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hər şeyə qadirdir”.   

Heydər ƏLİYEv 

“Audit  sisteminin  beynəlxalq

təcrübə  və standartlar əsasında

təkmilləşdirilnməsi ölkə iqti-

sadiyyatında  maliyyə  şəffaflığını,

büdcə vəsaitlərindən təyinatına

uyğun istifadəni təmin etməklə,

Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin 

möhkəmlənməsinə xidmət edir”. 

İlham ƏLİYEv,

Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti 



Son onillik kimi, 2012-ci il də ölkəmizin davamlı və çoxşaxəli  inkişafı istiqamətində görülmüş

genişmiqyaslı işlərlə, əldə olunmuş uğurlarla yadda qalmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə müsbət imicinin daha da

möhkəmlənməsi, iqtisadi inkişafın davamlılığı və diversifikasiyasının sürətləndirilməsi, yeni müəs-

sisələrin yaradılması, minlərlə iş yerinin açılması, səhiyyə, təhsil və digər sahələrdə qazanılmış

nailiyyətlər, əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəlməsi 2012-ci ilin səciyyəvi cəhətləridir.

Şəffalığın təmin olunmasında sivil maliyyə nəzarətinin, o cümlədən auditin rolu möhtərəm Prezi-

dentimiz İlham Əliyevin məruzə və çıxışlarında mütəmadi olaraq  vurğulanmış, vacibliyi

göstərilmişdir. Buna misal olaraq, ölkə rəhbərinin aşağıdakı fikrini xatırlamaq olar: "Audit sisteminin

beynəlxalq təcrübə və standartlar əsasında təkmilləşdirilməsi ölkə iqtisadiyyatında maliyyə şəffaflığını,

büdcə vəsaitlərindən təyinatına uyğun istifadəni təmin etməklə, Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin

möhkəmləndirilməsinə xidmət edir".  Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası auditor xidmə-

tinin dövlət tənzimlənməsini və inkişafını təşkil edən, mülkiyyətçilərin əmlak hüquqlarını, dövlətin,

təsərrüfat subyektlərinin və auditorların mənafelərini müdafiə edən, öz fəaliyyətində respublikanın

qanunvericilik aktlarından irəli gələn tələblərə sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən riayət

olunmasına nəzarət edən müstəqil maliyyə orqanı olmaqla, iqtisadi sahədə üzərinə düşən, habelə “Açıq

Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda və “Korrupsiyaya qarşı

mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası

üzrə davamlı səylərini  ötən il də ardıcıl davam etdirmişdir.

Bu istiqamətdəki fəaliyyətimizin əks olunduğu illik hesabatı təqdim edirik.

Vahid NOVRUZOV, 

Azərbaycan  Respublikası  Auditorlar  Palatasının  sədri, 

iqtisad  elmləri  doktoru,  professor 
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Azərbaycanda nəzarət sisteminin təkmil-

ləşdirilməsi və nəzarət mexanizm-lərinin bazar

iqtisadiyyatının xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırıl-

ması ulu öndərimiz Heydər  Əliyevin dövlət qu-

ruculuğu siyasətində daim diqqət mərkəzində

saxlanılan məsələlərdən biri olmuşdur. Xüsusi

qeyd olunmalıdır ki, Heydər Əliyevin iqtisadi

siyasətində əsassız və qanunsuz yoxlama və mü-

daxilə halları ilə audit arasında hüquqi sədd çə -

kilmiş, birincilərə, yəni qanunsuz yoxlamalara

qadağa qoyulduğu halda, auditin əhəmiyyəti və

inkişafının zəruriliyi dəfələrlə vurğulanmışdır.

Müstəqillik dövründə Azərbaycan  Respub-

likasında aparılan iqtisadi islahatlar çərçivəsində

bütövlükdə maliyyə nəzarəti sisteminin, o cüm-

lədən auditin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırıl-

ması sahəsində mühüm addımlar atılmışdır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən

imzalanmış 1994-cü il 16 sentyabr tarixli “Au-

ditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respub-

likası Qanununun qəbul edilməsi ilə ölkəmizdə

auditor xidmətinin hüquqi əsası qoyulmuşdur.

Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların və xarici

ölkələrin audit qurumlarının dəfələrlə yüksək

qiymət verdiyi bu qanun ölkəmizdə auditor xid-

mətinin təşəkkül tapmasında və inkişafında

əvəzsiz rol oynamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında

ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən islahatlar və

uzaqgörən iqtisadi siyasət nəticəsində 2012-ci

ildə ölkə iqtisadiyyatının inkişafı davam etmiş,

ümumi daxili məhsul, əsas kapitala yönəldilmiş

vəsaitlər, dövlət büdcəsinin gəlirləri, əhalinin

gəlirləri əhəmiyyətli dərəcədə artmış, işsizlik və

yoxsulluq minimum həddədək azalmışdır. Bu,

ölkə Prezidentinin möhkəm siyasi iradəsinin,

ölkədə biznes mühitinin əhəmiyyətli dərəcədə

yaxşılaşdırılması üzrə hökumət qarşısında qoy-

duğu vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsinin

məntiqi yekunudur. Görülmüş ardıcıl və

məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsində sahibkarlıq

fəaliyyətində mühüm inkişaf müşahidə olunmuş,

iqtisadiyyatın liberallaşmasının dərinləşdirilməsi

istiqamətində ciddi nailiyyətlər əldə edilmişdir.

Eyni zamanda, iqtisadi yüksəliş əhalinin rifah

səviyyəsinin artması üçün görülən konkret təd-

birlər, struktur-texnoloji müasirləşmənin həyata

keçirilməsi və ölkənin rəqabət üstünlükləri

sayəsində təmin edilmişdir. Sosial-iqtisadi
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inkişafda yeni nailiyyətlərin əldə edilməsi isla-

hatların  ardıcıl  aparılması,  şəffaflığın  təmin

olunması, iqtisadiyyatın müasirləşməsi, sosial

dəyişikliklərin keçirilməsinə kompleks yanaşma

zəminində baş vermişdir. 

Müasir şəraitdə Azərbaycanda iqtsiadi

inkişafı səciyyələndirən xüsusiyyətlərdən biri də

dövlət başçısı cənab İlham  Əliyevin gündəlik

diqqət və qayğısı  sayəsində idarəetmə siste-

mində ardıcıl struktur islahatlarının aparılması

və  makroiqtisadi sabitliyin əldə olunmasıdır.

Belə bir şəraitdə iqtisadi  təhlükəsizliyin təmin

edilməsi və mövcud imkanlardan daha səmərəli

istifadə  olunması, idarəetmədə nəzarət amilinin

təkmilləşdirilməsi və gücləndirilməsi  mühüm

əhəmiyyət kəsb edir. Bu onunla əlaqədardır ki,

demokratiyanın  inkişafı, əhalinin hüquqi

müdafiəsinin artırılması şəraitində hər bir ölkədə

maliyyə resurslarından istifadənin  şəffaflığını

təmin etmək  iqtidarında olan səmərəli  maliyyə

nəzarəti sistemi iqtisadi demokratiyanın mühüm

ünsürlərindən birinə çevrilir. 

Bunlar ölkədə bazar infrastrukturlarının, o

cümlədən bütün dünyada maliyyə nəzarətinin

sivil forması kimi qəbul edilən auditor xidmə-

tinin inkişafı üçün də yeni imkanlar açmışdır.

“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan

Res publikasının Qanununa əsasən, ölkədə audi-

tor xidmətinin dövlət tənzimlənməsini təşkil

etmək, bu sahədə olan və Azərbaycan Respub-

likasında auditor xidmətinin inkişafına və tək-

milləşdirilməsinə yönəlmiş müvafiq normativ

aktların layihələrini, tədbirlər sistemini hazırla-

maq, dövlətin, təsərrüfat subyektlərinin və audi-

torların mənafelərini müdafiə etmək, öz fəaliy -

yətində qanunvericilik aktlarından və normativ

hüquqi aktlardan irəli gələn tələblərə auditorlar

tərəfindən riayət edilməsinə nəzarət etmək

məqsədilə yaradılmış və 1996-cı ilin 5 aprel ta -

rixindən fəaliyyətə başlamış Azərbaycan Res -

publikasının Auditorlar Palatasının ötən illər

ərzindəki intensiv fəaliyyəti sayəsində Azərbay-

canda milli audit sistemi formalaşmış, auditor

xidmətlərinin həcmi və əhatə dairəsi əhəmiyyətli

dərəcədə yüksəlmiş, şəffaflığın artırılmasında,

korrupsiyaya qarşı mübarizədə və bütövlükdə

ölkə iqtisadiyyatının inkişafında auditin rolu

əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.

Respublikada 1996-2012-ci illərdə qəbul

edilmiş 200-dək normativ hüquqi aktda – qanun

və məcəllələrdə, dövlət başçısının imzaladığı fər-

man və sərəncamlarda müstəqil auditor xidməti

bazar infrastrukturunun elementi və idarəetmə

sisteminin mühüm vəsiləsi kimi təsbit olunmuş,

Palata tərəfindən ölkə ərazisində auditor xidmə-

tinin təşkilinə, inkişafına və təkmilləşdirilməsinə

yönəldilmiş normativ aktlar, tədbirlər sistemi

hazırlamaq, dövlətin, təsərrüfat subyektlərinin və

auditorların mənafeyinin müdafiəsini təmin

etmək, auditorların fəaliyyətinə nəzarət etmək

istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçi -

rilmişdir.

1996-2012-ci illərdə Palata tərəfindən ölkə

ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq

üçün 430-dan artıq fiziki və hüquqi şəxsə, o

cümlədən 14 xarici hüquqi şəxsə lisenziya ve -

rilmişdir. Hazırda Bakı, Naxçıvan, Sumqayıt,

Gəncə, Lənkəran, Şəmkir və Beyləqan şəhər-

lərində 51 auditor təşkilatı (o cümlədən 3 xarici

auditor təşkilatının filial və ya nümayəndəliyi),

sadalanan ünvanlarda, habelə Abşeron, Cəlil-

abad, Zaqatala, Biləsuvar, Göygöl və Şərur ra -

yonlarında fərdi sahibkar kimi  44 sərbəst auditor

fəaliyyət göstərir.

Palatanın məqsədyönlü səyləri nəticəsində

son 16 ildə ölkədə auditor xidmətlərinin gös -

tərilməsinə dair yerinə yetirilmiş müqavilələrin

sayı 21 dəfə, xidmətin həcmi isə 35 dəfəyə qədər

artmışdır.

Palatanın 16 illik fəaliyyəti müddətində üzv -
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lərinin və əməkdaşlarının qüvvəsi ilə hazırla-

naraq nəşr etdirilmiş 40-dan çox müxtəlif

ədəbiyyat - “Audit. İzahlı lüğət” və  “Auditin

əsasları”  adlı  kütləvi nəşrlər, ali məktəblər üçün

“Audit” dərs vəsaiti (iki nəşri), “Audit: Qanun-

vericilik və normativ sənədlər” toplusu (6

cilddə), “Azərbaycanda audit: təşəkküldən

inkişafa doğru (1996-2001-ci illər)”, “Azərbay-

can auditi” və “15 il dövlətin, mülkiyyətçilərin

və auditorların mənafeləri keşiyində” icmal-

məlumat kitabları, “Daxili audit” tədris-praktika

vəsaiti və “Daxili audit” dərs vəsaiti, “Azərbay-

canın milli audit standartları”, “Daxili audit stan-

dartları” və “Sahəvi auditlərin aparılmasına dair

proqramlar”  (üç nəşri) topluları, “Auditorların

Peşə Etikası  Məcəlləsi”, "Şəffaflığın artırıl-

masında beynəlxalq maliyyə hesabatları və  audit

standartlarının tətbiqi problemləri", "Müasir

şəraitdə şəffaflığın artırılmasında auditin rolu”,

"Daxili audit: reallıqlar və perspektivlər" ki -

tabları, tematik yaddaş-bukletlər, habelə Bey -

nəlxalq Mühasiblər Federasiyası ilə Auditorlar

Palatası arasında imzalanmış 2008-ci il 21 aprel

tarixli və 2011-ci il 26 may tarixli memorandum-

lara əsasən ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tər-

cümə olunaraq nəşr edilmiş “Peşəkar Müha -

siblərin Etika Məcəlləsi. Beynəlxalq audit stan-

dartları”, “1 saylı beynəlxalq keyfiyyətə nəzarət

standartı”, “Kiçik və orta müəssisələr üçün key-

fiyyətə nəzarət üzrə  Təlimat”, “8 saylı beynəl -

xalq təhsil standartı (BTS 8)”: “Audit mü -

təxəssislərinin səriştəliliyinə dair Tələblər“

kitabları təkcə auditorlar və audit mütəxəssisləri

üçün deyil, həm də iqtisadiyyat profilli təhsil

müəssisələrinin professor-müəllim heyətləri,

tələbə, magistrant və doktorantları üçün gərəkli

bilik mənbəyi rolunu oynayır. “Peşəkar Müha -

sib lərin Etika Məcəlləsi. Beynəlxalq audit stan-

dartları” kitabının nəşri “Şəffaflığın artırılması

və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strate-

giya”da nəzərdə tutulmuş və 2007-2011-ci illər

ərzində həyata keçirilməli olan korrupsiyaya

qarşı mübarizə sahəsində mühüm tədbirlərdən

daha birinin icrasına – 2010-cu il yanvarın    1-

dən  ölkədə beynəlxalq audit  standartlarının  tət-

biqinə keçməyə imkan yaratmışdır.

2012-ci ildə Auditorlar Palatasının təşəb-

büsçüsü və təşkilatçılarından biri olaraq, həm

ölkə daxilində və həm də onun hüdudlarından

kənarda yüksək qiymətləndirilmiş bir neçə irim-

iqyaslı tədbir, o cümlədən 15-16 mart tarix -

lərində Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Ru -

mıniya Maliyyə Auditorları Palatası, Rusiya Au-

ditorlar Kollegiyası, Qazaxıstan Respublikasının

Auditorlar Palatası və Azərbaycan Universite-

tinin ilə birgə “Müasir şəraitdə şəffaflığın artırıl-

masında auditin rolu” mövzusunda bey nəlxalq

elmi-praktik simpozium, 3-4 may tarix lərində

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Daxili Auditor-

lar İnstitutunun Avropa Konfederasiyası

(ECIIA), Azərbaycan Universiteti və "Audit-

Azərbaycan İnstitutu" İctimai Birliyinin ilə birgə

“Daxili audit: reallıqlar və perspektivlər” möv -

zusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Azər-

baycan Respublikasının Prezidentinin 2012-ci il

5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli sərəncamı ilə təs-

diq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair

2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət

Planı”nda və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə

dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət

Planı”nda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ilə

əlaqədar müvafiq qurumların iştirakı ilə 2012-ci

il 12 oktyabr tarixində “dəyirmi masa” keçi -

rilmişdir. 

2012-ci ildə Palatanın iş planına müvafiq

olaraq, “Auditin aktual problemləri” üzrə audi-

torlar və bütün maraqlı tərəflərin içtirakı ilə

çoxsaylı seminarlar təşkil edilmişdir.

Bütün bu tədbirlərdə respublikamızın region-

ları da diqqətdən kənarda qalmamışlar: 2012-ci
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il iyulun 24-də Xaçmaz, avqustun 3-də Lənkəran

və  sentyabrın 27-də Naxçıvan şəhərlərində

“Bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflığın təmin

olunması” mövzusunda seminar-müşavirələr

keçirilmişdir.

“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan

Res  publikası Qanununun qəbul edilməsinin 10

illiyi ilə əlaqədar təşkil edilmiş, ABŞ, Türkiyə,

Rusiya, Qazaxıstan, Gürcüstan, Yamayka və

digər xarici ölkələrdən, habelə audit və mühasi-

batlıq üzrə beynəlxalq təşkilatlardan nü-

mayəndələrin iştirak etdiyi “Keçid iqtisadiyyatı

ölkələrində auditin inkişaf problemləri”

mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransa

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab

İlham Əliyevin göndərdiyi təbrik məktubu audit

ictimaiyyəti arasında böyük ruh yüksəlişi ilə

qarşılanmışdır. Dövlətimizin başçısı ölkədə milli

auditin təşəkkülü və inkişafı üçün hüquqi baza

olan “Auditor xidməti haqqında” Qanunun qəbul

edilməsini ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin

bazar iqtisadiyyatına keçid istiqamətində həyata

keçirdiyi siyasətin, cəmiyyətdə maliyyə şəf-

faflığının təmin olunmasında və bazar infrastruk-

turları sistemində auditə verdiyi qiymətin parlaq

təzahürü kimi  dəyərləndirərək, Azərbaycanda

auditor xidmətinin iqtisadi siyasətin aparıl-

masında  mühüm  rol  oynadığını  qeyd  etmiş,

auditorlar qarşısında konkret vəzifələr qoymuş-

dur: “İndiki mərhələdə maliyyə intizamına ciddi

əməl olunması, pul vəsaitlərindən səmərəli isti-

fadə edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və bu

baxımdan da  audit  həmin  vəzifələrin  uğurla

yerinə yetirilməsində ön sıralarda olmalıdır”;

“Bizim açıq və informasiyalı cəmiyyət qurmaq

istəyimiz həyatın bütün sahələrində demokratik

prinsiplərin, şəffaflığın təmin olunmasını, mə -

lumatların dəqiq və mötəbər olmasını zərurətə

çevirir. Bu da auditorların üzərinə böyük vəzi -

fələr qoyur, dünya təcrübəsini, ilk növbədə də

keçid iqtisadiyyatı ölkələrinin təcrübəsini

öyrənib, yerli şəraitə uyğunlaşdırmaqla tətbiq et-

məyi ön plana çıxarır”.

