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Auditorlar Palatası sədrinin 15  aprel 2016-cı il tarixli 1/13 №-li "İqtisadi islahatların 
həyata keçirilməsində müstəqil auditin rolunun gücləndirilməsi  barədə" sərəncamı ilə 
yaradılmış işçi qrup tərəfindən ölkəmizdə iqtisadi islahatların sürətləndirilməsi, dövlət 
idarəetmə strukturlarının təkmilləşdirilməsi, şəffaflığın artırılması, qeyri-neft sektorunun 
inkişaf etdirilməsi və əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş bir sıra normativ hüquqi aktlarda 
auditin daha geniş tətbiqini nəzərdə tutan müddəaların reallaşdırılmasını və bu sahədə 
müstəqil audit qarşısında duran vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə müvafiq 
metodik baza yaradılması üçün aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

1.  Respublikamizda bir sıra normativ hüquqi aktlara idarəetmə, istehsal və xidmət 
strukturlarının fəaliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi və şəffaflığının təmin edilməsi məqsədilə 
ölkə Prezidentinin 2016-cı il 26 fevral, 9 və 10 mart tarixli müvafiq Fərmanları ilə 
müstəqil auditin tətbiq sahəsinin genişləndirilməsi ilə əlaqədar dəyişikliklər edilmiş 
müddəalar, 2016-cı il 11 aprel tarixdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 
Mərkəzi publik hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş nizamnaməsi, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizati” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin 
yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı diqqətlə öyrənilmişdir: 

 A) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 26 fevral tarixli Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli 844 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi”ndə dəyişikliklər 
edilməsi haqqında, “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 
23 mart tarixli 213 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə “Meliorasiya və su 
təsərrüfatı sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 23 fevral tarixli 372 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi barədə, 09 mart 2016- cı il tarixli “Azəravtoyol” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
haqqında Fərmanlarında  

-“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin, Televiziya və Radio Verilişləri” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin,  Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnamələrinə dəyişikliklər edilmiş, müvafiq maddələr 
"Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq məbləğdə olan əqdin 
(xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri 
Cəmiyyətin aktivlərinin beş faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması 
haqqında qərar qəbul edilməsi;" redaktəsində verilmişdir.  Müvafiq maddə “Azəravtoyol” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsində də əksini tapmışdır. 

  
B) “Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus səhmlər olan bankların və bank olmayan 

kredit təşkilatlarının idarə edilməsində dövlətin iştirakı qaydası haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 7 avqust tarixli 144 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi barədə 2016-cı il 26 fevral tarixli Fərmanı ilə aşağıdakı maddə:  
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"1. Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus səhmlər olan banklarda və bank olmayan 
kredit təşkilatlarında (bundan sonra kredit təşkilatı) həmin səhmlərin imkan verdiyi 
dərəcədə ümumi yığıncağın səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərin həll edilməsində 
dövlətin adından iştirak etmə hüququ aşağıdakı dövlət orqanlarına həvalə edilsin: 

1.1. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə: 
...1.1.4. kredit təşkilatının xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq 

məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə 
aidiyyəti şəxslə dəyəri kredit təşkilatının aktivlərinin beş faizini və daha çox hissəsini 
təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar qəbul edilməsi; " 

 
redaktəsində verilmişdir.  

C) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 fevral 2016 -cı il tarixli: 

- “Azərbaycan Respublikasında su təchizatı sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 iyun 
tarixli 252 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə; 

-“Azərbaycan Respublikasında istilik təchizatı sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 8 iyun 
tarixli 847 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə; 

-“Nüvə texnologiyalarından dinc məqsədlərlə istifadə üçün Azərbaycan 
Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tabeliyində “Milli Nüvə 
Tədqiqatları Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 8 may tarixli 442 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik 
edilməsi barədə 

- “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 3 may tarixli 885 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik 
edilməsi barədə; 

-“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 18 mart tarixli 1121 nömrəli 
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə;  

-“Azəryolservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təşkili haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 12 noyabr tarixli 2495 nömrəli 
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə; 

-“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 11 fevral tarixli 1047 nömrəli Sərəncamında 
dəyişiklik edilməsi barədə; 

