Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
Şurasının auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara
müraciəti
Hörmətli həmkarlar!
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Auditorlar Palatasının 20-ci
ildönümü münasibətilə Auditorlar Palatasının kollektivinə və üzvlərinə ünvanlandığı 2016-cı il
04 aprel tarixli təbrik məktubunda şəffaflığın təmin edilməsində ölkə auditorlarının əvəzsiz rol
oynadıqlarını qeyd etməklə yanaşı, qarşımızda yeni dövrün çağırışlarını nəzərə alaraq
iqtisadi islahatların indiki mərhələsində audit sistemini yenidən qurmaq və onun təsirliyini
artırmaq kimi çox ciddi vəzifələr qoymuşdur.
Azərbaycan auditini yüksək dəyərləndirərək möhtərəm Prezidentimiz demişdir:
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Standartlarının tətbiqi reallaşdırılmış, daxili audit xidmətinin korporativ idarəetmə
sisteminin ayrılmaz elementinə çevrilməsi, auditorların fəaliyyətinə effektiv nəzarətin
qurulması sahəsində xeyli iş görülmüşdür.”
Dərin minnətdarlıq hissi ilə qeyd etmək istərdik ki, son 5 ildə ölkə Prezidenti Auditorlar
Palatasının 20 üzvünü və əməkdaşını “Tərəqqi” medalı ilə təltif etmişdir.
Bununla belə təəssüflə etiraf etmək lazımdır ki, müstəqil audit sahəsində bir sıra
çatışmazlıqlar və həlli vacib problemlər hələ də qalmaqdadır. Bunların sırasında auditor
xidməti bazarında getdikcə daha geniş yayılan dempinq və haqsız rəqabət halları xüsusi
qeyd olunmalıdır.
Auditorlar Palatasına daxil olan informasiyalardan və təqdim olunmuş hesabatlardan da
göründüyü kimi bəzi üzvlərimiz tərəfindən auditor xidmətləri həddən artıq aşağı qiymətlərlə
göstərilərək öz həmkarlarının sifarişçilərini haqsız rəqabət yolu ilə cəlb etməklə audit
peşəsinin imicinin və auditor xidmətinin keyfiyyətinin aşağı salınmasına rəvac verirlər.
Bu isə öz növbəsində ölkə qanunvericiliyi, Beynəlxalq Audit Standartları və Peşəkar
Mühasiblərin Etika Məcəlləsi ilə ziddiyyət təşkil edir. Məlumdur ki, aşağı qiymət olan yerdə
yüksək keyfiyyət, aşağı keyfiyyət şəraitində isə auditə yüksək etimad və tələbat mövcud ola
bilməz.
Başqa sözlə, bəzi üzvlərimizin və onların təmsilçilərinin qeyri-etik və peşəmizin
nüfuzuna xələl gətirən hərəkətləri ucbatından ölkəmizin auditor xidməti bazarında yüksək
inkişaf tempi əldə oluna bilməmiş, auditorların maddi imkanları məhdudlaşmış və peşə
hazırlığının yüksəldilməsinə maraqları azalmışdır.

Belə bir şəraitdə müraciət edərək Azərbaycan auditinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, onun
inkişafının daha da sürətləndirilməsi, qabaqcıl beynəlxalq audit təcrübəsinin ölkəmizdə tətbiqi
sahəsində Sizi birgə fəaliyyətə səsləyirik. Biz bu fikirdəyik ki: “Kim dempinqə yol verirsə, ona
audit peşəsində yer yoxdur.”
Nəzərə almaq lazımdır ki, bundan sonra qanunvericiliyin və Beynəlxalq Audit
Standartlarının tələblərinin pozulmasına yol verən auditorlara qarşı ciddi təsir tədbirləri tətbiq
ediləcək və onların fəaliyyətləri diqqət mərkəzində saxlanılacaqdır.
Vurğulamaq istərdik ki, auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və maliyyə
hesabatlarında şəffaflığın artırılmasına mane olan süni surətdə qiymətlərin aşağı salınması
və haqsız rəqabət bizim ümumi iqtisadi inkişafımıza mənfi təsir etməklə bərabər
sifarişçilərimizin də mənafelərinə ciddi xələl gətirir.
Auditorlar Palatası tərəfindən dempinq və haqsız rəqabət hallarının aradan qaldırılması
məqsədilə bir sıra təşkilati, metodiki və tənzimləyici tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Auditor
xidmətinin minimum dəyərinin qiymətləndirilməsi, aşağı məbləğə bağlanmış müqavilələrin
təhlili, xüsusi komitənin yaradılması, auditorlar arasında dempinq və haqsız rəqabətin
yolverilməzliyi barədə partnyorluq sazişinin bağlanması, maarifləndirmə və təşviqat işinin
gücləndirilməsi həyata keçiriləcəkdir.
Hörmətli həmkarlar!
Bir daha Sizə müraciət edərək korrupsiyaya, dempinqə və haqsız rəqabətə qarşı
mübarizədə, ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatların sürətləndirilməsində, şəffaflığın
artırılmasında, auditorların üzərinə düşən vəzifələrin icrasında səylərimizi birləşdirməyə, audit
peşəsinin nüfuzunun yüksəldilməsi sahəsində davamlı mübarizəyə səsləyirik.
Yalnız belə bir şəraitdə Möhtərəm Prezidentimizin “Müstəqil audit maliyyə və vergi
intizamının
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xərclənməsində aşkarlığı təmin edən əsas vasitələrdən biridir” kimi yüksək etimadına
layiqli cavab vermiş olarıq.

Müraciət Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 21 dekabr
tarixli 283/5 nömrəli Qərarı ilə bəyənilmişdir.
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