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“Dövlət orqanlarının həyata keçirdiyi nəzarətlə yanaşı, ictimai 

nəzarətin, o cümlədən müstəqil auditin  rolu getdikcə artır. Müstəqil 

audit maliyyə və vergi intizamının gücləndirilməsində, vəsaitlərin 

təyinatına uyğun və qənaətlə xərclənməsində aşkarlığı təmin edən əsas 

vasitələrdən biridir. Eyni zamanda, yeni dövrün çağırışlarını nəzərə 

alaraq, iqtisadi islahatların indiki mərhələsində audit sistemini yenidən 

qurmaq, onun təsirliliyini artırmaq və beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını 

gücləndirmək sahəsində çox iş görülməlidir”.        

 

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
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                                            ÖN SÖZ 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkədə 

iqtisadi islahatların uğurla həyata keçirilməsində, azad sahibkarlıq fəaliyyətinin 

formalaşmasında və inkişafında mühüm rol oynayan, maliyyə nəzarətinin bütün dünyada 

geniş yayılmış sivil forması və mühüm bazar infrastrukturu olan auditor xidmətinin təşkili və 

təşəkkülü ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən 1994-cü il 16 sentyabr tarixində 

imzalanmış “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının  Qanununa uyğun 

olaraq həyata keçirilir.         

Ötən 2021-ci il Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası üçün fərqli bir cəhətlə 

səciyyəvi olmuşdur. Belə ki, bizim üçün çox əhəmiyyətli hesab edilən işlər sırasında  

Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasının 25 illiyi münasibətilə silsilə tədbirlərin həyata 

keçirilməsi olmuşdur. Reallaşdırılan silsilə tədbirlər sırasında Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatasının 25 illik yubileyi münasibətilə 16 sentyabr 2021-ci il tarixində Auditorlar 

Palatası və Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə “Şəffaflıq və audit: yeni 

dövrün çağrışları, problemlər, vəzifələr” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans 

xüsusi qeyd olunmalıdır.    

Ölkə auditorları üçün böyük fəxarət doğuran hadisə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Şəffaflıq və audit: yeni dövrün çağrışları, problemlər, 

vəzifələr” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın iştirakçılarına 2021-ci il 15 

sentyabr tarixli 1/518 nömrəli təbrik məktubunun ünvanlaması olmuşdur. Həmçinin 

Auditorlar Palatasının yubileyi münasibətilə auditor fəaliyyətinin inkişafında xidmətlərinə 

görə möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev 2021-ci il 15 aprel tarixində “Azərbaycan 

Respublikası Auditorlar Palatasının üzvlərinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında" 

Sərəncam imzalamış və Palatanın 11 nəfər əməkdaşı və üzvü təltif edilmişdir.  

Qeyd edilənlərlə yanaşı əhəmiyyətli hesab edilən tədbirlər sırasında ötən 2021-ci ildən 

etibarən “Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin inkişaf Konsepsiyasının (2021-

2030-cu illər)”  nəşr etdirilməsi və  tətbiqinə başlanılması xüsusi vurğulanmalıdır. Konsepsiya 

çərçivəsində biz qarşımıza statik tədbirlərin hazırlanmasını yox, dinamik, çevik və gələcəyə 

hesablanmış tövsiyə və proqramların müəyyən edilməsini məqsəd qoymuşuq. Ona görə də 

Konsepsiyada 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda auditor fəaliyyətinin inkişafının konseptual 

istiqamətləri öz əksini tapmış və bu istiqamətdə işlər qeyd olunan dövr ərzində davam 

etdiriləcəkdir.           

Məlumdur ki, yeni dövrün çağırışları auditin təşkili, tənzimlənməsi və 

rəqəmsallaşdırılmasının müasir tələblərə uyğun olaraq beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla 

təkmilləşdirilməsini, auditdə innovasiyaların və yeni texnologiyaların tətbiqi, aparılan 

auditlərin Beynəlxalq Audit Standartlarına, Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika 

Məcəlləsinin (Beynəlxalq Müstəqilik Standartları ilə birlikdə) və digər normativ-hüquqi 

sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu, ən əsası isə auditor xidmətinin keyfiyyətinin və peşənin 

imicinin yüksədilməsinə nail olmağı zəruri edir. Bu məqsədlə Auditorlar Palatasında 
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“Auditorun şəxsi kabineti sistemi” yaradılmış və tətbiqinə başlanılmışdır. Palatanın üzvləri 

üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyan auditorun şəxsi kabineti sisteminin məqsədi auditor 

xidmətlərinin həyata keçirilməsində yüksək texnologiyalardan istifadə, İT proqramlarının 

əldə edilməsi və tətbiqinə nail olunması, auditdə innovasiyaların tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin 

həyata keçirilməsi, auditorun şəxsi kabineti sisteminin tətbiqinə dair təlimatın hazırlanması, 

auditorlara çatdırılması və şəxsi kabinetdən səmərəli istifadə edilməsindən ibarətdir.  

Ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı və hərtərəfli inkişafının mühüm amili kimi müəyyən 

edilmiş bir sıra məsələlər, o cümlədən şəffaflığın artırılması və hesabatlılığın yüksək 

səviyyədə qurulması, maliyyə hesabatlılığı sahəsində qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, 

rəqəmsallaşmaya keçid, rəqəmsallaşmanın mühasibat uçotu, audit və daxili nəzarətə təsiri, 

korrupsiya və iqtisadi fəaliyyət sahəsində baş verən cinayətlərin qarşısının alınması, auditdə 

yeni innovasiyaların və texnologiyaların tətbiqi, auditin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, 

Beynəlxalq Mühasibat Uçotu və Audit Standartlarının, korporativ idarəetmə standartlarının 

tətbiqinin genişləndirilməsi, maarifləndirmə və əməkdaşlıq məsələləri üzrə uğurlu addımlar 

atılmaqdadır.            

Hesabat ilində eyni zamanda, Palatanın 25 illik yubileyi münasibətilə “1996-2021-ci 

illərdə  Auditorlar Palatasının Azərbaycanda auditin inkişafına dair önəmli faktlar barədə 

yığcam məlumatların əks olunduğu “Faktlar” kitabı, Auditorlar Palatasının fəaliyyətə 

başlamasının 25 illiyi münasibətilə Palatanın ünvanına daxil olmuş ölkənin dövlət və özəl 

qurumlarından, qeyri-hökumət təşkilatlarından, səfirliklərdən, ali təhsil müəssisələrindən, 

habelə Palatanın üzv olduğu beynəlxalq peşəkar qurumlardan və xarici həmkarlarımızdan 

çoxsaylı təbrik məktubları və video müraciətlərin öz əksini tapdığı “Yubiley təbrikləri” kitabı 

və 25 ildə Azərbaycan auditinə öz töhfələrini vermiş Auditorlar Palatasının rəhbərliyi, 

struktur bölmələrinin rəhbərləri və üzvləri barədə yığcam məlumatların verildiyi “Azərbaycan 

Respublikası Auditorlar Palatasının kollektivi və üzvləri – 1996-2021” kitabı və “Audit. 

Qanunvericilik və normativ sənədlər” toplusunun X cildi nəşr olunmuşdur.         

Hesabatdan da göründüyü kimi yeni strateji çağırışlar nəzərə alınmaqla, dayanıqlı 

iqtisadi inkişafın reallaşması kontekstində biz öz üzərimizə düşən vəzifələri, xüsusilə ölkədə 

maliyyə nəzarəti sisteminin gücləndirilməsi, şəffaflığın artırılması, kölgə iqtisadiyyatının 

azaldılması, dövlətin və mülkiyyətçilərin mənafelərinin qorunması və sahibkarlığın 

inkişafının təmin edilməsi istiqamətində möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin uğurla 

həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətə uyğun olaraq Azərbaycan auditorları ilə birgə bundan sonra 

da layiqincə davam etdirmək əzmindəyik. 

   

 Vahid NOVRUZOV,  
Azərbaycan Respublikası                                                                                                        

Auditorlar Palatasının sədri, 
 iqtisad elmləri doktoru, professor 
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I.  GİRİŞ 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planı auditin təşkili və 

tənzimlənməsi, beynəlxalq audit standartlarının tətbiqi, keyfiyyətə nəzarət, etika və 

şəffaflığın təminatı, kadr hazırlığı, beynəlxalq əlaqələr, nəşrlər, konfranslar və seminarlar, 

informasiya təminatı, Palatadaxili tənzimləmə istiqamətlərində Palatanın fəaliyyətini özündə 

ehtiva etdirmişdir. İş planına uyğun olaraq aşağıdakı istiqamətlər üzrə nəzərdə tutulmuş 

işlər yerinə yetirilmişdir: 

1. Auditə dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi: 

- “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi”ndə dəyişikliklərin layihəsinin 

hazırlanması və müvafiq qaydada təqdim edilməsi; 

- “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi”ndə dəyişikliklərin layihəsinin 

hazırlanması və müvafiq qaydada təqdim edilməsi; 

- “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklərin 

layihəsinin hazırlanması və müvafiq qaydada təqdim edilməsi; 

- “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbarı sığortası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklərin layihəsinin hazırlanması və müvafiq 

qaydada təqdim edilməsi. 

2. Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr, metodik göstəriş və şərhlərin 

hazırlanması: 

- Auditorların işlərinin nəticələrinin təsərrüfat subyektlərinin uğurlarının davamlılığına 

təsirlərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə metodikanın hazırlanması; 

- “Auditor təşkilatında daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi üzrə Metodik 

Göstəriş”in hazırlanması; 

- Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il 31 oktyabr tarixli 313/3 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İctimai əhəmiyyətli qurumlarda və publik hüquqi 

şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditini aparan kənar auditorlara qarşı xüsusi 

tələblər”də dəyişiklik edilməsi; 

- “Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi ilə bağlı tövsiyələr”in hazırlanması; 

- “Yeni növ auditor xidmətləri, o cümlədən marketinq, sosial, biznes və digər auditor 

xidmətləri üzrə tövsiyələr”in hazırlanması; 

- “Auditor xidmətində dempinqə qarşı mübarizə üzrə tövsiyələr”in hazırlanması; 

- Auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə konsepsiyada nəzərdə tutulan 

tədbirlərin tətbiqi barədə Strategiya”nın hazırlanması. 

3. Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi; 

4. Auditin dəyərliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlərin müntəzəm həyata keçirilməsi; 

5. Palatanın Şurası yanında Komitələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi; 

6. Auditorların bağladığı müqavilələrin məbləğlərinin və müqavilə üzrə verilmiş rəylərin 

operativ təhlili;   

7. İctimai əhəmiyyətli qurumlarda audit aparmağa səlahiyyəti olan auditor təşkilatlarının 

reyestrinin aparılması; 
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8. Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların hesabatlarının toplanması, təhlili və 

icmal-tövsiyələrin  hazırlanması; 

9. Azərbaycan Respublikası ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə 

olunan minimum hədlərinin tətbiqinin monitorinqi; 

10. 2020-ci ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinq 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi; 

11. Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə auditlərin aparılması;   

12. Auditorun şəxsi kabineti sisteminin fəaliyyətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi; 

13. 2020-ci ildə auditdən keçməyən məcburi audit subyektlərinin müəyyən edilməsi və 

təsnifləşdirilməsi; 

14. Nazirlər Kabinetinin növbəti il üçün iş planına dair təkliflərin verilməsi; 

15. Auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə konsepsiyada nəzərdə tutulan 

tədbirlərin tətbiqi; 

16. “Bulud” sistemlərində əminliyin təmin edilməsi üzrə xidmətlər üçün auditdə 

kibertəhlükəsizlik imkanlarının gücləndirilməsi; 

17. Beynəlxalq Audit Standartlarının son versiyasına edilmiş dəyişikliklərin tərcüməsi, 

redaktəsi və nəşri; 

18. Beynəlxalq Audit Standartlarının son versiyasına edilmiş dəyişikliklərin şərhinin 

hazırlanması və auditorlara çatdırılması;   

19. Beynəlxalq Audit Standartlarının son versiyasına edilmiş dəyişikliklərin tətbiqinə dair 

vebinarların keçirilməsi;   

20. Beynəlxalq və xarici qurumların Beynəlxalq Standartlara dair keçirdikləri onlayn 

tədbirlərdə Palatanın iştirakının təmin edilməsi; 

21. IFAC və EFAA tərəfindən təqdim edilmiş beynəlxalq standartların layihələrinin 

müzakirəsində iştirak edilməsi və təkliflərin hazırlanması; 

22. 2020-ci ildə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları auditlərin 

keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal-təhlilin   hazırlanması;   

23. Auditin keyfiyyətinə dair daxil olmuş müraciət, ərizə və şikayətlər üzrə araşdırmaların 

aparılması; 

24. Milli layihələrin, dövlət proqramlarının, strategiyaların, fəaliyyət planlarının, 

fərmanların, sərəncamların, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Birinci vitse-

prezidentin tapşırıqlarının, tövsiyələrinin icrasının gedişi və nəticələri barədə məlumatların 

hazırlanması və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim 

edilməsi;   

25. Monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə münasibətdə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 

vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması, eləcə də terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsi risklərinin  qiymətləndirilməsi, müəyyən edilmiş risklərə uyğun olaraq 

həyata keçirilmiş nəzarət yoxlamaları barədə ətraflı məlumatın hazırlanması və Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi; 

26. Auditor təşkilatlarında effektiv daxili nəzarətin təmin edilməsi; 
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27. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 fevral tarixli 1859 nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulduğuna uyğun olaraq keyfiyyətə nəzarətin risk əsasında 

təşkil edilməsi; 

28. Keyfiyyətə nəzarət sahəsində yol verilən nöqsanların profilaktikası və mövcud 

risklərin aşkar edilməsi məqsədilə monitorinq və sorğuların aparılması praktikasının  

genişləndirilməsi; 

29. Kənar keyfiyyətə nəzarət yoxlamalarından yayınan auditor təşkilatlarına və sərbəst 

auditorlara qarşı təsirli tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

30. Dempinqə yol verən auditor təşkilatları və sərbəst auditorların cəzalarının 

sərtləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması; 

31. Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlər üçün şəxsi kabinet sisteminin qurulması;   

32. Korrupsiyaya qarşı mübarizə, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər 

əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə 

auditorların fəaliyyətinin gücləndirilməsi; 

33. PL/TMM üzrə yoxlamaların aparılmasına məsul olan ixtisaslaşmış əməkdaşların və 

mütəxəssislərin müəyyən edilməsi; 

34. 2021-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramının və qrafikinin 

layihəsinin hazırlanması; 

35. Auditorların ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi; 

36. Auditor adı almaq üçün imtahanların təşkil edilməsi; 

37. ACCA sertifikatlarının alınması üzrə kurslar təşkil etmək və əldə ediləcək müvafiq 

sertifikatlar barədə təbliğat və təşviqat işlərinin aparılması; 

38. Audit üzrə mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində beynəlxalq və milli peşəkar 

qurumlarla və ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığın təşkili; 

39. PL/TM, kölgə iqtisadiyyatının azaldılması, auditdə innovasiyaların tətbiqi üzrə 

kadrların hazırlanması sahəsində ali təhsil müəssisələri ilə müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi;   

40. Monitorinq və nəzarəti həyata keçirən şəxslərin peşə ixtisas səviyyələrinin 

yetərliliyinin təmin edilməsi; 

41. İxtisas imtahanı proqramlarının sual və məsələlərinin daim aktuallaşdırılması; 

42. İT-nın geniş tətbiqi vasitəsilə müasir tədris formalarına keçmək; 

43. Gənclərin auditor peşəsinə daha geniş cəlb olunmalarının təmin edilməsi; 

44. Əlaqəli auditor xidmətləri üzrə ixtisasartırma kurslarının təşkil edilməsi; 

45. Korrupsiya, PL/TM və kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə auditorların 

öhdəliklərinə həsr olunmuş tematik kursların, treninq və praktik məşğələlərinin təşkil 

edilməsi; 

46. Mühasibat uçotu və audit sahəsində ali təhsil müəssisələrində tədris proqramlarının 

innovasiyaların tətbiqi nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması;   
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47. PL/TMM üzrə yoxlamaların aparılmasına məsul olan ixtisaslaşmış əməkdaşlar və 

mütəxəssislərin sertifikatlaşdırılması sisteminin yaradılması 

48. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) təqdim edilmiş fəaliyyət planının icrası 

ilə əlaqədar məlumatların hazırlanması və göndərilməsi; 

49. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) və Avropa Mühasiblər və Auditorlar 

Federasiyasının (EFAA) üzvlük tələblərinin icrası ilə əlaqədar vəzifələrin 

müəyyənləşdirilməsi və icrasının təmin edilməsi; 

50. Beynəlxalq və xarici audit və mühasibat qurumları tərəfindən təşkil olunacaq 

konfranslarda, forumlarda, simpoziumlarda və digər tədbirlərdə Palata təmsilçilərinin 

iştirakının təmin edilməsi; 

51. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) və Avropa Mühasiblər və Auditorlar 

Federasiyası (EFAA) ilə birgə işlərin aparılması; 

52. Xarici ölkələrin audit və mühasibat qurumları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi; 

53. Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və 

seminarların təşkilinin müvafiq struktur bölmələr ilə birgə həyata keçirilməsi; 

54. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasının 25 illiyi ilə 

əlaqədar yubliley tədbirlərinin və Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın keçirilməsi; 

55. Auditorlar Palatasının rəsmi internet səhifəsinin imkanlarının və funksiyalarının 

genişləndirilməsi vasitəsilə maarifləndirmə və məlumatlandırma, habelə interaktiv sorğuların 

aparılmasının təmin edilməsi; 

56. IFAC, EFAA və digər beynəlxalq peşəkar qurumların yeniliklərinin öyrənilməsi, 

tərcümə edilməsi və zəruri hallarda Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi; 

57. Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin KİV-lər vasitəsilə müntəzəm 

məlumatlandırılması; 

58. İnteraktiv sual-cavab və  çat  sisteminə nəzarətin həyata keçirillməsi; 

59. Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına 

dair 1 və 2 nömrəli illik hesabat formalarının hazırlanıb təqdim edilməsi; 

60. Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2020-ci il üzrə iş fəaliyyətinin yekununa 

dair hesabatlarının hazırlanması; 

61. Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və onun 

auditinin təşkili; 

62. Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatın 

hazırlanması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə çatdırılması; 

63. Auditorlar Palatasında daxili auditin həyata keçirilməsi; 

64. Palatanın və onun Şurasının iş planlarının, Palatanın iş planına əsasən tərtib edilmiş 

Plan-proqramların, Palata rəhbərliyinin əmrlərinin, sərəncamlarının və tapşırıqlarının 

Palatanın struktur bölmələri tərəfindən icra olunmasının təşkili; 

65. Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2021-ci il üzrə fəaliyyəti barədə rüblük 

hesabatların hazırlanması, onların təhlili və tövsiyələrin verilməsi; 
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66. Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının vaxtında ödənilməsinin 

təşkili; 

67. Vətəndaşların qəbulunun, ictimai nəzarətin, Appelyasiya komissiyasının fəaliyyətinin 

təşkili, daxil olmuş ərizə və şikayətlərə baxılması; 

68. 2022-ci il üçün Auditorlar Palatasının iş planının hazırlanması. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından, Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər kabinetindən, İqtisadiyyat Nazirliyindən və digər nazirlik, komitə, 

qeyri-hökumət orqanlarından Auditorlar Palatasına daxil olmuş tapşırıq və məktubların icrası 

təmin edilmişdir. Belə ki, 2021-ci il ərzində 1746 plandankənar işlər icra edilmişdir. Onlardan 

933-ü Palatadaxili, 773-ü Palataya kənardan daxil olan, 40-ı isə xüsusi əhəmiyyətli 

“Nəzarətdə olan” işlər olmuşdur. 