-“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 16 aprel tarixli 2761 nömrəli 
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə ; 
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-“Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksinin yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 23 aprel tarixli 2875 nömrəli Sərəncamında 
dəyişiklik edilməsi barədə 

-“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin 
təşkili haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 10 yanvar tarixli 213 
nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə; 

-“Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin tabeliyində Hərbi 
Ovçuluq İttifaqının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-
cü il 24 iyul tarixli 3017 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə; 

 
-“Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təşkili haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 4 may tarixli 1206 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik 
edilməsi barədə ; 

 
-“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində “Şahdağ 

Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 10 sentyabr tarixli 1401 nömrəli Sərəncamında 
dəyişiklik edilməsi barədə ; 

 
-“Azərbaycan Respublikasında yaşıllıqların salınması sahəsində idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 
13 iyun tarixli 2868 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə;  

 
-“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 27 fevral tarixli 289 nömrəli 
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə;   

-“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 20 iyul tarixli 383 nömrəli 
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə  

Sərəncamları ilə adları çəkilən qurumların Nizamnamələrində müvafiq dəyişikliklər 
edilmiş, aidiyyəti şəxslə dəyəri aktivlərin 5 faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin 
bağlanması haqqında qərar qəbul edilməsi zamanı  müstəqil auditorun rəyinin 
olmasının məcburiliyi ehtiva olunmuşdur. 

D) 09 mart 2016-cı il tarixli “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu  ilə 
aşağıdakı dəyişiklik edilmişdir: 

"41.2-ci maddənin birinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 
“Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq bank sirrini təşkil 

edən məlumatlar yalnız müştərilərin özlərinə və onların nümayəndələrinə, həmçinin 
kənar auditorlara və maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına verilir.”. 

44.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin: 
“44.2. Auditor yoxlaması “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilir.” 
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E) 09 mart 2016-cı il tarixli  “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu ilə: 

"75.3. Emitentlərin illik hesabatında aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır: 
75.3.1. maliyyə hesabatları;" maddəsinə " 75.3.1-ci maddəyə “hesabatları” sözündən 

sonra “və onun yoxlanılması üzrə kənar auditor rəyi” sözləri əlavə edilmişdir. 
 
F) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 10 mart tarixli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 
NİZAMNAMƏSİ"ndə aşağıdakı maddələr mövcuddur: 

"5.3. Direktorlar Şurası aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir: 
5.3.12. Palatanın kənar auditorunu təyin edir və audit hesabatını qəbul edir; 
8. Palatanın daxili audit bölməsi 
8.1. Palatanın daxili audit bölməsi birbaşa Direktorlar Şurasına tabedir və ona 

hesabat verir. Palatanın daxili audit bölməsinin üzvləri Direktorlar Şurası tərəfindən 
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər. Daxili audit bölməsi məlumat almaq, 
sənədlərə və məlumat bazasına çıxış əldə etmək səlahiyyətinə malikdir. Daxili audit 
bölməsinin əməkdaşları Palatanın işçi heyətini təşkil edirlər və Palatanın bütün işçilərinə 
aid olan qaydalara əməl etməlidirlər. 

8.2. Daxili audit bölməsi aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir: 
8.2.1. audit fəaliyyətinin risk əsaslı illik planını hazırlayır və təsdiq üçün Direktorlar 

Şurasına təqdim edir; 
8.2.2. davamlı peşəkar inkişafın milli və beynəlxalq standartlarına uyğunluğunu təmin 

etməklə, öz audit fəaliyyətində yüksək keyfiyyətin təmin edilməsinə nail olur; 
8.2.3. risklərin idarə olunması, daxili idarəetmə və nəzarət sistemləri və idarəetmə 

prosesini qiymətləndirmək üçün sistemli və məqsədyönlü yanaşma tətbiq etməklə, öz 
məqsədlərinə nail olmaqda Palatanı dəstəkləyir və risklərin idarə olunması, daxili 
idarəetmə və nəzarət sistemlərinin və idarəetmə prosesinin təkmilləşdirilməsinə kömək 
edir; 

8.2.4. Palatanın struktur bölmələrinin auditini həyata keçirir və hüquqi, tənzimləyici və 
digər qaydalara əməl edilməsi vəziyyətini yoxlayır; 