Ölkə başçısının Azərbaycan Respublikası

Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasının 10

illiyi ilə əlaqədar Auditorlar Palatasının kollek-

tivinə və üzvlərinə ünvanladığı 2006-cı il 4 aprel

tarixli məktubunda isə qeyd edilmişdir ki, “Azər-

baycanın bir sıra transmilli layihələrin reallaş-

masında fəal iştirakı, xarici investisiyaların

ölkəmizə axını, birgə müəssisələrin uğurlu

fəaliyyəti auditor xidmətinin iqtisadi proseslərdə

rolunu və əhəmiyyətini daha da artırmışdır”.

Azərbaycan Prezidenti vurğulamışdır ki, “Azər-

baycan Respublikasının iqtisadiyyatı inkişaf et-

dikcə və onun dünya təsərrüfat sisteminə inteq -

rasiyası gücləndikcə iqtisadi-maliyyə münasi-

bətlərində şəffaflığın təmin olunmasında, iqtisadi

cinayətkarlığa və korrupsiyaya qarşı mübarizədə

auditin imkanlarından daha geniş istifadə etmək

zərurəti yaranır. Bunun üçün müstəqil maliyyə

nəzarəti sahəsində mütərəqqi dünya təcrübəsini

öyrənmək və milli iqtisadiy yatın  xüsusiyyət -

lərini  nəzərə  almaqla  ölkəmizdə  tətbiqini ge -

niş ləndirmək çox vacibdir”.

Auditorlar Palatası 2012-ci ildə öz fəaliyyə-

tini “ Auditor xidməti haqqında”  Azərbaycan

Respublikasının Qanununa, “Azərbaycan Res -

pub  likasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsas-

naməyə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2007-ci il  28 iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiq

edilmiş “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya

qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya”ya, habelə

Palata Şurasının 2011-ci il 7 dekabr tarixli 225/3

saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Res -

publikası Auditorlar Palatasının 2012-2014-cü

illər üzrə iş planına və Palata Şurasının 2012-ci

il üzrə iş planına, Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan

Res publikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətə
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başlamasının 10 illiyi münasibətilə Palatanın

kollektivinə və üzvlərinə təbrik məktubundan

irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar Palata

Şurasının 2006-cı il 16 may tarixli 166/1 saylı

qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respub-

likası Auditorlar Palatasının kompleks tədbirlər

planına və Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti cənab İlham Əliyevin 2012-ci il 5 sentyabr

tarixli 2421 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci

illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”na və “Korrup-

siyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər

üçün Milli Fəaliyyət Planı”na, habelə icraçısı

olduğu digər dövlət proqramlarına, eləcə də Au-

ditorlar Palatasının Beynəlxalq Mühasiblər Fe -

derasiyasına (IFAC) həqiqi üzv kimi üzərinə

götürdüyü öhdəliklərə və digər sənədlərə mü-

vafiq olaraq qurmuşdur. 

Ötən il Palata beynəlxalq əlaqələrini, xarici

ölkələrin peşəkar qurumları ilə əməkdaşlığını

məhsuldar şəkildə davam etdirmiş, Palatanın üzv

əməkdaşları çoxsaylı beynəlxalq tədbirlərdə fəal

iştirak etmişlər.

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-

ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın və “Kor-

rupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci

illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın həyata keçi -

rilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Audi-

torlar Palatasının İş Planının (2012-2015-ci

illər)” 2.2-ci -- “Auditorlar Palatasının fəaliyyəti

barədə illik məruzələrin tərtib edilməsi və İnter-

net səhifələrində açıqlaması” bəndinin icrasını,

Auditorlar Palatasının fəaliyyətində şəffaflığı

təmin etmək məqsədilə Palatanın fəaliyyətini əks

etdirən geniş hesabat hazırlanmışdır. Hesabatda

Palatanın il ərzində gördüyü işlərlə yanaşı,

üzvlüyə qəbul, ərizə və şikayətlərə baxılması,

şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı

mübarizə sahəsində həyata keçirilən tədbirlər

barədə məsələlər də öz əksinin tapmışdır. 

Eyni zamanda, Palata tərəfindən 2012-ci il

ərzində sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imza -

ladığı fərman və sərəncamlarda icrası tələb olu-

nan məsələlərin auditor xidməti sahəsində

həllinə nail olmaq, bu xidmət növünün tənzim-

lənməsini təkmilləşdirmək, ölkədə auditor xid-

məti bazarının mövcud vəziyyətini öyrənmək, bu

sahədə gedən prosesləri təhlil etmək, xidmətin

inkişaf problemlərini müəyyənləşdirmək və au-

ditor xidmətinin inkişafı üzrə kompleks tədbir-

lərin hazırlanmasını təmin etmək üçün müvafiq

işlər həyata keçirilmişdir.

Təqdim olunan hesabatda Azərbaycan Res -

publikası Auditorlar Palatasının 2012-ci ildəki

fəaliyyətində əldə olunmuş nəticələr və mövcud

problemlər əks etdirilmişdir.

8

2012/HESABAT



I.  AUDİTORLAR PALATASI HAQQINDA 

Auditorlar Palatasının vəzifə və
funksiyaları

“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan
Res publikasının Qanununa əsasən, ölkədə audi-
tor xidmətinin dövlət tənzimlənməsini təşkil
etmək, bu sahədə olan və Azərbaycan Respub-
likasında auditor xidmətinin inkişafına və tək-
milləşdirilməsinə yönəlmiş müvafiq normativ
aktların layihələrini, tədbirlər sistemini hazırla-
maq, dövlətin, təsərrüfat subyektlərinin və audi-
torların mənafelərini müdafiə etmək, öz fəaliy -
yətində qanunvericilik aktlarından və normativ
hüquqi aktlardan irəli gələn tələblərə auditorlar
tərəfindən riayət edilməsinə nəzarət etmək
məqsədilə yaradılmış Azərbaycan Respublika -
sının Auditorlar Palatası 1996-cı ilin 5 aprel ta -
rixindən fəaliyyət göstərir. 

Auditorlar Palatası öz fəaliyyətində “Auditor
xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununu, “Azərbaycan Respublikasının Audi-
torlar Palatası haqqında” Əsasnaməni və mü-
vafiq digər normativ aktları rəhbər tutur.

Auditorlar Palatasının əsas vəzifəsi mülkiy -
yət formasından asılı olmayaraq bütün təsərrüfat

subyektlərində maliyyə və mühasibat uçotunun
dəqiq və dürüst aparılmasını təmin etmək
məqsədilə respublikada auditor xidmətinin işini
təşkil etməkdən və mövcud qanunvericiliyə
uyğun olaraq onun inkişafı və fəaliyyətinin tək-
milləşdirilməsi üçün tədbirlər həyata keçir-
məkdən ibarətdir.

“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası haqqında” Əsanaməyə müvafiq olaraq,
Auditorlar Palatası aşağıdakı funksiyaları yerinə
yetirir:   

Azərbaycan Respublikasında auditor xidməti
işlərini təşkil edir və tənzimləyir;

Azərbaycan Respublikası ərazisində sərbəst
auditorlara və auditor təşkilatlarına lisenziya
verir, onların işlərinə və auditor təşkilatlarının
nizamnamələrinin ”Auditor xidməti haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun-
luğuna nəzarət edir;

sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının
uçotunu aparır; 

Azərbaycan Respublikası ərazisində auditor
xidməti ilə məşğul olmaq hüququ verən lisen-
ziyaların verilməsi üçün imtahanların keçirilməsi
qaydalarını hazırlayır və təsdiq edir;

auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ
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verən lisenziyaların verilməsi üçün imtahan
komissiyasının tərkibini və əsasnaməsini hazır-
layıb təsdiq edir, imtahan haqqını müəyyən edir;

təsərrüfat subyektinin maliyyə və mühasibat
hesabatlarına dair Azərbaycan Respublikasının
Mülki Məcəlləsinin müvafiq tələbləri nəzərə
alınmaqla auditor rəyinin formalarını, sərbəst au-
ditorların və auditor təşkilatlarının işi haqqında
müxtəlif hesabat formalarını hazırlayıb təsdiq
edir; 

auditor təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və
mövcud qanunvericilik aktlarının tətbiqi məsə -
lələri ilə əlaqədar sərbəst auditorlara və auditor
təşkilatlarına məsləhətlər verir, auditor xidmə-
tinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər
hazırlayır və onların həyata keçirilməsinə nəzarət
edir;

audit aparılmasına dair təlimatlar, tövsiyələr
və metodik göstərişlər hazırlayır; 

auditor xidməti göstərilməsinin forma və
metodlarına dair normativ sənədlər tərtib edir,
milli və beynəlxalq təcrübənin daimi öyrənilməsi
əsasında müvafiq tövsiyələr hazırlayır;

peşə funksiyalarını lazımi səviyyədə yerinə
yetirməməsi ilə əlaqədar sərbəst auditorlara və
auditor təşkilatlarına qarşı sifarişçilərin iddia -
larına respublikanın qanunvericilik aktlarına mü-
vafiq surətdə baxılmasını təmin edir;

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

sərbəst auditor, auditor təşkilatı, sərbəst
xarici auditor və xarici auditor təşkilatının filialı
və (və ya) nümayəndəliyinin maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin “Auditor xidməti haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanununa uyğunluğunu
yoxlayır və işinə nəzarət edir; 

təkrar audit həyata keçirir; 
dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və ya

başqa məqsədlərlə əlaqədar olaraq təsərrüfat sub-
yektlərinin əmlaklarının qiymətləndirilməsinin
düzgünlüyünə auditor rəyləri verir;

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

Auditorlar Palatasının strukturu

Auditorlar Palatasının fəaliyyətinin təkmil-
ləşdirilməsi, respublikada auditor xidmətinin
dövlət tənzimlənməsinin və inkişaf səviyyəsinin
yüksəldilməsi, bu sahədə beynəlxalq təcrübə
əsasında və yerli şərait nəzərə alınaraq müasir
tələblərə cavab verən keyfiyyətli auditor xidməti
göstərilməsini təmin etmək, ölkədə uğurla
aparılan iqtisadi islahatlarda auditin əhəmiyyə-
tini və rolunu gücləndirmək məqsədilə “Azər-
baycan Respublikasının Auditorlar Palatası
haqqında” Əsasnamənin 11-ci bəndini rəhbər tu-
taraq, Auditorlar Palatası sədrinin 2012-ci il 5
yanvar tarixli 1 saylı əmri ilə Auditorlar
Palatasının hesabat dövründə aşağıdakı strukturu
təsdiq edilmişdir:   

I.   Rəhbərlik.
II.  Auditorlar Palatasının Aparatı.
III. Auditin tənzimlənməsi və şəffaflığın

təminatı idarəsi:
- Korrupsiyaya qarşı mübarizə və daxili audit

şöbəsi; 
- Audit tənzimlənməsi və hüquqi təminat

şöbəsi;
- Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi.
IY. Auditin təşkili və təhlili idarəsi. 
Y.  Kadr hazırlığı, xarici əlaqələr və nəşriyyat

idarəsi:
- Kadr hazırlığı və nəşriyyat şöbəsi;
- Xarici əlaqələr şöbəsi.

YI. Maliyyə və təsərrüfat idarəsi:
- Təsərrüfat bölməsi. 
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Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası özünün Əsasnaməsində nəzərdə tutul-
muş vəzifə və funksiyalarla yanaşı, mühüm
əhəmiyyət kəsb edən bir sıra Dövlət Proqram-
larının icrasında da iştirak edir. O cümlədən:

–Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli fərmanı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respub-
likasında dövlət əmlakının idarə edilməsinin
təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”:

2007-2012-ci illər üzrə:
1. “Azərbaycan Respublikasinda dövlət əm-

lakinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə
tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair sahəvi audit
proqramı” hazırlanmış, “İqtisadiyyat və audit”
jurnalında dərc edilmiş, habelə “Sahəvi au-
ditlərin aparılmasına dair proqramlar” kitabının
2-ci (2006) və 3-cü (2009) nəşrlərinə daxil
edilərək nəşr olunmuşdur.

2. ”Dövlət əmlakının idarə edilməsi”
mövzusu 2008-2012-ci illər üzrə auditorların,
auditor assistentlərininin və mütəxəssislərinin ix-
tisasartırma proqramlarına daxil edilmiş və  hər
il ixtisasartırma kurslarında tədris edilmişdir.

3. Dövlət müəssisələrində auditə dair xarici
təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi sahəsində təd-
birlər həyata keçirilmlşdir. 

4. Müvafiq məlumatlar Palatanın İnternet
səhifəsində yerləşdirilmiş, “İqtisa-diyyat və
audit” jurnalında dərc edilmişdir.

5. “Azərbaycan Respublikasında dövlət əm-
lakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə
Dövlət Proqramı”na həsr edilmiş seminarlar
keçirilmişdir.

6. Dövlət müəssisələrində və səhmləri (tam
və ya qismən) dövlətə məxsus səhmdar
cəmiyyətlərində aparılmış auditlərin keyfiyyəti
Palatanın intizam və araşdırma tədbirləri
çərçivəsində müntəzəm yoxlanılmış və müvafiq
tədbirlər görülmüşdür.

O cümlədən, 2012-ci il üzrə:
1. ”Dövlət əmlakının idarə edilməsi” mövzu -

sunun auditorların 2008-2012-ci illər üzrə audi-
torların, auditor assisentlərininin və mütə xəs -
sislə rinin ixtisasartırma proqramlarına daxil
edilmiş və  hər il ixtisasartırma kurslarında tədris
edilmişdir.

2. “Azərbaycan Respublikasında dövlət əm-
lakının idarə edilməsinin təkmil-ləşdirilməsi üzrə
Dövlət Proqramı” mövzusu 2012-ci ilin
sentyabr-oktyabr aylarında Naxçıvan, Lənkəran
və Xaçmaz şəhərlərində keçirilmiş seminarlara
daxil edilmişdir.

3. Dövlət müəssisələrində və səhmləri (tam
və ya qismən) dövlətə məxsus səhmdar cəmiy -
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yətlərində aparılmış auditlərin keyfiyyəti Pala-
tanın intizam və araşdırma tədbirləri çərçivə -
sində müntəzəm yoxlanılmaqda və müvafiq təd-
birlər görülməkdədir.

4. Dövlət müəssisələrində auditə dair Bey -
nəlxalq qurumların tələbləri, xarici təcrü bənin
öyrənilməsi və tətbiqi sahəsində tədbirlər mün-
təzəm həyata keçirilməkdədir. 

– Azərbaycan Respublikası Prezidenti -
nin 2008-ci il 15 sentyabr tarixli 3043 nömrəli
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci il-
lərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsul-
luğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət
Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Təd-
birlər Planı (2011- 2015-ci illər):

Audit ilə bağlı tədris materiallarının hazırlan-
ması sahəsində Palata yarandığı ilk günlərdən
fəaliyyət göstərir.  Əsasnaməsindən irəli gələn
vəzifələrin və Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2011-ci il 28 iyun tarixli 1578 nömrəli
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci il-
lərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun
azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Pro-
qramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər
Planının (2011-2015-ci illər)” 3.1.2.5-ci  –
“Beynəlxalq və Milli Mühasibat Uçotu Standart-
larına keçidlə əlaqədar mühasibat və audit fənləri
üzrə tədrisin yenidən təşkili ilə bağlı tədris ma-
teriallarının hazırlanması” bəndi ilə əlaqədar
Palata tərəfindən aşağıdakı materiallar nəşr
edilmişdir:

1.“Audit” dərs vəsaiti. Yenidən işlənmiş və
tamamlanmış ikinci nəşri. (Azərbaycan Respub-
likası Təhsil Nazirliyinin Elmi-metodik şurasının
“İqtisadiyyat” bölməsinin qərarı ilə təsdiq
edilmişdir). – 2011-ci il.

2. “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi.
Beynəlxalq audit standartları”. (Beynəlxalq
Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) rəsmi icazəsi
ilə "Handbook of International Standards on Au-
dtiting, Assurance, and Ethics Pronouncements"
toplusunun I hissəsindən (2008-ci il nəşri) tər-
cümə edlmişdir). – 2009-cu il.

3. “Daxili audit”. Ali məktəblər üçün dərs və-
saiti (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazir-
liyinin Elmi-metodik şurasının “İqtisadiyyat”
bölməsinin qərarı ilə təsdiq edilmişdir). – 2008-
ci il.

4. “Sahəvi auditlərin aparılmasına dair pro-
qramlar” (Yenidən işlənmiş və tamamlanmış
üçüncü nəşri). – 2009-cu il.