 

 

II. AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ 

 

“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında" Əsasnaməyə müvafiq 

olaraq 2021-ci ildə Auditorlar Palatasının əsas vəzifəsi olan mülkiyyət formasından asılı 

olmayaraq bütün təsərrüfat subyektlərində maliyyə və mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst 

aparılmasını təmin etmək məqsədilə respublikada auditor xidmətinin təşkili və mövcud 

qanunvericiliyə uyğun olaraq onun inkişafı və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirləri 

həyata keçirməkdə davam etmişdir.  

Əsasnamədə göstərilən funksiyalar üzrə 2021-ci il ərzində aşağıdakı işlər görülmüşdür:  

19 auditor təşkilatına və 8 sərbəst auditora müvafiq icazə verilmiş, 9 auditor təşkilatının 

və 10 sərbəst auditorun icazəsinin müddəti uzadılmış, o cümlədən 20 auditor hüquqi təşkilat 

tərkibində fəaliyyət göstərmiş, 6 auditor təkilatı, 2 sərbəst auditor fəaliyyətini dayandırmış və 

3 sərbəst auditor fəaliyyətini dayandıraraq hüquqi təşkilat tərkibində fəaliyyət göstərməyə 

başlamışdır. 

Palata tərəfindən auditin təşkilinə, tənzimlənməsinə və aparılmasına dair aşağıdakı 

təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlər, auditor xidməti göstərilməsinin forma və 

metodlarına dair normativ sənədlər hazırlanmışdır:  

 “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin 

tövsiyə olunan minimum hədlərinin tətbiqinin monitorinqi” bəndinin icrasına müvafiq olaraq 

2020-ci ilin yekunu üzrə auditorlar tərəfindən təqdim edilən hesabatlara əsasən göstərilən 

auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinə əməl etməyən sərbəst 

auditor və auditor təşkilatlarının təhlili aparılmışdır. Minimum hədlərin aşağı səviyyəyə 

düşməsinin səbəbi Palata tərəfindən araşdırılmış və müəyyən edilmiş auditor xidməti üzrə 

tövsiyə olunan minimum hədlərə əməl etməyən auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 

elektron poçt ünvanlarına 2021-ci il 20 dekabr tarixində xəbərdarlıq məktubu göndərilmişdir. 

“Yeni fəaliyyətə başlayan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara əməli köməklik 

göstərilməsi“ bəndinin və Palata sədrinin “Auditorlar Palatasının üzvü olan auditor 
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təşkilatları və sərbəst auditorlara əməli köməklik göstərilməsi barədə” 2019-cu il 1 fevral 

tarixli 04 nömrəli Əmrinin icrasını təmin etmək məqsədilə, Auditorlar Palatası Şurasının 

“Yeni fəaliyyətə başlayan auditorlara əməli köməkliyin göstərilməsi üçün proqramın 

təkmilləşdirilməsi barədə” 2019-cu il 22 fevral tarixli 308/7 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Yeni fəaliyyətə başlayan auditorlara əməli kömək göstərilməsinə dair Proqrama” uyğun 

olaraq, 2021-ci il üzrə 17 auditor təşkilatına, 6 sərbəst auditora əməli köməklik göstərilmiş 

və onlar lazımi metodik materiallarla təmin edilmişdir.  

“2020-ci il üzrə auditdən keçməyən məcburi audit subyektlərinin müəyyən edilməsi və 

təsnifləşdirilməsi” bəndinin və “Məcburi auditdən keçməyən təsərrüfat subyektlərinin 

siyahısının müvafiq inzibati tədbirlər görülməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunması” bəndinə müvafiq olaraq məcburi auditdən keçməyən 

təsərrüfat subyektlərinin siyahısı 2021-ci il 19 mart tarixində Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyinə göndərilmiş, məcburi audit subyektlərinə xəbərdarlıq məktublarının 

göndərilməsi təmin edilmişdir.  

Palata tərəfindən hazırlanmış “Audit. Qanunvericilik və Normativ sənədlər” toplusunun 

növbəti 10-cu cildi Palata Şurasının 2021-ci il 02 aprel tarixli 329/3 saylı qərarı ilə 

bəyənilmiş, həmin qərarın 3-cü bəndinə əsasən “Audit. Qanunvericilik və Normativ 

sənədlər” toplusunun 10-cu cildinin auditin təşkili, təbliği və təşviqi məqsədilə aidiyyatı 

qurumlara, Palatanın əməkdaşlarına və üzvlərinə, Palatanın Şurası yanında fəaliyyət 

göstərən komitələrə və komissiyaya çatdırılması təmin edilmişdir. Həmin toplunun 2021-ci il 

24 iyun tarixində onlayn təqdimetmə mərasimi keçirilmişdir.  

Palata tərəfindən hazırlanmış “Auditor təşkilatında daxili nəzarətin təşkili və həyata 

keçirilməsi üzrə Metodik Göstəriş”in layihəsi Palata Şurasının 2021-ci il 18 iyun tarixli 331/6 

saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş, həmin qərarın 6-cı bəndinə əsasən bu metodik göstərişin 

auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara çatdırılması təmin edilmişdir. 

 

 

III. AUDİTOR TƏŞKİLATLARININ VƏ SƏRBƏST AUDİTORLARIN  

2021-ci İLİN YEKUNU ÜZRƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR İCMAL-TƏHLİL 

  “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyası”nda (2021-

2030-cu illər) nəzərdə tutulmuş işlərin yerinə yetirilməsi, şəffaflığın yüksəldilməsi və 

məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması, auditdə mövcud problemlərin aşkar 

edilərək aradan qaldırılması və Auditorlar Palatasının 2022-ci il üzrə iş planının 1.4-cü 

“Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların  2021-ci il üzrə hesabatlarının toplanması, 

təhlili və icmal-tövsiyələrin hazırlanması” bəndinin icrasına uyğun olaraq, Auditin təşkili, 

hesabatlılıq və informasiya idarəsi tərəfindən sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları 

tərəfindən 2021-ci ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş hesabatlara dair təhlil aparılaraq İcmal-

tövsiyə hazırlanmışdır. 
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2021-ci il hesabat dövru ərzində 55 sərbəst auditorun və 142 auditor təşkilatının (o 

cümlədən 4 böyük dördlük və 14 xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən 

auditor təşkilatı)  auditor fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ olmuşdur (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1. 

Auditorlar 
Palatasının 

üzvləri 

Fəaliyyət 
göstərənlər 

Fəaliyyəti 
dayandırılanla

r 

Fəaliyyətini 
bərpa 

edənlər 

Yeni icazə 
alanlar 

İcazəsinin 
fəaliyyət 
müddəti 
bitənlər 

Böyük Dördlük 4 0 0 0 0 
Xarici hüquqi 

şəxslərin ticarət 
nişanından 

istifadə edən 
auditor 

təşkilatları 

14 1 1 0 0 

Yerli auditor 
təşkilatları 

124 10 4 19 1 

Sərbəst 
auditorlar 

55 6 1 8 1 

Cəmi: 197 17 6 27 2 
 

2021-ci il ərzində 5 auditor təşkilatı və 4 sərbəst auditor öz ərizələrinə əsasən, 6 

auditor təşkilatı və 2 sərbəst auditorun isə Şura qərarına əsasən auditor fəaliyyətini həyata 

keçirmək hüququ verən icazələri müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır (əlavə 1).  

     2021-ci il ərzində 5 auditor təşkilatı və 1 sərbəst auditorun auditor fəaliyyətini həyata    

keçirmək hüququ verən icazələri bərpa edilmişdir (əlavə 2).  

2021-ci il ərzində 19 auditor təşkilatına və 8 sərbəst auditora auditor fəaliyyətini həyata 

keçirmək hüququ verən icazə verilmişdir (əlavə 3). 

2021-ci il ərzində 1 auditor təşkilatı və 1 sərbəst auditorun auditor fəaliyyətini həyata 

keçirmək hüququ verən icazənin müddəti bitmişdir (əlavə 4). 

 

1. 2021-ci il üzrə auditor xidməti göstərilməsinə dair  

bağlanmış müqavilələr  

  2021-ci il üzrə 55 sərbəst auditor və 142 auditor təşkilatı tərəfindən Auditorlar 

Palatasına öz fəaliyyətlərinə dair hesabatlar təqdim edilmişdir. Təqdim edilmiş hesabatlara 

əsasən müəyyən edilmişdir ki, hesabat dövründə təsərrüfat subyektləri ilə 100,0 mln. manat 

məbləğində 5956 müqavilə bağlanmışdır. Bağlanmış müqavilələrdə böyük dördlük üzrə 

xüsusi çəkisi sayına görə 15,46% və məbləğinə görə 62,17%, xarici hüquqi şəxslərin ticarət 

nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə sayına görə 8,85% və məbləğinə görə 

16,12%, yerli auditor təşkilatları üzrə sayına görə 52,7% və məbləğinə görə 18,59%, sərbəst 

auditorlar üzrə sayına görə 22,98% və məbləğinə görə 3,12% təşkil etmişdir.      
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2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bağlanmış müqavilələrin sayı 5056-dan 5956- 

ya qədər, yəni 900 ədəd və ya 17,8% artmış, məbləği isə 77,0 mln. manatdan 100,0 mln. 

manata qədər, yəni 23,0 mln. manat və ya 29,9% artmışdır (Diaqram 1-2). 
 

 
Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair  

bağlanmış müqavilələrin sayı      
 

 

Diaqram 1 
 

 
Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair  

bağlanmış müqavilələrin  məbləğləri (mln.manatla) 

 
Diaqram 2 

O cümlədən: 

- Böyük dördlük üzrə müqavilələrin sayı 739-dan 921-ə qədər, yəni 182 ədəd və ya 

24,63%, məbləği 44,5 mln. manatdan 62,2 mln. manata qədər, yəni 17,7 mln. manat və ya 

39,77% artmışdır; 

- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 

müqavilələrin sayı 475-dən 527-ə qədər, yəni 52 ədəd və ya 10,95% artmış, məbləği 15,6 

mln. manatdan  16,1 mln. manata qədər, yəni 0.5 mln.manat və ya 3.2% artmışdır; 

- yerli auditor təşkilatları üzrə müqavilələrin sayı 2601-dən 3139-a qədər, yəni 538 ədəd 

və ya 20,68% artmış, məbləği isə 13,9 mln. manatdan 18,6 mln. manata qədər, yəni 4,7 

mln. manat və ya 33,81% artmışdır; 

- sərbəst auditorlar üzrə müqavilələrin sayı 1241-dən 1369-a qədər, yəni 128 ədəd və 

ya 10,31% artmış, məbləği isə 2,8 mln. manatdan 3,1 mln. manata qədər, yəni 0,3 mln. 

manat və ya 10,71% artmışdır (Diaqram 3-4). 
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Auditor təşkilatları  və sərbəst auditorlar tərəfindən                                                   
bağlanmış müqavilələrin sayı 

 

Diaqram 3 

Diaqram 3-də auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən bağlanmış 

müqavilələrin sayının 2020-2021-ci illər üzrə müqayisəsi göstərilmişdir. Diaqramdan da 

göründüyü kimi 2021-ci ildə ötən illə müqayisədə auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 

tərəfindən bağlanmış müqavilələrin sayında  artım müşahidə edilmişdir.  

2020-2021-ci illər üzrə auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən bağlanmış 

müqavilələrin məbləğinin müqayisəsi aşağıdakı diaqramda öz əksini tapmışdır: 

 

Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən                                                      
bağlanmış müqavilələrin məbləği (mln.manatla) 

 

Diaqram 4 

Diaqram 4-dən də göründüyü kimi 2021-ci il üzrə auditor təşkilatları və sərbəst 

auditorlar tərəfindən bağlanmış müqavilələrin ümumi məbləğində artım müşahidə  

edilmişdir. 
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2.  2021-ci il üzrə auditor xidməti göstərilməsinə dair   

yerinə yetirilmiş müqavilələr 

2021-ci il ərzində bağlanmış müqavilələrdən 72,0 mln. manat məbləğində  4782-i yerinə 

yetirilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2020-ci il ilə müqayisədə 2021-ci ildə yerinə yetirilmiş 

müqavilələrin sayı 4103-dən 4782-ə qədər, yəni 679 ədəd və ya 16,55%, məbləği 53,8 mln. 

manatdan 72,0 mln. manata qədər, yəni 18,2 mln. manat və ya 33.82% artmış, orta məbləği 

isə 13.1 min manatdan 15,06 min manata qədər, yəni 1,96 min manat və ya 14,96% 

artmışdır  (Diaqram 5-6). 

Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı                                   

 

Diaqram 5 

Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair                                   
yerinə yetirilmiş müqavilələrin məbləği  (mln.manatla) 

 

Diaqram 6 

O cümlədən: 

- Böyük dördlük üzrə yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı 533-dən 719-a qədər, yəni 186 

ədəd və ya 34,90%, məbləği 35,2 mln. manatdan 47,3 mln. manata qədər, yəni 12,1 mln.  

manat və ya 34,38% artmış, orta məbləğ isə 66,1 min manatdan 65,8 min manata qədər, 

yəni 0,3 min manat və ya 0,45% azalmışdır; 

- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə yerinə 

yetirilmiş müqavilələrin sayı 273-dən 300-ə qədər, yəni 27 ədəd və ya 9,9% artlmış, məbləği 

8,3 mln. manatdan 8,4 mln. manata qədər, yəni 0,1 mln. manat və ya 1,2% artmış, orta 
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məbləğ isə 30,2 min manatdan 28,0 min manata qədər, yəni 2,2 min manat və ya 7,28% 

azalmışdır; 

- yerli auditor təşkilatları üzrə yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı 2178-dən 2561-ə 

qədər, yəni 383 ədəd və ya 17,58%, məbləği 7,8 mln. manatdan 13,5 mln. manata qədər, 

yəni 5,7 mln. manat və ya 73,07% artmış, orta məbləğ isə 3,6 min manatdan 5,3 min 

manata qədər, yəni 1,7 min manat və ya 47,22% artmışdır; 

- sərbəst auditorlar üzrə yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı 1119-dan 1202-ə qədər, 

yəni 83 ədəd və ya 7,41% artmış, məbləği 2,6 mln. manatdan 2,8 mln. manata qədər, yəni 

0,2 mln. manat və ya 7,7%, artmış orta məbləğ isə hər iki halda 2,3 min manat olmuşdur. 

(Diaqram 7-8). 

Auditor təşkilatları  və sərbəst auditorlar tərəfindən                                                                   
yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı 

 

Diaqram 7 

 
Auditor təşkilatları  və sərbəst auditorlar tərəfindən                                                             

yerinə yetirilmiş müqavilələrin məbləği  (mln.manatla) 

 

Diaqram 8 
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3. 2021-ci il ərzində auditor xidməti növləri üzrə 

 yerinə yetirilmiş müqavilələr 

2021-ci il üzrə MHA (Maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının qanunvericiliyə uyğunluğunun 

yoxlanılması məqsədilə təsərrüfat subyektlərinin maliyyə (mühasibat) hesabatlarının auditi), 

NKA (Nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının auditi), VHA (Maliyyə-təsərrüfat 

əməliyyatlarının vergi qanunvericiliyinə uyğunluğunun yoxlanılması məqsədilə təsərrüfat 

subyektlərinin vergi hesabatlarının auditi), ƏQA (Əmlakın qiymətləndirilməsinin 

düzgünlüyünün təsdiqi), MUX (Müəssisə və təşkilatlarda mühasibat xidmətlərinin 

göstərilməsi), MX (Mühasibat və vergi uçotu, vergiqoyma üzrə ayrı-ayrı məsələlər üçün 

məsləhət xidmətinin göstərilməsi), SDOSA (Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə 

aparılan audit), DX (Digər auditor (əlaqəli) xidmətləri), İƏB (İqtisadi əsaslandırmaların, 

biznes planlarının və digər layihələrin işlənib hazırlanması)auditor xidmətinin növlərinə görə 

yerinə yetirilmiş müqavilələr: 

- böyük dördlük üzrə 235 ədəd MHA, məbləği 26,8 mln. manat; 1 ədəd VHA, məbləği 

15,5 min manat; 1 ədəd ƏQA, məbləği 44,1 min manat, 40 ədəd MUX, məbləği 1.6 mln 

manat; 232 ədəd MX, məbləği 8.4 mln. manat; 8 ədəd İƏB, məbləği 2.5 mln, 202 ədəd DX, 

məbləği 7,9 mln. manat; 

- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 200 ədəd 

MHA, məbləği 4,9 mln. manat; 1 ədəd NKA, məbləği 2.5 min manat, 2 ədəd VHA, məbləg 15.3, 

12 ədəd ƏQA, məbləği 344.3 min manat; 13 ədəd MUX, məbləği 257.7 min. manat; 62 ədəd 

MX, məbləği 257.8 min. manat; 10 ədəd DX, məbləği 278.2 min manat; 

- yerli auditor təşkilatları üzrə 2095 ədəd MHA, məbləği 8,5 mln. manat; 83 ədəd NKA, 

məbləği 218.6 min manat; 79 ədəd VHA, məbləği 271,6 min manat; 48 ədəd ƏQA, məbləği 

160,0 min manat; 39 ədəd MUX, məbləği 177,3 min manat; 82 ədəd MX, məbləği 3,4 mln 

manat; 6 ədəd İƏB məbləği 334.3 manat;  7 ədəd SDOSA, məbləği 110,0 min manat; 122 ədəd 

DX, məbləği 353,5 min  manat; 

- sərbəst auditorlar üzrə 1016 ədəd MHA, məbləği 2,3 mln. manat; 62 ədəd NKA, məbləği 

182,6 min manat; 14 ədəd VHA, məbləği 43,2 min manat; 21 ədəd ƏQA, məbləği 63,1 min 

manat; 9 ədəd MUX, məbləği 35,3 min manat; 6 ədəd MX, məbləği 21,9 min manat; 3 ədəd 

SDOSA, məbləği 10,0 min manat;  71 ədəd DX, məbləği 142,6 min manat (Diaqram 9). 