8.2.5. sənədlərin, hesabatların və Palatada toplanan digər məlumatların 
düzgünlüyünü yoxlayır; 

8.2.6. müntəzəm olaraq həyata keçirdiyi auditin nəticələri barədə Direktorlar Şurasına 
hesabat təqdim edir; 

8.2.7. xüsusi əhəmiyyətli hər hansı bir hal müşahidə etdikdə, Direktorlar Şurasını bu 
barədə dərhal məlumatlandırır; 

8.2.8. hesabat Direktorlar Şurasına təqdim olunmazdan əvvəl hesabatda adları 
çəkilən strukturlara və şəxslərə fikir bildirmək imkanı yaradır; 

8.2.9. audit zamanı aşkar etdiyi nöqsanların aradan qaldırılması barədə Direktorlar 
Şurasına və Palatanın struktur bölmələrinə tövsiyələr verir;" 

 

G) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmişdir "Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin 
NİZAMNAMƏSİ"ndə aşağıdakı maddələr mövcuddur: 

...4. Mərkəzin idarə olunması 

...4.4. Şuranın səlahiyyətləri aşağıdakılardır: 

... 4.4.8. Mərkəzin illik audit nəticələrinə dair təkliflər vermək; 

...8. Audit 
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8.1. Mərkəz daxili audit xidmətini təsis edir. Daxili audit xidməti “Daxili audit 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş vəzifələri yerinə 
yetirir. 

8.2. Mərkəzin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin müstəqil (kənar) auditi Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilir. 

 
H) “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 

yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel tarixli 
Sərəncamında aşağıdakı maddələr mövcuddur: 

 
1. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində “Ərzaq 

məhsullarının tədarükü və təchizati” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılsın (bundan sonra 
– Cəmiyyət). 

...3. Cəmiyyətdə ümumi yığıncağın səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi aşağıdakı 
dövlət orqanlarına həvalə edilsin: 

3.1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə: 
3.1.3. Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq məbləğdə olan 

əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə 
dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin beş faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin 
bağlanması haqqında qərar qəbul edilməsi; 

3.2. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə: 
3.2.1. Cəmiyyətin illik hesabatlarının, mühasibat balanslarının, mənfəət və zərər 

hesablarının təsdiq edilməsi, mənfəətinin və zərərinin bölüşdürülməsi; 
3.2.2. müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin beş 

faizədək hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar qəbul edilməsi; 
 
İ) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin 

yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 11 aprel tarixli Fərmanında aşağıdakı maddələr mövcuddur: 

"...8. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinin tabeliyində “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin ümumi yığıncağının 
səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi aşağıdakı dövlət orqanlarına həvalə edilsin: 

8.1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinə: 

...8.1.8. müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin 5 
faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar qəbul 
edilməsi;" 

 
Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş " “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 
Nizamnaməsidə aşağıdakı maddələr mövcuddur: 
"...6. Müşahidə Şurası 
...6.2.6. daxili audit bölməsinin üzvlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir; 
6.2.7. Cəmiyyətin kənar auditorunu təyin edir və audit hesabatını qəbul edir; 
... 10. Cəmiyyətdə uçot, hesabat və nəzarət 
10.1. Cəmiyyət mühasibat və statistik uçotu “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğun olaraq aparır. Cəmiyyət maliyyə hesabatlarını 
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq tərtib edir. 
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10.2. Cəmiyyətin birinci maliyyə ili dövlət qeydiyyatına alındığı vaxtdan başlayır və 
həmin il dekabrın 31-də başa çatır. Növbəti maliyyə ili isə yanvarın 1-dən başlayır və 
dekabrın 31-də başa çatır. 

10.3. Şəffaflığın təmin edilməsi üçün Cəmiyyət illik maliyyə hesabatını hər maliyyə ili 
bitdikdən sonra aprelin 30-dan gec olmayan müddətdə auditor rəyi ilə birlikdə mətbu 
orqanda dərc etdirməyə borcludur. 

