AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ
QƏRARI
Bakı şəhəri

№310/2

3 may 2019-cu il

Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 2018-ci il üzrə illik hesabatlarının
toplanması, təhlili və icmal-tövsiyələrin hazırlanması barədə
Auditorlar Palatasının 2019–cu il üzrə iş planının 1.3-cü “Sərbəst auditorların və auditor
təşkilatlarının 2018-ci il üzrə illik hesabatlarının toplanması, təhlili və icmal-tövsiyələrin
hazırlanması” bəndinə uyğun olaraq, Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsi
(S.Gülməmmədov, A.Seyidəliyeva) tərəfindən hazırlanmış məruzəni müzakirə edərək
Auditorlar Palatasının Şurası
QƏRARA ALIR:
1. “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2018-ci ilin yekunu üzrə təqdim
edilmiş hesabatlara dair icmal-tövsiyə” bəyənilsin (əlavə olunur).
2. Ölkənin auditor xidməti bazarında 2017-2018-ci illər ərzində hesabatda göstərilən
inkişaf meylləri müsbət hal kimi dəyərləndirilsin və bu sahədə daha yüksək göstəricilərə nail
olmaq üçün əməli tədbirlər görülməsi məqsədəmüvafiq hesab edilsin.
3. Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinə (S.Gülməmmədov, A.Seyidəliyeva)
tapşırılsın ki:
- yerli auditor təşkilatlarında 2018-ci il ərzində auditor xidməti göstərilməsinə dair
bağlanmış müqavilələrin sayının azalması problemi ilə əlaqədar araşdırma aparılsın və
təkliflər verilsin;
- 2018-ci ildə bağlanmış, lakin yerinə yetirilməmiş müqavilələrin təhlili aparılsın və
təkliflər verilsin;
- 2017-ci il ilə müqayisədə 2018-ci il ərzində yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı üzrə
məcburi auditin xüsusi çəkisinin kəskin olaraq artması və könüllü auditin payının isə azalması
ilə bağlı araşdırma aparılsın;
- auditor təşkilatlarında auditor fəaliyyəti göstərmək hüququna malik olan
mütəxəssislərin təminatı məsələsi araşdırılsın və müvafiq tövsiyələrin verilməsi təmin edilsin;
- auditor xidmətinin inkişafında əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi daha çox “maliyyəmühasibat hesabatlarının auditi və onun düzgünlüyünün təsdiqi” üstünlük təşkil etməsinə
baxmayaraq, beynəlxalq təcrübə və yeni dövrün çağırışları nəzərə alınmaqla yeni xidmət
növlərinin və çeşidlərinin genişləndirilməsi və auditə olan ictimai etimadın artırılması
istiqamətində tədbirlər görülsün;
- vahid məlumat reyestrindən istifadə etməklə auditdən yayınan məcburi audit
subyektləri barəsində ətraflı informasiyanın əldə olunması, həmin subyektlərlə audit
qanunvericiliyinin tələblərinin icrasına yönəldilmiş təşkilati təşviqat və maarifləndirmə işlərinin
aparılması təmin edilsin;

- Gənc Auditorlar Şurasının yaradılması barədə Tövsiyələr işləyib hazırlasınlar;
- xarici təcrübə nəzərə alınmaqla auditor xidmətinin inkişafını sürətləndirmək məqsədilə
müxtəlif növ müsabiqələrin keçirilməsi qaydalarının işlənib hazırlanmasını təmin etsinlər.
4. Kadr hazırlığı şöbəsinə (E.Behbudova), Auditorların ixtisasartırması və peşə təhsili
üzrə komitəyə (A.Qurbanov), Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitəyə
(N.Talıbov) tapşırılsın ki, auditorların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə
beynəlxalq təcrübə əsasında hazırlanmış ixtisasartırma proqramlarının tətbiqi, ayrı-ayrı aktual
mövzulara həsr olunmuş seminar və konfransların keçirilməsinin genişləndirilməsi təmin
edilsin.
5. Auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara tapşırılsın ki:
- sifarişçilərə göstərilən auditor xidmətinin Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqi
əsasında yüksək səviyyədə və keyfiyyətlə aparılmasını təmin etsinlər;
- sifarişçilərə auditor xidməti göstərərkən təsərrüfat subyektlərinin maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edə biləcək əsaslandırılmış tövsiyələrin verilməsi
praktikasının genişləndirilməsini təmin etsinlər;
- auditor yoxlaması zamanı sifarişçilərin fəaliyyətində nöqsan və çatışmazlıqların
müəyyən edilib qiymətləndirilməsinə və bu halların aradan qaldırılmasına diqqətinin
artırılmasının vacibliyini nəzərə alsınlar.
6. Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinə (S.Gülməmmədov, A.Seyidəliyeva) və
Hüquqi təminat və standartlaşdırma idarəsinə (Q.Bayramov) tapşırılsın ki:
- auditor xidməti bazarında qeyri-sağlam rəqabət mühitinin aradan qaldırılması üzrə
tədbirlər həyata keçirilsin;
- göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin bu xidmət üçün məqbul hesab edilə bilən
həddən aşağı məbləğdə müəyyən edilməsi hallarının qarşısının alınması təmin edilsin.
7. Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitəyə (N.Talıbov) tapşırılsın
ki, auditorların işlərinin nəticələrinin təsərrüfat subyektlərinin uğurlarının davamlılığına
təsirinin müəyyənləşdirilməsi metodikasının hazırlanması təmin edilsin.
8. İcraçı direktor S.Gülməmmədova və Aparatın rəhbəri Q.Bayramova tapşırılsın ki,
auditə dair maarifləndirmə, təbliğat-informasiya işini gücləndirmək və zəruri məlumatları KİVdə işıqlandırmaq məqsədilə, şəffaflığın təmin olunmasında və auditin mövcud problemləri və
inkişaf istiqamətləri mövzularında mətbuatda mütəmadi olaraq materiallar dərc etdirilməsi
işləri davam etdirilsin.
9. Palata sədrinin müşaviri F.Qarayevə və Aparatın informasiya texnologiyaları üzrə
mütəxəssisi Z.Almazova tapşırılsın ki, bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində
yerləşdirilməsi və auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara göndərilməsi
təmin edilsin.
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