2021-ci il üzrə göstərilmiş auditor xidməti növlərinin göstəriciləri 

 

Diaqram 9 
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2020-2021-ci illər üzrə yerinə yetirilmiş müqavilələrin audit xidməti                                        

növlərinin % dərəcələri (sayı üzrə): 

2020                                                       2021 

MHA -   76,4%                                         MHA -   74,1% 

NKA -    2,9%                                           NKA -    3,1% 

VHA -    1,6%                                           VHA -    2,0% 

  ƏQA -    2,8%                                           ƏQA -    1,7% 

MUX -    2,6%                                           MUX -    2,1% 

 MX   -     5,9%                                           MX   -     8,0% 

  SDOSA – 0,3%                                         SDOSA – 0,2% 

DX  -      7,5%                                           DX  -      8,5% 

  İƏB -     0,0%                                            İƏB -      0,3% 

2021-ci ildə ötən ilə nisbətən MHA (Maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının qanunvericiliyə 

uyğunluğunun yoxlanılması məqsədilə təsərrüfat subyektlərinin maliyyə (mühasibat) 

hesabatlarının auditi) üzrə göstəricidə azalma olmuşdur. Belə ki, 2020-ci ildə bu göstərici 

76,4% təşkil edirdisə, 2021-ci ildə bu göstərici 74,1% təşkil etmişdir. 2020-ci ildə NKA 

(Nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının auditi) göstəricisi 2,9% təşkil etsə də, 2021-ci 

ildə bu göstərici 3,1% təşkil etmişdir, yəni artım müşahidə edilmişdir. 2021-ci ildə VHA 

(Maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının vergi qanunvericiliyinə uyğunluğunun yoxlanılması 

məqsədilə təsərrüfat subyektlərinin vergi hesabatlarının auditi) üzrə göstəricidə ötən illə 

nisbətdə artım olmuşdur. Belə ki, 2020-ci bu xidmət üzrə göstərici 1,6% təşkil etsə də, 2021-

ci ildə bu göstərici 2,0% olmuşdur. 2020-ci ildə ƏQA (Əmlakın qiymətləndirilməsinin 

düzgünlüyünün təsdiqi) üzrə göstərici 2,8% idisə, 2021-ci ildə bu göstərici 1,7% təşkil 

etmişdir, yəni azalma müşahidə edilmişdir. MUX (Müəssisə və təşkilatlarda mühasibat 

xidmətlərinin göstərilməsi) üzrə göstəricidə 2020-ci illə nisbətdə 2021-ci ildə azalma 

müşahidə edilmişdir. Belə ki, bu xidmət üzrə göstərici 2020-ci ildə 2,6% təşkil edirdisə, 

2021-ci ildə bu göstərici 2,1% olmuşdur. MX (Mühasibat və vergi uçotu, vergiqoyma üzrə 

ayrı-ayrı məsələlər üçün məsləhət xidmətinin göstərilməsi) üzrə göstəricidə 2021-ci ildə 

2020-ci ilə nisbətdə artım olmuşdur. Belə ki, 2020-ci ildə bu göstərici 5,9% idisə, 2021-ci ildə 

bu göstərici 8,0% olmuşdur. SDOSA (Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan 

audit) üzrə göstəricidə 2020-ci ilə nisbətdə azalma olmuşdur. Belə ki, 2020-ci ildə bu xidmət 

üzrə göstərici 0,3% təşkil edirdisə, 2021-ci ildə bu göstərici 0,2% təşkil etmişdir. 2020-ci ilə 

nisbətdə 2021-ci ildə DX (Digər auditor (əlaqəli) xidmətləri) üzrə göstəricidə artım müşahidə 

edilmişdir. Belə ki, 2020-ci ildə bu xidmət üzrə göstərici 7,5% təşkil etsə də, 2021-ci ildə bu 

göstərici 8,5% təşkil etmişdir. 2021-ci ildə İƏB (İqtisadi əsaslandırmaların, biznes planlarının 

və digər layihələrin işlənib hazırlanması) üzrə göstərici 0,3% təşkil etmişdir. Bu xidmət növü 

2021-ci ildə hesabata salındığından 2020-ci il üzrə bu göstərici 0,0% kimi qeyd edilmişdir.  

(Diaqram 10). 
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2020-2021-ci illər üzrə yerinə yetirilmiş müqavilələrin auditor xidməti                                        

növlərinin göstəriciləri 

 

Diaqram 10 

 

4.  2021-ci il üzrə auditor xidməti göstərilməsinə dair  

      ləğv olunmuş müqavilələr 

2021-ci il ərzində mövcud müqavilələrdən 540,4 min manat məbləğində 42-i ləğv  

edilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2020-ci il ilə müqayisədə 2021-ci ildə ləğv  edilmiş 

müqavilələrin sayı 63-dən 42-yə qədər, yəni 21 ədəd və ya 33,33%, məbləği 702,5 min. 

manatdan 540,4 min. manata qədər, yəni 162,1 min. manat və ya 23,1% azalmışdır 

(Diaqram 11-12). 

 

Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair  

ləğv olunmuş müqavilələrin sayı      

 

Diaqram 11 
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Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair  

ləğv olunmuş müqavilələrin məbləği     

 

Diaqram 12 

 O cümlədən: 

- böyük dördlük üzrə  393,1 min manat dəyərində 8-i; 

- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 5,0 min 

manat dəyərində 1-ü; 

- yerli auditor təşkilatları üzrə 140,7 min manat dəyərində 32-sı; 

- sərbəst auditorlar üzrə 1,6 min manat dəyərində 1-i ləğv edilmişdir. 
 

 

5.  2021-ci il üzrə auditor xidməti göstərilməsinə dair yerinə yetirilməmiş 

müqavilələr 

2021-ci il ərzində mövcud müqavilələrdən 27,5 mln.manat məbləğində 1132-sı yerinə 

yetirilməmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2020-ci il ilə müqayisədə 2021-ci ildə yerinə yetirilməmiş 

müqavilələrin sayı 890-dan 1132-ə qədər, yəni 242 ədəd və ya 27,2% artmış məbləği 23,4 

mln. manatdan 27,5 mln. manata qədər, yəni 4,1 mln. manat və ya 17,5% artmışdır 

(Diaqram 13-14).            

Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair  

yerinə yetirilməmiş müqavilələrin sayı      

 

Diaqram 13 
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Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair  

yerinə yetirilməmiş müqavilələrin məbləği     

 

Diaqram 14 

O cümlədən: 

- Böyük dördlük üzrə 14,5 mln. manat dəyərində 194-ü; 

- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 7,7 mln. 

manat dəyərində 226-sı; 

- yerli auditor təşkilatları üzrə  4,9 mln. manat dəyərində  546-sı; 

- sərbəst auditorlar üzrə 358,5 min manat dəyərində 166-sı yerinə yetirilməmişdir. 

 

6. Məcburi və könüllü audit subyektləri üzrə yerinə yetirilmiş müqavilələr 

2021-ci il  ərzində yerinə yetirilmiş 4782 müqavilədən 2022-si məcburi auditin subyekti,  

2760-ı isə könüllü auditin subyekti olmuşdur. Bu da uyğun olaraq 42,3% və 57,7% təşkil  

etmişdir (Diaqram 15).  

2021-ci iI ərzində icra olunmuş müqavilələrin  

məcburi və könüllü audit subyektləri üzrə müqayisəsi 
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2020-ci il ilə müqayisədə 2021-ci ildə məcburi auditdən keçən təsərrüfat subyektlərinin 

sayı 53,6%-dən 42,3%-ə azalmış, könüllü auditdən keçən təsərrüfat subyektlərinin sayı isə 

46,4%-dən 57,7%-ə qədər artmışdır (Diaqram 16).            

2020-2021-ci illər üçün icra olunmuş müqavilələrin  

məcburi və könüllü audit subyektləri üzrə müqayisəsi 

 

Diaqram 16 

2021-ci il ərzində respublika üzrə 4515 məcburi audit subyektindən 2022-si (44,8%) 

auditdən keçmişdir  (Cədvəl 2).   

                                                                                                          Cədvəl 2. 

     Məcburi audit 
subyektinin təşkilati-

hüquqi forması 

Respublika üzrə 
məcburi audit 
subyektlərinin 

sayı 

2021-ci il üzrə 
məcburi 

auditdən keçən 
təsərrüfat 

subyektlərinin 
sayı 

Auditdən keçmə 
%-i  

Səhmdar cəmiyyətləri 256 165 64,4% 

Məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyətlər 
2548 1243         47,8% 

Bələdiyyələr 1608 543 34% 

Banklar 26 26 100,0% 

Sığorta təşkilatları 22 22 100,0% 

Siyasi partiyalar 55 23 41,8% 

CƏMİ: 4515 2022 44,8% 

 

 

7. Yerinə yetirilmiş müqavilələr üzrə verilmiş rəylər 

2021-ci il ərzində yerinə yetirilmiş müqavilələr üzrə aparılan auditlərin nəticələrinə dair 

verilmiş rəylərin növləri üzrə təhlil nəticəsində aşağıdakı cədvəldə qeyd olunmuşdur (Cədvəl 

3). 
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Cədvəl 3. 

Aparılan auditlərin nəticələrinə dair verilmiş rəylərin növləri üzrə təhlili 

 Müsbət 

rəylərin sayı 

(ədədlə) 

Şərti müsbət 

rəylərin sayı 

(ədədlə) 

Mənfi rəylərin 

sayı (ədədlə) 

Rəy 

verilməsindən 

imtina 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Böyük dördlük üzrə 330 152 15 30 0 0 1 2 

Xarici hüquqi şəxslərin ticarət 

nişanından istifadə edən 

auditor təşkilatları üzrə 

175 189 17 11 0 0 0 0 

Yerli auditor təşkilatları üzrə 1684 1887 199 357 22 17 14 16 

Sərbəst auditorlar üzrə 880 1067 78 97 3 6 1 6 

CƏMİ: 3069 3295 309 495 25 23 16 24 

 

Cədvəl 2-də 2020-2021-ci illər ərzində yerinə yetirilmiş müqavilələr üzrə aparılan 

auditlərin nəticələrinə dair verilmiş rəylərin növlərinin statistikası qeyd edilmişdir. Aparılmış 

təhlillin nəticəsi olaraq, 2020-2021-ci illərdə Böyük Dördlük və xarici hüquqi şəxslərin ticarət 

nişanından istifadə edən auditor təşkilatları tərəfindən aparılan auditlərin nəticələrinə dair 

mənfi rəylərin olmaması müşahidə edilmişdir. Bundan başqa, 2021-ci ildə xarici hüquqi 

şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları tərəfindən aparılan auditlərin 

nəticələrinə dair rəy verilməsindən imtina halları aşkar edilməmişdir. 

 

8.  Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin   

dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinin tətbiqinin monitorinqi 

Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 1.9-cu “Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinin 

tətbiqinin monitorinqi” bəndinə və Palata Şurasının “Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinə 

yenidən baxılması barədə” 2019-cu il 28 dekabr tarixli 316/6 saylı qərarına uyğun olaraq, 

auditorlar tərəfindən göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum 

hədlərinə əməl olunmasının aylıq, rüblük ve son olaraq  2021-ci il üzrə monitorinqi 

aparılmışdır.  

Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor 

xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinə yenidən baxılması barədə” 2019-

cu il 28 dekabr tarixli 316/6 saylı qərarına uyğun olaraq, 2021-ci il üzrə aparılmış 

monitorinqin nəticəsi aşağıdakı kimi olmuşdur:  

Göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum  

hədlərinə əməl etməyən auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 

- “Azəri-Audit” auditor firması (direktor – Namazəliyev Fuad Yaşar oğlu); 

- “A Audit and Consulting” MMC (direktor – Əliyev Rüfət Yaqub oğlu); 
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- “AF AUDİT” MMC (direktor – Vahabov Adil İdris oğlu); 

- “Audit Consulting 17” MMC (direktor – Cəfərov Nazim Suxənvər oğlu); 

- “Audit Servis” MMC (direktor – Abdullayev Oleq Əhməd oğlu); 

- “Audit Planning and Strategy” MMC (direktor – Məmmədov Ülfət  Miryusif oğlu); 

- “Business Consulting Company” MMC (direktor – Məmmədov Rəhman Hikmət oğlu); 

- “Economic – CHA” MMC (direktor – Cəfərova Sevda Teymur qızı); 

- “Finexpert” MMC (direktor – Cəbrayılov Həcət Cahangir oğlu); 

- “Global Audit” MMC (direktor – Pirimov Azər Arif oğlu); 

- “Himmara Audit” MMC (direktor – Məmmədov Anar Nadir oğlu); 

- “HS Consulting” MMC (direktor – Əsədov Azər Asəf oğlu); 

- “İNTEX Audit” MMC (direktor – Əliyev Ruhin Ramiz oğlu); 

- “İNTERNATIONAL AUDIT” MMC (direktor – Nabatov Elmar Ələsgər oğlu); 

- “İNTERNATIONAL CONSULTING AND SUPPORT SERVICES” MMC                                        

   (direktor –  Heybətzadə Əhmədağa Fikrət oğlu); 

- “Kaspian Audit Kompani” MMC (direktor – Məhərrəmzadə Nərmin Eysan qızı); 

- Naxçıvan MR auditor təşkilatı (direktor – Hüseynov Roman Hidayət oğlu); 

- “Swift Consulting Audit” MMC (direktor – Nəzirov Fuad Osman oğlu); 

- “S.L.S Audit-Consulting Xidməti” MMC (direktor – Əliyev Xaləddin Cəlal oğlu); 

- “Tax, Audit and Consulting Services” MMC (direktor – Abbasova Lalə Fərman qızı); 

- Abbasov Çingiz Abbas oğlu; 

- Abbasov Yaşar Çingiz oğlu; 

- Bənnayev Elxan Bəhmən oğlu; 

- Cəfərov Elxan Feyruz oğlu; 

- Əhmədov Hafiz Məhəmməd oğlu; 

- Əlizadə Rahim Ələkbər oğlu; 

- Əliyev Ruslan Şirvan oğlu; 

- Hüseynov Aydın Həsən oğlu; 

- Mikayılzadə Raqif Ramil oğlu 

- Mehdizadə Ramal Ramiz oğlu; 

- Paşayev Əmrah Mürvət oğlu 

- Soltanov Qulu Mehbalı oğlu; 

- Talıbov Tariyel Aslan oğlu; 

- Zəkiyev Zəki Etibar oğlu. 

9.  Əlavələr 

İcazələri müvəqqəti olaraq dayandırılmış auditor təşkilatları və sərbəst 

auditorların siyahısı (Əlavə 1) 

Öz ərizələrinə əsasən fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılmış  

auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 

1. "ACCOUNTAL FINANS BIZNES KONSALTINQ" məhdud məsliyyətli cəmiyyəti 

2. “AZER AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 
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3. “İFS” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

4. “İmdad Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

5. “HN ECONOMY AND TAX SERVICES LLC” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

6. Allahverdov Əli Abbas oğlu – sərbəst auditor 

7. Cəfərov Bayram Sadiq oğlu – sərbəst auditor 

8. Hacıyev Cəmin Mikayıl oğlu – sərbəst auditor 

9. Osmanlı Aydan Elcan qızı – sərbəst auditor 

 

Şura qərarlarına əsasən fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılmış 

auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 

1. “ASON AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

2. “AZAUDİT" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

3. "Audit Servis" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

4. “Best Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

5. “CONSULTING AND ACCOUNTING SERVICES” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

6. “Grant Thornton” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı   

    filialı 

7. Məmmədov Daşqın Natiq oğlu – sərbəst auditor 

8. Əvəzov Kamil Şərail oğlu – sərbəst auditor 

 

Auditor fəaliyyətini həyata keçirmək üçün icazələri bərpa edilmiş auditor 

təşkilatları və sərbəst auditorların siyahısı (Əlavə 2) 

1. "İnter Audit" auditor təşkilatı 

2. “Grant Thornton”  MMC-nin Azərbaycan Respublikasındakı filialı 

3. "RM  AUDİT" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti  

4. “Real Audit - Konsaltinq” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti  

5. "EON AUDİT" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

6. Əliyev Ruslan Şirvan oğlu – sərbəst auditor 

 

Auditor fəaliyyətini həyata keçirmək üçün yeni icazələr almış auditor təşkilatları 

və sərbəst auditorların siyahısı (Əlavə 3) 

1. "AF Audit" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

2. "AZERBAİJANFİNANCİAL AND LEGAL SERVİCE" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

3. "ATC SERVICES" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti  

4. "Audit Ekspert Servis"məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

5. "AZBA Audit aand Business Services LTD" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

6. "AZƏRUÇOT" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

7. "Bakinar Audit" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

8. "ENEMAY FİNANCİAL CONSULTİNG AND CAREER CENTER" məhdud 

məsuliyyətli cəmiyyəti 
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9. "FINSTAB AUDİT" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

10. “Garant Audit Azərbaycan"məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

11. “HL Company” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

12. “İ and H Partners Financial Audit”  məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

13. "Nurular-Beynəlxalq Audit Konsaltinq" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

14. "NET FINANCE" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

15. "MAC and Smith Azerbaijan" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

16. "Macron Group Azerbaijan"məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

17. "M.R.Consulting və Audit"mədud məsuliyyətli cəmiyyəti 

18. "LOCAL AUDIT" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

19. "ONE CONSULTING GROUP"məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

20. Cəfərov Elxan Feyruz oğlu – sərbəst auditor 

21. Məlikov Mikayıl Şükür qızı – sərbəst auditor 

22. Mustafayev Elşən Elxan oğlu – sərbəst auditor 

23. Kərimov Şamxal Vəli oğlu – sərbəst auditor 

24. Qəfərova Rəna Əbülfəz qızı – sərbəst auditor 

25. Şərifov Ərşad Vüsal oğlu – sərbəst auditor 

26. Hacıyev Cəmin Mikayıl oğlu – sərbəst auditor 

27. Osmanlı Aydan Elcan qızı – sərbəst auditor 

 

Auditor fəaliyyətini həyata keçirmək üçün icazələrin müddəti bitmiş                       

auditor təşkilatları və sərbəst auditorların siyahısı (Əlavə 4) 

1. “Legal Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

2. İsayev Telman Mabud oğlu – sərbəst auditor 

 

IV. ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİNATI VƏ KORRUPSİYAYA  

QARŞI MÜBARİZƏ 

Cinayət yolu ildə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində 

tədbirlər 

Auditorlar Palatasının şəffaflığın artırılması və korrupsiya qarşı mübarizə istiqamətində 

səlahiyyətli dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq əlaqələri dövlət sifarişləri formasında 2021-ci ildə 

də davam etdirilmişdir. Belə ki, həmin orqanlardan daxil olmuş 35 müraciət əsasında 

yoxlamaların aparılmasına sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının nümayəndələri cəlb 

olunmuş, başa çatmış yoxlamaların nəticələrinə dair tərtib olunmuş materialların aidiyyatı 

orqanlara təqdim edilməsi təmin olunmuşdur. Bu müraciətlər Azərbaycan Respublikası Bakı 

Apellyasiya Məhkəməsindən, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsindən, Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə Nazirliyindən, Bakı şəhəri Nizami rayon Məhkəməsindən, Lənkəran 

rayon Məhkəməsindən, Bakı şəhəri Yasamal rayon Məhkəməsindən, Bakı şəhəri 
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Nərimanov rayon Məhkəməsindən, Bakı şəhəri Binəqədi rayon Məhkəməsindən, Bakı 

şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsindən,  Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorun Birinci 

müavini tərəfindən, Yevlax rayon Prokurorluğundan, Kürdəmir rayon Prokurorluğundan, 

Cəlilabad rayon Prokurorluğundan, Zaqatala rayon Prokurorluğundan, Ağcabədi rayon 

Prokurorluğundan, Goranboy rayon Prokurorluğundan daxil olmuşdur. 

Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 3.3-cü “Auditin keyfiyyətinə dair daxil 

olmuş müraciət, ərizə və şikayətlər üzrə araşdırmaların aparılması” bəndinə müvafiq olaraq 

2021-ci il ərzində bu sahədə görülmüş işlər barədə hesabat hazırlanmışdır. Hesabatda cari 

il ərzində auditin keyfiyyətinə dair daxil olmuş müraciət, ərizə və şikayətlər üzrə 

araşdırmaların aparılması və keyfiyyətə nəzarət üzrə yoxlamaların təyin edilməsi öz əksini 

tapmışdır. 

Korrupsiyanın qarşısının alınması və şəffaflığın gücləndirilməsi sahəsində 

tədbirlər 

Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 1.1-ci “Auditə dair qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi” bəndinə dair təsdiq edilmiş plan-proqramın 8-ci “PL/TMM sahəsində 

qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti qurumlara 

təqdim edilməsi” yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Auditorlar Palatası 

“Qanunvericiliyin harmonizasiyası” işçi qrupunun üzvü olaraq 2021-ci il 1 mart tarixində 

Qanunvericiliyin harmonizasiyası qrupunun ilk iclasında sədrin elmi-metodik  məsələlər üzrə 

müşaviri Nəcəf Talıbov və Auditin hüquqi tənzimlənməsi, dempinqə qarşı mübarizə və 

keyfiyyətin yüksəldilməsi idarəsinin rəisi Elnur İbrahimov iştirak etmişlər. “Cinayət yolu ilə 

əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

Maddə 1. Əsas anlayışlar, Maddə 6. Müştəri uyğunluğu tədbirləri, Maddə 7. Üçüncü 

şəxslərə güvənmə, Maddə 13. Monitorinq olunmalı əməliyyatlara dair məlumatların maliyyə 

monitorinqi orqanına təqdim edilməsi, Maddə 18. Nəzarət tədbirləri, Maddə 21. Geriyə 

məlumatlandırma, Maddə 22. Risk qiymətləndirməsi və risk əsaslı yanaşmanın tətbiqi 

maddələrinə dair təkliflər və iradlar təqdim edilmişdir. 

Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 3.10-cu  “Dempinqə yol verən auditor 

təşkilatları və sərbəst auditorların cəzalarının sərtləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması” 

bəndinin icrasına müvafiq olaraq hazırlanmış layihə 2021-ci il 23 iyul tarixində rəhbərliyə 

təqdim edilmişdir və Auditorlar Palatası Şurasının 11 avqust 2021-ci il tarixli 333/2 nömrəli 

qərarı ilə Dempinqə yol verən auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar barəsində tətbiq 

olunan təkmilləşdirilmiş intizam və tənbeh tədbirləri sisteminin yaradılması məqsədəmüvafiq 

hesab edilmiş və işçi qrupu təsdiq edilmişdir. Həmin qərara əsasən, qeyd olunan sənədin 3-

cü bəndinin icrası məqsədi ilə (2021-ci il 01 noyabr tarixinədək hazırlanmasının təmin 

edilməsi) 07.12.2021-ci il tarixində təqdim edilmişdir. Auditorlar Palatası Şurasının 2021-ci il 

11 avqust tarixli 333/2 nömrəli qərarına əsasən Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə 

müşaviri N.Talıbov tərəfindən hazırlanmış “Auditor xidmətində dempinqə qarşı mübarizə 
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üzrə tövsiyələr”in layihəsi müzakirə edilərək Auditorlar Palatasının Şurasının 13 dekabr 

2021-ci il tarixli 338/6 nömrəli qərarı təsdiq edilmişdir.   

Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 3.11-ci “Keyfiyyətə nəzarət üzrə 

müfəttişlər üçün şəxsi kabinet sisteminin qurulması” bəndinə əsasən Auditorun şəxsi 

kabineti sistemində Palatanın Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə Komitənin müfəttişləri 

üçün funksional bölmə yaradılmışdır. 

Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 3.12-ci “Korrupsiyaya qarşı mübarizə, 

cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə auditorların fəaliyyətinin 

gücləndirilməsi” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə il ərzində seminarlar, vebinarlar və 

ixtisasartırma kursları təşkil edilmişdir. 

Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 3.13-cü “PL/TMM üzrə yoxlamaların 

aparılmasına məsul olan ixtisaslaşmış əməkdaşların və mütəxəssislərin müəyyən edilməsi” 

bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 

digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair metodik 

tövsiyələrin, təlim strategiyasının və tədris proqramının hazırlanması, Palatanın üzvlərinin 

fəaliyyətlərinin günün tələbləri səviyyəsində qurulması, PL/TMM tələblərinə riayət edilməsi, 

aparılan monitorinqlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və monitorinqlərin nəticələrinin düzgün 

qiymətləndirilməsi məqsədilə Palata sədrinin 02 fevral 2021-ci il tarixli 1/2 nömrəli (PL/TMM 

üzrə monitorinqlərin aparılmasına məsul olan ixtisaslaşmış əməkdaşların və mütəxəssislərin 

müəyyən edilməsi haqqında) Sərəncamı ilə PL/TMM üzrə monitorinqlərin aparılmasına 

məsul olan ixtisaslaşmış əməkdaşların və mütəxəssislərin siyahısı təsdiq olunmuşdur. 

Həmin sərəncama uyğun olaraq, PL/TMM üzrə monitorinqlərin aparılmasına məsul olan 

ixtisaslaşmış əməkdaşların və mütəxəssislərin işlərinin nəticələri auditor təşkilatlarının və 

sərbəst auditorların sənədlərinə dair ilin yekununda reytinq səviyyələri müəyyənləşdirilən 

zaman nəzərə alınmış və bu barədə müvafiq qaydalara zəruri əlavə və dəyişikliklər 

edilmişdir. 

Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 4.7-ci “Monitorinq və nəzarəti həyata 

keçirən şəxslərin peşə ixtisas səviyyələrinin yetərliyinin təmin edilməsi” bəndinin icrası ilə 

əlaqədar keyfiyyəti nəzarət üzrə müfəttişlər üçün kursun tədris proqramı hazırlanmış və 

təsdiq edilmişdir. 

Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 4.12-ci “Korrupsiya, PL/TM və kölgə 

iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə auditorların öhdəliklərinə həsr olunmuş tematik kursların, 

treninq və praktik məşğələlərinin təşkil edilməsi” bəndinin icrasına müvafiq olaraq, 

auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramına mövzu olaraq daxil edilmişdir. Hal-

hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. 

Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 4.14-cü “PL/TMM üzrə yoxlamaların 

aparılmasına məsul olan ixtisaslaşmış əməkdaşlar və mütəxəssislərin sertifikatlaşdırılması 

sisteminin yaradılması” bəndinin icrası mart ayında başa çatdırılmışdır. 
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Xidmətlərin təkmilləşdirilməsi sahəsində tədbirlər 

Auditorlar Palatası və onun üzvləri tərəfindən xidmətlərin göstərilməsində səmərəliliyin 

artırılması məqsədilə həmin xidmətlər üçün tələb olunan sənədləri elektron qaydada həll 

etmək, habelə Auditorlar Palatasına gəlmədən həmin sənədləri elektron formada təqdim 

etmək imkanlarının genişləndirilməsi: 

Palatanın 2021-ci il üzrə iş planının 1.12-ci “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin 

fəaliyyətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi” bəndinə uyğun olaraq plan-proqram hazırlanmış və 

həmin plan-proqramın 1.1-ci “Auditdən keçən subyektlər üçün şəxsi kabinet sisteminin 

yaradılması ilə əlaqədar texniki iqtisadi tapşırığın hazırlanması” bəndinin icrasını təmin 

etmək məqsədilə texniki iqtisadi tapşırıq hazırlanmışdır. Bu sahədə Palatanın rəhbərliyi ilə 

müzakirələr aparılmış və nəticədə yeni əlavələrin sistemə daxil edilməsi qərara alınmışdır. 

Palatanın 2021-ci il üzrə iş planının 1.12-ci “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin 

fəaliyyətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi” bəndinə uyğun olaraq plan-proqram hazırlanmış və 

həmin plan-proqramın 2.1-ci “Auditorun şəxsi kabinet sisteminin təkmilləşdirilməsini nəzərə 

alaraq hazırlanan əlavələrin texniki-iqtisadi tapşırıq formasında hazırlanması və 

proqramçılarla razılaşdırılması” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə texniki-iqtisadi 

tapşırıq hazırlanmışdır. 

Həmin plan-proqramın 2-ci “Auditorlar Palatasının yeni yaradılmış rəsmi internet 

səhifəsinin “gov.az” serverində yerləşdirilməsi və auditorun şəxsi kabineti sisteminin həmin 

internet səhifəyə inteqrasiya edilməsi” bəndinə uyğun olaraq işin icrası tam başa 

çatdırılmışdır. 

Palatanın 2021-ci il üzrə iş planının 1.12-ci “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin 

fəaliyyətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə “Auditorun 

şəxsi kabinet sistemində “Hesabım” bölməsində “Şəxsi vərəqə” altbölməsi yaradılmış və bu 

bölmədə auditorun üzvlük haqqı üzrə cari borcunun əks etdirilməsi təmin edilmişdir.  

Auditorun şəxsi kabineti sisteminə asan imza vasitəsi ilə giriş təmin edilmişdir.  

Palatanın 2021-ci il üzrə iş planının 1.12-ci bəndinə əsasən Palata sədrinin 2021-ci il 01 

oktyabr tarixində təsdiq edilmiş “2021-ci ilin 4-cü rübündə Auditorlar Palatası Şurasının 

müzakirə ediləcək məsələlərin iş qrafiki”nin 3-cü “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin 

fəliyətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi” bəndinə uyğun olaraq qərar layihəsi hazırlanmış və 

nəzərdə tutulmuş işlər 2021-ci il 19 oktyabr tarixində icra edilmişdir. Auditorlar Palatasının 

2021-ci il üzrə iş planının 1.12-ci bəndinə əsasən Şəxsi kabinet sisteminin təkmilləşdirilməsi 

məqsədi ilə Auditin innovativ inkişafı və operativ tənzimləmə idarəsi tərəfindən Palatanın hər 

bir struktur bölməsi üçün ayrılıqda kabinet yaradılmış və hər bir idarə və şöbə üçün 

səlahiyyətləri çərçivəsində icazələr verilmişdir. 

Palatanın 2021-ci il üzrə iş planının 6.3-cü “Auditorlar Palatasının rəsmi internet 

səhifəsinin imkanlarının və funksiyalarının genişləndirilməsi vasitəsilə maarifləndirmə və 

məlumatlandırma, habelə interaktiv sorğuların aparılmasının təmin edilməsi” bəndinin icrası 

ilə əlaqədar Palatanın rəsmi internet səhifəsində audit üzrə imtahanların keçirilməsinə dair 

imtahanların strukturu yerləşdirilmişdir. 
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Palatanın 2021-ci il üzrə iş planının 1.15-ci “Auditin innovativ inkişafının əsas 

istiqamətləri üzrə konsepsiyada nəzərdə tutulan tədbirlərin tətbiqi” bəndinə əsasən 

hazırlanmış plan-proqramın 2-ci “Təbiət elmləri, texnologiyalar və riyaziyyat sahələrində 

təhsilə malik olan məzunların auditor xidməti bazarına cəlb edilməsi məqsədilə normativ-

hüquqi bazanın yaradılması üzrə təklifin hazırlanması və müvafiq qurumlara təqdim 

edilməsi” bəndinə uyğun olaraq işin icrası 2021-ci il 22 iyun tarixində tam başa 

çatdırılmışdır. Əlavə olaraq həmin bəndin icrası ilə əlaqədar Auditorlar Palatası tərəfindən 

“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

layihə hazırlanmış və orada təqdim olunan sənədin 1-ci əlavəsində qeyd edilmişdir: 6-cı 

maddənin “v” bəndinin sonunda nöqtəli vergül işarasindən əvvəl “və ya digər ixtisas üzrə ali 

təhsilə malik olmaqla ən azı 11 il mühasibat uçotu, maliyyə, iqtisadçı və hüquqşünas 

sahələrində peşəkar fəaliyyətlə və davamlı olaraq həmin sahələr üzrə 7 il peşə fəaliyyəti ilə 

məşğul olmaq” əlavə edilsin. Bundan əlavə təklif olunmuşdur ki, bu dəyişiklik qanuna daxil 

edildikdən sonra KİV-lərdə və Palatanın rəsmi internet resurslarında (facebook, instagram, 

tvitter və rəsmi internet saytımız) işin icrası işıqlandırılsın ki, digər sahələrdə və ixtisaslarda 

maraqlı şəxslər Palataya müraciət edə bilsinlər. 

Həmin plan-proqramın 3-cü “Şəxsi kabinet sistemində əminliyin təmin edilməsi üzrə 

kibertəhlükəsizlik imkanlarının gücləndirilməsi sahəsində işlərin aparılması” bəndinin icrası 

ilə əlaqədar, şəxsi kabinet və Palatanın rəsmi internet səhifəsində konfidensiallığın 

qorunması məqsədilə SSL sertifikatları 5 illik müddətə alınmış və Azentelekom şirkəti ilə 

serverlərin inteqrasiyası ilə bağlı müvafiq işlər aparılmışdır. Əlavə olaraq həmin bəndin 

icrası ilə əlaqədar sistemdə baş verən problemlərin aradan qaldırılması və sistemin üçüncü 

şəxslərin müdaxiləsindən qorunması mütəmadi olaraq nəzarət altındadır. 

Palatanın 2021-ci il üzrə iş planının 1.15-ci “Auditin innovativ inkişafının əsas 

istiqamətləri üzrə konsepsiyada nəzərdə tutulan tədbirlərin tətbiqi” bəndinə əsasən Palata 

tərəfindən görülən işlər üzrə hesabat və “Uçot və hesabatın tərtib olunması proseslərinin 

avtomatlaşdırılması sahəsində” Strategiya hazırlanmış və Palata Şurasının 2021-ci il 28 

dekabr tarixli 339/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Palatanın 2021-ci il üzrə iş planının 1.16-cı “Bulud” sistemlərində əminliyin təmin 

edilməsi üzrə xidmətlər üçün auditdə kibertəhlükəsizlik imkanlarının gücləndirilməsi” 

bəndinin icrası ilə əlaqədar Auditorlar Palatası Şurasının 2021-ci il 5 may tarixli 330/5 

nömrəli qərarı qəbul edilmişdir.  

Qərarın icrası ilə əlaqədar Palatanın əməkdaşları Azərbaycan Respublikasının 

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin yanında “Azintelecom” MMC ilə görüşlərdə iştirak 

etmiş və Palatanın elektron resursu olan “Auditorun Şəxsi kabineti sistemi”nin Hökumət 

Buludunda (G-Cloud) yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. Həmçinin Palatanın rəsmi internet 

səhifəsinin və “Auditorun şəxsi kabineti sistemi”nin konfidensiallığın möhkəmləndirilməsi 

məqsədilə SSL sertifikatlarının 5 illik müddətə alınması və quraşdırılması təmin edilmişdir. 
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2021-ci ilin 17 dekabr tarixində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya  qarşı 

Mübarizə Baş İdarəsi ilə Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə "Özəl sektorda 

anti-korrupsiya standartları" mövzusunda seminar-müşavirə keçirilmişdir. 

Seminar-müşavirədə Maliyyə Monitorinqi Xidməti, Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 

Təşkilatları Milli Konfederasiyası, vətəndaş cəmiyyəti institutları, ali təhsil ocaqları, 

sahibkarlıq subyektləri, o cümlədən digər qurumların 300-dən artıq nümayəndəsi iştirak 

etmişdir. Seminar-müşavirənin təqdimatında  Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatasının sədri, professor Vahid Novruzov və Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru 

yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Nazim Rəcəbov açılış nitqi 

söyləyərək tədbirin əhəmiyyətindən danışmışlar. Tədbirdə aşağıdakı mövzular üzrə çıxışlar 

edilmişdir: 

1) “Özəl sektorda audit yoxlamaları zamanı korrupsiya və dələduzluq hallarının aşkar 

olunmasının metod və üsulları”- Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 

üzvü, sərbəst auditor Altay Cəfərov; 

2) “Korrupsiya və iqtisadi fəaliyyət sahəsində baş verən cinayətlərin qarşısının alınması 

üçün qabaqlayıcı tədbir kimi risklərinin müəyyən edilməsi, təhlili və qiymətləndirilməsində 

auditin əhəmiyyəti”- Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı 

Mübarizə Baş İdarəsinin Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin rəis müavini Tural Vəlibəyov; 

3) “Auditorlar Palatası tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədilə hazırlanmış 

normativ-metodiki vasitələr və onların tətbiqi təcrübəsi”- Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatasının Auditin hüquqi tənzimlənməsi, dempinqə qarşi mübarizə və keyfiyyətin 

yüksəldilməsi idarəsinin rəisi Elnur İbrahimov; 

4) “Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində audit yoxlamalarının əhəmiyyəti”-

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş 

İdarəsinin Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin baş məsləhətçisi Vəlixan Allahverdov; 

5) “Korrupsiyaya qarşı mübarizədə Beynəlxalq Audit Standartlarının rolu”- Azərbaycan 

Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf 

Talıbov; 

6) “Korrupsiya cinayətlərinin istintaqında audit yoxlamalarının əhəmiyyəti və meydana 

çıxan problemlər" - Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı 

Mübarizə Baş İdarəsinin İstintaq idarəsinin böyük prokuroru Anar Əliyev; 

7) “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi əsasında aparılan audit təcrübəsi”-

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Maliyyə təminhatı və xarici əlaqələr 

idarəsinin rəisi V.Rəhimov; 

8) “Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində hüquq-mühafizə orqanlarının qarşılıqlı 

əlaqəsi”- Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə 

Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokuroru Vasif Musayev; 

 9) “Auditor sübutu və onlardan səlahiyyətli dövlət orqanlarının araşdırmalarında istifadə 

olunması” - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü, “SR Audit Solutions” 

MMC-nin direktor-auditoru Səftər Vəlizadə. 
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V. AUDİTOR XİDMƏTİNİN KEYFİYYƏTİNƏ KƏNAR NƏZARƏT 

 

Auditorlar Palatası Şurasının 2021-ci il 23 fevral tarixli 328/7 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə 

kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2021-ci il üçün Plan-qrafik”ə əsasən Auditorlar 

Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə komitənin 

müfəttişləri tərəfindən 2021-ci ildə 29 auditor təşkilatının və 21 sərbəst auditorun apardıqları 

auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə uyğunluğunun 

araşdırılmasının monitorinqi aparılmışdır. 