10.4. Cəmiyyət mühasibat uçotunu təşkil edir, nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin 
tabeliyində olan hüquqi şəxs statuslu qurumların rüblük və illik maliyyə hesabatına 
baxır, icmallaşdırır, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə ümumi hesabatı, maliyyə 
hesabatlarını (mühasibat balansı, mənfəət və zərər hesabları, kapitalda dəyişikliklər 
haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, uçot siyasəti və izahlı 
qeydlər) tərtib edir və təsdiq edilmək üçün müəyyən olunmuş qaydada Agentliyə təqdim 
edir. 

10.5. Cəmiyyət illik maliyyə hesabatlarını hər maliyyə ili bitdikdən sonra auditor rəyi 
ilə birlikdə mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimləməsini həyata keçirən 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir." 

 

J) “İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə “İnvestisiya fondları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 21 aprel 2016-cı il tarixli  Qanununda 27.2.5-ci maddə 
aşağıdakı redaksiyada verilmişdir: 

“27.2.5. səhmdar investisiya fondu ilə ona aidiyyəti olan şəxslər arasında fondun 
aktivlərinin dəyərinin 5 faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdlər səhmdar 
investisiya fondu tərəfindən cəlb edilmiş müstəqil auditorun rəyi və səsvermədə iştirak 
etmək hüququ olan səhmdarların ümumi yığıncağının sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilən 
qərarı ilə bağlanılır;”; 

K) “Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart 
tarixli Qanununa  3 nömrəli əlavədə "Sahibkarlıq fəaliyyətinə verilən icazələrin 
siyahısı"na: 

... 77. auditor adı almaq üçün verilən ixtisas imtahanının nəticələrini təsdiq edən sənəd; 

daxil edilmişdir. 

 

 

2.  Bu hesabatın 1-ci bəndi ilə əlaqədar aparılan təhlil  aşağıdakı nəticələr çıxarılır: 

 2.1. Aşağıda göstərilən qurumlar : 

-“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti;  

-Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti;  

-Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti;  

-“Azəravtoyol” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti; 
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- "Azəristiliktəchizat" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti; 

-“Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; 

-“Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti; 

-“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; 

-“Azəryolservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti; 

-“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; 

-“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti;  

-Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksi; 

-“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti;  

-Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin tabeliyində Hərbi 
Ovçuluq İttifaqı; 

-“Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti;  
-“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində “Şahdağ 

Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; 

-"Azərbaycan yaşıllaşdırma və landşaft quruluşu" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti; 

-“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; 

-“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

tərəfindən Cəmiyyətin aidiyyəti şəxslə aktivlərinin beş faizini və daha çox hissəsini 
təşkil edən əqdin bağlanması zamanı müstəqil auditorun rəyinin məcburiliyi ehtiva 
olunmuşdur. 

2.2. Kredit təşkilatları tərəfindən aidiyyəti şəxslə onların aktivlərinin beş faizini və 
daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması zamanı müstəqil auditorun rəyinin 
məcburiliyi ehtiva olunmuşdur. 

   2.3. “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda, Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq bank sirrini təşkil edən məlumatların 
müştərilərin özləri, onların nümayəndələri, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı ilə 
bərabər  kənar auditorlara da verilməsi , auditor yoxlamasının “Auditor xidməti 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilməsi 
ehtiva olunmuşdur. 

 
2.4. “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

emitentlərin illik hesabatının  onun maliyyə hesabatlarından  və onun yoxlanılması üzrə 
kənar auditor rəyindən ibarət olması öz əksini tapmışdır. 

 
2.5. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 

Nizamnaməsində Direktorlar Şurasının  funksiyalarında Palatanın kənar auditorunu 
təyin etməsi və audit hesabatını qəbul etməsi, habelə Palatanın daxili audit bölməsi 
barədə  maddə əksini tapmışdır. 
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2.6. Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin 
Nizamnaməsində Şuranın səlahiyyətlərində illik audit nəticələrinə dair təkliflər verməsi 
vurğulanmış, , Mərkəzin daxili audit xidmətini təsis etməsi, Mərkəzin maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətinin müstəqil (kənar) auditi Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və 
“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata 
keçirilməsi ehtiva olunmuşdur. 
 

2.7. “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin aidiyyəti 
şəxslə aktivlərinin beş faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması 
zamanı müstəqil auditorun rəyinin məcburiliyi ehtiva olunmuşdur. 