5. “1 saylı keyfiyyətə nəzarət standartı”
(Bey nəlxalq Mühasiblər Federasiyasının rəsmi
icazəsi ilə tərcümə və nəşr edlmişdir). – 2010-cu
il.

6. “Müasir şəraitdə auditin aktual problem-
ləri” (Polşa-Azərbaycan elmi-praktik simpoziu-
munun materialları, 26-27  yanvar 2011-ci il). –
2011-ci il

7. “Şəffaflığın artırılmasında beynəlxalq ma -
liyyə hesabatları və audit standartlarının tətbiqi
problemləri” (Mühasibləri və auditorların III
Avrasiya Forumu, 15-17 sent yabr 2011-ci il). –
2012-ci il

8. “Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə
nəzarət üzrə Təlimat”. –  2012-ci il. 

9. 8 saylı beynəlxalq təhsil standartı (BTS 8):
“Audit mütəxəssislərinin səriştəliliyinə dair
tələblər”. – 2012-ci il.

10. “Müasir şəraitdə şəffaflığın artırılmasında
auditin rolu”  (Beynəlxalq  elmi-praktik simpo -
ziumun materialları, 15-16 mart 2012-ci il).
2012-ci il.

11. “Daxili audit: reallıqlar və perspektivlər”
(Beynəlxalq konfransın  materialları, 3-4 may
2012-ci il). – 2012-ci il.

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası Şurasının müvafiq qərarları ilə təsdiq
edilmiş Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasıının 2012-2015-ci  illər üzrə İş Planlarına
əsasən, aşağıdakı materialların nəşrə hazırlan-
ması nəzərdə tutulmuşdur:

1. IFAC-ın Beynəlxalq Təhsil Standartları;
2. IFAC-ın Peşə Etikası Məcəlləsi (Yenilən-

miş variant);
3. Beynəlxalq audit standartlarının son ver-

siyası;
4. Beynəlxalq audit standartlarının son ver-

siyasının şərhi; 
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5. “Daxili audit” dərs vəsaitinin yeni nəşri;
6. “MDB ölkələrində audit” məlumat  kitabı;
7. “Audit: nəzəriyyı və təcrübə” tədris-

metodiki vəsaiti; 

IFAC-ın sənədlərinin tərcüməsi və nəşri  ilə
əlaqədar   Beynəlxalq   Mühasiblər Federasiya -
sından rəsmi icazə alınmış, 26 may 2011-ci il tar-
ixində müvafiq memorandum imza lan mışdır.

– Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 16 may tarixli 1504 nömrəli sərən-
camı ilə təsdiq edilmiş “2011-2020-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağız -
lar bazarının inkişafı” Dövlət  Proqramı:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 16 may tarixli  qərarı ilə “2011-2020-
ci illərdə Azərbaycan Respublikasında qiymətli
kağızlar bazarının inkişafı üzrə Dövlət Pro-
qramı”ndan irəli gələn vəzifələrin yerinə yeti -
rilməsinin təmin edilməsi  məqsədilə Azərbay -
can Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə
Dövlət Komitəsi ilə 2011-ci il 16 avqust tarixli
Anlaşma memorandumu imzalanmış,  Komitə
ilə birgə “Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar
iştirakçılarının, investisiya fondlarının və in-
vestisiya qiymətli kağızlarının emitentlərinin
kənar auditorlarına dair tələblər haqqında Qay-
dalar” hazırlanmış, Anlaşma memorandumuna
əsasən, hər ilin sonunda investisiya fondlarının
və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada
investisiya qiymətli kağızlarının emitentlərinin
maliyyə hesabatlarına müstəqil auditorun he -
sabatının verilməsi barədə,  auditor xidmətinin
keyfiyyəti ilə əlaqədar Dövlət Komitəsi tərə -
findən aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqlar
barədə məlumatların mübadiləsi nəzərdə tutul-
muşdur. 

Qiymətli kağızlar bazarında audit işinin tək-
milləşdirilməsi məqsədilə müvafiq normativ
hüquqi aktların layihələrinin hazırlanmasında
birgə hüquqi ekspertizaların və məs-
ləhətləşmələrin aparılması təmin edilmişdir.

Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar işti-
rakçılarının, investisiya fondlarının və qanun-
vericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada investisiya
qiymətli kağızlarının emitentlərinin maliyyə
hesabatlarının auditinə dair, yaxud qarşılıqlı
maraq kəsb edən məsələlərlə bağlı müntəzəm
işçi görüşlər keçirilir, nümayəndələrimizin
elmi-praktik konfranslarda, seminarlarlarda işti-
rakı təmin edilir.

– Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin
təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı” və “Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”:

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-
ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın və “Kor-
rupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın həyata keçi -
rilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Audi-
torlar Palatasının is planı tərtib olunmuş və
Palata Şurasının 2012-ci il 5 oktyabr tarixli 234/4
saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Planda Auditorlar Palatasının fəaliyyəti
barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat veri l -
məsi, maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqan-
ların fəaliyyətində şəffaflığın artırılması, ərizə və
şikayətlərə baxılması işinin təkmilləşdirilməsi,
maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması və
maliyyə xarakterli məlumatlar haqqında bəyan-
namələrin təqdim edilməsi, bələdiyyələrin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, etik davranış
qaydalarının təkmilləşdirilməsi, auditor xid-
mətlərinin təkmilləşdirilməsi, korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi, korrupsiyaya qarşı mübarizə
ilə bağlı maarifləndirmə və digər sahələr üzrə
fəaliyyət istiqamətləri nəzərdə tutulmuşdur.
Hazırda göstərilən sahələr üzrə Palata öz
fəaliyyətini müntəzəm davam etdirir. 
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Auditorlar Palatası tərəfindən auditor xidmə-
tinin təşkili və tənzimlənməsi 2012-ci il ərzində
diqqət mərkəzində duran məsələlərdən biri ol-
muşdur. 

Sərbəst auditorlar  və auditor təşkilatları
dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra 5 il müd-
dətinə verilən lisenziya əsasında fəaliyyət
göstərirlər. 

2012-ci il ərzində Auditorlar Palatası
tərəfindən 3 hüquqi və 11 fiziki şəxsə yeni lisen-
ziya verilmiş, 8 hüquqi və 13 fiziki şəxsin lisen-
ziyalarının müddətinin başa çatması ilə əlaqədar
onlara növbəti müddət üçün yeni   lisenziya rəs-
miləşdirilmişdir. Həmçinin, 3 hüquqi şəxsin
adının dəyişməsi ilə əlaqədar lisenziyaları
yenidən  rəsmiləşdirilmişdir (Cədvəl 1-5).

2012-ci il üzrə auditor xidmətinin 
həcmi
Təqdim edilmiş hesabatlara əsasən müəyyən

edilmişdir ki, hesabat dövründə təsərrüfat sub-
yektləri ilə 35752844,10  manat məbləğində
3737 müqavilə bağlanmışdır. Həmin müqa -
vilələrin 6781830,90 manat məbləğində 605-i
ilin əvvəlinə qalıq kimi,  28971013,20  manat
məbləğində 3132-i  isə hesabat dövründə bağlan-

mışdır. Bağlanmış  müqavilələrin xüsusi çəkisi
xarici auditor təşkilatlarının filial və ya nü-
mayəndəlikləri üzrə sayına görə 8,16% və
məbləğinə görə 40,12%, xarici investisiyalı au-
ditor təşkilatları üzrə sayına görə 15,09% və
məbləğinə görə 44,25%, yerli auditor təşkilatları
üzrə sayına görə 36,55% və məbləğinə görə
9,73%, sərbəst auditorlar üzrə sayına görə
40,20% və məbləğinə görə 5,90% təşkil etmişdir.

Auditor  xidmətinin həcminin 2011-ci illə 
müqayisəsi
 2011-ci il ilə müqayisədə 2012-ci ildə

bağlanmış müqavilələrin sayı 258 ədəd
və ya 7,42%, məbləği isə 7920452,3
manat və ya 28,46% artmışdır.

 2012-ci il ərzində bağlanmış müqa -
vilələrdən 28903024,64 manat məbləğin -
də   3155-i  yerinə yetirilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, 2011-ci il ilə müqa -
yisədə 2012-ci il üzrə yerinə yetirilmiş müqa -
vilələrin sayı 286 ədəd və ya 9,97 % artmış,
məbləği isə 7897607,74 manat və ya 37,60 %
artmış, orta məbləğ 7321,5 manatdan 9161,02
ma  nata  qədər,  yəni  1839,52  manat  və  ya
25,12 % artmışdır (Diaqram 1-2).
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Sıra
№-si

Hüquqi şəxsin 
adı

Lisenziyanın
nömrəsi

Lisenziyanın 
qeydiyyat nömrəsi

Lisenziyanın
verilmə tarixi

1. “VİP-AUDİT”MMC №047461 АT/095 17.01.2012

2. "PREMİER AUDİT 
KONSALTİNQ" MMC

№072746 AT/096 07.11.2012

3. “İqtisadçı  Audit”MMC №072748 AT/097 17.12.2012

CədVəl 1. 2012-ci il ərzində ilk dəfə lisenziya almış hüquqi şəxslər

CədVəl 2. 2012-ci il ərzində lisenziyasının müddəti bitdiyinə görə yenidən lisenziya almış
hüquqi şəxslər

CədVəl 3. 2012-ci il ərzində ilk dəfə lisenziya almış fiziki şəxslər

Sıra 
№-si

Hüquqi şəxsin 
adı

Lisenziyanın 
nömrəsi

Lisenziyanın 
qeydiyyat
nömrəsi

Lisenziyanın 
verilmə 
tarixi

1. "HLB  Azərbaycan” MMC № 072713 АT/031 10.01.2012

2. “Kaspian Audit Kompani” MMC №047469 АT/064 06.02.2012

3. Lənkəran şəhər auditor təşkilatı №072720 АT/008 21.02.2012

4. Bakı şəhər auditor  təşkilatı №072722 АT/003 23.02.2012

5. “İnter Audit” auditor təşkilatı №072723 АT/066 27.02.2012

6. Gəncə şəhər auditor təşkilatı №072732 АT/012 23.05.2012

7. "Caspian Busines Consultants" MMC №072736 АT/033 29.08.2012

8. “Ekspert Audit”  MMC №072738 АT/068 25.09.2012

Sıra 
№-si

Soyadı, adı və 
atasının adı

Lisenziyanın 
nömrəsi

Lisenziyanın 
qeydiyyat
nömrəsi

Lisenziyanın 
verilmə 
tarixi

1 2 3 4 5

1. Cəbrayılov Mikayıl Babasəmid  oğlu №047464 SA/314 24.01.2012

2. Namazəliyev Fuad Yaşar oğlu №047466 SA/315 27.01.2012

3. Əliyev Vüqar Fərman oğlu №047468 SA/316 06.02.2012

4. Bağırov Əlimuxtar Balağa oğlu №072724 SA/317 27.02.2012

5. Məmmədov Nəciməddin Əlövsət oğlu №072725 SA/318 05.03.2012

6. Hüseynov Kamil Heydər oğlu №072726 SA/319 09.03.2012
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1 2 3 4 5

7. Soltanov Ayaz Üzeyir oğlu №072728 SA/320 16.04.2012

8. Şamilov Vasif Mübariz oğlu №072729 SA/321 19.04.2012

9. Gülməmmədov Şirxan Yadigar oğlu №072734 SA/322 30.07.2012

10. Əliyev Yaqub Tofiq oğlu №072735 SA/323 06.08.2012

11. Ağayev Ramil Ramiz oğlu №072739 SA/324 28.09.2012

CədVəl 4. 2012-ci il ərzində lisenziyasının müddəti bitdiyinə görə yenidən lisenziya  almış
fiziki şəxslər

CədVəl 5. 2012-ci il ərzində adı dəyişdirilən hüquqi şəxslər

Sıra 
№-si

Soyadı, adı və 
atasının adı

Lisenziyanın 
nömrəsi

Lisenziyanın 
qeydiyyat
nömrəsi

Lisenziyanın 
verilmə 
tarixi

1. Əliyev Elçin Məmmədli  oğlu №072716 SA/166 09.01.2012

2. Bənnayev Elxan Bəhmən  oğlu №072714 SA/090 09.01.2012

3. Bayramov Vəli Oruc oğlu №072717 SA/065 11.01.2012

4. Vəliyev İlqar  Əflatun  oğlu №047462 SA/275 18.01.2012

5. Göyüşov Firidun Malı oğlu №047465 SA/170 25.01.2012

6. Qafarlı Məmmədrəsul Oruc oğlu №072719 SA/082 06.02.2012

7. Məhərrəmzadə Əlibala Səttar oğlu №072718 SA/272 06.02.2012

8. Hüseynov Fərhəddin Əbülqasım oğlu №047467 SA/067 01.02.2012

9. İsayev Telman Mabud oğlu №072721 SA/267 22.02.2012

10. Nəbiyev Əli Nəbi  oğlu №072733 SA/009 29.05.2012

11. Abbasov Çingiz Abbas oğlu №072742 SA/281 08.10.2012

12. Kərimov Vəli Məmməd oğlu №072744 SA/208 29.10.2012

13. Əliyev Razı Təhməz oğlu №072747 SA/325 22.11.2012

Sıra 
№-si

Hüquqi şəxsin 
adı

Lisenziyanın 
nömrəsi

Lisenziyanın 
qeydiyyat
nömrəsi

Lisenziyanın 
verilmə 
tarixi

1. “JPA İnternational Azərbaycan”
MMC 

№047463 АT/035 18.01.2012

2. “Nexia” MMC №072730 АT/082 08.05.2012

3. “PREMİUM AUDİT” MMC №072741 АT/036 08.10.2012



“Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər
göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2011-ci il 23 may tarixli fərmanının və ölkə
başçısının sədrliyi ilə keçirilmiş Nazirlər Kabi-
netinin 2012-ci ilin birinci rübünün sosial-iqti-
sadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunmuş iclasında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
yekun nitqində dövlət qurumlarında elektron
xidmətlərin göstərilməsi barədə verdiyi
tapşırığın icrası ilə əıaqədar hazırlanmış və
Palata Şurasının 2011-ci il 20 dekabr tarixli
226/5 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Sərbəst au-
ditorların, auditor təşkilatlarının və xarici auditor
təşkilatlarının filialları (və ya nümayəndəlikləri)
tərəfindən tərtib edilmiş onların fəaliyyətlərini
əks etdirən yarımillik (illik) hesabatların və
əlavənin  Azərbaycan Respublikası Auditorlar

Palatasının elektron ünvanına göndərilməsinə
dair Təlimat”a uyğun olaraq, Palata üzvləri
tərəfindən tərtib olunmuş 2012-ci il üzrə hesabat-
ların Auditorlar Palatasının elektron ünvanına
göndərilməsi və qəbulu təşkil edilmişdir.  

“Auditorlar Palatasının elektron xidmətlər
göstərilməsinin təşkili sahəsində tədbirlərin hə -
yata keçirilməsi barədə” Palata sədrinin 2012-ci
il 19 aprel tarixli 1/4 saylı sərəncamından irəli
gələn vəzifələrin və Palata Şurasının 2012-ci il
25 aprel tarixli 231/2 saylı qərarının icrası ilə
bağlı hazırlanmış “Sərbəst auditorların gündəlik-
lərinə dair hesabatların elektron qaydada hazır-
lanması, göndərilməsi, təqdim edilməsi və
işlənilməsi haqqında Təlimat” Palata Şurasının
2012-ci il 17 iyul tarixli 233/5 saylı qərarı ilə təs-
diq edilmişdir, həmin hesabatların təqdim
edilməsi və işlənməsi hesabat dövründə həyata
keçirilmişdir. 
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diaqram 1. 

Yerinə yetirilmiş 

müqavilələrin 

sayına görə 

müqayisə

diaqram 2. 

Yerinə yetirilmiş 

müqavilələrin 

məbləğinə görə 

müqayisə



Auditorlar Palatası tərəfindən şəffaflığın
təmin olunması və  korrupsiyaya qarşı mübarizə
aparan orqanlarla əməkdaşlıq istiqamətində işlər
davamlı olaraq aparılır və 2012-ci ildə də bu is-
tiqamətdə xeyli iş aparılmışdır. 

Auditdən keçməyən təsərrüfat subyektlərinə
qarşı tədbirlərin həyata keçirilməsi, auditin
inkişafına dəstəyin göstərilməsi və birgə əmək-
daşlıq məqsədilə  qanunvericiliyə uyğun olaraq
məcburi auditin obyekti olan təsərrüfat subyekt -
lərinin auditdən yayınma hallarının qarşısının
alınmasına nail olunması üçün 2012-ci ilin fevral
ayı ərzində 50-dən artıq rayon (şəhər) icra
hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə məktublar
göndərilmişdir.