2021-ci ildə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları auditlərin 

keyfiyyətinin monitorinqinin nəticələri aşağıdakı kimi qiymətləndirilmişdir: 

• 3 auditor təşkilatı və 2 sərbəst auditor keyfiyyətli -  5 balla; 

• 7 auditor təşkilatı və 2 sərbəst auditor qənaətbəxş - 4 balla; 

• 10 auditor təşkilatı və 11 sərbəst auditor qismən-qənaətbəxş - 3 balla; 

• 9 auditor təşkilatı və 6 sərbəst auditor qeyri-qənaətbəxş -  2 balla. 

Aparılan yoxlamaların nəticələri Palata Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin 

idarə edilməsi üzrə komitədə, bəziləri isə Palatanın Şurasında baxılmış və müvafiq qərarlar 

qəbul edilmişdir. 

Auditorlar Palatasının və Palata Şurasının iş planına uyğun olaraq, Auditin keyfiyyətinə 

kənar nəzarət sahəsində 2021-ci il üzrə aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

- Palatanın 2021-ci il üzrə iş planının 3.11-ci “Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlər üçün 

şəxsi kabinet sisteminin qurulması” bəndinə uyğun olaraq Auditin innovativ inkişafı və 

operativ tənzimləmə  idarəsi tərəfindən yeni “Observer” və “Observer users” panelləri 

yaradılmış və hər istifadəçi üçün loqin, şifrə idarə tərəfindən hazırlanmış və 2021-ci il 15 

mart tarixində Palatanın sədrinə təqdim edilərək müfəttişlərin istifadəsinə verilmişdir; 

- Auditorlar Palatası Şurasının 2021-ci il 12 iyul tarixli 332/6 nömrəli “Azərbaycan 

Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin 

idarəedilməsi üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə” 2021-ci il 23 

fevral tarixli 328/7 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsinə dair qərarının 3-cü bəndinə 

əsasən Keyfiyyətə nəzarət və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitənin müfəttişlərinin 

yenilənmiş siyahısının Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir; 

- “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinin 

monitorinqinin həyata keçirilməsi üzrə 2022-ci il üçün Plan-qrafik”in təsdiq edilməsi barədə 

Palata Şurasının 2021-ci il 23 fevral tarixli 328/5 nömrəli qərarı Palatanın internet saytında 

yerləşdirilmişdir; 

- Auditorlar Palatası sədrinin “Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət 

və keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə komitənin müffətişləri üçün kursun tədris proqramının 

təsdiq edilməsi barədə” 2021-ci il 8 fevral tarixli 06 nömrəli Əmrinə əsasən Auditin hüquqi 

tənzimlənməsi, dempinqə qarşı mübarizə və keyfiyyətin yüksəldilməsi idarəsi tərəfindən  

kurs təşkil olunmuş və keçirilmişdir; 
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- Auditorlar Palatası Şurasının “Şirkətdaxili keyfiyyətə nəzarət sisteminin qurulmasının 

bütün auditor təşkilatları üçün icbariliyi barədə” 2021-ci il 5 may tarixli 330/8 nömrəli 

Qərarının 3-cü bəndinə əsasən auditor təşkilatlarda şirkətdaxili keyfiyyətə nəzarəti həyata 

keçirmək qabiliyyətinə malik olan kadrların hazırlanmasına dair kursların təşkili və kursu 

bitirmiş şəxslərə müvafiq sertifikatların təqdim olunması təmin edilmişdir; 

- “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət və 

keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə”  

qərar layihəsi hazırlanmış və Şurada müzakirə olunmaq üçün 2022-ci il 14 fevral tarixində 

Palatanın rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. Həmin qərar layihəsi 2022-ci il 15 fevral tarixində 

Şuranın iclasında müzakirə olunmuş və onun 2022-ci il 15 fevral tarixli 340/7 nömrəli qərarı 

ilə təsdiq edilmiş, Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

-  Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurası 

yanında komitələrin və komissiyanın yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə” 2022-ci il 15 

fevral tarixli  340/2 saylı qərarı ilə Palatanın Şurası yanında  komitələrin və komissiyanın 

yeni tərkibi təsdiq edilmiş və Palatanın internet saytında yerləşdirilmişdir. 

 

VI. AUDİTOR KADRLARININ HAZIRLANMASI VƏ PEŞƏ-İXTİSAS 

SƏVİYYƏSİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ 

 

Azərbaycanda beynəlxalq tələblərə uyğun fəaliyyət göstərməyə qadir olan auditor 

kadrlarının hazırlanması, onların peşə-ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi və 

təkmilləşdirilməsi məsələləri Palatanın fəaliyyətində mühüm istiqamətlərdən birini təşkil edir. 

 

Auditor adı almaq üçün imtahanların keçirilməsi 

Auditorlar Palatası üzvlərinin 2021-ci və 2022-ci ilin I yarımili ərzində icazələrinin 

qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar qrafik hazırlanmış, Palatanın internet 

səhifəsində elanlar yerləşdirilmiş və auditor adı almaq üçün müraciət edən şəxslərin 

sənədləri toplanmışdır.  

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədirinin “Azərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatasında auditor adı almaq üçün imtahanların onlayn qaydada keçirilməsi 

barədə” 2020-ci il 14 iyul tarixli 1/19 saylı sərəncamına uyğun olaraq, Auditorlar Palatasının 

İmtahan Komissiyası və Kadr hazırlığı idarəsi tərəfindən 2021-ci il 30 aprel tarixində auditor 

fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verən icazənin qüvvədəolma müddətinin başa çatması 

ilə əlaqədar və auditor adı almaq üçün ilk onlayn imtahan keçirilmişdir. İmtahana ümumi 

olaraq 6 nəfər sənədlərini təqdim etmişdir. İmtahanların nəticələrinə görə 1 nəfər yeni 

auditor adı almaq istəyən şəxs imtahanda iştirak etməmiş, 1 nəfər qeyri-müvəffəq nəticə, 4 

nəfər isə müvəffəq nəticə əldə etmişdir.  

Növbəti auditor adı almaq üçün müraciət etmiş 8 nəfər və auditor fəaliyyəti ilə məşğul 

olmaq hüququ verən icazənin qüvvədəolma müddəti başa çatmış 17 nəfər şəxsə 2021-ci il 
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30 iyul tarixində onlayn şəkildə imtahan təşkil edilmişdir. Auditor adı almaq üçün müraciət 

etmiş şəxslərdən 1 nəfər, auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verən icazənin 

qüvvədəolma müddəti başa çatmış 8 nəfər imtahanda iştirak etməmişdir. Ümumi olaraq 16 

nəfər müvəffəq balla imtahanı bitirmişdir.  

Növbəti auditor adı almaq üçün müraciət etmiş 15 nəfər və auditor fəaliyyəti ilə məşğul 

olmaq hüququ verən icazənin qüvvədəolma müddəti başa çatmış 4 nəfər şəxsə 2021-ci il 27 

dekabr tarixində onlayn şəkildə imtahan təşkil edilmişdir. Auditor adı almaq üçün müraciət 

etmiş şəxslərdən 1 nəfər, auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verən icazənin 

qüvvədəolma müddəti başa çatmış 1 nəfər imtahanda iştirak etməmişdir. Ümumi olaraq 17 

nəfər müvəffəq balla imtahanı bitirmişdir.  

 

Auditorların  ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi 

Palatanın Kadr hazırlığı idarəsi tərəfindən 2021-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma 

kurslarının tədris proqramının layihəsi hazırlanmış və Palata Şurasının 2021-ci il 18 iyun 

tarixli 331/9  saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Palatanın 2021-ci  il üzrə iş planına uyğun olaraq təsdiq edilmiş siyahı üzrə I, II və III 

qrup auditorların ixtisasartırma kurslarında iştirak edilməsi ilə bağlı  2021-ci il 24 avqust 

tarixində elektron xəbərdarlıq məktubları göndərilmişdir. I, II və III qrup 102 nəfər auditorlara  

2021-ci il 01 sentyabr tarixindən 24 sentyabr tarixinədək ixtisasartırma kursları təşkil 

edilmişdir. Kurs 10 mövzu üzrə 5 təlimçi tərəfindən aparılmışdır. İxtisasartırma kursunun 

yekununa dair imtahan  2021-ci il 30 sentyabr tarixində keçirilmişdir. Keçirilmiş imtahanda 

102 nəfər auditordan  83 nəfər iştirak etmiş, 19 nəfər isə iştirak etməmişdir. İmtahanda 

iştirak etmiş 81 nəfər auditor müvəffəq, 2 nəfər isə qeyri-müvəffəq bal toplamışdır. Müvəffəq 

bal toplamış auditorlara sertifikatlar təqdim edilmişdir. 

Həmin bəndə müvafiq olaraq IV, V, VI, VII qrup auditorların növbəti ixtisasartırma 

kurslarında iştirak edilməsi ilə bağlı onlara 2021-ci il 25 sentyabr tarixində elektron 

xəbərdarlıq məktubları göndərilmişdir.  2021-ci il 01 oktyabr  tarixindən 27 oktyabr 

tarixinədək 135 nəfər auditorlar üçün  ixtisasartırma kursu təşkil edilmişdir. İxtisasartırma 

kurslarının yekununa dair 2021-ci il 28 oktyabr tarixində kursun imtahanı təşkil edilmişdir. 

Keçirilmiş imtahanda 136 nəfər auditordan 89 nəfər iştirak etmiş, 47 nəfər isə iştirak 

etməmişdir. İmtahanda iştirak etmiş 89 nəfər auditordan 85 nəfəri müvəffəq, 4 nəfər isə 

qeyri-müvəffəq bal toplamışdır. Müvəffəq bal toplamış auditorlara sertifikatlar təqdim 

edilmişdir. 

 

Auditorların assistent və audit mütəxəssisləri üçün 

ixtisasartırma kurslarının təşkili 

Palatanın 2021-ci il üzrə iş planının 4.10-cu bəndi "Gənclərin auditor peşəsinə daha 

geniş cəlb olunmalarının təmin edilməsi" bəndinin icrasına müvafiq olaraq, auditor 

təşkilatlarının rəhbərlərinin elektron poçt ünvanlarına kursun keçirilməsi ilə əlaqədar 2021-ci 

il 01 iyun tarixində məktublar göndərilmiş, Palatanın internet səhifəsinin “Elanlar” 
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bölməsində məlumat yerləşdirilmişdir. Müraciətlərə əsasən, 2021-ci il 21 iyun tarixindən 

kurs başlamışdır. Kursda  auditor təşkilatlarını təmsil edən 24 nəfər nümayəndə iştirak 

etmişdir. Kurs 2021-ci il 13 iyul tarixində başa çatmış və kursun sonunda iştirakçılara 

dinləyici sertifikatı təqdim edilmişdir. 

 

Daxili auditor  kurslarının  keçirilməsi 

Palatanın 2021-ci il üzrə iş planının 4.11-ci “Əlaqəli auditor xidmətləri üzrə ixtisasartırma 

kurslarının təşkil edilməsi” bəndinin icrasına müvafiq olaraq, 2020-ci il 08-30 dekabr 

tarixlərində “Daxili audit və daxili nəzarət” proqramı üzrə keçirilmiş vebinar formatda Təlimin 

2021-ci il 18 yanvar tarixində onlayn formatda imtahanı keçirilmişdir. İmtahanda 6 nəfər 

iştirak etmiş və müvəffəq bal toplamışdır. Təlimin başa çatması və iştirakçılara sertifikatların 

təqdim olunması ilə bağlı məlumatlar 2021-ci il 13 aprel  tarixli xidməti məktubla Palatanın 

rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. İmtahanı müvəffəqiyyətlə bitirmiş şəxslərə sertifikat təqdim 

edilmişdir.  

Növbəti 2020-ci il 09-28 dekabr tarixlərində “Daxili audit testləri və sübutların 

toplanması” proqramı üzrə keçirilmiş vebinar formatda Təlimin 2021-ci il 28 yanvar tarixində 

onlayn formatda imtahanı keçirilmişdir. İmtahanda 4 nəfər iştirak etmiş və müvəffəq bal 

toplamışdır. Təlimin başa çatması və iştirakçılara sertifikatların təqdim olunması ilə bağlı 

məlumatlar 2021-ci il 13 aprel  tarixində xidməti məktubla Palatanın rəhbərliyinə təqdim 

edilmişdir. İmtahanı müvəffəqiyyətlə bitirmiş şəxslərə sertifikat təqdim edilmişdir.  

Növbəti “Daxili audit və daxili nəzarət” proqramı üzrə Təlimin başlanması ilə əlaqədar 

məktublar hazırlanaraq dövlət qurumlarının, təsərrüfat subyektlərinin, müəssisələrin və.s 

elektron poçt ünvanlarına göndərilmiş, 2021-ci il 19 yanvar tarixində Palatanın internet 

səhifəsinin “Elanlar” bölməsində, Palatanın “Facebook” və “İnstagram” sosial şəbəkələrində 

məlumat yerləşdirilmişdir. Müraciətlərə əsasən, 2021-ci il 22 fevral - 21 mart tarixlərində 

Təlim keçirilmişdir. Təlimdə 6 nəfər iştirak etmişdir. 2021-ci il 09 aprel tarixində Təlimin 

imtahanı keçirilmişdir. İmtahanda 6 nəfər iştirak etmiş və müvəffəq bal toplamışdır. Təlimin 

başa çatması və iştirakçılara sertifikatların təqdim olunması ilə bağlı məlumatlar 2021-ci il 

13 aprel  tarixli xidməti məktubla Palatanın rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. İmtahanı 

müvəffəqiyyətlə bitirmiş şəxslərə sertifikat təqdim edilmişdir.   

Həmin bəndin icrası ilə bağlı Palatada Daxili auditor peşəsinin incəliklərinə dair zəruri 

biliklərə və səriştəyə malik olan daxili auditor kadrlarına təlabatın artmasını nəzərə alaraq 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə əməkdaşlıq edən beynəlxalq CIA, CFE 

sertifikatlara malik Müslüm Rüstəmov tərəfindən “CIA Part-I” imtahanına hazırlıq proqramı 

üzrə Təlim keçirilməsi ilə əlaqədar Palatanın internet səhifəsinin “Elanlar” bölməsində, 

Palatanın “Facebook” və “İnstagram” sosial şəbəkələrində məlumat yerləşdirilmişdir. 

Təsərrüfat subyektlərinə və digər müəssisələrə məlumatlar elektron qaydada göndərilmişdir. 

Daxil olan müraciətlərə əsasən, 2021-ci il 29 mart - 18 iyun tarixlərində təlim onlayn 

formatda  keçirilmişdir. Təlimdə “Azərbaycan Beynəlxalq Bank” ASC-ni və “A-Group Sığorta 



36 
 

Şirkəti” ASC-ni təmsil edən 8 nəfər nümayəndə iştirak etmişdir. Təlim bitdikdən sonra I 

mərhələ üzrə 2021-ci il 25 avqust tarixində imtahan keçirilmişdir. İmtahanda 8 nəfər iştirak 

etmiş, 3 nəfər müvəffəq, 5 nəfər qeyri-müvəffəq bal toplamışdır. İmtahandan qeyri-müvəffəq 

bal toplamış əməkdaşlar üçün 17 sentyabr tarixində yenidən imtahan keçirilmişdir. 

İmtahanda 5 nəfər iştirak etmiş, 3 nəfər müvəffəq, 2 nəfər isə qeyri-müvəffəq bal 

toplamışdır. Təlimin başa çatması ilə bağlı məlumatlar 2021-ci il 6 oktyabr tarixli xidməti 

məktubla Palatanın rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. İmtahanı müvəffəqiyyətlə bitirmiş 

şəxslərə sertifikat təqdim edilmişdir.   

Həmin bəndin icrasına müvafiq olaraq, daxili auditor peşəsinin incəliklərinə dair zəruri 

biliklərə və səriştəyə malik olan daxili auditor kadrlarına tələbatın artmasını nəzərə alaraq, 

növbəti “Publik hüquqi” şəxslərdə “Daxili nəzarət və daxili audit” proqramı əsasında daxili 

audit kadrlarının hazırlanması üzrə təlim keçirilməsi ilə bağlı məktublar hazırlanaraq 

təsərrüfat subyektlərinin, dövlət müəssisələrinin və.s elektron poçt ünvanlarına 2021-ci il 

avqust-sentyabr aylarında mütəmadi olaraq məlumat göndərilmişdir. Təlimin keçirilməsi ilə 

əlaqədar İmtahanı müvəffəqiyyətlə bitirmiş şəxslərə sertifikat təqdim edilmişdir. Daxil olan 

müraciətlərə əsasən, Təlim 2021-ci il 27 oktyabr tarixində başlamışdır. Təlimdə Azərbaycan 

Metrologiya İnstitutu publik hüquqi şəxs, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 

yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu publik hüquqi şəxs və “Azərbaycan Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” QSC-ni təmsil edən 8 nəfər nümayəndə iştirak etmişdir. Təlim  2021-ci il 30 

noyabr tarixində başa çatmışdır. İştirakçılara sertifikatlar təqdim edilmişdir. 

 

 

VII. KONFRANSLAR, SİMPOZİUMLAR, SEMİNARLAR VƏ DİGƏR 

TƏDBİRLƏR 

 

Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 6.1-ci “Auditin aktual problemləri üzrə 

konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və seminarların təşkilinin müvafiq 

struktur bölmələr ilə birgə həyata keçirilməsi” bəndinə əsasən 2021-ci ilin fevral-mart 

aylarında aşağıdakı mövzular üzrə vebinarlar keçirilmişdir: 

  1. “Auditorların Müstəqillik Qaydaları”na dair; 

  2. İFAC yenilikləri və BAS-lara edilmiş dəyişikliklər barədə; 

  3. Korrupsiya, PL/TM və kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə auditorların öhdəlikləri 

barədə; 

4. Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi və auditin təşviqinə dair. 

5. "MONEYVAL Komitəsinin V raund qiymətləndirilməsinə hazırlıq çərçivəsi barədə. 

Vebinarlar işgüzar şəraitdə keçirilmiş, müzakirələr edilmiş və iştirakçıların sualları 

cavablandırılmışdır.  
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Auditorlar Palatasında 2021-ci il 19 mart tarixində ən yaxşı “Müxbir yazısı” 

müsabiqəsinin qaliblərinə diplomların təqdimetmə mərasimi keçirilmişdir. 

Auditorlar Palatasında 2021-ci il 5 aprel tarixində Auditorlar Palatasının fəaliyyətə 

başlamasının 25 illiyinə həsr olunmuş onlayn tədbir keçirilmişdir. 