 
2.8. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət 

Agentliyinin tabeliyində “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin aktivlərinin aidiyyəti 
şəxslə 5 faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar 
qəbul edilməsi zamanı müstəqil auditorun rəyinin məcburiliyi, “MİDA” Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının daxili audit bölməsinin üzvlərinin vəzifəyə 
təyin və vəzifədən azad etməsi, Cəmiyyətin kənar auditorunu təyin etməsi və audit 
hesabatını qəbul etməsi, şəffafliğin təmin edilməsi üçün Cəmiyyətin illik maliyyə 
hesabatını hər maliyyə ili bitdikdən sonra aprelin 30-dan gec olmayan müddətdə auditor 
rəyi ilə birlikdə mətbu orqanda dərc etdirməyə borclu olması və auditor rəyi ilə birlikdə 
mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimləməsini həyata keçirən Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim etməsi əksini tapmışdır. 

 
2.9. “İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda səhmdar 
investisiya fondu ilə ona aidiyyəti olan şəxslər arasında fondun aktivlərinin dəyərinin 5 
faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdlər səhmdar investisiya fondu tərəfindən 
cəlb edilmiş müstəqil auditorun rəyi və səsvermədə iştirak etmək hüququ olan 
səhmdarların ümumi yığıncağının sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilən qərarı ilə 
bağlanılması ehtiva edilmişdir. 

 
2.10. “Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart 
tarixli Qanunu ilə auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazənin auditor adı almaq 
üçün verilən ixtisas imtahanının nəticələrini təsdiq edən sənəd əsasında verilməsi təsbit 
olunmuşdur. 
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İşçi qrupun  

TÖVSİYƏLƏRİ 

2016-cı ilin dörd ayı ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfindən imzalanmış Qanunlar, habelə  müvafiq Fərman və Sərəncamlar ilə müstəqil 
auditin tətbiq sahəsinin genişləndirilməsi ilə əlaqədar dəyişikliklər edilmiş müddəaların 
tətbiqini, habelə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin 
birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunan iclasındakı çıxışında şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə 
isiqamətində qoyduğu vəzifələrin icrasını təmin etmək üçün beynəlxalq təcrübə nəzərə 
alınmaqla zəruri müstəqil auditə dair metodik-normativ bazanın yaradılması və audit 
praktikasında tətbiqinə nail olunması ölkədə iqtisadi islahatların sürətləndirilməsi, dövlət 
idarəetmə strukturlarının təkmilləşdirilməsi, şəffaflığın artırılması, qeyri-neft sektorunun 
inkişaf etdirilməsi və əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş bir sıra normativ hüquqi aktlarda 
auditin daha geniş tətbiqini nəzərdə tutan müddəaların reallaşdırılmasını və bu sahədə 
müstəqil audit qarşısında duran vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə işçi qrup 
tərəfindən aşağıdakılar tövsiyə olunur: 

1. Respublikamizda istehsal və xidmət strukturlarının fəaliyyətlərinin 
təkmilləşdirilməsi və şəffaflığının təmin edilməsi məqsədilə 2016-cı ilin yanvar-
aprel aylarında qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar barədə məlumat Palatanın 
rəsmi intermet səhifəsində yerləşdirilsin (Məlumatın mətni əlavə olunur). 

2. Auditorlar və bütün maraqlı tərəflər üçün "Audit qanunvericiliyində yeniliklər" 
mövzusunda seminar keçirilsin. 

3. Müvafiq mövzu auditor təşkilatlarında işləyən assisentlər və mütəxəssislər 
üçün, habelə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramlarına daxil 
edilsin. 

4. 2016-cı ilin yanvar-aprel aylarında qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar "Audit. 
Qanunvericilik və normativ aktlar" toplusunun növbəti 9-cu cildinə daxil edilsin. 
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Auditorların nəzərinə! 