Hesabat dövrü ərzində korrupsiyaya qarşı
mübarizə və şəffaflığın təmin olunması is-
tiqamətində səlahiyyətli dövlət orqanlarından, o
cümlədən Azərbaycan Respublikasının
Prokurorluğundan, Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı
Mübarizə İdarəsindən, Bakı Şəhər Prokuror-
luğundan, məhkəmə orqanlarından və Azərbay-
can Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin
strukturlarından daxil olmuş məktublar əsasında
Palatanın üzvləri olan aşağıdakı sərbəst auditor-

lar və auditor təşkilatlarının nümayəndələri mü-
vafiq işlərin araşdırılmasına cəlb olunmuşlar. O
cümlədən:

- Azərbaycan Respublikası Prokurorluğun-
dan Auditorlar Palatasına göndərilmiş 15 mart
2012-ci il tarixli məktuba əsasən, Zərdab rayon
bələdiyyəsi ilə bağlı Zərdab Rayon Prokuror-
luğunun 3 mart 2012-ci il tarixli qərarında
göstərilən məlumatların yoxlanılması məqsədilə
auditor yoxlaması aparılmış və yoxlama materi-
allarının  Azərbaycan Respublikasının Prokuror-
luğuna  göndərilməsi təmin edilmişdir;

- Bakı Şəhər Prokurorluğu tərəfindən
göndərilmiş 17 aprel 2012-ci il tarixli məktuba
əsasən, Qaradağ rayonu Qobustan bələdiyyəsinin
01.01.2007-ci il tarixindən 28.01.2010-cu il ta -
rixinədək olan dövr üzrə fəaliyyətinin yoxlanıl-
ması məqsədilə auditor yoxlaması aparılmış və
yoxlama materialları aidiyyatı üzrə Bakı Şəhər
Prokurorluğuna göndərilmişdir;

- Azərbaycan Respublikası Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə
İdarəsindən Auditorlar Palatasına göndərilmiş 12
aprel 2012-ci il tarixli məktuba əsasən, Bakı
şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin “Muğan-
bank” ASC-nin “Qərb” filialının 01.06.2009-cu
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il tarixindən  01.06.2011-ci il tarixinədək olan
müddət üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin
yoxlanılmasına dair qərarının icrası məqsədilə
auditor yoxlaması aparılmış, 18 iyul 2012-ci il
tarixində başa  çatdırılan yoxlama materialları
aidiyyatı üzrə təqdim edilmişdir;

- Şirvan Apellyasiya Məhkəməsindən Audi-
torlar Palatasına daxil olmuş 11 aprel 2012-ci il
tarixli məktuba əsasən, Şirvan Apellyasiya
Məhkəməsi cinayət kollegiyasının müvafiq
qərarının icrasını təmin etmək məqsədilə auditor
yoxlaması aparılmış və materiallar aidiyyatı üzrə
məhkəməyə təqdim edilmişdir;

- Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun
14 avqust 2012-ci il tarixli məktubuna uyğun
olaraq, Bərdə rayonunun Qaradaglı, Şorəlli və
Qaradəmirçi bələdiyyələrində 2007-2012-ci il-
lərdə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin göstərilən
bələdiyyələrin xəzinəsinə mədaxil edilib-
edilməməsinin yoxlanılması məqsədilə aparılmış
auditor yoxlamasının materialları aidiyyatı üzrə
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğuna
təqdim edilmişdir;

- Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzi -
bati-İqdisad Məhkəməsinin 16 mart 2012-ci il
tarixli məktubuna əsasən, məhkəmənin 07 may
2012-ci il tarixli qərardadının icrası ilə əlaqədar
müvafiq yoxlama aparılmış və nəticələri barədə
aidiyyatı üzrə məlumat göndərilmişdir;

-  Bakı Şəhər Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin
13 iyul 2012-cil il tarixli məktubuna uyğun
olaraq, həmin məhkəmənin 10 iyul 2012-ci il ta -
rixli  qərarının  icrasını  təmin etmək məqsədilə
auditor yoxlaması təyin olunmuş və icrası davam
etdirilir;

-  Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Prokurorluğu-
nun 7 avqust 2012-ci il tarixli məktubuna uyğun
olaraq, həmin prokurorluqda istintaq olunan
cinayət işi üzrə auditor araşdırması aparılmış və
icrası başa çatdıqdan sonra materialların aidiy -
yatı üzrə göndərilməsi təmin edilmişdir;

- Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin 14 sentyabr

2012-ci il tarixli məktubuna əsasən, Nizami
Rayon Məhkəməsinin 13 sentyabr 2012-cil il ta -
rixli  qərarının  icrasını  təmin  etmək  məqsədilə
auditor yoxlaması aparılmış və yoxlama materi-
allarının Bakı Şəhər Baş Polis idarəsinə
göndərilməsi təmin edilmişdir;

- Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun
18 sentyabr 2012-ci il tarixli məktubuna uyğun
olaraq, Goranboy rayonu Əlirzalı kənd
bələdiyyəsinin 2011-ci ilin yanvar ayından 2012-
cil ilin avqust ayınadək olan dövr üzrə maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılması barədə
payon prokurorluğunun qərarının icrasını təmin
etmək məqsədilə auditor yoxlaması aparılmış və
yoxlama materialları Azərbaycan Respublikası
Prokurorluğuna göndərilmişdir;

- Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun
28 sentyabr 2012-cil tarixli məktubuna əsasən və
Nizami Rayon Məhkəməsinin 27 sentyabr 2012-
ci tarixli qərarına uyğun olaraq, Bakı Şəhər Baş
Polis İdarəsində istintaq edilən cinayət işi üzrə
“Birlik” MMC-nin fəaliyyət göstərdiyi son 3 il
ərzində maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditor
yoxlaması aparılmış, icrası başa çatdıqdan sonra
yoxlama materialları aidiyyatı üzrə təqdim
edilmişdir;

-  Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun
18 oktyabr 2012-cil il tarixli məktublarına
əsasən, Kürdəmir rayonu Sığırlı bələdiyyəsinin
2008-2012-ci illər üzrə maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin və Füzuli rayonu Əhmədalılar
bələdiyyəsinin 01 yanvar 2007-ci il tarixindən 10
iyul 2009-cu il tarixinədək olan dövr üçün
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditor yoxla-
ması təmin edilmişdir;

- Azərbaycan Respublikası Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin
7 dekabr 2012-ci il tarixli məktubuna uyğun
olaraq, Qusar rayon Mucuq bələdiyyəsinin 01
yanvar 2010-cu il tarixindən 01 dekabr 2012-ci
il tarixinədək olan dövr üzrə maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin yoxlanılmasına dair Nəsimi Rayon

19

2012/HESABAT



Məhkəməsinin 4 dekabr 2012-ci il tarixli
qərarının icrasını təmin etmək məqsədilə auditor
yoxlaması təyin olunmuşdur.  Yoxlama başa çat-
dıqdan sonra materialların  aidiyyatı üzrə
göndərilməsi təmin ediləcəkdir;

- Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun
18 dekabr 2012-ci il tarixli məktubuna əsasən,
Gədəbəy rayonu Miskinli bələdiyyəsinin 2010-
2012-cil illər üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyə-
tinin yoxlanılması barədə Gədəbəy Rayon
Prokurorluğunun 29 noyabr 2012-ci il tarixli
qərarının icrasını təmin etmək üçün Palata səd -
rinin müvafiq sərəncamına əsasən yoxlama
aparılmış və icrası başa çatdırıldıqdan sonra
yoxlama materiallarının  Azərbaycan Respub-
likası Prokurorluğuna göndərilməsi təmin
edilmişdir.

Bu dövrdə Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə  Monitorinqi
Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Audi-
torlar Palatası arasında imzalanmış cinayət yolu
ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əm-
lakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun ma -
liyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində
əməkdaşlığa dair 5 aprel 2010-cu il tarixli An-
laşma memorandumuna əsasən, Auditorlar Pala -
tasının inzibati binasında Maliyyə Monitorinqi
Xidmətinin səlahiyyətli nümayəndələrinin işti-
rakı ilə 25 iyun 2012-ci il tarixində “Monitorinq
iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər
şəxslər  tərəfindən  məlumatların  Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə
Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qay-

daları”nın tətbiqi” mövzusunda birgə seminar
keçirilmişdir

Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi
Xidmətindən Palataya daxil olmuş çoxsaylı
məlumatlar mütəmadi olaraq emal edilmiş və
həmin məlumatların Palata üzvləri tərəfindən
nəzərə alınması məqsədilə Palatanın saytında
yerləşdirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 15 fevral tarixli 383 nömrəli fərmanı
ilə təsdiq olunmuş “Sahibkarlıq sahəsində
aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin
forması və aparılması qaydası haqqında Əsas-
namə”nin 4.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş
tələbə – sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərində hər
hansı yoxlama (nəzarət) funksiyalarına malik
icra hakimiyyəti orqanlarına, habelə dövlət
mülkiyyətində olan və müvafiq xidmətlərin
göstərilməsində inhisarçı mövqe tutan hüquqi
şəxslərə növündən asılı olmayaraq növbəti il
ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulan bütün yoxla-
maları əhatə edən illik yoxlama planının reyestrə
təqdim edilməsi tələbinə  əsasən, 2013-cü ildə
Auditorlar Palatası tərəfindən keçiriləcək yoxla-
malar üzrə illik plan  2012-ci ilin 1 noyabr tari -
xinədək Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq baş
idarəsinə təqdim olunmuşdur.

Keçirilən yoxlamalar və onların nəticələri
barədə məlumatların həmin Əsasnamənin müd-
dəalarına uyğun olaraq, müvafiq qaydada təqdim
oluması daim təmin edilir. 
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“Auditor  xidməti  haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa, “Azərbaycan Res -
publikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsas-
naməyə uyğun olaraq və qüvvədə olan digər
qanunvericilik aktlarının tələblərinin həyata
keçirilməsi, auditor xidmətinin keyfiyyətinə və
Auditorlar Palatasının üzvləri olan sərbəst audi-
torların və auditor təşkilatlarının peşə etikasına
riayət etmək üzrə nəzarət sisteminin yaradılması
məqsədilə Auditorlar Palatası Şurasının 2010-cı
il 26 avqust tarixli 211/3 saylı qərarı ilə “Auditor
təşkilatlarının və sərbəst  auditorların fəaliy -
yətlərinin, onların apardıqları auditlərin key-
fiyyətinin audit standartlarına və mövcud
qanunvericilik aktlarına uyğunluğunun yoxlanıl-
masına dair  nümunəvi hesabat formasının tərtib
edilməsi barədə Qayda”, Palata Şurasının 2010-
cu il 12 oktyabr tarixli 212/5 saylı qərarı ilə “Sər-
bəst auditorın (auditor təşkilatının) fəaliyyətinin
yoxlanılmasına dair bildiriş”  təsdiq edilmişdir 

Auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldil -
məsi məqsədilə beynəlxalq təcrübəyə əsasla-
naraq, eləcə də auditor xidmətinin keyfiyyətinin
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik akt -
larına, audit standartlarının və peşə etikası
məcəlləsinin tələblərinə, habelə auditor xidmə-

tinin keyfiyyətinə nəzarəti həyata kecirmək
məqsədilə  Azərbaycan  Respublikasının Audi-
torlar Palatası Şurasının 2008-ci il  4 fevral tarixli
190/2 saylı qərarı ilə “Azərbaycan Respub-
likasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət
üzrə Əsasnamə” və ona əlavə olunan anketləri
təsdiq edilmişdir. Auditorlar Palatası Şurasının
2012-ci il 30 oktyabr tarixli 235/1 saylı qərarı ilə
həmin Əsasnaməyə dəyişiklik edilmişdir.

Əsasnaməyə uyğun olaraq, auditin tənzim-
lənməsi prosesində şəffaflığın artırılması,
beynəlxalq audit standartlarının tələblərinə riayət
edilməsi, Palatanın üzv olduğu Beynəlxalq
Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) qarşısındakı
üzvlük öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi,
həmçinin,  auditin keyfiyyətinə nəzarətin qa -
baqcıl dünya təcrübəsinə əsasən təkmilləş -
dirilməsi və Avropa İttifaqının 8-ci Direktivinin
tələblərinə uyğun olaraq, auditorların və auditor
təşkilatlarının göstərdikləri xidmətin keyfiyyət-
inə nəzarətin gücləndirilməsi məqsədilə Auditor-
lar Palatasının Şurasının 2010-cu il 5 avqust
tarixli 210/5 saylı qərarı ilə Azərbaycan Respub-
likası  Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə nəzarət
komitəsi yaradılmış və komitənin Əsasnaməsi
təsdiq edilmişdir. Komitə sədrinin təqdimatına
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əsasən Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin müfət-
tişləri və ehtiyat müfəttişləri  təyin  edilmiş,
komitənin tərkibi formalaşdırılmışdır. Komi tənin
7 üzvü vardır, bunlardan üç nəfəri Auditorlar
Palatası aparatının təmsilçiləri, bir nəfəri auditor
təşkilatının rəhbəri, sərbəst auditor, Azərbaycan
Respublikası Vergilər Nazirliyinin və Mərkəzi
Bankın nümayəndələridir.  Azərbaycan Respub-
likasının  Auditorlar Palatası Şurasının 2011-cu
il  30 mart  tarixli  218/1  saylı  qərarının  3-cü
bən dinə əsasən Auditorlar Palatasının Key-
fiyyətə  nəzarət  komitəsinin  tərkibində  dəyi -
şik lik edilmişdir. “Auditorlar Palatasının Key-
 fiyyətə nəzarət komitəsinin müfəttişlərinin təyin
edilməsi  barədə”  Palata  Şurasının  2012-ci  il
9 aprel  tarixli  230/2  saylı  qərarına əsasən,  9
nəfərdən  ibarət  müfəttişlər  təyin  edilmişdir.

Auditorlar Palatası Şurasının 2012-ci il 31
yanvar tarixli 227/1 saylı qərarı ilə təsdiq edimiş
“Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərə -
findən aparılmış auditlərin keyfiyyətinin 2012-
ci ildə yoxlanılmasına dair Plan”a əsasən,
Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin müfəttişləri
tərəfindən, yuxarıda adları sadalanan qərarlara
uyğun olaraq, 2012-ci ildə 7 auditor təşkilatının
və 1 sərbəst auditorun (2011-ci ildə 3 auditor
təşkilatının və 1 sərbəst auditorun) apardığı au-
ditlərin keyfiyyətinin beynəlxalq audit standart-
larının tələblərinə uyğunluğu yoxlanılmışdır.

Aparılan yoxlamaların nəticəsində müəyyən
olunmuşdur ki, auditor təşkilatlarının və sərbəst
auditorların apardıqları auditlərin keyfiyyəti
ildən-ilə yüksəlir. Belə ki, bütün hallarda mən-
fəət və zərər hesabatı, balans hesabatı və kapi-
talda dəyişiklər haqqında hesabat təsərrüfat
subyektlərinin rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edil -
mişdir. Beynəlxalq audit standartlarının tələblə -
rinə əsasən riayət edilir, audit sübutlarının top -
lan masına, yerinə yetirilən audit prosedurlarının
xüsusiyyətlərinə  daha  geniş yer ayrılır,  bu da
auditor rəyinin əsaslandığı yetərli əminliyi təmin
edir. 

Bununla yanaşı, bəzi hallarda yoxlama
testlərinin aparılması təmin olunmur, auditlərin
keyfiyyətinə daxili nəzarət  lazımi səviyyədə
təşkil edilmir, audit risklərinin aşağı səviyəyə
salınması üçün təsirli tədbirlər görülmür. Qeyd
etmək lazımdır ki, 250 saylı “Maliyyə hesabat-
larının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə
alınması” beynəlxalq audit standartı bələdiy -
yələrin maliyyə hesabatlarının auditi zamanı
qanun və qaydaların nəzərə alınmasını müəyyən
edir. Belə ki, 2004-cü il 29 iyun tarixli “Mühasi-
bat uçotu haqqında” Qanunun 13.1-ci  maddə -
sinə əsasən, bələdiyyələr 01.01.2009-cu il
tarixdən maliyyə hesabatlarını Büdcə Təşkilatları
üçün Milli Muhasibat Uçotu Standartlarına
uyğun  olaraq  tərtib  etməlidirlər.  Lakin  bəzi
sərbəst auditorların xidmət göstərdiyi bələ -
diyyələr tərəfindən həmin Qanun tələbinə əməl
edilməmiş, xidmət göstərən auditorlar isə
bələdiyyələrdən bunu tələb etməmişlər.

Yoxlamanın nəticəsi üzrə auditor təşkilat-
larının rəhbərliyinə və sərbəst auditora aşağıdakı
təkliflər verilmişdir:

1. Maliyyə hesabatlarının auditi beynəlxalq
audit standartlarına uyğun aparılsın;

2. Audit sübutlarının toplanması daha geniş
qaydada həyata keçirilsin;

3. Yoxlama teslərinin aparılması təmin
edilsin;

4. Audit risklərinin aşağı səviyəyə salınması
üçün təsirli tədbirlər görülsün;

5. Auditin keyfiyyətinə daxili nəzarət güc -
ləndirilsin;

6. Bələdiyyə büdcəsinin gəlirlərini müəyyən
etmək məqsədilə vergi və ayırmaların yerli büd-
cəyə daxil olmasının düzgünlüyünü yoxlamaq,
bunun üçün tədiyyələr üzrə vergi ödəyicilərinin
tam və dəqiq siyahısını müəyyən edilsin;

7. 250 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditi
zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması”
beynəlxalq audit standartının tələblərini nəzərə
alaraq və  “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbay-
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can Respublikası Qanunun 13.1-ci  maddəsinə
əsasən, onlardan maliyyə hesabatlarını Büdcə
Təşkilatları üçün Milli Muhasibat Uçotu Stan-
dartlarına uyğun olaraq tərtib etmələri tələb
edilsin;

8. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul və-
saitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırıl-
masına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının 10 fevral 2009-cu il tarixli 767-IIIQ
saylı Qanununun 5-ci və 6-cı maddələrində au-
ditorlara verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsinə
daim diqqət yetirilsin. 