Auditorlar Palatasında 2021-ci il 13 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasında cinayət 

yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) sisteminin milli risk 

qiymətləndirilməsinə dair  onlayn vebinar keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Kiçik və orta müəssisələr üçün 

Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyası (EFAA) arasında 2021-ci il 15 aprel tarixində 

onlayn formatda işgüzar görüş keçirilmişdir. 

Görüşdə Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzov, Palata sədrinin 

müşaviri Fəqan Qarayev və EFAA-nın prezidenti Salvador Marin iştirak etmişlər. 

Auditorlar Palatasında 2021-ci il 24 iyun Auditorlar Palatasında “Audit. Qanunvericilik və 

normativ sənədlər” toplusunun X cildinin onlayn təqdimetmə mərasimi keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 25 illik yubileyi münasibətilə  2021-ci il 

16 sentaybr tarixində  Auditorlar Palatası və Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının birgə 

təşkilatçılığı ilə “Fairmont Baku” otelində “Şəffaflıq və audit: yeni dövrün çağırışları, 

problemlər, vəzifələr” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilmişdir. 

Konfrans barədə ətraflı məlumatlar bu hesabatın VIII “Beynəlxalq tədbirlər” bölməsində 

ətraflı verilmişdir. 

2021-ci ilin 22 oktyabr tarixində Palatada Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzov və “SR AUDİT SOLİTİONS” MMC-nin direktoru-auditor 

Səftər Vəlizadə tərəfindən hazırlanmış və nəşr etdirilmiş “Maliyyə Hesabatları” 

Mahiyyəti/Formaları/Hazırlanması/Təhlil olunması praktik vəsaitinin onlayn təqdimat 

mərasimi keçirilmişdir.  

Auditorlar Palatasının kollektivi 2021-ci il 1 noyabr tarixində  “Zəfər” yarmarkasında 

iştirak etmişdir. 

Auditorlar Palatasında 2021-ci il 25 noyabr tarixində auditor təşkilatlarının rəhbərləri və 

sərbəst auditorlar üçün “Azərbaycan Respublikası ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin 

dəyərinin tövsiyyə olunan minimum hədlərə riayət olunub-olunmaması, dempinq və haqsız 

rəqabət hallarına yol verilib-verilməməsi” və “Auditorların şəxsi kabineti sistemindən 

istifadəsi qaydası” mövzusunda onlayn vebinar keçirilmişdir. 
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VIII. BEYNƏLXALQ TƏDBİRLƏR 

 

2021-ci il aprelin 15-də Auditorlar Palatası ilə Kiçik və orta müəssisələr üçün 

Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyası (EFAA) arasında onlayn formatda 

işgüzar görüş keçirilmişdir. Görüşdə Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid 

Novruzov, Palata sədrinin müşaviri Fəqan Qarayev və EFAA-nın prezidenti Salvador Marin 

iştirak etmişlər. 

2021-ci il aprelin 21-22-də “MDB ölkələrində auditor peşəsinin inkişafının əsas 

istiqamətləri” mövzusunda onlayn formatda beynəlxalq elmi-praktik konfrans 

keçirilmişdir. Konfransda Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzov iştirak 

etmişdir. 

2021-ci il iyunun 10-da Zabaykal İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Zabaykal Dövlət 

Universitetinin Ali İqtisadiyyat, İdarəetmə və Sahibkarlıq Məktəbinin təşkilatçılığı ilə onlayn 

formatda “Cəmiyyət – yeni dövrün çağırışları şəraitində” mövzusunda “Kiçik sahibkarlığın 

iqtisadiyyat məktəbi: Kölgə iqtisadiyyatı üzrə fəaliyyətin qarşısının alınmasına dair dövlət 

tədbirlərinin nəzəri və praktiki əsaslarının qurulması və inkişafı” elmi məktəbinin 12-ci yekun 

beynəlxalq elmi-praktik konfransı keçirilmişdir. 

2021-ci il 13 iyul tarixində Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 

nümayəndələri “Peşəkar Mühasibatlıq Təşkilatlarının rolu: perspektivlər və məsuliyyətlər” 

mövzusunda beynəlxalq vebinarda iştirak etmişdir. 

2021-ci il oktyabrın 7-də Auditorlar Palatasında Pakistan İslam Respublikasının 

ölkəmizdəki səfiri Bilal Haye və Pakistan-Azərbaycan Ticarət Palatasının rəhbəri 

Xurram Bati ilə görüş keçirilmişdir. 

2021-ci il 15-17 oktyabr tarixlərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

Mühasiblərin və Auditorların VII Avrasiya forumu keçirilmişdir. Auditorlar Palatasının 

sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti 

həmin forumda iştirak etmişdir. 

2021-ci il sentyabrın 16-da Auditorlar Palatasının 25 illik yubileyi münasibətilə 

“Şəffaflıq və audit: yeni dövrün çağırışları, problemlər, vəzifələr” mövzusunda 

beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilmişdir. 

Beynəlxalq elmi-praktik konfrans iqtisadi inkişafın müasir rəqəmsallaşma mərhələsində 

şəffaflığın təmin edilməsində və hesabatlılığın yüksək səviyyədə qurulmasında, kölgə 

iqtisadiyyatının aradan qaldırılmasında, korrupsiyaya qarşı mübarizədə dövlət və qeyri-

dövlət nəzarətinin, həm də ictimai nəzarətin, o cümlədən müstəqil auditin rolunun getdikcə 

artırılmasına, bu sahədə mövcud olan problemlərin və qarşıda duran vəzifələrin 

müəyyənləşdirilməsinə öz töhfəsini vermiş, səmərəli əməkdaşlıq çərçivəsində mütərəqqi 

dünya təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi üçün geniş imkanlar yaratmışdır.   
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Bakıda təşkil edilən konfrans çərçivəsində ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı və hərtərəfli 

inkişafının mühüm amili kimi müəyyən edilmiş bir sıra məsələlər, o cümlədən şəffaflığın 

artırılması və hesabatlılığın yüksək səviyyədə qurulması, maliyyə hesabatlılığı sahəsində 

qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, rəqəmsallaşmaya keçid, rəqəmsallaşmanın mühasibat uçotu və 

daxili nəzarətə təsiri, korrupsiya və iqtisadi fəaliyyət sahəsində baş verən cinayətlərin 

qarşısının alınması, auditdə yeni innovasiyaların və texnologiyaların tətbiqi, auditin 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, Beynəlxalq Mühasibat Uçotu və Audit Standartlarının, 

korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqinin genişləndirilməsi, maarifləndirmə və 

əməkdaşlıq məsələləri üzrə təcrübə mübadiləsi və hərtərəfli müzakirələr aparılmışdır.   

Konfransda 12 ölkənin (Azərbaycan, Avstriya, Belçika, Türkiyə, Özbəkistan, Rusiya 

Federasiyası, Latviya, Polşa, Gürcüstan, Ukrayna, Makedoniya, Çernoqoriya) müvafiq audit 

və mühasibatlıq qurumlarını, beynəlxalq peşəkar təşkilatları, ölkəmizin dövlət və qeyri-

hökumət təşkilatlarını, özəl sektoru, kütləvi-informasiya vasitələrini, ali təhsil və elmi-tədqiqat 

institutlarını təmsil edən 30-dan çox qurumdan 60-a yaxın çox nümayəndə iştirak etmişdir. 

Vahid Novruzov Palatanın 25 il ərzində gördüyü işlərdən, həyata keçirdiyi tədbirlərdən, 

ölkəmizdə auditin inkişafından, perspektivlərindən və qarşıda duran vəzifələrdən danışdı. 

Palatanın sədri “Şəffaflıq dayanıqlı iqtisadi inkişafın mühüm amili kimi” mövzusunda məruzə 

ilə çıxış edərək qeyd etdi ki, kölgə iqtisadiyyatına və korrupsiya hallarına qarşı mübarizə 

tədbirlərinin genişləndirilməsi, şəffaflığın artırılması istiqamətində son illər həyata keçirilən 

tədbirlər də məhz bu məqsədə xidmət edir və konkret əməli-praktiki addımlarla və 

nəzərəçarpacaq nəticələrlə müşayiət olunur. 

Daha sonra Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədri, Milli Məclisin deputatı, akademik 

Ziyad Səmədzadə qonaqları salamlayıb konfransın işinə uğurlar arzuladı. Akademik Ziyad 

Səmədzadə “Böyük qayıdış dönəmində şəffaflıq” mövzusunda məruzə ilə çıxış edərək 

bildirdi ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə uğurla reallaşdırılan iqtisadi 

islahatlar, o cümlədən sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramlarının həyata 

keçirilməsi, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, kölgə iqtisadiyyatının azaldılması və 

korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, idarəetmə sistemində və bütövlükdə 

iqtisadi-sosial həyatda şəffaflıq amilinə xüsusi önəm verilməsi Azərbaycanda dayanıqlı və 

inklüziv iqtisadiyyatın inkişafı üçün zəmin yaradır. Belə şəraitdə sosial-iqtisadi islahatların 

mühüm amillərindən biri olan şəffaflığın artırılması istiqamətində müstəqil audit də 

özünəməxsus rol oynamaqdadır. 

Daha sonra Auditorlar Palatasının yubileyi münasibətilə auditor fəaliyyətinin inkişafında 

xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2021-ci il 15 

aprel tarixli “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvlərinin “TƏRƏQQİ” medalı 

ilə təltif edilməsi haqqında” Sərəncamı ilə təltif edilmiş Palatanın 11 nəfər əməkdaşına və 

üzvünə medallar təqdim edildi. 
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Konfransın davamı olaraq, Azərbaycan Respublikası Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 

Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov “KОВ-lаrın uçot və 

hesabatlılığının sadələşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi imkanlаrı” mövzusunda; 
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Avstriya “Johannes Kepler University Linz”in professoru, dünyada kölgə iqtisadiyyatını 

təhlil edən görkəmli tədqiqatçı alim Fridrix Şnayder “Korona pandemiyasının kölgə 

iqtisadiyyatının həcminə təsirlərinin təhlili barədə” mövzusunda; 

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş 

İdarəsinin rəisi Nazim Rəcəbov “Korrupsiya və iqtisadi fəaliyyət sahəsində baş verən 

cinayətlərin qarşısının alınmasında auditin rolu” mövzusunda; 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi 

Orxan Nəzərli “Şəffaflıq strategiyası və “kölgə iqtisadiyyatı” ilə mübarizə: Dövlət Vergi 

Xidmətinin əldə etdiyi nəticələr” mövzusunda;  

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Əməkdaşlıq 

departamentinin direktoru Fuad Əliyev “Mühasibatlıq və auditor xidmətləri göstərən 

şəxslərin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə rolu” 

mövzusunda; 

Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyasının prezidenti Nuriyyə 

Novruzova “Mühasibat uçotu və audit: Gələcəyə baxış” mövzusunda məruzə ilə çıxış etdilər. 

Rusiya Federasiyası Özünütənzimləyən Auditor Təşkilatlarının “Sodrujestvo”  

Assosiasiyasının Baş direktoru, İdarə heyətinin üzvü Olqa Nosova “Rusiyada auditin 

inkişafında peşəkar cəmiyyətin rolu barədə”, Rusiya Federasiyasının Uzaq Şərq və 

Arktikanın İnkişafı Nazirliyinin Büdcə departamentinin direktor müavini, Nazirliyin daxili 

auditoru, Rusiya Federasiyasının 3-cü dərəcəli dövlət müşaviri Dimitri Yakovenko və Rusiya 

Federasiyasının Özünütənzimləyən Milli Peşəkar Mühasiblər, Maliyyə Menecerləri və 

İqtisadçılar İnstitutunun prezident Şurasının üzvü Soslanbek Tsxovrebov “Rusiya 

Federasiyasının Arktik zonasının inkişafı: ilkin nəticələr, perspektivlər, xarici ölkələrin 

iştirakı”, Rusiya Peşəkar Mühasiblər və Auditorlar İnstitutunun prezidenti Lyudmila Xorujiy 

“Rəqəmsallaşmanın mühasibat uçotu və auditə təsiri”, “KPMC Audit Azərbaycan” məhdud 

məsuliyyətli cəmiyyətinin direktoru Murat Karakaş “Rəqəmsallaşmaya sürətli keçid”, Rusiya 

Federasiyası Özünütənzimləyən Auditor Təşkilatlarının “Sodrujestvo” Assosiasiyasının İdarə 

heyətinin sədr müavini, Keyfiyyətə nəzarət üzrə komissiyanın sədri Nadejda Kobozeva 

“Rusiyada auditin keyfiyyətinə nəzarət: sistemli keçid” mövzularında  əyani, digər iştirakçılar 

isə o cümlədən, Kiçik və orta müəssisələr üçün Avropa Mühasiblər və Auditorlar 

Federasiyasının (EFAA) prezidenti Salvador Marin “EFAA Böhran şəraitində kiçik və orta 

auditor təşkilatlarını dəstəkləyir və onları gələcəyə hazırlayır”, Türkiyə Sertifikatlı Mühasiblər 

və Sərbəst Auitorlar Palataları Birliyinin (TÜRMOB) Davamlı peşə inkişafı tədris mərkəzinin 

icraçı direktoru, professor Ali Rza Zafer Sayar “Türkiyədə Audit”, Gürcüstan Respublikasının 

Mühasibat uçotu, Hesabatlılıq və Auditə Nəzarət Xidmətinin Auditə nəzarət departamentinin 
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rəhbəri Tornike Dzagnidze və həmin qurumun hüquqşünası Sofia Berianidze “Audit 

sanksiyası üzrə təcrübələrin müqayisəsi”, Latviya Mühasiblər Assosiasiyasının idarə 

heyətinin sədri Andrey Ponomaryov “Latviyada auditor xidmətlərinin keyfiyyətinin 

yüksədilməsində Audit Məsləhət Şurasının rolu və töhfəsi”, Kiçik və orta müəssisələr üçün 

Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) icraçı direktoru Paul Tompson 

“Avropada korporativ hesabatlılığın gələcəyi: Azərbaycandakı şirkətlər üçün nəticələri nədir 

və gələcək addımlar necə olmalıdır”, Makedoniya Respublikasının Sertifikatlı Auditorlar 

İnstitutunun prezidenti Draqan Dmitrov “Kiçik və inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlarda 

Beynəlxalq Audit Standartlarından istifadənin üstünlükləri və zəif tərəfləri”, Özbəkistan Milli 

Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyası Şurasının sədri Münəvvər Tulaxodjayeva 

“Özbəkistanda mühasibat uçotu və auditdə şəffaflığın təmin edilməsinin və 

rəqəmsallaşmanın xüsusiyyətləri”, İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiasiyasının 

(ACCA) Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Əfqanıstan üzrə rəhbəri Filiz Demiröz “Audit və 

texnologiya”,  Ukraynanın Yaroslav Mudriy adına Milli Hüquq Universitetinin I prorektoru, 

akademik Nikolay Kuçeryavenko “Müasir dövrdə virtual aktivlərin dövriyyəsinin 

tənzimlənməsinin bəzi aspektləri” mövzularında onlayn formada Azərbaycanda və dünyanın 

müxtəlif ölkələrində auditin inkişafı, şəffaflıq, yeni dövrün çağırışları, problemləri və vəzifələri 

ilə bağlı məruzələrlə çıxış etdilər.  

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının Sənaye və 

energetika şöbəsinin müdiri Elşən Hacizadə “Enerji auditi və onun tətbiq effektivliyi”, AMEA-

nın İqtisadiyyat İnstitutunun nəzdində “Postkonfilikt  ərazilərin bərpası” Elmi Mərkəzinin 

rəhbəri, AMEA-nın müxbir üzvü Akif Musayev “Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində auditin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”, Macarıstan Auditorlar Palatasının prezidenti Pal Tibor 

“COVID-19 kölgəsində kiçik və orta müəssisələr sektorunda auditə dair problemlər”, 

Monteneqro Mühasiblər və Auditorlar İnstitutunun icraçı direktoru Rade Sekic 

“Monteneqroda auditin inkişafı: keçmişi, bu günü və gələcəyi” mövzularında məruzələrini 

konfrans üçün təqdim etmişdirlər.  
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Konfrans zamanı “Şəffaflıq və audit: yeni dövrün çağırışları, problemlər, vəzifələr” 

mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans iştirakçıları adından ölkə Prezidenti 

cənab İlham Əliyevə müraciət qəbul edilmişdir: 

 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə 

 

 

Möhtərəm cənab Prezident,  

Biz - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasının 25 illiyinə 

həsr edilmiş “Şəffaflıq və audit: yeni dövrün çağrışları, problemlər, vəzifələr” mövzusunda 

beynəlxalq elmi-praktik konfransın  iştirakçıları dərin razılıq hissi ilə qeyd etməyi özümüzə 

borc bilirik ki, Sizin müdrik rəhbərliyiniz, misilsiz cəsarətiniz və yüksək təşkilatçılıq 

bacarığınız sayəsində Azərbaycan ildən-ilə dünyanın əksər ölkələrinə nümunə ola biləcək 

iqtisadi və sosial uğurlara imza atır.  

Bütün bunların müqabilində iqtisadi fəaliyyətdə şəffaflığın artırılmasını, kölgə 

iqtisadiyyatının azaldılmasını və korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsini daim 

diqqət mərkəzində saxlamağınız büdcə vəsaitlərindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə 

olunmasını təmin etmək, xərclərin səmərəliliyini yüksəltmək barədə bugünkü konfrans 

iştirakçılarına göndərdiyiniz təbrik məktubunuzda verdiyiniz tövsiyə və göstərişlər müasir 

şəraitdə son dərəcə böyük aktuallıq kəsb edir. 

Məmnunluq hissi ilə qeyd edirik ki, Sizin diqqət və qayğınız sayəsində sürətli və 

dayanıqlı iqtisadi inkişaf şəraitində maliyyə nəzarətinin, o cümlədən auditor xidmətinin əhatə 

dairəsi genişlənir, maliyyə sistemində şəffaflığın artırılmasında və bütövlükdə, ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafında onun rolu əhəmiyyətli dərəcədə artır. 

 

Zati-Aliləri! 

Azərbaycanın paytaxtı gözəl Bakıda təşkil edilən konfrans çərçivəsində ölkə 

iqtisadiyyatının dayanıqlı və hərtərəfli inkişafının mühüm amili kimi müəyyən edilmiş bir sıra 

məsələlər, o cümlədən şəffaflığın artırılması və hesabatlılığın yüksək səviyyədə qurulması, 

maliyyə hesabatlılığı sahəsində qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, rəqəmsallaşmaya keçid, 

rəqəmsallaşmanın mühasibat uçotu, audit və daxili nəzarətə təsiri, korrupsiya və iqtisadi 

fəaliyyət sahəsində baş verən cinayətlərin qarşısının alınması, auditdə yeni innovasiyaların 

və texnologiyaların tətbiqi, auditin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, Beynəlxalq Mühasibat 

Uçotu və Audit Standartlarının, korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqinin 

genişləndirilməsi, maarifləndirmə və əməkdaşlıq məsələləri üzrə işgüzar müzakirələr 

aparılmışdır. 
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Bu baxımdan Sizi əmin edirik ki, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası və 

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunmuş “Şəffaflıq və audit: 

yeni dövrün çağrışları, problemlər, vəzifələr” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans 

çərçivəsində aparılmış müzakirə və təhlillər ölkələrimizdə kölgə iqtisadiyyatına qarşı 

mübarizə baxımından faydalı olacaq, iqtisadi inkişafın davamlılığının və şəffaflığın təmin 

edilməsində mütərəqqi dünya təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi üçün yeni imkanlar 

yaradacaqdır. 

