

Auditorlar Palatası  2018-ci il ərzində Respublika büdcəsinə  2 984,59 manat, Dövlət  
Sosial Müdafiə Fonduna 72 334,44 manat məbləğində vəsait ödəmişdir. 2018-ci il ərzində 
Palatada  əməkdaşların orta siyahı  sayı 59 nəfər olmuş və onlara  322 878,95 manat  
məbləğində  əmək  haqqı və  mükafat ödənilmişdir. 

Beləliklə, 2018-ci ildə 688 823,49 manat xərc çəkilərək, Palata maliyyə-təsərrüfat  
fəaliyyətini 8 172,81 manat  mənfəətlə  başa  vurmuşdur. 

2017-ci il ilə müqayisədə 2018-ci il maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri  aşağıdakı 
cədvəldə və diaqramda  əksini  tapmışdır:  

                                                                                                               Manatla 
İllər Gəlir Xərc Mənfəət/Zərər 

2017 690 055,0 881 076,0 -191 021,0 
2018 696 996,30 688 823,49        8 172,81 

 
 

 
 
 

 

690 055,0 
696 996,3 

881 076,0 
 

688 823,49 

-191 021,0 
 

8 172,81 

-100000 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

2017 2018 
 

 

Gəlir 
Xərc 

Mənfəət/Zərər 
 

60 
 



 
 
 
 

61 
 



 
 
 
 
 

62 
 



 63 
 



XIII. İNFORMASİYA-TƏBLİĞAT VƏ NƏŞRİYYAT FƏALİYYƏTİ 
 
“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının təşkilatçılığı və iştirakı ilə auditin 

aktual problemləri üzrə keçirilən konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların, 
seminarların və digər tədbirlərin nəticələri haqqında 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. 

Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 
Novruzovun  "Yeni Azərbaycan"  qəzetinin 2018-ci il 27 yanvar tarixli nömrəsində 
"Davosda Azərbaycanın növbəti uğuru" adlı məqaləsi dərc olunmuşdur. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 48-ci “Davos Dünya İqtisadi Forumu” çərçivəsində keçirdiyi 
çoxsaylı görüşlər, “Strateji baxış: Avrasiya” mövzusunda interaktiv iclasda çıxışı analitiklər 
tərəfindən geniş şərh olunmuşdur. Azərbaycan reallıqlarının Davos Forumu kimi mötəbər 
tribunadan səsləndirilməsi mühüm əhəmiyyətə malik hadisə kimi dəyərləndirilmişdir. 
Məqalədə Azərbaycan Prezidentinin Davos Forumunda davamlı iştirakının ölkəmizin 
beynəlxalq nüfuzuna müsbət təsirindən, əldə edilən uğurlardan, bu beynəlxalq qurumla 
əlaqələrin daha da genişlənərək keyfiyyətcə yeni mərhələyə çatmasından və digər aktual 
məqamlardan bəhs olunmuşdur. 

Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 
Novruzovun   "Azərbaycan" qəzetinin 2018-ci il 25 may tarixli nömrəsində "Prezident İlham 
Əliyevin iqtisadi siyasətində şəffaflıq" adlı məqaləsi dərc olunmuşdur. Məqalədə ölkəmizdə 
uğurla aparılan iqtisadi siyasətdə şəffaflığa və hesabatlılığa verilən önəm  və bu sahədə 
əldə olunan uğurlar ətraflı təhlil edilmişdir.  

Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramovun, sədrin elmi-metodik 
məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbovun və Auditin təşkili və kadr hazırlığı idarəsinin  rəisi 
Səbuhi Gülməmmədovun “İqtisadiyyat” qəzetinin 2018-ci il 17-23 may tarixli nömrəsində 
“Azərbaycan auditi – 2017” adlı birgə məqaləsi dərc olunmuşdur. 

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, metodik 
vəsaitlərin, təlimat, qayda, məlumat və təbliğat xarakterli materialların nəşr etdirilməsi üzrə  
tədbirlərin icrasını təmin etmək  məqsədilə aşağıdakı  işlər görülmüşdür: 

•  Sərbəst auditorların, auditor təşkilatlarının və xarici auditor təşkilatlarının 
filiallarının (və ya nümayəndəliklərinin) fəaliyyətini əks etdirən yarımillik (illik) 
hesabat formasına və ona əlavəyə dəyişiklik edilməsinə dair təlimat (Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 12 iyun tarixli 301/1 nömrəli qərarı 
ilə təsdiq edilmişdir). 

 (http://audit.gov.az/uploads/Shura_300_1_telimat.pdf) 
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•  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə nəzarət üzrə 
Apellyasiya Komissiyasının ƏSASNAMƏSİ (Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası Şurasının 2018-ci il 13 avqust tarixli 303/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir). 