Respublikamizda istehsal və xidmət strukturlarının fəaliyyətlərinin 
təkmilləşdirilməsi və şəffaflığının təmin edilməsi məqsədilə 2016-cı ilin yanvar-
aprel aylarında qəbul edilmiş  normativ hüquqi aktlarda aşağıdakılar nəzərdə 

tutulmuşdur: 

A) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 26 fevral tarixli Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli 844 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nizamnaməsi”ndə dəyişikliklər 
edilməsi haqqında, “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 
23 mart tarixli 213 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə “Meliorasiya və su 
təsərrüfatı sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 23 fevral tarixli 372 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi barədə, 09 mart 2016- cı il tarixli “Azəravtoyol” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
haqqında Fərmanlarında  

-“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin, Televiziya və Radio Verilişləri” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnamələrinə dəyişikliklər edilmiş, müvafiq maddələr 
"Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq məbləğdə olan əqdin 
(xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri 
Cəmiyyətin aktivlərinin beş faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması 
haqqında qərar qəbul edilməsi;" redaktəsində verilmişdir.  müvafiq maddə “Azəravtoyol” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsində əksini tapmışdır. 

  
B) “Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus səhmlər olan bankların və bank olmayan 

kredit təşkilatlarının idarə edilməsində dövlətin iştirakı qaydası haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 7 avqust tarixli 144 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi barədə 2016-cı il 26 fevral tarixli Fərmanı ilə aşağıdakı maddələr:  

"1. Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus səhmlər olan banklarda və bank olmayan 
kredit təşkilatlarında (bundan sonra kredit təşkilatı) həmin səhmlərin imkan verdiyi 
dərəcədə ümumi yığıncağın səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərin həll edilməsində 
dövlətin adından iştirak etmə hüququ aşağıdakı dövlət orqanlarına həvalə edilsin: 

1.1. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə: 
...1.1.4. kredit təşkilatının xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq 

məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə 
aidiyyəti şəxslə dəyəri kredit təşkilatının aktivlərinin beş faizini və daha çox hissəsini 
təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar qəbul edilməsi; " 

 
redaktəsində verilmişdir.  

C) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 fevral 2016 -cı il tarixli: 
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- “Azərbaycan Respublikasında su təchizatı sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 iyun 
tarixli 252 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə; 

-“Azərbaycan Respublikasında istilik təchizatı sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 8 iyun 
tarixli 847 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə; 

-“Nüvə texnologiyalarından dinc məqsədlərlə istifadə üçün Azərbaycan 
Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tabeliyində “Milli Nüvə 
Tədqiqatları Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 8 may tarixli 442 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik 
edilməsi barədə 

- “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 3 may tarixli 885 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik 
edilməsi barədə; 

-“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 18 mart tarixli 1121 nömrəli 
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə;  

-“Azəryolservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təşkili haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 12 noyabr tarixli 2495 nömrəli 
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə; 

-“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 11 fevral tarixli 1047 nömrəli Sərəncamında 
dəyişiklik edilməsi barədə; 

-“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 16 aprel tarixli 2761 nömrəli 
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə ; 

 
-“Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksinin yaradılması haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 23 aprel tarixli 2875 nömrəli Sərəncamında 
dəyişiklik edilməsi barədə 

-“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin 
təşkili haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 10 yanvar tarixli 213 
nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə; 

-“Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin tabeliyində Hərbi 
Ovçuluq İttifaqının yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-
cü il 24 iyul tarixli 3017 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə; 
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-“Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təşkili haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 4 may tarixli 1206 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik 
edilməsi barədə ; 

 
-“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində “Şahdağ 

Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 10 sentyabr tarixli 1401 nömrəli Sərəncamında 
dəyişiklik edilməsi barədə ; 

 
-“Azərbaycan Respublikasında yaşıllıqların salınması sahəsində idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 
13 iyun tarixli 2868 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə;  

 
-“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 27 fevral tarixli 289 nömrəli 
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə;   

-“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 20 iyul tarixli 383 nömrəli 
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə  

Sərəncamları ilə adları çəkilən qurumların Nizamnamələrində müvafiq 
dəyişikliklər edilmiş, aidiyyəti şəxslə dəyəri aktivlərin 5 faizini və daha çox 
hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar qəbul edilməsi zamanı  
müstəqil auditorun rəyinin olmasının məcburiliyi ehtiva olunmuşdur. 