 

Möhtərəm cənab Prezident!  

Sevindirici haldır ki, Konfransın xarici ölkə təmsilçiləri tərəfindən də yüksək 

dəyərləndirilən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı olaraq Sizin məharətli 

sərkərdəliyiniz ilə Müzəffər Azərbaycan Ordusunun 44 günlük Vətən Müharibəsində zəfəri 

ölkə iqtisadiyyatının inkişafında yeni çağırışlar və imkanlar yaratmışdır. Yeni strateji 

çağırışlar, dayanıqlı iqtisadi inkişafın reallaşması kontekstində biz öz üzərimizə düşən 

vəzifələrin, xüsusilə ölkədə maliyyə nəzarəti sisteminin gücləndirilməsi, şəffaflığın 

artırılması, kölgə iqtisadiyyatının azaldılması, dövlətin və mülkiyyətçilərin mənafelərinin 

qorunması və sahibkarlığın inkişafının təmin edilməsi istiqamətində Sizin rəhbərliyinizlə 

uğurla həyata keçirilən iqtisadi siyasətə dəstəyimizi davam etdirmək əzmindəyik. 

  

Bakı şəhəri, 16 sentyabr 2021-ci il 

 

 

IX. XÜSUSİ KOMİTƏLƏRİN VƏ KOMİSSİYANIN FƏALİYYƏTİ 

 

2021-ci ildə Palatanın Şurası yanında adları qeyd olunan aşağıdakı komitələr və 

komissiya fəaliyyət göstərmişdir:  

I. Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitə - Nəcəf Talıbov, “TNM 

Audit” MMC-nin direktoru-auditor. 

II. Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə - Naib Yusifov. 

III. Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 

üzrə komitə - Namiq Abbaslı, “ANR Audit” MMC-nin direktoru-auditor. 

IV. Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitə - Fəqan Qarayev, Auditorlar Palatası sədrinin 

müşaviri. 

V. Auditor təşkilatlarının inkişafına dəstək üzrə komitə - Zamin Hüseynov, “ABAK-Az 

Crovve LTD” MMC-nin direktoru-auditor. 

VI. Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə komitə - Elçin Qurbanov, “VXA 

Audit” MMC-nin direktoru-auditor. 
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VII. Şəffaflığın təminatı, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə - 

Üzeyir Fətiyev, sərbəst auditor. 

VIII. Auditdə innovasiyaların tətbiqi və informasiya siyasəti üzrə komitə - Yunis 

Salayev, “BDO Azərbaycan” MMC-nin direktoru-auditor. 

IX. Auditorların ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə komitə - Abbasəli Qurbanov, 

“Analitik - Audit” MMC-nin direktoru-auditor. 

X. İctimai nəzarət və üzvlərlə iş üzrə komitə - Avtandil Əliyev, sərbəst auditor. 

XI. Etika, mübahisələr və intizam komissiyası -  İbiş Əliyev, sərbəst auditor. 

Komitələr öz fəaliyyətlərini Palatanın struktur bölmələri ilə bərabər iş planına müvafiq 

formada qurmuş və səlahiyyətləri çərçivəsində öhdəliklərini yerinə yetirmişlər. Komitələrin 

fəaliyyətləri hesabatın müvafiq bölmələrində əksini tapmışdır. 

 

X. AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ FƏALİYYƏTİ 

 

2021-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 12 iclası 

(fəaliyyətə başladığı dövrdən hesabat ilinin sonunadək üç yüz otuz doqquz iclas) 

keçirilmişdir. Bunun üçün əvvəlcədən məruzəçilər tərəfindən hazırlanmış müvafiq qərar 

layihələri və onlara əlavələr toplanmış, onlara dair rəyçilər tərəfindən verilmiş rəylər alınmış 

və Şura iclasları üçün hazırlanmışdır. Şura iclaslarında əsasən auditor fəaliyyətini 

tənzimləyən normativ hüquqi sənədlərin, təlimatların, standartların və qaydaların müzakirəsi 

ilə əlaqədar qərarlar qəbul edilmişdir. 

Palata Şurasının 2021-ci il 23 fevral tarixində keçirilən üç yüz iyirmi səkkizinci iclasında 

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə fəaliyyətinin 

yekunlarına dair hesabat barədə; 

2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında yeni komitələrin və 

komissiyanın yaradılması və tərkiblərinin təsdiq edilməsi barədə; 

3. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət 

üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə; 

4. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) üzvlük tələblərinə (SMO) dair 

hazırlanmış və təqdim edilmiş Auditorlar Palatasının Fəaliyyət Planının IFAC tərəfindən 

müsbət qiymətləndirilməsi və internet səhifəsində dərc olunması barədə; 

5. Auditorların işlərinin nəticələrinin təsərrüfat subyektlərinin uğurlarının davamlılığına 

təsirinin müəyyənləşdirilməsi üzrə tövsiyələr barədə; 

6. 2020-ci ildə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları auditlərin 

keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair hazırlanmış icmal-təhlil barədə; 

7. “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin  keyfiyyətinin 

monitorinqinin həyata keçirilməsi üzrə 2021-ci il üçün Plan-qrafik”lərin təsdiq edilməsi 

barədə; 
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8. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2020-ci il 29 dekabr tarixli 

327/5 nömrəli “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2020-ci 

ildə üzvlük haqqının ödənişi vəziyyəti barədə” qərarının 3-cü bəndinin icrasına dair. 

Palata Şurasının 2021-ci il 2 aprel tarixində keçirilən üç yüz iyirmi doqquzuncu iclasında 

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 2020-ci il üzrə illik hesabatlarının 

nəticələri barədə; 

2. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Auditor xidməti 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda, “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari 

sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda  dəyişiklik edilməsi barədə; 

3. “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər Toplusu”nun X cildinin nəşri barədə; 

4. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanıda Komitələrin və 

Komissiyanın Əsasnamələrinin və 2021-2022-ci illər üzrə iş planlarının təsdiq edilməsi 

barədə. 

Palata Şurasının 2021-ci il 5 may tarixində keçirilən üç yüz otuzuncu iclasında 

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. 2020-ci ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinq 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi barədə; 

2. Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 27 dekabr tarixli 259/4 qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Auditorların (Auditor təşkilatlarının) reytinqinin müəyyənləşdirilməsi barədə 

Qaydalar"da dəyişiklik edilməsi barədə; 

3. İnnovasiya məhsulu və innovasiya fəaliyyəti üzrə əlaqəli auditor xidmətlərinin 

göstərilməsinə dair tövsiyələrin hazırlanması barədə; 

4. İctimai əhəmiyyətli qurumlarda audit aparmağa səlahiyyəti olan auditor təşkilatlarının 

reyestrinin aparılması barədə; 

5. Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və onun 

auditinin təşkili; 

6. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 1.16-cı 

“Bulud” sistemində əminliyin təmin edilməsi üzrə xidmətlər üçün auditdə kibertəhlükəsizlik 

imkanlarının gücləndirilməsi” bəndinə dəyişiklik edilməsi barədə; 

7. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının “Fəxri üzv” statusu verilməsi barədə. 

Palata Şurasının 2021-ci il 18 iyun tarixində keçirilən üç yüz otuz birinci iclasında 

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə; 

2. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə; 

3. “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanununda  dəyişiklik edilməsi barədə; 
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4. Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlərin illik maliyyə hesabatlarının müvafiq dövlət 

qurumuna təqdim edilməsi və dövrü mətbuat orqanlarda, özlərinin saytlarında dərc 

edilməsinin icbariliyi barədə; 

5. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət 

və keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə komitənin 2021-ci il 29 aprel tarixli 01 nömrəli protokolunun 

müzakirəsi barədə; 

6. Auditor təşkilatında daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi üzrə metodik göstəriş 

barədə; 

7. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət 

və keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısında dəyişiklik edilməsi 

barədə;  

8. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının "Sərbəst auditorlar və auditor 

təşkilatları tərəfindən 2020-ci il üzrə auditor xidməti göstərilməsinə dair hesabat barədə" 

2021-ci il 02 aprel tarixli 329/1 nömrəli  qərarının icrasına dair; 

9. Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 

icazələrin qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan barədə. 

Palata Şurasının 2021-ci il 12 iyul tarixində keçirilən üç yüz otuz ikinci iclasında 

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. “Auditorun şəxsi kabineti” sistemində auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların     

fəaliyyətini əks etdirən yarımillik (illik) hesabatın, müqavilələrin və rəylərin qeydiyyatı 

haqqında təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə; 

2. “Auditorların məsuliyyətinin gücləndirilməsi tədbirləri”nin layihəsi barədə; 

3. “2021-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramı”nın təsdiq 

edilməsi  barədə; 

4. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət 

və keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə komitə tərəfindən aparılmış keyfiyyətə nəzarət üzrə 

monitorinqlərin nəticələrinə dair komitənin 2021-ci il 16 iyun tarixli 02 nömrəli protokolunun  

təsdiq edilməsi barədə; 

5. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2004-cü il 28 dekabr tarixli 

143/1 nömrəli “Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabət hallarının aradan qaldırılması üçün 

qabaqlayıcı tədbirlər barədə” qərarına əlavə və dəyişik edilməsinə dair; 

6. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət 

və keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısında dəyişiklik edilməsi 

barədə;  

7. Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 31 oktyabr tarixli 313/3 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “İctimai əhəmiyyətli qurumlarda və publik hüquqi şəxslərdə maliyyə 

hesabatlarının auditini aparan kənar auditorlara qarşı xüsusi tələblər”ə dəyişiklik edilməsi 

barədə; 

8. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2020-ci il 29 dekabr tarixli 

327/5 nömrəli “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2020-ci 

ildə üzvlük haqqının ödənişi vəziyyəti barədə” qərarının 4-cü bəndinin icrasına dair. 



48 
 

Palata Şurasının 2021-ci il 11 avqust tarixində keçirilən üç yüz otuz üçüncü iclasında 

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2021-ci ilin I yarımili üzrə 

fəaliyyətinin yekunlarına dair; 

2. Dempinqə yol verən auditor təşkilatları və sərbəst auditorların cəzalarının 

sərtləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması barədə; 

3. Korrupsiyaya, PL/TM və kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə auditorların 

öhdəliklərinə həsr olunmuş tematik kursların, treninq və praktik məşğələlərinin təşkil 

edilməsi barədə; 

4. Mühasibat uçotu və audit sahəsində ali təhsil müəssisələrində tədris proqramlarının 

innovasiyaların tətbiqi nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması 

barədə; 

5. İnteqrə olunmuş hesabatlılığın aparılmasının auditinin qanunvericiliklə təsbit olunması 

barədə; 

6. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının Əsasnaməsində dəyişiklik 

edilməsi barədə; 

7. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvlük haqqı üzrə vaxtı ötmüş və 

ümidsiz debitor borclarının balansdan silinməsi barədə; 

8. Maliyyə Hesabatarı praktik vəsaitinin nəşri barədə; 

9. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 1.2-ci 

“Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr, metodik göstəriş və şərhlərin 

hazırlanması” bəndinə dair plan-proqramın 5-ci “Auditor seçiminə dair müsabiqə 

prosedurlarının qeyri-dəyər meyarları nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsi” bəndinin iş 

planından çıxarılması barədə. 

Palata Şurasının 2021-ci il 7 sentyabr tarixində keçirilən üç yüz otuz dördüncü iclasında 

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 2021-ci ilin I yarımili üzrə hesabatlarının 

toplanmasına dair icmal-tövsiyələr barədə; 

2. “Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi ilə bağlı tövsiyələr” barədə; 

3.  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət 

və keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə komitə tərəfindən aparılmış keyfiyyətə nəzarət üzrə 

monitorinqlərin nəticələrinə dair komitənin 2021-ci il 25 avqust tarixli 03 nömrəli 

protokolunun  təsdiq edilməsi barədə; 

4. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2004-cü il 28 dekabr tarixli 

143/1 nömrəli “Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabət hallarının aradan qaldırılması üçün 

qabaqlayıcı tədbirlər barədə” qərarına əlavə və dəyişik edilməsinə dair; 

5. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin idarəedilməsi  üzrə 

komitənin müfəttişlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə” 2021-ci il 23 fevral tarixli 328/7 

nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsinə dair; 
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6. Auditorlar Palatası sədrinin “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının struktur 

bölmələrinin fəaliyyətlərinin yoxlanılması barədə” 2021-ci il 16 iyul tarixli 1/16 nömrəli 

sərəncamına uyğun olaraq aparılmış yoxlamaların nəticələrinə dair; 

7. Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının vaxtında ödənilməsinin 

təşkili barədə. 

Palata Şurasının 2021-ci il 13 oktyabr tarixində keçirilən üç yüz otuz beşinci iclasında 

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 fevral tarixli 1859 nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulduğuna uyğun olaraq keyfiyyətə nəzarətin risk əsasında 

təşkil edilməsi barədə; 

2. Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığorta  

haqlarına dair qanunvericilikdə dəyişikliklərin edilməsi barədə; 

3. “Yeni növ auditor xidmətləri, o cümlədən marketinq, sosial, biznes və digər auditor 

xidmətləri üzrə müvafiq materialların hazırlanması və tətbiq edilməsi” barədə. 

Palata Şurasının 2021-ci il 29 oktyabr tarixində keçirilən üç yüz otuz altıncı iclasında 

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2022-ci il üzrə iş planının layihəsi 

barədə; 

2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasının 25 illiyi ilə 

əlaqədar keçirilmiş yubliley tədbirlərinin və beynəlxalq elmi-praktik konfransın nəticələri 

barədə; 

3. Auditorun şəxsi kabineti sisteminin fəaliyyətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi barədə; 

4. “Keyfiyyətin idarə edilməsi layihələrindən irəli gələn Beynəlxalq Audit Standartlarına 

(BAS) və əlaqəli materiala edilən müvafiq düzəlişlər” barədə; 

5. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Pakistanın İmtiyazlı Mühasiblər 

İnstitutu arasında Anlaşma Memorandumunun imzalanması barədə; 

6. “Şəffaflıq və audit: yeni dövrün çağırışları, problemlər, vəzifələr” mövzusunda 

keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransın nəticələrinə dair hazırlanmış Tövsiyələr barədə. 

Palata Şurasının 2021-ci il 26 noyabr tarixində keçirilən üç yüz otuz yeddinci iclasında 

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2022-ci il üzrə iş planının təsdiq 

edilməsi barədə; 

2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2022-ci il üzrə iş planının 

təsdiq edilməsi barədə; 

3. “Auditorların məsuliyyətinin gücləndirilməsi tədbirləri”nin layihəsi barədə; 

4. 2021-ci ilin I yarımilliyi üzrə Palatanın üzvləri tərəfindən təqdim edilən hesabatların 

təhlili zamanı məcburi auditdən keçməli olan təsərrüfat subyektlərini könüllü audit subyekti 

kimi göstərmiş auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara qarşı müvafiq inzibati tədbirlərin 

görülməsi barədə; 
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5. “Mühasiblər və Auditorların Avrasiya Qrupu”nun yaradılmasına dair razılaşmanın 

layihəsi barədə; 

6. Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 

icazələrin qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan barədə. 

Palata Şurasının 2021-ci il 13 dekabr tarixində keçirilən üç yüz otuz səkkizinci iclasında 

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2022-ci il üzrə iş planının 

təsdiq edilməsi barədə; 

2. Auditin dəyərliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlərin müntəzəm həyata 

keçirilməsi barədə; 

3. Auditorların auditor xidməti bazarında haqsız və qeyri-qanuni hərəkətlərə görə  

məsuliyyət tədbirləri sisteminin  təkmilləşdirilməsi; 

4. Mikro, kiçik və orta auditor təşkilatlarında və sərbəst auditorlarda işin keyfiyyətinə 

nəzarətə dair metodik bazanın təkmilləşdirilməsi barədə; 

5. “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin  keyfiyyətinin 

monitorinqinin həyata keçirilməsi üzrə 2022-ci il üçün Plan-qrafik”lərin təsdiq edilməsi 

barədə; 

6. Auditor xidmətində dempinqə qarşı mübarizəyə dair tövsiyələr barədə; 

7. Kənar keyfiyyətə nəzarət yoxlamalarından yayınan auditor təşkilatlarına və sərbəst 

auditorlara qarşı təsirli tədbirlərin  həyata keçirilməsi barədə; 

8. Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin KİV-lər vasitəsilə 

məlumatlandırılması barədə; 

9. Vətəndaşların qəbulunun, ictimai nəzarətin, Appelyasiya komissiyasının fəaliyyətinin 

təşkili, daxil olmuş ərizə və şikayətlərə baxılması barədə; 

10. Auditin keyfiyyətinə dair daxil olmuş müraciət, ərizə və şikayətlər üzrə 

araşdırmaların aparılması barədə. 

Palata Şurasının 2021-ci il 28 dekabr tarixində keçirilən üç yüz otuz doqquzuncu 

iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının, Palata sədrinin əmr və sərəncamlarının və 

digər sənədlərin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsinə dair hesabatın müzakirəsi 

barədə; 

2. Auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə konsepsiyada nəzərdə tutulan 

tədbirlərin tətbiqi barədə; 

3.  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət 

və keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə komitə tərəfindən aparılmış keyfiyyətə nəzarət üzrə 

monitorinqlərin nəticələrinə dair komitənin 2021-ci il 03 dekabr tarixli 04 nömrəli 

protokolunun təsdiq edilməsi barədə; 

4. Auditorlar Palatasında daxili auditin həyata keçirilməsi barədə. 
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XI. AUDİTORLAR  PALATASININ  MALİYYƏ-TƏSƏRRÜFAT 

FƏALİYYƏTİ 

 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası təsərrüfat hesablı müstəqil maliyyə orqanı 

olmaqla, Əsasnaməsinə uyğun fəaliyyət göstərərək, aşağıdakı maliyyə mənbələrinə 

malikdir: 

- auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən ödənilən üzvlük haqqı; 

- müxbir  üzvlərdən  üzvlük haqqı; 

- auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verən lisenziya almaq üçün keçirilən  

imtahanlarda  iştirak etmək  üçün  ödəniş haqqı; 

- kurslar üçün  ödəniş haqqı; 

Göstərilən  maliyyə mənbələrinə  uyğun  olaraq, Auditorlar Palatasının gəliri 2021-ci ildə 

aşağıdakı  kimi olmuşdur: 

                                                                                                  Manatla 

Gəlir  mənbəyi Məbləğ 

Üzvlük  haqqları 1 045 937,65 

İxtisasartırma və imtahan gəlirləri 30 310,00 

Müxbir  üzvlərdən  üzvlük haqqı 510,00 

Müsbət məzənnə fərqi 484,10 

Kənar köməklik 35 800,00 

CƏMİ: 1 113 041,75 

        

 Beləliklə, 2020-ci il ilə (908 786,0 manat) müqayisədə, 2021-ci ildə manat (1 113 

041,75 manat) gəlir əldə  edilmişdir ki, bu da 18,35 % artım deməkdir. 