(http://audit.gov.az/uploads/Shura_303_2_esasname.pdf) 
 
•  Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidməti 

müqaviləsinin bağlanılmasına dair Auditorlar Palatasının məlumatlandırılması 
QAYDASI (Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 05 oktyabr 
tarixli 304/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir). 

(http://audit.gov.az/uploads/Shura_304_1_qayda.pdf) 
 
•  “Avropa İttifaqının və Azərbaycan Respublikasının auditor xidməti 

bazarlarının inkişafının müqayisəli monitorinqinə dair təhlil-hesabat” (Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 14 noyabr tarixli 305/1 nömrəli qərarı 
ilə bəyənilmişdir). 

 
•  Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2018-ci ilin I yarımilliyi 

üzrə təqdim edilmiş hesabatlara dair icmal-təhlil və tövsiyələr (Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 14 noyabr tarixli 305/2 nömrəli qərarı 
ilə nəzərə alınmışdır). 

(http://audit.gov.az/uploads/Icmal_tehlil_2018_yarimil.pdf) 
 
• Auditin keyfiyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsinin təkmilləşdirilməsi” 

bəndinin icrası ilə əlaqədar təqdim edilmiş material (Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 14 noyabr tarixli 305/3 nömrəli qərarı ilə 
bəyənilmişdir). 

 
• "Autsorsinq xidmətlərinin genişləndirilməsi üzrə Metodik Tövsiyələr” 

(Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 14 noyabr tarixli 305/4 
nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir). 

 
•  “Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət 

sisteminin səmərəliliyinin müəyyən edilməsi üzrə METODİK VƏSAİT”  (Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 14 noyabr tarixli 305/5 nömrəli qərarı 
ilə bəyənilmişdir). 

(http://audit.gov.az/uploads/shura_305_5_metodik_vesait.pdf) 
 
•  Nümunəvi FİRMADAXİLİ AUDİT STANDARTI "AUDİT SEÇMƏSİ" (Azərbaycan 

Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 14 noyabr tarixli 305/6 nömrəli qərarı 
ilə bəyənilmişdir). 
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•  İDXAL-İXRAC ƏMƏLİYYATLARININ AUDİTİ ÜZRƏ METODİK VƏSAİT 

(Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 11 dekabr tarixli 
306/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir). 

(http://audit.gov.az/uploads/metodik_vesait_2019.pdf) 
 
• Dələduzluq risklərinin qiymətləndirilməsi üzrə metodik vəsait (Azərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il  27 dekabr tarixli 307/3 nömrəli 
qərarı ilə nəzərə alınmışdır). 

 
•  Auditor təşkilatları və sərbəst auditorların müflisləşmə zamanı aparılan audit 

işinin təşkili üzrə metodik göstəriş (Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
Şurasının 2018-ci il 27 dekabr tarixli 307/4 nömrəli qərarı ilə nəzərə alınmışdır). 

 
•  Azərbaycanda auditor xidmətinin müasir vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri” 

mövzusunda keçirilmiş sosioloji sorğunun nəticələri barədə icmal-təhlil (Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 27 dekabr tarixli 307/2 nömrəli 
qərarı ilə bəyənilmişdir). 

Palatanın "Audit.gov.az" internet səhifəsi təkmilləşdirilmiş, mövcud olan 
"Haqqımızda", "Üzvlər", "Qanunvericilik", "Standartlar", "Beynəlxalq əlaqələr", 
"Partnyorlar", "Auditorlar Palatasının komitələri", "Nəşrlər" , "Kitab və təlimatlar”, “Tezis və 
məqalələr”,  "Elektron xidmət", "Dövlət proqramlarında iştirak", "Etika üzrə hesabatlar", 
"İctimaiyyətlə əlaqə", "Keyfiyyətə nəzarət", "Sorğu" və digər bölmələr müntəzəm 
yenilənmişdir.  IFAC, EFAA və digər beynəlxalq qurumların yeniliklərinin Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi" bəndlərinin icrası ilə əlaqədar Palatanın internet səhifəsinə 143 
məlumat, xəbər və digər materiallar yerləşdirilmişdir. 

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

Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabatın nəşr 
olunması, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına və aidiyyatı 
qurumlara təqdim edilməsi təmin edilmişdir. 

Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarını əks etdirən hesabatın 
ictimaiyyətə açıqlanması məqsədilə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi 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) göndərilməsi və  Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi 
təmin edilmişdir. 

(http://audit.gov.az/uploads/Hesabat_illik_2017.pdf) 
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Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin müntəzəm məlumatlandırılması  
ilə əlaqədar 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  
• 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://www.fiu.az/aze/auditorlar-palatasi/ 
• http://www.bizimyol.info/az/ 
• http://transparency.az 
• https://www.muhasib.az/ 
• http://renkinq.az/ 
• http://marja.az 
• http://headstart-international.com 
• http://banker.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/ 
• http://lib.bbu.edu.az 
• http://millibyte.az/ 
• digər linklər. 
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