“Azərbaycan Respublikasında 2013-cü il
ərzində keçiriləcək auditor xidmətinin  key-
fiyyətinə nəzarətə dair iş planının təsdiq edilməsi
barədə” Auditorlar Palatası Şurasının 2012-ci il
30 oktyabr tarixli 235/2 saylı qərarına əsasən,
Keyfiyyətə nəzarət komitəsi tərəfindən 2013-cü
il ərzində keçiriləcək auditor xidmətinin key-
fiyyətinə nəzarət işi “Azərbaycan Respub-
likasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət
üzrə Əsasnamə”nin müddəalarına uyğun olaraq
təşkil və təmin ediləcəkdir.
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Azərbaycanda beynəlxalq tələblərə uyğun
fəaliyyət göstərməyə qadir olan auditor kadrların
hazırlanması, onların peşə-ixtisas səviyyəsinin
yüksəldilməsi və təkmilləşdirilməsi məsələləri
Auditorlar Palatasının fəaliyyətində mühüm is-
tiqamətlərdən birini təşkil edir.

Auditor adı almaq üçün imtahanların 
keçirilməsi

2012-ci il və 2013-cü ilin I rübü ərzində
lisenziyalarının qüvvədə olma müddətinin başa
çatması ilə əlaqədar müvafiq işlərin təşkili
barədə təsdiq edilmiş qrafikə əsasən, auditor adı
almaq üçün və auditor fəaliyyəti ilə məşğul
olmaq üçün lisenziyalarının qüvvədə olma müd-
dətinin başa çatması ilə bağlı ikipilləli imtahanlar
keçirilmişdir. 2012-ci ilin 28 iyul və 4 avqust ta -
rixlərində I və II pillə üzrə keçirilən imtahanlarda
lisenziyasının müddəti başa çatmış 1 nəfər və au-
ditor adı almaq üçün müraciət etmiş 3 nəfər,
2012-ci il 15 və 22 dekabr tarixlərində I və II
pillə üzrə keçirilən imtahanlarda lisenziyalarının
müddəti başa çatmış 2 nəfər və auditor adı almaq
üçün müraciət etmiş   1 nəfər, ümumilikdə isə il
ərzində auditor adı almaq üçün və lisen-
ziyalarının müddəti başa çatmış auditorlara
keçirilən imtahanlarda 7 nəfər iştirak edərək,
müvəffəq nəticə əldə etmişlər.

2011-ci illə müqayisədə 2012-ci ildə  auditor
adı almaq üçün və auditor fəaliyyəti ilə məşğul
olmaq üçün lisenziyalarının qüvvədə olma müd-
dətinin başa çatması ilə bağlı keçirilən imtahan-

ların nəticələri diaqram 3-dəki  kimi olmuşdur:
2012-ci ildə Auditorlar Palatası tərəfindən ix-

tisasartırma kurslarında hər il iştirak edən və bu
kursları müvəffəqiyyətlə bitirən, habelə semi-
narlarda fəal iştirak etmiş 11 nəfər auditor imta-
han verməkdən və imtahan haqqından azad
olunmuş, onlara növbəti beş il müddəti üçün yeni
lisenziyalar verilmişdir (Diaqram 4).

Auditorların  ixtisasartırma kurslarının 
keçirilməsi

Tədris və davamlı peşə təhsili proqram-
larında qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alın-
maqla, 2012-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma
kursunun tədris proqramı, qrafiki və auditorların
qruplar üzrə siyahısı hazırlanmış, Palata
Şurasının iclasında müzakirə edilərək təsdiq
edilmişdir. Təsdiq edilmiş proqram və qrafikə
əsasən auditorların I və II qrupları üçün 2012-ci
il 3 sentyabr tarixindən 12 oktyabr tarixinədək,
III, IV və V qruplar üçün 15 oktyabr tarixindən
30 noyabr tarixinədək ixtisasartırma kursları
keçirilmişdir. Kursların nəticələrinə dair 2012-ci
il 13 oktyabr və 1 dekabr tarixlərində imtahanlar
keçirilmişdir. 

İmtahanlarda 139 nəfər iştirak etmiş, onlar-
dan 113 nəfəri imtahanda müvəffəq nəticə
göstərmişdir. 

2012-ci ildə əvvəlki illə müqayisədə auditor-
ların ixtisasartırma kurslarının nəticələrinə dair
keçirilmiş imtahanların nəticələri diaqram 5-dəki
kimi olmuşdur.                                                                            
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diaqram 3

diaqram 4

diaqram 5



Daxili auditor  kurslarının  keçirilməsi

Təsərrüfat subyektlərinin idarə edilməsinin
səmərəliliyinin artırılması məqsədilə daxili audit
xidmətinin təşkilinin və həyata keçirilməsinin
hüquqi əsaslarını, daxili auditorların hüquq və
vəzifələrini müəyyən edən “Daxili audit
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiq edilməsini təmin etmək üçün, Azərbaycan

Respublikasının Auditorlar Palatası və “Audit-
Azərbaycan İnstitutu” İctimai Birliyi  daxili au-
ditor kadrlarının hazırlanması məqsədilə 2007-ci
ilin 1 sentyabr tarixindən indiyədək respublikada
fəaliyyət göstərən müxtəlif qurumlardan üst-üstə
228 nəfərə “Daxili auditin əsasları” mövzusunda
təsdiq edilmiş proqram üzrə kurslar keçirmişdir.

Kursların illər üzrə keçirilməsi aşağıdakı cəd-
vəldə öz əksini tapmışdır:
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Sıra
№-si

Təşkilatın adı
İştirakçıların

sayı

2007-ci il

1 Azərbaycan Respublikası Dövlət   Neft Şirkəti 13

2 Azərbaycan Respublikası  Dövlət  Neft Fondu 1

3 Azərbaycan Respublikası   Fövqəladə    Hallar Nazirliyi 2

4
Azərbaycan Respublikası Rabitə və  İnformasiya Texnologiyaları 
Nazirliyi

5

5 Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2

6 Azərbaycan Respublikası Ekologiya  və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 1

7 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 1

8 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi 1

9 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 3

10 “Azəriqaz” QSC 5

11 “Azərsutikinti” ASC 2

12 Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi 5

13 “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC 1

14 Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi 3

15
Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və  Patent  üzrə
Dövlət Komitəsi

1

16 “Azercell Telekom” BM 1

17 “Libra” MMC 1

18 “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” ASC 1

19 “Mühərrikquraşdırma” ATSC 1

20 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 2

21 Mikromaliyyələşdirmə Bankı 1

22 “Birlikbank” ASC 1
23 “Atabank” ASC 1

24 “Atlantbank” KB ASC 2

25 “Azəriqazbank” ASC 1

26 “Royal Bank of Baku” ASC 1
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27 “Nikoylbank” ASC 2
28 “Bank Standard” ASC 1
29 “Xalqbank” ASC 1
30 Bakı şəhər auditor təşkilatı 2
31 Sərbəst auditor – Miriyev Rasət   Abasət oğlu 1
32 İşsiz 1

Cəmi 67
2008-ci il

33 Azərbaycan Respublikası Dövlət   Neft Şirkəti 2
34 Azərbaycan Respublikası Rabitə və  İnformasiya Texnologiyaları

Nazirliyi
9

35 Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 1

36 Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi 2

37 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 2

38 “Azərsutikinti” ASC 1

39 “Bakıelektrikşəbəkə” ASC 8

40 Bakı Telefon Rabitəsi İstehsal Birliyi 2

41 “Qafqaz konserv zavodu” MMC 1

42 “Azərsun Holdinq” MMC 1

43 “Azərsun Ticarət və Dağıtım” MMC 1

44 “Veysəloğlu” MMC 5

45 “Xalq Sığorta” MMC 1

46 “Basf Caspian EKS” MMC 1

47 “Azərsun Bakı Yağ və Qida Sənaye” ASC 1

48 “Azər – Asiya Müştərək Sığorta” ASC 1

49 “Kapital Bank” ASC 2

50 “Karton – Tara” ASC 1

51 Bakı şəhər auditor təşkilatı 1

Cəmi 43

2009-cu il

52 Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 1

53 Azərbaycan Respublikası Dövlət   Neft Şirkətinin 
“Xəzərdənizneft” donanması

1

54 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 
“Azneft” İstehsal Birliyi

1

55 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 4
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56 “Azərenerji” ASC 1

57 “Bakıelektrikşəbəkə” ASC 6

58 “Azəriqaz” QSC 1

59 Bakı Telefon Rabitəsi İstehsal Birliyinin Nizami Telefon Qovşağı 2

60 “Baltik Kaspian Alyans” MMC-nin Azərbaycan Respublikasındakı filialı 4

61 “Azərsun Holdinq” MMC 9

62 “Veysəloğlu” MMC 1

63 “Sun Qrup Menecment” MMC 3

64 “Kaspian Audit Servis” MMC 1

65 Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Yasamal filialı 1

66 “GünayBank” ATSC 1

67 “Azərnəqliyyatbank” ASC 2

68 “Günay İnşaat , Sənaye və Ticarət” Ltd 1

69 “Biləndər” firması 1

70 “Audit-Azərbaycan İnstitutu”İctimai Birliyi 1

Cəmi 42

2010-cu il

71 Azərbaycan Respublikası Dövlət   Neft Şirkətinin
“Azneft” İstehsal Birliyi

1

72 Azərbaycan Respublikası Dövlət   Neft Şirkətinin 
“Azəriqaz” İstehsal Birliyi

1

73 Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi 1

74 Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları
Milli  Konfederasiyası

1

75 Azərbaycan Respublikası Dövlət   Sığorta Şirkəti 2

76 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı nəzdində 
Azərbaycan İpoteka Fondu

2

77 “Bakıelektrikşəbəkə” ASC 6

78 “Kömək – Kredit” MMC 1

79 “Vijn Fond Azərbaycan” MMC 2

80 “Unikal” Yeyinti Məhsulları İstehsalı    və Avadanlıqların Satışı 
Müəssisəsi

1

81 “Texnikabank” ASC 1

82 “AGBank” ASC 2

83 “Zaminbank” ASC 1

84 “Rabitəbank” 1
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85 “Bank Melli İran” Bakı filialı 1

86 “AzərTürkBank” ASC 1

87 “Bank Respublika” ASC 2

88 Sərbəst auditor – Cəfərov Altay Mürsəl oğlu 1

Cəmi 28

2011-ci il

89 Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi 1

90 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 2

91 “Təfəkkür Universiteti” 1

92 “Bakıelektrikşəbəkə” ASC 9

93 “Azərtunelmetrotikinti” ASC 4

94 “Qarant – Sığorta” ASC 1

95 “Azəryolsevis” ASC-nin “Avtomobil Yollarının İstismarı və 
Reklam” MMC

2

96 “CA FİNANCE” MMC 1

97 İşsiz 1

Cəmi 22

2012-ci il

98 Azərbaycan RespublikasıDövlət Neft Şirkəti 3

99 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 1

100 “Bakıelektrikşəbəkə” ASC 4

101 “Azərenerji” ASC 2

102 “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin
Azərbaycan Respublikasındakı filialı

1

103 “Praysvoterhauzkupers Audit Azərbaycan” MMC 2

104 “BDO Azərbaycan” MMC 2

105 “Deloitte & Touche” MMC 2

106 “Baker Tilly Audit Azərbaycan” MMC 1

107 “Star Treyd” MMC 1

108 “Aselsan Ltd” MMC 1

109 “Azərfon” MMC 5

110 “Xalq Sığorta” ASC 1

Cəmi 26



Auditorlar Palatasının kadr hazırlığı 
sahəsində əməkdaşlıq etdiyi qurumlar 
və ali təhsil müəssisələri ilə birgə işləri

• 2012-ci il  ərzində  aparıcı  təşkilat kimi,
Auditorlar Palatasında 5 (beş) elmi işlə bağlı
seminar təşkil edilmişdir;

•  2012-ci il ərzində Auditorlar Palatasının
nəşr etdirdiyi ədəbiyyat maliyyə, mühasibat
uçotu və audit sahəsində tələbə konsaltinq xid-
mətinin fəaliyyətinə metodoloji yardım etmək
məqsədilə Palatanın əməkdaşlıq etdiyi ali təhsil
müəssisələrinə təqdim edilmişdir;

•  2012-ci il 17 fevral tarixində Qafqaz Uni-
versiteti rəhbərliyinin dəvəti ilə Auditorlar
Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, profes-
sor V. Novruzovun başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti universitetdə olmuş, professor-müəllim və
tələbə heyətləri ilə görüşmüşdür.

• İl ərzində Auditorlar Palatasının təşkil etdiyi
ixtisasartırma kurslarında GRBS Tədris Mərkə -
zinin tədris trenerləri, eləcə də GRBS-nin təşkil
etdiyi ixtisasartırma kurslarında Auditorlar
Palatasının mütəxəssisləri iştirak etmişlər;

• 2012-ci il ərzində GRBS-nin təşkil etdiyi
kurslarda Auditorlar Palatası üzvlərinin və əmək-
daşlarının ödənişsiz iştirakı təmin edilmişdir.

2012-ci il ərzində Auditorlar Palatası 
tərəfindən təşkil olunan seminarlar, 
“dəyirmi masa”lar, görüşlər: 

•  23.01.2012 - “Auditor təşkilatlarının və
sərbəst auditorların hesabatlarının elektron
qayda da hazırlanması, göndərilməsi, təqdim
edil məsi və işlənilməsi haqqında Təlimat”ın tət-
biqinə dair seminar; 

•  04.04.2012 - Niderland (Katviykin meri),

Auditor assistentləri və 
audit mütəxəssisləri üçün 
ixtisasartırma kurslarının təşkili

Auditorlar Palatasının müvafiq iş planına
uyğun olaraq, “Auditin əsasları” üzrə kursun təd -
ris proqramı hazırlanmış və təsdiq edilmişdir.
Həmin proqrama əsasən, bütün auditor təşkilat-
larının rəhbərlərinə başçılıq etdikləri  təşkilat-
larda çalışan assistent və mütəxəssislərin

ixtisasartırma kursunda iştirakının vacibliyi  ilə
bağlı məktublar göndərilmiş, 29 auditor təşki-
latından müraciət etmiş 40 nəfər üçün 2012-ci il
9 aprel tarixindən 1 may tarixinədək kurslar
təşkil edilmiş, kursların nəticələrinə görə dinləyi-
cilərə sertifikatlar təqdim edilmişdir.

2012-ci ildə əvvəlki illə müqayisədə auditor
təşkilatlarında çalışan assistent və mütəxəssislər
üçün keçirilmiş ixtisasartırma kurslarının
nəticələri Diaqram 6-dakı kimi olmuşdur:
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diaqram 6



Yerli Hakimiyyətlər Palatası, Avropa Xalq Par-
tiyası/Xristian  Demokratlar qrupunun təmsilçisi
Yos Vinenin (Jos Wienen) başçılığı ilə  Avropa
Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kon-
qresinin (AYRNK) nümayəndə heyətinin Azər-
baycana monitorinq səfəri çərçivəsində
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasında
monitoriq görüşü keçirilmişdir.

Monitorinqə AYRNK nümayəndə heyətinin
sualları cavablandırılmış, Palatanın fəaliyyəti ilə
bağlı  izahedici materialların və normativ akt-
ların ingilis dilində tam dəsti (çap şəklində və
elektron daşıyıcıda) qonaqlara  təqdim
edilmişdir. 

• 18.04.2012 - “Avropa Komissiyasının au-
ditə dair 43/2006 saylı direktivinə müvafiq əlavə
və dəyişikliklər edilməsi” mövzusunda seminar; 

• 25.06.2012 - “Monitorinq iştirakçıları və
monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər
tərəfindən məlumatların təqdim olunması qay-
daları”nın tətbiqinə dair seminar;

• 27.07.2012 - Dünya Bankının Maliyyə
Hesabatının İslahatı Mərkəzinin sədri Henri
Fortin və maliyyə idarəetməsi üzrə baş mütəxəs-
sis Yan Til ilə Azərbaycan Respublikası Auditor-
lar Palatasının rəhbərliyi arasında işgüzar görüş
keçirilmişdir.

Görüşün məqsədi Qara dəniz və Cənubi
Qafqaz ölkələri üzrə korporativ maliyyə hesabat-
larının islahatı və potensialın inkişafı üzrə təklif
olunan regional proqramı təqdim etməkdən
ibarət olmuşdur.

Görüş zamanı nümayəndə heyətinə Azərbay-
can auditi barəsində ətraflı məlumat verilmiş,
son iki ildə audtə dair nəşr olunmuş 10-a yaxın
kitab təqdim edilmişdir. Habelə Auditorlar
Palatasının beynəlxalq peşəkar qurumlarla və
xarici ölkələrin audit və mühasibat tənzimləyi-
ciləri ilə əlaqədar məsələləri müzakirə edilmişdir.