D) 09 mart 2016-cı il tarixli “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu  ilə 
aşağıdakı dəyişiklik edilmişdir: 

"41.2-ci maddənin birinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 
“Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq bank sirrini təşkil 

edən məlumatlar yalnız müştərilərin özlərinə və onların nümayəndələrinə, həmçinin 
kənar auditorlara və maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına verilir.”. 

44.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin: 
“44.2. Auditor yoxlaması “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilir.” 
 
E) 09 mart 2016-cı il tarixli  “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu ilə: 

"75.3. Emitentlərin illik hesabatında aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır: 
75.3.1. maliyyə hesabatları;" maddəsinə " 75.3.1-ci maddəyə “hesabatları” sözündən 

sonra “və onun yoxlanılması üzrə kənar auditor rəyi” sözləri əlavə edilmişdir. 
 
F) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 10 mart tarixli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 
NİZAMNAMƏSİ"ndə aşağıdakı maddələr mövcuddur: 

"5.3. Direktorlar Şurası aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir: 
5.3.12. Palatanın kənar auditorunu təyin edir və audit hesabatını qəbul edir; 
8. Palatanın daxili audit bölməsi 
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8.1. Palatanın daxili audit bölməsi birbaşa Direktorlar Şurasına tabedir və ona 
hesabat verir. Palatanın daxili audit bölməsinin üzvləri Direktorlar Şurası tərəfindən 
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər. Daxili audit bölməsi məlumat almaq, 
sənədlərə və məlumat bazasına çıxış əldə etmək səlahiyyətinə malikdir. Daxili audit 
bölməsinin əməkdaşları Palatanın işçi heyətini təşkil edirlər və Palatanın bütün işçilərinə 
aid olan qaydalara əməl etməlidirlər. 

8.2. Daxili audit bölməsi aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir: 
8.2.1. audit fəaliyyətinin risk əsaslı illik planını hazırlayır və təsdiq üçün Direktorlar 

Şurasına təqdim edir; 
8.2.2. davamlı peşəkar inkişafın milli və beynəlxalq standartlarına uyğunluğunu təmin 

etməklə, öz audit fəaliyyətində yüksək keyfiyyətin təmin edilməsinə nail olur; 
8.2.3. risklərin idarə olunması, daxili idarəetmə və nəzarət sistemləri və idarəetmə 

prosesini qiymətləndirmək üçün sistemli və məqsədyönlü yanaşma tətbiq etməklə, öz 
məqsədlərinə nail olmaqda Palatanı dəstəkləyir və risklərin idarə olunması, daxili 
idarəetmə və nəzarət sistemlərinin və idarəetmə prosesinin təkmilləşdirilməsinə kömək 
edir; 

8.2.4. Palatanın struktur bölmələrinin auditini həyata keçirir və hüquqi, tənzimləyici və 
digər qaydalara əməl edilməsi vəziyyətini yoxlayır; 

8.2.5. sənədlərin, hesabatların və Palatada toplanan digər məlumatların 
düzgünlüyünü yoxlayır; 

8.2.6. müntəzəm olaraq həyata keçirdiyi auditin nəticələri barədə Direktorlar Şurasına 
hesabat təqdim edir; 

8.2.7. xüsusi əhəmiyyətli hər hansı bir hal müşahidə etdikdə, Direktorlar Şurasını bu 
barədə dərhal məlumatlandırır; 

8.2.8. hesabat Direktorlar Şurasına təqdim olunmazdan əvvəl hesabatda adları 
çəkilən strukturlara və şəxslərə fikir bildirmək imkanı yaradır; 

8.2.9. audit zamanı aşkar etdiyi nöqsanların aradan qaldırılması barədə Direktorlar 
Şurasına və Palatanın struktur bölmələrinə tövsiyələr verir;" 

 

G) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmişdir "Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin 
NİZAMNAMƏSİ"ndə aşağıdakı maddələr mövcuddur: 

...4. Mərkəzin idarə olunması 

...4.4. Şuranın səlahiyyətləri aşağıdakılardır: 

... 4.4.8. Mərkəzin illik audit nəticələrinə dair təkliflər vermək; 

...8. Audit 
8.1. Mərkəz daxili audit xidmətini təsis edir. Daxili audit xidməti “Daxili audit 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş vəzifələri yerinə 
yetirir. 

8.2. Mərkəzin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin müstəqil (kənar) auditi Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilir. 