 Auditorlar Palatası  2021-ci il ərzində Respublika büdcəsinə 2 961,20 manat, Dövlət  

Sosial Müdafiə Fonduna 95 264,50 manat vəsait ödəmişdir. 2021-ci il ərzində Palatada  

əməkdaşların orta siyahı  sayı 61 nəfər olmuş və onlara  476 637,92 manat  məbləğində  

əmək  haqqı və  mükafat ödənilmişdir. 

 Beləliklə, 2021-ci ildə 1 038 565,78 manat xərc çəkilərək, Palata maliyyə-təsərrüfat  

fəaliyyətini 74 475,97 manat  mənfəətlə  başa  vurmuşdur. 

 2020-ci il ilə müqayisədə 2021-ci il maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri  aşağıdakı 

cədvəldə və diaqramda  əksini  tapmışdır:                                                                                                      

                                                                                              Manatla 

İllər Gəlir Xərc Mənfəət/Zərər 

2020 908  786,0 787 640,0      121 146,0 

2021 1 113 041,75 1 038 565,78      74 475,97 
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2020-ci il ilə müqayisədə 2021-ci il maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin  
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XII. İNFORMASİYA-TƏBLİĞAT VƏ NƏŞRİYYAT FƏALİYYƏTİ 

 

“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının təşkilatçılığı və iştirakı ilə auditin aktual 

problemləri üzrə keçirilən konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların, seminarların 

və digər tədbirlərin nəticələri haqqında geniş məlumat mütəmadi olaraq Palatanın internet 

səhifəsində və sosial şəbəkələrdə yerləşdirilmişdir. Auditorlar Palatasının üzvləri olan 

auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar haqqında məlumatlar mütəmadi olaraq yenilənmiş 

və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.  

NƏŞRLƏR 

1. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən “Audit. Qanunvericilik və 

normativ sənədlər” toplusunun X cildi hazırlanıb nəşr etdirilmişdir. 

 

 

2. “Maliyyə Hesabatları” Mahiyyəti / Forması / Hazırlanması / Təhlil olunması praktik 

vəsait hazırlanıb nəşr etdirilmişdir. 
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3. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin 2020-ci il 27 iyul tarixli 1/21 

nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 

fəaliyyətə başlamasının 25 illiyinin qeyd edilməsi ilə əlaqədar tədbirlər planının 2.16-cı 

bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə “Faktlar” kitabı hazırlanıb nəşr etdirilmişdir. 

 

 

4. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin 2020-ci il 27 iyul tarixli 1/21 

nömrəli Sərəncam ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 

fəaliyyətə başlamasının 25 illiyinin qeyd edilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”na uyğun 

olaraq Auditorlar Palatasına ünvanlanmış “Yubiley təbrikləri” kitabı nəşr etdirilmişdir. 
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5. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin 2020-ci il 27 iyul tarixli 1/21 

nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 

fəaliyyətə başlamasının 25 illiyinin qeyd edilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı"-na uyğun 

olaraq Auditorlar Palatasının kollektivi və üzvlərinin 1996-2021-ci illəri əhatə edən dövrün 

siyahısı (fəaliyyətdə olanlar, fəaliyyətinin müvəqqəti olaraq dayandıranlar, veteranlar və 

rəhmətə gedənlər), fotoları və qısa tərcümeyi halı barədə məlumatlar toplanaraq 

“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının kollektivi və üzvləri” kitabı nəşr 

etdirilmişdir. 

 

 

6. Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 

birgə təşkilatçılığı ilə 2021-ci ilin 16 sentyabr tarixində “Şəffaflıq və audit: yeni dövrün 

çağırışları, problemlər, vəzifələr” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın nəticələrinə 

dair Tövsiyələr hazırlanmış və nəşr etdirilmişdir. 
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MƏQALƏLƏR 

“Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin KİV-lər vasitəsilə müntəzəm 

məlumatlandırılması” ilə əlaqədar Palatanın rəhbərliyi və struktur bölmələri tərəfindən 

cari il ərzində aşağıdakı işlər həyata keçirilmişdir: 

1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri iqtisad elmləri doktoru, 

professor Vahid Novruzovun "Prezident İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu hədəflər mühüm 

olduğu qədər də realdır" adlı müsahibəsi 2021-ci ilin 11 yanvar tarixində “AZƏRTAC”da dərc 

etdirilmişdir. 

2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri iqtisad elmləri doktoru, 

professor Vahid Novruzovun "Prezident İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu hədəflər mühüm 

olduğu qədər də realdır" adlı müsahibəsi 2021-ci ilin 12 yanvar tarixində "Xalq" qəzetində 

dərc etdirilmişdir. 

3. 12.01.2021 – “Trend.az” saytında “Разработка концепции развития аудита в 

Азербайджане на 2021-2030 годы находится на завершающем этапе” başlıqlı məqalə 

dərc edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

4. 13.01.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "Respublika" qəzetində “Müstəqilliyimizin 

möhkəmələnməsinə istiqamətlənmiş siyasət 2020-ci ildə qazandığımız bütün uğurların 

əsasıdır” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

5. 13.01.2021 – Auditorlar Palatasının üzvü, “A Audit and Consulting” MMC-nin 

direktoru-auditor Rüfət Əliyevin “Trend.az” saytında “Cərimə ödəmək auditdən azad edirmi? 

– mütəxəssis rəyi” başlıqlı məqalə dərc edilmiş və Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

6. 14-20.01.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "İqtisadyyat" qəzetində “Prezident İlham Əliyevin 

qarşıya qoyduğu hədəflər mühüm olduğu qədər də realdır” başlıqlı müsahibəsi dərc edilmiş 

və həmin müsahibə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

7. 15.01.2021 – Auditorlar Palatasının üzvü, “A Audit and Consulting” MMC-nin 

direktoru-auditor Rüfət Əliyevin “Trend.az” saytında “Audit hamı üçün vacibdirmi? Auditorlar 

nə ilə məşğuldur?” başlıqlı məqalə dərc edilmiş və Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

8. 28.01-03.02.2021 – “İqtisadiyyat” qəzetinin müxbiri Mətanət Hüseynovanın 

"İqtisadyyat" qəzetində Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 25 illiyinə həsr 

olunmuş “İqtisadiyyatda şəffaflıq və nəzarətin səmərəliliyinin artmasına xidmət edən vacib 

struktur” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

9. 01.02.2021 – "Reyting.az" informasiya agentliyinin muxbiri Akif Cabbarlının 

"Reyting.az" saytında Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 25 illiyinə həsr 
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olunmuş "Müasir və təkmil audit sistemi şəffaf idarəetmənin əsasını təşkil edir" başlıqlı 

məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

10. 04-10.02.2021 – “İqtisadiyyat” qəzetində İqtisadi subyektlərin rəhbərlərinin nəzərinə 

başlıqlı Elan dərc edilmiş və həmin Elan Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

11. 10.02.2021 – “Vergilər” sosial-iqtisadi onlayn qəzetində İqtisadi subyektlərin 

rəhbərlərinin nəzərinə başlıqlı Elan dərc edilmiş və həmin Elan Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

12. 12.02.2021 – "AZƏRTAC"-da Agentliyin muxbiri Samirə Quliyevanın Azərbaycan 

Respublikası Auditorlar Palatasının 25 illiyinə həsr olunmuş məqaləsi dərc edilmiş və həmin 

məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

13. Auditorlar Palatasını Şurasının üzvü sərbəst auditor Altay Cəfərovun 2021-ci il 15 

fevral tarixində 'Vergilər.az" informasiya agentliyində "Əmək müqaviləsinə tərəflərin razılığı 

ilə xitam verilməsi" başlıqlı müsahibəsi dərc etdirilmişdir. 

14. 15.02.2021 – “Bakı-Baku.az” informasiya agentliyinin müxbiri, əməkdar jurnalist 

Samir Mustafayevin Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 25 illiyinə həsr 

olunmuş məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

15. 26.02.2021 –  Auditorlar Palatasında Xocalı faciəsinin 29-cu il dönümünə həsr 

olunmuş onlayn tədbir keçirilmiş və həmin tədbir "AZƏRTAC"-da dərc edilmiş və Palatanın 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

16. 27.02.2021 – Auditorlar Palatasının 25 illik yubileyi ilə bağlı ağacəkmə kampaniyası 

keçirilmiş və həmin tədbir AZTV-nin “Xəbərlər” proqramında yayımlanmış, "AZƏRTAC"-da 

dərc edilmiş və Palatanın internet səhifəsində; yerləşdirilmişdir 

17. Auditorlar Palatasının 25 illik yubileyi ilə əlaqədar ən yaxşı “Müxbir yazısı” 

müsabiqəsi başlıqlı məqaləsi 2021-ci ilin 5 mart tarixində  AZƏRTAC-da dərc etdirilmişdir. 

18. 12.03.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun AZƏRTAC-da "Şəffaflığın artırılması investisiya 

cəlbediciliyinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayır" başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və 

Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

19. 17.03.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun AZTV-də "İqtisadiyyat xəbərləri" proqramında "Auditin 

təsərrüfat subyektləri üçün əhəmiyyəti barədə" müsahibəsi şərh olunmuş və Palatanın 

internet səhifəsində və sosial şəbəkələrdə yerləşdirilmişdir; 

20. 03.04.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun və Palatanın icraçı direktoru Səbuhi Gülməmmədovun 

"Respublika" qəzetində "Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası - 25: Uğurlar və 

prespektivlər" başlıqlı məqaləsi dərc etdirilmişdir. 

21. 04.04.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "Azərbaycan" qəzetində "Audit və yeni dövrün 

çağırışları" başlıqlı məqaləsi dərc etdirilmişdir. 
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22. 08-14.04.2021 – "İqtisadiyyat" qəzetində “Auditorlar Palatasının fəaliyyətə 

başlamasının 25 illiyinə həsr olunmuş onlayn tədbir keçirilmişdir” başlıqlı məqalə dərc 

edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

23. 08.04.2021 – "Ülfət" qəzetində “Auditorlar Palatasının yaranmasının 25 ili tamam 

olur” başlıqlı məqalə dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

24. 14.04.2021 – “Auditorlar Palatasında Azərbaycan Respublikasında cinayət yolu ilə 

əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) sisteminin milli risk qiymətləndirilməsinə 

dair onlayn vebinar keçirilmişdir” başlıqlı məqalə “AZƏRTAC”-da dərc edilmiş və Palatanın 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

25. 15.04.2021 – “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Kiçik və orta 

müəssisələr üçün Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyası (EFAA) arasında onlayn 

formatda işgüzar görüş keçirilib” başlıqlı məqalə “AZƏRTAC”-da dərc edilmiş və Palatanın 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

26. 19.04.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "Trend" Agentliyində “В Азербайджане в 2021 году 

планируют ускорить цифровизацию аудита” müsahibəsi dərc edilmiş və Palatanın 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

27. 23.04.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun “İki Sahil” qəzetində “Ulu Öndəri xatırlayarkən” başlıqlı 

məqaləsi dərc etdirilmişdir. 

28. 29.04-05.05.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının icraçı direktoru 

Səbuhi Gülməmmədovun və Aparatın rəhbəri Qəşəm Bayramovun "İqtisadiyyat" qəzetində 

“Azərbaycan auditi-2020: uğurlar və perspektivlər” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və həmin 

məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

29. 07.06.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun 2021-ci il 04 iyun tarixində Gəncə şəhərində 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) və Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin 

təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyinin dəstəyi, PAŞA Holdinq Şirkətlər Qrupunun baş sponsorluğu ilə Nizami 

Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş və «Nizami Gəncəvi və Dayanıqlı İnkişaf» 

mövzusunda keçirilən III. İqtisadiyyat və İdarəetmə sahəsində Magistr və Doktorantların 

Beynəlxalq Elmi Konfransının açılış mərasimində iştirakı ilə bağlı “AZƏRTAC”-da konfrans 

barədə şərhi dərc edilmiş və həmin material Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 

(UNEC) və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

30. 17.06.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, Yeni 

Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 

Novruzovun Yeni Azərbaycan Partiyasının saytında “15 İyun – Milli Qurtuluşdan – şanlı 
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qələbələrə doğru” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

31. 17.06.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun AZƏRTAC-da “Şuşa Bəyannaməsi dünya 

siyasətçilərinin maraq sferasında mühüm predmetə çevriləcək” başlıqlı məqaləsi dərc 

edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

32. 18.06.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "İki sahil" qəzetində “Şuşa Bəyannaməsi dünya 

siyasətçilərinin maraq sferasında mühüm predmetə çevriləcək” başlıqlı məqaləsi dərc 

edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

33. 18.06.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, Yeni 

Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 

Novruzovun "Səs" qəzetində “15 İyun – Milli Qurtuluşdan – şanlı qələbələrə doğru” başlıqlı 

məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

34. 24.06.2021 – Auditorlar Palatasında “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər” 

toplusunun X cildinin təqdimetmmə mərasiminə dair material “AZƏRTAC”-da dərc edilmiş 

və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

35. 14.07.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun AZƏRTAC-da “Azərbaycan tarixində tərəqqinin əzəli” 

başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

36. 15.07.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "İki sahil" qəzetində “Azərbaycan tarixində tərəqqinin 

əzəli” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

37. 23.07.2021 – AZƏRTAC-da “Auditorlar Palatasında kölgə iqtisadiyyatının 

ölçülməsinə dair yeni metodik yanaşma hazırlanıb” başlıqlı məqalə dərc edilmiş və 

Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

38. 27.07.2021 – AMEA-nın həqiqi üzvü, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan İqtisadçılar 

İttifaqının sədri, akademik Ziyad Səmədzadə və Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid Novruzovun "Azərbaycan" 

qəzetində “Xalqa və dövlətçiliyə xidmətdə keçən ömür” başlıqlı məqaləsi dərc edilmiş və 

həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

39. 30.09-06.10.2021 – Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının icraçı direktoru 

Səbuhi Gülməmmədovun və Xarici əlaqələr və beynəlxalq təşkilatlarla iş şöbəsinin müdir 

müavini Şəfiqə Əsgərovanın "İqtisadiyyat" qəzetində “Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatasının 25 illik yubileyi münasibətilə  “Şəffaflıq və audit: yeni dövrün çağırışları, 

problemlər, vəzifələr” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilmişdir” başlıqlı 

məqaləsi dərc edilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 
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40. 08.10.2021 – “Auditorlar Palatası Pakistan ilə audit və kadr hazırlığı sahəsində 

əməkdaşlıq edəcək” başlıqlı məqalə AZƏRTAC-da dərc edilmiş və Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

41. 17.10.2021 – “Naxçıvanda mühasiblərin və auditorların VII Avrasiya forumu 

keçirilib” başlıqlı məqalə “Şərq Qapısı” qəzetində dərc edilmiş və Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir;  

42. 18.10.2021 – “2021-ci il 15-17 oktyabr tarixlərində Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında Mühasiblərin və Auditorların VII Avrasiya forumu keçirilmişdir” başlıqlı 

məqalə AZƏRTAC-da dərc edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

Tədbir eyni zamanda AZTV-də və Naxçıvan televiziyasında işıqlandırılmışdır; 

43. 22.10.2021 – “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında “Maliyyə 

Hesabatları” Mahiyyəti/Formaları/Hazırlanması/Təhlil olunması praktik vəsaitinin onlayn 

təqdimat mərasimi keçirilmişdir” başlıqlı məqalə AZƏRTAC-da dərc edilmiş və Palatanın 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

44. 01.11.2021 – “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının kollektivi “Zəfər” 

Yarmarkasında iştirak ediblər” başlıqlı məqalə AZƏRTAC-da dərc edilmiş və Palatanın 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

45. 05.11.2021 – “Azərbaycan Respublikasının  Auditorlar Palatasında  “ZƏFƏR” 

Gününə həsr olunmuş onlayn tədbir keçirilmişdir” başlıqlı məqalə AZƏRTAC-da dərc 

edilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

46. 18.11.2021 – “Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Beynəlxalq 

Magistratura və Doktorantura Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatasının Auditin innovativ inkişafı və operativ tənzimləmə idarəsinin rəisi Qoşqar 

Əhmədovun "Audit sferasında şəxsi kabinet sistemi" mövzusunda BMDM-in magistrantları 

və doktorantları arasında görüş keçirilmişdir” başlıqlı məqalə UNEC-in və Palatanın internet 

səhifəsində və sosial şəbəkələrdə yerləşdirilmişdir; 

47. 18.11.2021 – “Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Beynəlxalq 

Magistratura və Doktorantura Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatasının Auditin hüquqi tənzimlənməsi, dempinqə qarşı mübarizə və keyfiyyətin 

yüksəldilməsi idarəsinin rəisi Elnur İbrahimovun "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 

vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 

qarşı mübarizə" mövzusunda BMDM-in magistrantları və doktorantları arasında görüş 

keçirilmişdir” başlıqlı məqalə UNEC-in və Palatanın internet səhifəsində və sosial 

şəbəkələrdə yerləşdirilmişdir. 

Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin müntəzəm məlumatlandırılmas ilə 

əlaqədar tədbirlər barədə Az TV və digər televiziya kanallarında süjetlər verilmiş, 

AZƏRTAC-da və aşağıda göstərilən internet səhifələrində auditlə bağlı çoxsaylı məlumatlar 

yerlədirilmişdir: 

• https://report.az/ 

• https://apa.az/ 
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• http://www.interpress.az 

• https://az.trend.az/ 

• http://vergiler.az 

• http://unec.edu.az/ 

• https://metbuat.az/ 

• http://www.fiu.az/aze/auditorlar-palatasi/ 

• http://www.bizimyol.info/az/ 

• https://www.muhasib.az/ 

• http://marja.az 

• http://banker.az/ 

• https://www.finansist.az/ 

• http://www.biznesinfo.az/ 

• http://fins.az/ 

• digər linklər. 

 

2021-ci il ərzində Palatanın internet səhifəsində 343 halda (Xəbərlər: 87, Elanlar: 55, 

Mətbuat: 25, Əmr, şura qərarları, hesabat və sərəncamlar: 78, Təbriklər: 13, Üzvlər: 14, 

Yubilyar: 5, Bizə yazırlar: 5  və əlavə  61 halda) məlumat, Facebook sosial şəbəkəsində 69 

məlumat, İnstagram  sosial şəbəkəsində 51 məlumat, Twitter sosial şəbəkəsində 27 

məlumat, Youtube sosial şəbəkəsində isə 17 video yerləşdirilmişdir. 
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