Görüşdə Palatanın beynəlxalq əməkdaşlıq
təcrübəsi potensialının mövcudluğu xüsusi
vurğulanmışdır.

• 12.10.2012 - Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər
üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda və “Korrupsiyaya
qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulmuş və -
zifələrin icrası ilə əlaqədar müvafiq qurumların
iştirakı ilə “dəyirmi masa” keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Res -
publikası Auditorlar Palatasının sədri V. Novru-
zov tədbirin aktuallığından danışaraq, ölkə
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Qafqaz 

Universitetində

görüş  

(17.02.2012-ci il)



Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
mühüm dövlət sənədlərində nəzərdə tutulmuş
vacib məsələlərin müvafiq qurumların qarşısında
qoyduğu vəzifələrdən danışdı.

“Dəyirmi masa”nın işində Azərbaycan Re-
spublikası Milli Məclisinin  İqtisadi siyasət
komitəsinin sədri, Azərbaycan İqtisadçılar İtti-
faqının sədri,  Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqı nın
vitse-prezidenti, akademik Ziyad Səmədzadə,
Rusiya Auditorlar Kollegiyasının sədri Alek-
sandr Ruf və Rusiya Auditorlar Kollegiyasının
üzvü İrina Tutina ilə yanaşı, Azərbaycan Respub-
likası Vergilər Nazirliyinin, Azərbaycan Respub-
likası Hesablama Palatasının, Azərbaycan
Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət
Komitəsinin, Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə
İdarəsinin, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin,
Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşki-
latları Milli Konfederasiyasının, Azərbaycan
Res publikası Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyə -
lərlə İş Mərkəzinin, Azərbaycan Universitetinin,
Bakı Biznes Universitetinin, Azərbaycan Bank
Tədris Mərkəzinin, GRBS Tədris Mərkəzinin
nümayəndələri iştirak etmiş və mövzu ətrafında
fikirlərini söyləmişlər.

Tədbirdə son illərdə şəffaflığın artırılması və
maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi is-
tiqamətində həyata keçirilən işlərin nəticələri, bu
sahədə mövcud olan problemlər, qanunveri-
ciliyin o cümlədən “Daxili audit haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanununun təkmilləş -
diril məsi istiqamətləri,  maliyyə nəzarəti orqan-
larının səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi və
onlar arasında əlaqələrin koordinasiyası,
beynəlxalq standartların tətbiqi, maraqlar toq -
quşmasının qarşısının alınması, etik-davranış
üzrə hesabatlılığın yaradılması, elektron nəzarət
sisteminin yaradılması və tətbiqi, məcburi audit-
dən yayınmanın qarşısının alınması mexanizm-
lərinin hazırlanması, kadr hazırlığı və digər
məsələlər müzakirə predmeti olmuş, faydalı fikir
mübadilələri aparılmışdır. 

BUNlARdAN əlAVə: Azərbaycan Res -
publikası Prezidentinin 2007-ci il    28 iyul tarixli
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Şəffaflığın artırıl-
ması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli
Strategiya” və onun həyata keçirilməsi ilə bağlı
Fəaliyyət Planında təsərrüfat subyektlərinin
mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarında şəf-
faflığın təmin edilməsi problemlərinin həlli
mühüm bir vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. 
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“Açıq Hökumətin

təşviqinə dair 2012-2015-

ci illər üçün Milli

Fəaliyyət Planı”nda və

“Korrupsiyaya qarşı

mübarizəyə dair 2012-

2015-ci illər üçün Milli

Fəaliyyət Planı”nda

nəzərdə tutulmuş vəzi -

fələrin icrası ilə əlaqədar

“dəyirmi masa”



Bu məsələnin icrası ilə əlaqədar olaraq,
ölkənin regionlarında zəruri maarifləndirmənin
həyata keçirilməsi və metodiki dəstəyin gös -
tərilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası, Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzi
və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının birgə təş -

kilatçılığı ilə Xaçmaz şəhərində (2012-ci il 24
iyul), Lənkəran şəhərində  (2012-ci il 3 avqust)
və Naxçıvan şəhərində (2012-ci il 27 sentyabr)
“Bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflığın təmin
olunması” mövzusunda regional seminar-
müşavirələr keçirilmişdir. 
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Xaçmaz şəhərində  seminar-müşavirə 

(24.07.2012-ci il)

lənkəran şəhərində

seminar- müşavirə

(3.08.2012-ci il)



2012-ci ildə Auditorlar Palatasının yerli 
qurumlarla bağladığı  əməkdaşlıq sazişləri

• 2012-ci il 23 may - Azərbaycan Respub-
likası Auditorlar Palatası ilə Azərbaycan Dövlət
Aqrar Universiteti arasında; 

• 2012-ci il 7 iyun - Azərbaycan Respublikası
Auditorlar Palatası ilə Bakı Biznes Universiteti
arasında; 

• 2012-ci il 3 avqust - Azərbaycan Respub-
likası Auditorlar Palatası ilə Lənkəran Dövlət
Universiteti arasında.
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Naxçıvan şəhərində  

seminar-müşavirə

(27.09.2012-ci il)

lənkəran dövlət

Universiteti ilə

əməkdaşlıq sazişi

imzalanır

(3.08.2012-ci il)



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

Bütövlükdə, xarici ölkələrin audit təcrü -
bəsinin öyrənilməsi Azərbaycanda auditin
inkişafına və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, au-
ditor xidmətinin qanunve-ricilik bazasının tək-
milləşdirilməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir.

Palata beynəlxalq əlaqələrinin qurulması
üzrə fəaliyyətinin beynəlxalq və regional peşə
qurumlarında təmsilçiliyə, ikitərəfli və çoxtərəfli
əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına və inkişaf
etdirilməsinə mütərəqqi xarici audit təcrübəsinin
öyrənilməsi, milli kadrlara çatdırılması və yerli
xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, ölkədə tətbiq
edilməsi baxımından yanaşır.

Auditorlar Palatası əməkdaşlarının və 
üzvlərinin 2012-ci il ərzində iştirak 
etdikləri beynəlxalq tədbirlər:

• Dünya Bankının IFAC-la birlikdə
Avstriyanın Vyana şəhərində təşkil etdiyi “Mər -

kəzi və Cənub-Şərqi Avropada peşəkar mühasi-
batlıq” mövzusunda forumda (29 may–3 iyun)
Auditorlar Palatasının sədri V.Novruzov və
Palata Aparatının rəhbəri Q.Bayramov iştirak et-
mişlər; 

• Rusiya Auditorlar Kollegiyasının 20 illik
yubileyinə həsr olunmuş tədbirdə (17 iyun) Au-
ditorlar Palatasının sədri V.Novruzov və Palata
Aparatının rəhbəri Q.Bayramov iştirak etmişlər; 

• Rusiya Federasiyasının Samara şəhərində
keçirilən “Samara təşəbbüsü: klaster siyasəti
milli iqtisadiyyatın innovasiya inkişafının təmə-
lidir”  regionlararası VI iqtisadi forumunda (4-7

iyul) Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik
məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbov iştirak et-
mişdir;

• Sankt-Peterburq Auditorlar Palatası tərə -
findən Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən audi -
tin metodoloji inkişafına həsr olunmuş tədbirdə
(25-29 iyul) Auditorlar Palatasının sədri
V.Novruzov iştirak etmişdir; 

• Hollandiyanın Amsterdam şəhərində keçir-
ilən “Avropanın liderləri” forumunda (15

sentyabr) Auditorlar Palatasının sədri V.Novru-
zov və Palata Aparatının rəhbəri Q.Bayramov
iştirak etmişlər; 
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• Sertifikatlı Mühasiblərin və Auditorların
Avrasiya Şurasının Daşkənd şəhərində (Özbək-
istan) keçirilən ümumi iclasında (12-13 sent -
yabr) Auditorlar Palatasının Maliyyə və təsər -
rüfat idarəsinin rəisi V.Rəhimov iştirak etmişdir; 

• Polşa Milli Auditorlar İnstitutunun 20-ci
ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə və “Auditin
statusu və perspektivləri” mövzusunda keçirilən
13-cü illik audit konfransında (23-26 oktyabr)
Auditorlar Palatasının sədri V.Novruzov və

Palata Aparatının rəhbəri Q.Bayramov iştirak et-
mişlər; 

• Avropa Mühasiblər və Auditorlar Assosi-
asiyasının Brüssel şəhərində təşkil etdiyi mü-
vafiq sənədlərin yenidən qeydiyyatı və
imzalanması ilə bağlı tədbirdə (27 noyabr) Au-
ditorlar Palatasının üzvü - sərbəst auditor
A.Cəfərov iştirak etmişdir;

• Rusiyanın Peşəkar Mühasiblər və Auditor-
lar İnstitutu tərəfindən Moskva şəhərində təşkil
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Rusiyanın 

Samara şəhərində

iqtisadi forum

(4-7 iyul 2012-ci il)

Hollandiya,

Amsterdam:

“Avropanın 

liderləri”   

(15 sentyabr)



olunan “Mühasibat işi – 2012. Qlobal dəyişiklik-
lər” mövzusunda konqresdə (11-12 dekabr) Au-
ditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər
üzrə müşaviri N.Talıbov iştirak etmişdir. 

Auditorlar Palatasının üzv olduğu peşəkar 
qurumlar: 

• Mühasiblərin və Auditorların “Avrasiya”
Beynəlxalq Regional Federasiyası  – 1999-cu il,
dekabr;

• Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federa -
siyası (EFAA) – 2003-cü il, may;

• Sertifikatlı Mühasiblərin və Auditorların
Avrasiya Şurası (ESSBA) – 2007-ci il, aprel;

• Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası
(IFAC) – 2008-ci il, noyabr.

Auditorlar Palatasının xarici qurumlarla 
2012-ci ildə imzaladığı memorandumlar:

• Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatası ilə Sankt-Peterburq Auditorlar Palatası
arasında (2012-ci il 25 iyul);

• Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatası ilə Moskva Auditorlar Palatası arasında
(2012-ci il 13 sentyabr).

Auditorlar Palatası tərəfindən 2012-ci ildə 
təşkil olunan beynəlxalq tədbirlər:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən şəffaflığın
artırılması sahəsində beynəlxalq qurumlar və
xarici dövlətlərin müvafiq orqanları ilə əmək-
daşlığı daha da genişləndirmək məqsədilə Azər-
baycan İqtisadçılar İttifaqı, Rumıniya Maliyyə
Auditorları Palatası, Rusiya Auditorlar Kol-
legiyası, Qazaxıstan Respublikası Auditorlar
Palatası və Azərbaycan Universitetinin birgə
təşkilatçılığı ilə 2012-ci il 15-16 mart tarix -
lərində “Müasir şəraitdə şəffaflığın artırıl-
masında auditin rolu” mövzusunda beynəl -
xalq elmi-praktik simpozium keçirilmişdir.

Simpoziumun təşkilindən əsas məqsəd şəf-
faflığın artırılmasında auditin rolu və əhəmiyyəti
sahəsində peşəkar müzakirələr aparmaq, mövcud
problemləri təhlil etmək, beynəlxalq təcrübə
nəzərə alınmaqla müvafiq institusional mexa -
nizmlərin fəaliyyət istiqamətlərini dəqiqləşdir -
mək, şəffaflığın artırılması ilə bağlı qanunve -
ricilik aktlarının qəbulu və mövcud qanunların
icra mexanizmlərini təkmilləşdirməklə bağlı
konkret əməli təkliflər irəli sürmək, maarif -
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Sankt-Peterburqda

memorandum imza-

lanır 

(25 iyul 2012-ci il)



ləndirmə və beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə real
nəticələr əldə etməkdən ibarət olmuşdur.

Simpoziumda yeni iqtisadi-maliyyə mühi -
tində şəffaflığın artırılması zərurəti, bu sahədə
auditin rolu, onun qarşısında duran problemlər,
maliyyə hesabatlarının auditinə dair Avropa Par-
lamentinin və Avropa Şurasının direktivləri üzrə
20-dən artıq məruzə dinlənilmiş və onların
ətrafında müzakirələr aparılmışdır.

Tədbirdə xarici qonaqlarla yanaşı, Azərbay-
can Respublikası Vergilər Nazirliyinin, Azərbay-
can Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin,

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palata -
sının, Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağı-
zlar üzrə Dövlət Komitəsinin, Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrup-
siyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin, Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə
Monitorinqi Xidmətinin, Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin, Azərbaycan Bank Tədris
Mərkəzinin, “Şəffaflıq Azərbaycan” Korrup-
siyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin, GRBS
Tədris Mərkəzinin nümayəndələri iştirak etmiş
və geniş məruzə ilə çıxış etmişlər. 
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“Müasir şəraitdə

şəffaflığın artırıl-

masında auditin

rolu” mövzusunda

beynəlxalq elmi-

praktik simpozium

(15-16 mart)

Beynəlxalq elmi-

praktik simpozium

(15-16 mart )



Tədbirin ikinci günü Rumıniya Maliyyə
Аuditorları Palatası, Rusiya Auditorlar Kol-
legiyası, Qazaxıstan Respublikası Auditorlar
Palatası və Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatası arasında auditin normativ hüquqi baza-
sına, metodiki təminatına, təşkili və tənzimlən-
məsinə dair təcrübə mübadiləsi aparılmışdır.

“Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu ölkəmizdə daxili auditin
təşəkkülü və inkişafı sahəsində mühüm
əhəmiyyət kəsb etməklə bərabər, xarici ölkələrdə
dərin maraq doğurmuş və beynəlxalq qurumlar
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Şəffaflığın
artırılması sahəsində Azərbaycan Prezidentinin
siyasi xəttinə dəstək məqsədilə Azərbaycan İqti-
sadçılar İttifaqı, Avropa Daxili Auditorlar İnsti-
tutları Konfederasiyası (ECIIA), Azərbaycan
Respublikası Auditorlar Palatası, Azərbaycan
Universiteti və “Audit-Azərbaycan İnstitutu” İc-
timai Birliynin birgə təşkilatçılığı ilə 2012-ci ilin
3-4 may tarixlərində “Daxili audit: reallıqlar
və perspek-tivlər” mövzusunda konfrans
keçirilmişdir. Konfransın işində iştirak etmək
üçün Avropa Daxili Auditorlar İnstitutları Kon-
federasiyasının İdarə Heyətinin üzvü Kristina
Bernotaite  2012-ci il 2-5 may tarixlərində
Bakıda işgüzar səfərdə olmuşdur. 

Konfransda iqtisadi inkişafda və şəffaflığın
artırılmasında daxili auditin rolu, onun
qarşısında duran problemlər, beynəlxalq təcrübə
nəzərə alınmaqla daxili auditin genişlən -
dirilməsi, maarifləndirmə və əməkdaşlıq üzrə
20-dən artıq məruzə dinlənilmiş və onların
ətrafında müzakirələr aparılmışdır.

Tədbirdə xarici qonaqla yanaşı, Azərbaycan
Respublikası Vergilər Nazirliyinin, Maliyyə
Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, Dövlət
Neft Şirkətinin, Mərkəzi Bankın, Hesablama
Palatasının, Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka
Fondunun, Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-
sitetinin, BP-nin (“British Petroleum”), “Azər -
enerji” ASC-nin, “Bakıelektrikşəbəkə” ASC-nin,
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC-nin və “Uni-
bank” ASC-nin nümayəndələri iştirak etmişlər.

Konfransda, həmçinin,  Avropa Daxili Audi-
torlar İnstitutları Konfederasiyası (ECIIA), Azər-
baycan Respublikası Auditorlar Palatası və
“Audit-Azərbaycan İnstitutu” İctimai Birliyi
arasında daxili auditin normativ hüquqi bazasına,
metodiki təminatına, təşkili və tənzimlənməsinə
dair təcrübə mübadiləsi aparılmışdır.
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“daxili audit: real-

lıqlar və perspek-

tivlər” mövzusunda

konfrans

(3-4 may )



Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin proqram xarakterli məruzə
və çıxışlarında,  habelə icrası başa çatmış “Şəf-
faflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mü -
barizə üzrə Milli Strategiya”da audit prosesində
şəffaflığın artırılması, auditor xidmətinin təkmil-
ləşdirilməsi məqsədilə beynəlxalq audit standart-
larının tam tətbiqinə keçilməsi, auditorların
fəaliyyətinə dair nəzarət sistemlərinin təkmil-
ləşdirilməsi üzrə tədbirlər nəzərdə tutul  muşdur. 

Məlum olduğu kimi,  respublikamızda audi-
tor xidməti sahəsində beynəlxalq audit standart-
larının tətbiqinə keçilmiş, auditor xidməti
sahəsində tənzimləmə işinin yaxşılaşdırılması,
auditin keyfiyyətinə nəzarət işinin yüksəldilməsi,
bu sahədə ictimai nəzarətin rolunun daha da gü-
clənirilməsi, “Milli Strategiya”dan irəli gələn
vəzifələrin davamlı icrasının təmin olunması
məqsədilə və qanunvericilik aklarında edilmiş
dəyişikliklərin tələbləri nəzərə alınmaqla Azər-
baycan Respublikasının Auditorlar Palatası
Şurasının qərarı ilə bir sıra komitələrin o cüm-
lədən Auditorların Peşə Etikası Komitəsinin
Əsasnaməsi yenidən işlənib hazırlanaraq təsdiq
olunmuşdur. 