 
H) “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 

yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel tarixli 
Sərəncamında aşağıdakı maddələr mövcuddur: 
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1. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində “Ərzaq 
məhsullarının tədarükü və təchizati” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılsın (bundan sonra 
– Cəmiyyət). 

...3. Cəmiyyətdə ümumi yığıncağın səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi aşağıdakı 
dövlət orqanlarına həvalə edilsin: 

3.1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə: 
3.1.3. Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş faizindən artıq məbləğdə olan 

əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə 
dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin beş faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin 
bağlanması haqqında qərar qəbul edilməsi; 

3.2. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə: 
3.2.1. Cəmiyyətin illik hesabatlarının, mühasibat balanslarının, mənfəət və zərər 

hesablarının təsdiq edilməsi, mənfəətinin və zərərinin bölüşdürülməsi; 
3.2.2. müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin beş 

faizədək hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar qəbul edilməsi; 
 
İ) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin 

yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 11 aprel tarixli Fərmanında aşağıdakı maddələr mövcuddur: 

"...8. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinin tabeliyində “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin ümumi yığıncağının 
səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi aşağıdakı dövlət orqanlarına həvalə edilsin: 

8.1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinə: 

...8.1.8. müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin 5 
faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar qəbul 
edilməsi;" 

 
Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş " “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 
Nizamnaməsidə aşağıdakı maddələr mövcuddur: 
"...6. Müşahidə Şurası 
...6.2.6. daxili audit bölməsinin üzvlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir; 
6.2.7. Cəmiyyətin kənar auditorunu təyin edir və audit hesabatını qəbul edir; 
... 10. Cəmiyyətdə uçot, hesabat və nəzarət 
10.1. Cəmiyyət mühasibat və statistik uçotu “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğun olaraq aparır. Cəmiyyət maliyyə hesabatlarını 
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq tərtib edir. 

10.2. Cəmiyyətin birinci maliyyə ili dövlət qeydiyyatına alındığı vaxtdan başlayır və 
həmin il dekabrın 31-də başa çatır. Növbəti maliyyə ili isə yanvarın 1-dən başlayır və 
dekabrın 31-də başa çatır. 

10.3. Şəffaflığın təmin edilməsi üçün Cəmiyyət illik maliyyə hesabatını hər maliyyə ili 
bitdikdən sonra aprelin 30-dan gec olmayan müddətdə auditor rəyi ilə birlikdə mətbu 
orqanda dərc etdirməyə borcludur. 

10.4. Cəmiyyət mühasibat uçotunu təşkil edir, nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin 
tabeliyində olan hüquqi şəxs statuslu qurumların rüblük və illik maliyyə hesabatına 
baxır, icmallaşdırır, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə ümumi hesabatı, maliyyə 
hesabatlarını (mühasibat balansı, mənfəət və zərər hesabları, kapitalda dəyişikliklər 
haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, uçot siyasəti və izahlı 
qeydlər) tərtib edir və təsdiq edilmək üçün müəyyən olunmuş qaydada Agentliyə təqdim 
edir. 
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10.5. Cəmiyyət illik maliyyə hesabatlarını hər maliyyə ili bitdikdən sonra auditor rəyi 
ilə birlikdə mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimləməsini həyata keçirən 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir." 

 

J) 21 aprel 2016-cı il tarixli  “İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 
“İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 27.2.5-ci 
maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir: 

“27.2.5. səhmdar investisiya fondu ilə ona aidiyyəti olan şəxslər arasında fondun 
aktivlərinin dəyərinin 5 faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdlər səhmdar 
investisiya fondu tərəfindən cəlb edilmiş müstəqil auditorun rəyi və səsvermədə iştirak 
etmək hüququ olan səhmdarların ümumi yığıncağının sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilən 
qərarı ilə bağlanılır;”; 

K) “Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart 
tarixli Qanununa  3 nömrəli əlavədə "Sahibkarlıq fəaliyyətinə verilən icazələrin 
siyahısı"na: 

"... 77. auditor adı almaq üçün verilən ixtisas imtahanının nəticələrini təsdiq edən 
sənəd;" 

daxil edilmişdir. 
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