Auditorlarin Peşə Etikasi  Komitəsi 

Auditorlarin Peşə Etikasi  Komitəsi Azərbay-
can Respublikasının Auditorlar Palatası Şura -
sının 2010-cu il 2 noyabr tarixli  213/2 saylı
qərarı ilə  təsdiq edilmiş Auditorlarin Peşə
Etikasi  Komitəsi haqqında Əsasnaməyə əsasən
fəaliyyət göstərir.

Komitənin idarə edilməsi tərkibi 9 nəfərdən
ibarət (Auditorlar Palatasından 1 nəfər, Mərkəzi
Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətindən
1 nəfər, İqtisadi İnkişaf  Nazirliyindən 1 nəfər,
Qiymətli Kağızlar Üzrə Dövlət Komitəsindən 1
nəfər,  auditor təşkilatlarından 2 nəfər, sərbəst au-
ditorlardan 2 nəfər, Azərbaycan Respublikası
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli
Konfederasiyasından 1 nəfər) olmaqla həyata
keçirilir.

Komitə öz fəaliyyətində “Auditor xidməti
haqqında”, “Cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırıl-
masına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
qarşı mübarizə haqqında”, “Korrupsiyaya qarşı
mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublika -
sının qanunlarını, “Azərbaycan Respublikasının
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Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməni,
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC)
tələblərini, Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəl-
ləsini, Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsini,
beynəlxalq audit standartlarını və qüvvədə olan
digər  normativ hüquqi aktları, Palata Şurasının
qərarlarını, Palata sədrinin əmr və sərəncamlarını
və özünün Əsasnaməsini rəhbər tutur.

Komitə fəaliyyət göstərərkən “Auditor xid-
məti haqqında”, “Cinayət yolu ilə əldə olunmuş
pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqal-
laşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdiril -
məsinə qarşı mübarizə haqqında”, “Korrupsi -
yaya  qarşı  mübarizə  haqqında” Azərbaycan
Respublikası qanunlarının, “Azərbaycan Res -
publikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsas -
namənin, Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəl-
ləsinin, Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsinin,
beynəlxalq audit standartlarının, peşə etikası və
əxlaq normalarına dair digər normativ hüquqi
aktların tələblərinə riayət etməyən sərbəst audi-
torlar və  auditor təşkilatları barəsində müvafiq
tədbirlər görülməsi üçün Palatanın rəhbərliyinə
və ya Palata Şurasına təkliflər verir.

Komitə aşağıdakı vəzifələri icra edir: 
- sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları

tərəfindən beynəlxalq və milli audit təcrübəsinə
əsaslanaraq, peşə etikası normalarının tətbiqinin
təhlilini aparmaq;

- audit sahəsində hüquqi bazanın təkmil-
ləşdirilməsi, habelə peşəkar etika məsələlərinin
nizamlanması üzrə sənədlərin  hazırlanmasında
iştirak etmək;

- sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları,
Palatanın struktur bölmələri, Audit norma və
standartlarının işlənib hazırlanması üzrə xüsusi
komissiya, Keyfiyyətə nəzarət komitəsi, auditor
xidmətlərinin istifadəçiləri ilə birgə auditorların
etik-davranış qaydaları və normalarına əməl
edilməsini təmin etmək;

- etik-davranış qaydaları və normalarının
işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi,

beynəlxalq audit təcrübəsi nəzərə alınmaqla peşə
etikası məcəlləsinin tətbiq edilməsi üzrə təklif və
tövsiyələr hazırlamaq;

- auditor xidmətləri göstərilərkən sərbəst au-
ditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən peşə
etikası və əxlaq normalarına zidd hərəkətlər
nəticəsində  yaranmış mübahisələrə dair araşdır-
maları zəruri hallarda müzakirə etmək və tək-
liflər vermək;

- sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları
tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul və-
saitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırıl-
masına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun sərbəst auditorlar və auditor
təşkilatları qarşısında yaratdığı öhdəliklərin ye -
rinə yetirilməsi ilə bağlı aparılmış monitorin-
qlərlə aşkar edilmiş çatışmaz-lıqlar barədə daxil
olmuş məlumatlar üzrə araşqırma aparmaq və
təkliflər vermək; 

- şəffaflığın təmin olunması məqsədilə audit
zamanı sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları
tərəfindən çatışmazlıqlara yol verilməsi faktları
üzrə məlumatlar daxil olduqda, müzakirələr
aparmaq və müvafiq təkliflər vermək;    

- sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları peşə
etikası nöqteyi-nəzərindən öz vəzifə borclarını
lazımınca yerinə yetirmədikdə, onlar barəsində
müvafiq inzibati təsir tədbirlərinin tətbiqi ilə
bağlı təkliflər vermək;

- Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə  nəzarət
komitəsi tərəfindən göndərilmiş hesabatların
müzakirəsini keçirmək və intizam tənbehinin tət-
biq edilməsi barədə qərar qəbul etmək; 

- auditorların peşə etikası məsələləri ilə
əlaqədar  Palataya daxil olan normativ hüquqi
aktlar və başqa sənədlərin layihələri üzrə eksper-
tiza aparmaq və rəy vermək.

Komitənin hüquqlarına aşağıdakılar daxildir:
- auditor fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

prosesində auditorların peşə etikasına dair
məsələlərin müzakirəsində iştirak etmək;
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- səlahiyyətləri çərçivəsində olan məsələlərin
həlli ilə əlaqədar, zəruri hallarda, mütəxəssis-
ekspertlərin rəyindən müvafiq qaydada istifadə
etmək;

- komitənin fəaliyyət profilinə uyğun olaraq,
Palatanın müvafiq struktur bölmələri ilə birlikdə
metodoloji, tədqiqat işlərinin  yerinə yetirilmə -
sinə dair tədbirlər planı hazırlamaq;

- auditorların peşə etikası nöqteyi-nəzərindən
öz vəzifə borclarını lazımınca yerinə yetir-
məməsi ilə bağlı araşdırmalar aparılan zaman
Palatanın müvafiq  struktur bölmələrinə  sorğu
vermək və zəruri informasiyaları əldə etmək;

- komitənin vəzifələrindən irəli gələn digər
funksiyaları yerinə yetirmək.

Hesabat dövründə komitəyə müzakirə olun-
maq üçün bir material daxil olmuşdur. Həmin
məlumat bir auditor təşkilatı auditorunun başqa
fəaliyyətlə məşğul olması ilə bağlı olmuşdur. Bu
məlumat komitə üzvlərinin iştirakı ilə
araşdırılmış və araşdırmanın nəticələri barədə
qərar qəbul edilmiş, həmin qərara uyğun olaraq
rəhbəliyə müvafiq təkliflər verilmişdir. 

Bundan əlavə, Auditor xidməti haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa,
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin
və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və ter-
rorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununa, Azərbaycan Respublikasının Cinayət və
İnzibati Xətalar məcəllələrinə, digər qanunveri-
cilik aktlarına, habelə “Şəffaflığın artırılması və
korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strate-
giya”nın, Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatası və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti
arasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul və-
saitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırıl-
masına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığa dair me -
morandumun, “Auditorların Peşə Etikası Məcəl-
ləsi”nin müddəalarına uyğun olaraq Azərbaycan

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının
müvafiq qərarı qərarı ilə «Palata üzvləri
tərəfindən etika məcəlləsinin tələblərinə əməl
edilməsini təmin etmək üçün monitorinq aparıl-
ması üzrə qayda» təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası Şurasının 2012-ci il 17 iyul tarixli 233/8
saylı qərarına əsasən, hesabat ili ərzində bir fakt
üzrə araşdırma aparılmış və nəticəsi Auditorların
Peşə Etikası Komitəsində müzakirə olunaraq
müvafiq qərar qəbul edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında auditor 
xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin 
həyata keçirilməsinin normativ 
hüquqi əsasları 

Azərbaycan Respublikasında auditor xidmə-
tinin keyfiyyətinə nəzarət “Auditor xidməti
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu,
“Azərbaycan Respublikasının Auditrolar Palatası
haqqında” Əsasnamə rəhbər tutulmaqla Azər-
baycan Respublikasının Auditorlar Palatası
Şurasının 2008-ci il 4 fevral tarixli 190/2 saylı
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respub-
likasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət
üzrə Əsasnamə”yə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Əsasnamə auditor xidmətinin keyfiyyətinə
nəzarət həyata keçirilərkən icrası zəruri olan
prosedurları müəyyən edir. Əsasnamənin məq -
sədi auditor xidmətinin keyfiyyətinin Azərbay-
can Respublikasının qanunvericilik aktlarına,
audit standartlarının və peşə etikası məcəlləsinin
tələblərinə, habelə Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası Şurasının qərarları ilə
müəyyən edilmiş qaydalara uyğunluğunu təmin
etməkdir.

Bu Əsasnaməyə uyğun olaraq və qüvvədə
olan digər qanunvericilik aktlarının tələblərinin
həyata keçirilməsi, auditor xidmətinin keyfiyyə -
tinə və Auditorlar Palatasının üzvlü olan sərbəst
auditorların və auditor təşkilatlarının peşə
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etikasına riayət etmək üzrə nəzarət sisteminin
yaradılması məqsədilə “Auditor təşkilatlarının və
sərbəst  auditorların fəaliyyətlərinin, onların
apardıqları auditlərin keyfiyyətinin audit stan-
dartlarına və mövcud qanunvericilik aktlarına
uyğunluğunun yoxlanılmasına dair  nümunəvi
hesabat formasının tərtib edilməsi barədə
Qayda” işlənib hazırlanmış və Palata Şurasının
2010-cu il 26 avqust tarixli 211/3 saylı qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.    

Auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə

Əsasnaməyə uyğun olaraq və qüvvədə olan digər

qanunvericilik aktlarının tələblərinin həyata

keçirilməsi, auditor xidmətinin keyfiyyətinə və

Auditorlar Palatasının üzvü olan sərbəst auditor-

lar və auditor təşkilatları tərəfindən peşə

etikasına riayət olunmasını təmin etmək üzrə

nəzarət sisteminin yaradılması, auditin tənzim-

lənməsi prosesində şəffaflığın artırılması,

beynəlxalq audit standartlarının tələblərinə riayət

edilməsi, Palatanın üzv olduğu Beynəlxalq

Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) qarşısında

üzvlük öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi,

həmçinin,  auditin keyfiyyətinə nəzarətin

qabaqcıl dünya təcrübəsinə əsasən təkmil-

ləşdirilməsi və Avropa İttifaqının 8-ci Direk-

tivinin tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan

Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə

nəzarət işinin təşkili məqsədilə Auditorlar

Palatası Şurasının 2010-cu il 5 avqust tarixli

210/2 saylı qərarı ilə Auditorlar Palatasının Key-

fiyyətə nəzarət komitəsinin Əsasnaməsi təsdiq

edilmişdir. 

Keyfiyyətə nəzarət komitəsi auditor xidmə-

tinin keyfiyyətinə və Auditorlar Palatasının üzvü

olan auditorların peşə etikasına riayət etmək üzrə

öz səlahiyyətləri çərçivəsində nəzarəti həyata ke-

cirən Azərbaycan Respublikasının Auditorlar

Palatası Şurasının işçi orqanıdır. Komitə auditor-

lar tərəfindən göstərilən auditor xidmətinin key-

fiyyətinə nəzarət üzrə vahid sistemi təşkil edir.

Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının
apardıqları auditlərin keyfiyyətinin yoxlanıl-
masını həyata keçirilməsi  Palata Şurasının mü-
vafiq qərarı ilə təsdiq olunmuş  Keyfiyyətə
nəzarət komitəsinin müfəttişləri tərəfindən
aparılır.

Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının  Təkrar audit üzrə 
xüsusi komitəsi

Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının Təkrar audit üzrə xüsusi komitəsi
Palata Şurasının qərarı ilə təsdiq eilmiş Əsas-
naməyə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Xüsusi
komitənin tərkibi komitənin sədrindən və 8 nəfər
üzvündən ibarətdir. 

Komitənin məqsəd və vəzifələrinə təkrar
audit aparılması barədə sifarişçilərdən və
səlahiyyətli dövlət orqanlarından Auditorlar
Palatasına daxil olmuş tələb və sifarişləri araşdır-
maq və təkrar auditin aparılması üçün Palata rəh-
bərliyinə təkliflər vermək, təkrar auditin
nəticələrinə dair materialları araşdırmaq və mü-
vafiq təklif və tövsiyələr hazırlamaq, təkrar audit
nəticəsində əvvəlki auditi aparan auditorlar
tərəfindən «Auditor xidməti haqqında» Azərbay-
can Respublikası Qanununa, audit standartlarına,
peşə etikasına və digər normativ hüquqi aktlara
riayət edilməməsi nəticəsində aşkar edilən
nöqsan və çatışmazlıqların müzakirəsini təşkil
etmək, hər il aparılan təkrar auditlərin
nəticələrini ümumiləşdirməkdən ibarətdir.

Komitə təkrar auditlərin aparılmasına
təcrubəli auditorların cəlb edilməsi üçün Pala-
tanın rəhbərliyinə təkliflər vermək, aparılmış
təkrar audit materiallarını müzakirə olunmaq
üçün Palatanın rəhbərliyinə təqdim etmək və
aparılmış auditlərin nəticəsi müzakirə edilərkən
Palata Şurasında iştirak etmək hüququna ma-
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Palata Şurasının Əsasnaməsi

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palata -
sının Şurası “Azərbaycan Respublikasının Audi-
torlar Palatası haqqında” Əsasnaməyə müvafiq
olaraq, cari işlərin aparılması və əməli xidməti
funksiyaların yerinə yetirilməsi məqsədilə
yaradılır.

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

Şura aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
- auditor xidmətinin həyata keçirilməsi ilə

bağlı təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlər
təsdiq edir;

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

- audit sahəsində milli və beynəlxalq təc -
rübənin ümumiləşdirilməsi  əsasında tövsiyələr
verir;

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

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

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

- auditor kadrların hazırlanması və təkmil-
ləşdirilməsi ilə bağlı məsələləri həll edir;

- qanunvericilikdə nəzərdə tutulan vergilər
ödənildikdən sonra Palatanın sərəncamında
qalan xalis mənfəətin müvafiq fondlara
bölüşdürülməsi və onlardan istifadə qaydalarını
təsdiq edir;

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

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

- sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının
illik hesabatlarının müzakirəsi və onun məc-
musunu təsdiq edir.
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IX.  PALATA ŞURASININ FƏALİYYƏTİ 



Azərbaycan Respublikasının  Auditorlar  
Palatası  Şurasının 2012-ci il ərzində 
keçirildiyi  iclaslar haqqında 

2012-ci ildə Palata Şurasının 12 iclası
(fəaliyyətə başladığı dövrdən hesabat ilinin
sonuna qədər iki yüz otuz səkkiz iclas) keçir-

ilmiş və əsasən auditor fəaliyyətini tənzimləyən
normativ hüquqi sənədlərin, təlimatların, stan-
dartların və qaydaların müzakirəsi ilə əlaqədar
qərarlar qəbul edilmişdir. 

n Palata Şurasının 2012-ci il 31 yanvar tar-
ixində keçirilən iki yüz iyirmi yeddinci iclasında

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:
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Novruzov vahid 
Tapdıq oğlu 
Şuranın sədri, Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar
Palatasının sədri, iqtisad elmləri
doktoru,  professor 

İsmayılov Fəxrəddin 
Həsən oğlu 
Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası
sədrinin müavini 

Abbaslı Namiq 
Rasət oğlu  
Sərbəst auditor  

Abbasov Maarif 
Qurban oğlu  
Keyfiyyətə nəzarət və 
hüquqi təminat 
idarəsinin rəis

Gülməmmədov
Səbuhi Yediyar oğlu  
Kadr hazırlığı və
beynəlxalq əlaqələr
idarəsinin rəisi    

vəliyev İlqar 
Əflatun oğlu  
Ernst & Yanq Hold-
inqs (SiAyEs) Bi.Vi.”
şirkətinin Azərbaycan
Respublikasındakı 
filialının idarəedici
partnyoru 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının Şura üzvləri:



Azərbaycan Respublikası Auditorlar Pala -
tasının “Auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəza -
rətin həyata keçirilməsi üzrə 2012-ci il üçün iş
planının tərtibi və təsdiqi” barədə;

“AZAUDİT” MMC-nin (baş direktor A.İsrə-
filov) 2010-cu il 1 iyul tarixindən 2011-ci il 1
sentyabr tarixinədək olan dövr üzrə apardığı au-
ditlərin keyfiyyətinin beynəlxalq audit standart-
larına uyğunluğunun yoxlanılmasının nəticələ -
rinin müzakirəsi barədə;

Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının üzvü olan auditorların 2011-ci ildə
keçirilən ixtisasartırma kurslarında iştirakının
nəticələri barədə;

Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının
ödənilməsi barədə.  

n Palata Şurasının 2012-ci il 29 fevral ta -
rixində keçirilən iki yüz iyirmi səkkizinci

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:  
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palata -

sının 2011-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə
dair;  

IFAC-ın Beynəlxalq Təhsil Standartlarının
tərcüməsi, redaktəsi və nəşri barədə;  

Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə
nəzarət üzrə Təlimatın redaktəsi və nəşri barədə;

IFAC-ın Beynəlxalq audit standartlarının tər-
cüməsi, redaktəsi və nəşri barədə.  

nPalata Şurasının 2012-ci il 12 mart tari -
xində keçirilən keçirilən iki yüz iyirmi doqqu -

zuncu  iclasında aşağıdakı məsələyə baxıl -
mışdır:  

Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzi-

bati-İqtisad Məhkəməsinin 6 mart 2012-ci il ta -

rixli qərardadına uyğun olaraq, Auditorlar

Palatası Şurasının  2011-ci il 26 oktyabr tarixli

223/1 saylı qərarına yenidən baxılması barədə.

n Palata Şurasının 2012-ci il 9 aprel ta -
rixində keçirilən iki yüz otuzuncu iclasında

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:  

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Pala -

tasının 2011-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına

dair;  

Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə nəzarət

komitəsinin müfəttişlərinin təyin edilməsi

barədə;

“2011-ci il ərzində bəzi sərbəst auditorların

və auditor təşkilatlarının maliyyə-təsərrüfat

fəaliyyətlərinin və aparılan auditlərin  keyfiyyə-

tinin yoxlanılması barədə” hesabat haqqında;

Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən

üzvlük haqqının ödənilməsi vəziyyəti barədə;  

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı,  Qafqaz Uni-

versiteti, Bakı Biznes Universiteti və Azərbaycan

Dövlət Aqrar Universiteti ilə əməkdaşlıq üzrə

saziş layihələrinin hazırlanması barədə.

n Palata Şurasının 2012-ci il 25 aprel tari -
xində keçirilən iki yüz otuz birinci  iclasında

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:  

Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının

2011-ci ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş illik

hesabatlarına dair icmal barədə;

Sərbəst auditorların 2012-ci ilin I rübü üzrə

gündəliklərinə dair hesabat barədə;

Auditorlar  Palatasının  fəaliyyətini əks et-

dirən internet səhifəsinin vəziyyəti barədə;

IFAC-ın Peşə Etikası Məcəlləsinin tərcüməsi,

redaktəsi və nəşri barədə;    

“Şəffaflığın artırılmasında beynəlxalq

maliyyə hesabatları və audit standartlarının tət-

biqi problemləri” kitabının paylanması barədə.

n Palata Şurasının 2012-ci il 5 iyun tari -
xində keçirilən iki yüz otuz ikinci  iclasında

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:  
Auditor xidmətinin aktual problemləri üzrə

keçirilmiş sosioloji sorğunun nəticələrinin təhlili
və hazırlanmış tövsiyələr barədə;     

Auditorlar Palatasının 2011-ci ilin maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatı
və auditin aparılması barədə;

Palatanın təsis etdiyi auditor təşkilatlarının
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2011-ci ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə
məcmu balansı barədə;  

“Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditor-
ların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi
haqqında Qayda” barədə;

Auditorlar Palatasının 2012-ci il üzrə audi-
torların ixtisasartırma kursunun tədris proqramı
və qrafiki barədə;   

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
ilə Albaniya İmtiyazlı Səlahiyyətli Auditorlar İn-
stitutu (IEKA), Bosniya və Herseqovina Respub-
likasının Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyası,
Serbiya Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyası,
Makedoniya Respublikasının Sertifikatlı Audi-
torlar İnstitutu arasında Anlaşma memorandu-
munun layihələrinin hazırlanması barədə;

“Müasir şəraitdə şəffaflığın artırılmasında
auditin rolu” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq
elmi-praktik simpoziumun materiallarından
ibarət nəşr edilmiş  kitabın paylanması barədə.

n Palata Şurasının 2012-ci il 17 iyul  tari -
xində keçirilən iki yüz otuz üçüncü iclasında

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:
“Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditor-

ların reytinq səviyyəsinin müəyyən edirilməsi
haqqında Qayda”nın hazırlanması barədə;

Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə dair təd-
birlərin KİV-də işıqlandırılmasının təşkili
barədə;

“Tikinti müəssisələrində audit aparılmasına
dair Proqram” barədə;  

Palata Şurasının 2010-cu il 14 dekabr tarixli
214/7  saylı  qərarı ilə təsdiq olunmuş “Sərbəst
auditorların və auditor təşkilatlarının fəaliyyətini
əks etdirən yarımillik (illik) hesabat formasının
və ona əlavənin  tərtib edilməsinə dair Təli -
mat”ın təkmilləşdirilməsi barədə;

“Sərbəst auditorların gündəliklərinə dair
hesabatlarının elektron qaydada hazırlanması,
göndərilməsi, təqdim edilməsi və işlənilməsi
haqqında Təlimat” barədə; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Pala -

tasının üzvü olan auditor təşkilatları və sərbəst
auditorlar tərəfindən  2012-ci il üzrə Palataya
üzvlük haqqının ödənilməsi vəziyyətinin təhlili
barədə; 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində au-
ditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisen-
ziyaların qüvvədə olma müddətinin başa çatması
ilə əlaqədar;

Auditor xidməti haqqında qanunvericiliyin
tələblərinə riayət edilməsinin monitorinqi barə də.

n Palata Şurasının 2012-ci il 5 oktyabr ta -
rixində keçirilən iki yüz otuz dördüncü iclasında

aşağıdakı məsələyə baxılmışdır:  
“Auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının

(2012-2020-ci illər)” layihəsinin hazırlanması
barədə;   

Auditorlar Palatasının 2012-ci ilin 9 ayı üzrə
fəaliyyətinin nəticələri barədə;

Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan
Respublikasının ərazisində göstərilən auditor
xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum
hədləri barədə” 2005-ci il 23 dekabr tarixli 159/5
saylı (2009-cu il 26 yanvar tarixli 197/6 saylı
qərarı ilə edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə)
qərarının icra vəziyyətinin araşdırılması
haqqında;  

“Açıq Hökümətin təşviqinə dair 2012-2015-
ci illər üçün Milli Faliyyət Planı”nın və “Korrup-
siyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər
üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın həyata keçirilməsi
ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının İş Planlarının (2012-2013-cü və
2012-2015-ci illər)” təsdiq edilməsi barədə;  

Auditə dair reklam xarakterli materialların
KİV-də yerləşdirilməsi barədə;  

“Auditorların Peşə Etikası Komitəsi haqqın -
da” Əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə; 

Auditorların Peşə Etikası Komitəsinin tər -
kibinin təsdiq edilməsi barədə. 

n Palata Şurasının 2012-ci il 30 oktyabr
tarixində keçirilən iki yüz otuz beşinci iclasında

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

47

2012/HESABAT



“Azərbaycan Respublikasında auditor xid-
mətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə Əsas namə”yə
dəyişiklik edilməsi barədə;

Azərbaycan Respublikasında 2013-cü il
ərzində keçiriləcək auditor xidmətinin keyfiyyə -
tinə nəzarətə dair iş planının təsdiq edilməsi
barədə.

n Palata Şurasının 2012-ci il 16 noyabr tari -
xində keçirilən iki yüz otuz altıncı iclasında

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Pala -

tasının üzvü olan auditor təşkilatları və sərbəst
auditorlar tərəfindən 2012-ci il üzrə Palataya
üzvlük haqqının ödənilməsi vəziyyətinin təhlili
barədə;

Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının
2012-ci ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş
hesabatlarına dair icmal barədə;

Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının 2013-2015-ci illər üzrə iş planı
barədə;

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

Müvafiq əməkdaşlıq sazişlərinə əsasən tərəf-
daşlarla birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi
barədə;

Auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin,
məlumat və təbliğat xarakterli materialların nəşri
barədə;

Auditorlar Palatasının 2012-2014-cü illər
üzrə iş planında dəyişiklik edilməsi barədə;

“L.B. Audit xidməti” MMC-nin auditoru
İlqar İslam oğlu Məmmədovun fəaliyyəti ilə
əlaqədar aparılmış araşdırmanın nəticələri
barədə;

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası Şurasının 1998-ci il 21 aprel tarixli 19/2

saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res -
publikası Auditorlar Palatası üzvlərinin üzvlük
haqqının müəyyən edilməsi və  ödənilməsi qay-
daları barədə Təlimat”a dəyişikliklərin edilməsi
haqqında.

n Palata Şurasının 2012-ci il 7 dekabr ta -
rixində keçirilən iki yüz otuz yeddinci iclasında

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:  
Azərbaycan   Respublikasının   ərazisində

audi tor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisen-
ziyaların qüvvədəolma müddətinin başa çatması
ilə əlaqədar;

Auditorlar Palatasının 2012-2014-cü illər
üzrə iş planında dəyişiklik edilməsi barədə.

n Palata Şurasının 2012-ci il 18 dekabr ta -
ri xində keçirilən iki yüz otuz səkkizinci

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:  
Auditorlar Palatasının üzvü olan auditor təş -

kilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən ödənilə -
cək üzvlük haqqının yığılması barədə;

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Pala -
tasının 2013-2015-ci illər üzrə iş planı və Palata
Şurasının 2013-cü il üzrə iş planı barədə;

Auditorlar Palatasının 2012-2014-cü il üzrə
iş planında dəyişikliklər edilməsi barədə;

“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatasında informasiya azadlığı ilə bağlı daxili
icraat haqqında Qaydalar” barədə;   

“Kənd təsərrüfat müəssisələrində audit
aparılmasına dair Proqram” barədə; 

Audit sahəsində qabaqcıl təcrübənin tədqiqi
və tətbiqi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi
barədə;  

Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının fəaliyyəti barədə illik hesabatın və
məruzənin strukturunun hazırlanması və nəşri
haqqında. 
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Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının 2012-ci il üzrə maliyyə  fəaliyyətinin
auditi “HLB Azərbaycan” MMC tərəfindən
aparılmışddır. 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
təsərrüfat hesablı müstəqil maliyyə orqanı ol-
maqla, Əsasnaməsinə uyğun fəaliyyət göstə -
rərək, aşağıdakı maliyyə mənbələrinə malikdir:

- auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar
tərəfindən ödənilən üzvlük haqqı;

- auditor fəaliyyəti  ilə məşğul olmaq hüququ
verən  lisenziya  almaq  üçün    keçirilən  imta-
hanlarda  iştirak etmək  üçün  ödəniş haqqı;

- daxili  audit  kursları üçün  ödəniş haqqı;
- müxbir  üzvlərdən  üzvlük haqqı;
- auditə dair  nəşr edilmiş çap məhsullarından

əldə edilən  gəlirlər.
Göstərilən  maliyyə mənbələrinə  uyğun  ola -

raq, Auditorlar Palatasının gəliri 2012-ci ildə
aşağıdakı  kimi olmuşdur (manatla):
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X.  MALİYYƏ-TƏSƏRRüFAT 
FƏALİYYƏTİ

Gəlir  mənbəyi Məbləğ

Üzvlük  haqqı 504 799,85

İmtahan  haqqı 8 469,95

Kurslardan  daxilolmalar 12 505,0

Auditə dair  nəşr edilmiş çap məhsullarının satışı 415,0

Müxbir  üzvlərdən  üzvlük  haqqı 518,64

Kənar köməklik 10 000,0

Kurs fərqi 0

CƏMİ: 536 708,44



“HlB Azərbaycan” MMC tərəfindən təqdim edilmiş müstəqil auditor hesabatı
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Beləliklə, 2011-ci il ilə (546 699,28 manat)
müqayisədə, 2012-ci ildə 536 708,44 manat gəlir
əldə  edilmişdir ki, bu da 1,8 % azalma deməkdir.

Auditorlar Palatası  2012-ci il ərzində  re-
spublika büdcəsinə 34597,07 manat, Dövlət
Sosial Müdafiə Fonduna 65146,97 manat vəsait
ödəmişdir. 2012-ci il ərzində Palatada  əmək-
daşların  orta siyahı   sayı  53  nəfər olmuş və on-
lara 241729,79 manat  məbləğində  əməkhaqqı
və  mükafat ödənilmişdir.

Palatanın  xeyriyyəçilik  fəaliyyəti:

Lənkəran şəhərində  məskunlaşmış  məcburi
köçkünlərə 4365,25 manat  məbləğində  maddi
yardım  göstərilmişdir;

Qarabağ  müharibəsinin  iştirakçısı, I qrup
əlil Yusif  Hüseynova (Kürdoğlu) 360,0 manat
məbləğində  maddi   yardım  verilmişdir.

Daxil olmuş  üzvlük  haqqından  1% ol-
maqla, 5048,00 manat  məbləğində  vəsait
“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmə-
tinin inkişafı fondu”na köçürülmüş və il ərzində
bu fonddan  vəsait   istifadə  edilməmişdir.

Beləliklə, 2012-ci ildə 466784,08 manat xərc
çəkilərək, Palata  maliyyə-təsərrüfat  fəaliyyətini
69924,36 manat  mənfəətlə  başa  vurmuşdur.

2011-ci il ilə müqayisədə 2012-ci ildə
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin  nəticələri  aşağı-
dakı cədvəldə və diaqramda  əksini  tapmışdır
(manatla):
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İllər Gəlir Xərc Mənfəət

2011 546699,28 525729,0 20970,28

2012 536708,44 466784,08 69924,36

diaqram 7



Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palata -
sının təsisçi olduğu 6 (altı) təşkilat Bakı şəhə -
rində  və regionlarda  fəaliyyət  göstərir ki,
onların da  2011-ci il ilə müqayisədə  2012-ci

ildə maliy yə-təsərrüfat  fəaliyyətinin  nəticələri
aşağıdakı cədvəldə və diaqramda  əksini  tap-
mışdır (manatla): 
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İllər Gəlir Xərc Mənfəət

2011 156730,0 169085,19 -12328,0

2012 215520,0 209149,18 6370,82

diaqram 8



Palatanın internet səhifəsinin 
təkmilləşdirilməsi

Auditorlar Palatasının internet səhifəsinin
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və mövcud prob-
lemlərin aradan qaldarılması, şəffaflığın artırıl-
ması və korrupsiyaya qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi, bu sahədə beynəlxalq və yerli
qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, informasiya və kom-
munikasiya texnologiyalarından daha da geniş
istifadə olunması istiqamətində Palatanın inter-
net səhifəsinin səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün
müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin
etmək məqsədilə Auditorlar Palatası sədrinin
2012-ci il 23 may tarixli 1/12 saylı sərancamına
əsasən Palatanın internet səhifəsinin struktu-
runda və saytın  istifadəsi qaydasında zəruri
əlavə və dəyişikliklər edilməklə, onun Azərbay-
can , rus və ingilis dillərində tərtib olunması
təmin edilmişdir.  

Palatanın 2012-ci ildə nəşr etdirdiyi 
kitablar

Ölkədə auditor xidmətinin tənzimlənməsinə
və təbliğatına xidmət edən elmi-praktik, metodik

və məlumat-reklam xarakterli ədəbiyyatın nəşr
etdirilməsi istiqamətində Auditorlar Palatası
tərəfindən 2012-ci il ərzində aşağıdakı vəsaitlər
nəşr etdirilmişdir:

1. Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə

nəzarət üzrə  Təlima”. B.: 2012. - 194 səh.
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XI. İNFORMASİYA-TƏBLİĞAT vƏ 
NƏŞRİYYAT FƏALİYYƏTİ



Auditorlar Palatası tərəfindən nəşr etdirilən
vəsaitlərin dövlət qurumlarına, ali təhsil müəs-
sisələrinə, təsərrüfat subyektlərinə və digər
müəssisələrə müvafiq qaydada paylanması təmin
edilmişdir.

Palatanın üzvləri və  əməkdaşları tərəfindən
2012-ci ildə nəşr etdirilən məqalələr, tezislər

Auditorlar Palatasının əməkdaşları və üzvləri
tərəfindən 2012-ci ildə auditor xidmətinin
inkişafına dair 24 məqalə, tezis və digər materi-
allar hazırlanıb nəşr etdirilmişdir. 
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2. 8 saylı beynəlxalq təhsil stan-

dartı (BTS 8): “Audit  mütəxəssis-

lərinin səriştəliliyinə dair tələblər”.

B.: 2012. - 28  səh.

5. Daxili audit: reallıqlar və per-

spektivlər. B.: “Nağıl evi”,  2012.

- 90 səh.

3. Şəffaflığın artırılmasında bey -

nəlxalq maliyyə hesabatları və

audit standartlarının tətbiqi prob-

lemləri (Mühasiblərin və  auditor-

ların III Avrasiya Forumun. B.:

“Nağıl evi”,  2012. - 196  səh.

4. Müasir şəraitdə şəffaflığın

artırılmasında auditin rolu.

Beynəlxalq  elmi-praktik simpoz-

iumun materialları(15-16 mart

2012-ci il). B.: “Nağıl  evi”,  2012.

- 120 səh.
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