
“... Çox xoşdur ki, Azərbaycanın indiyə  kimi qazandığı iqtisadi uğurlar və hazırda 
həyata keçirdiyimiz islahatlar dünyanın nüfuzlu maliyyə qurumları tərəfindən lazımınca 
qiymətləndirilir. Bu isə  öz növbəsində, bizim hər birimizdən daha  şəffaf və səmərəli 
işləməyi tələb edir. Şəffaflıq, eyni zamanda, korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarət 
orqanlarının işini asanlaşdırır. 

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. 

Əminəm ki, Auditorlar Palatası  bundan sonra da özünün səmərəli fəaliyyəti ilə 
ölkəmizdə müstəqil auditin inkişaf və tərəqqisinə, şəffaflığın təmin edilməsinə  və daha 
da artırılmasına öz töhfəsini verəcəkdir”. 

 
 İlham ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
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ÖN SÖZ 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla 
həyata keçirilən məqsədyönlü iqtisadi  islahatlar  nəticəsində  ölkəmizdə biznes  mühitinin 
yaxşılaşdırılması  istiqamətində çox ciddi addımlar atılır, Azərbaycan dayanıqlı  inkişaf yolu ilə 
gedir və  dünyanın ən islahatçı ölkələrindən biri kimi tanınır. Beynəlxalq maliyyə qurumları 
tərəfindən yüksək  qiymətləndirilən ölkəmizin  uğurlu inkişaf strategiyası sahəsində qarşıya 
qoyulan  vəzifələr uğurla icra edilir.  

Azərbaycanda auditə dövlət qayğısının əsasında Prezidentin  auditə verdiyi önəm durur. 
Bu mənada cənab İlham Əliyevin  sözləri ilə desək, «Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı 
inkişaf etdikcə və onun dünya  təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası gücləndikcə iqtisadi-maliyyə  
münasibətlərində şəffaflığın  təmin olunmasında, iqtisadi cinayətkarlığa və  korrupsiyaya qarşı  
mübarizədə auditin  imkanlarından daha geniş istifadə etmək  zərurəti yaranır. Bunun üçün 
müstəqil maliyyə nəzarəti sahəsində mütərəqqi dünya təcrübəsini  öyrənmək və milli  
iqtisadiyyatın xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla ölkəmizdə  tətbiqini genişləndirmək çox vacibdir. 

Bu baxımdan, yeni dövrün  çağırışları nəzərə  alınmaqla, ölkəmizdə auditor xidməti 
qarşısında «Auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə konsepsiya»da və «Azərbaycan 
Respublikasında kölgə iqtisadiyyatının azaldılmasına dair Yol Xəritəsi»ndə nəzərdə tutulmuş 
tədbirlərin tətbiqi istiqamətində çox mühüm vəzifələr  durur. 

Auditorlar Palatasının 2019-cu ildəki fəaliyyətində də auditin inkişafı və onun normativ 
hüquqi bazasının  təkmilləşdirilməsi üzrə mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş 
və  Palatanın struktur bölmələri və  Palatanın Şurası yanında komitələr tərəfindən uğurla həyata 
keçirilmişdir. 

Beynəlxalq təcrübə  nəzərə alınmaqla audit qanunvericiliyinə  dair normativ hüquqi  aktların 
layihələrinin  hazırlanması, auditdə şəffaflığın artırılması, auditor  xidmətinin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi, auditin keyfiyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi, auditdə  innovasiyaların 
və yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi, auditorların şəxsi kabineti sisteminin tətbiqi, kölgə 
iqtisadiyyatının azaldılmasında, korrupsiyaya və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizədə 
auditin rolunun və auditorların məsuliyyətinin artırılması, auditor  kadrlarının hazırlanması və  
yenidən hazırlanması,  Beynəlxalq Audit Standartlarının və  Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq  
Etika Məcəlləsinin (Beynəlxalq  Müstəqillik Standartları ilə  birlikdə) tətbiqi sahəsində  zəruri 
tədbirlərin həyata keçirilməsi, auditin təşkili və tənzimlənməsinə dair digər mühüm vəzifələr həll 
edilmişdir. 

 
 

Vahid NOVRUZOV,  
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri,  

iqtisad elmləri doktoru, professor 
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I. GİRİŞ 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu 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, maliyyə-
informasiya təminatı, Palatadaxili tənzimləmə istiqamətlərində Palatanın fəaliyyətini özündə 
ehtiva etdirmişdir. İş planına uyğun olaraq aşağıdakı istiqamətlər üzrə nəzərdə tutulmuş işlər 
yerinə yetirilmişdir: 

1. Audit qanunvericiliyinə dair normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması. 
•  İctimai əhəmiyyətli qurumlarda və publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının 

auditini aparan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara qarşı xüsusi tələblərin hazırlanması. 
2. Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlərin  

hazırlanması: 
• Publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditi üzrə metodik göstərişin 

hazırlanması; 
• 2018-ci il üzrə maliyyə (mühasibat) hesabatlarının auditinin aparılmasına dair 

tövsiyələrin hazırlanması və auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara çatdırılması; 
•   “Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı payları 

və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitorinq iştirakçılarına və 
monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi Qaydası” ilə bağlı “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 tövsiyələrə” əlavələr edilməsi barədə; 

• Auditi aparılan təsərrüfat subyektinin yeni və əvvəlki auditorlarının qarşılıqlı münasibət 
və hərəkətlərinə dair metodik vəsaitin hazırlanması; 

• Yeni fəaliyyətə başlayan auditorlara əməli köməkliyin göstərilməsinə dair proqramın 
hazırlanması; 

• Auditorların ixtisasartırma kurslarının təşkili üzrə yeni qaydaların hazırlanması; 
• «Audit komitələri haqqında» Əsasnamənin yenidən işlənməsi; 
• Auditorların və auditor təşkilatlarının müstəqillik qaydalarının hazırlanması. 
3. Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 2018-ci il üzrə illik hesabatlarının 

toplanması, təhlili və icmal-tövsiyələrin  hazırlanması. 
4. 2018-ci ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinq 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi. 
5. Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə auditor yoxlamalarının aparılması. 
6. Fond birjasında qeydiyyatdan keçən şirkətlərin 2016-2018-ci illər üzrə fəaliyyətinin 

monitorinqinin aparılması. 
7. Auditorun şəxsi kabineti sisteminin yaradılması. 
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8. 2018-ci il üzrə auditdən keçməyən məcburi audit subyektlərinin müəyyən edilməsi və 
təsnifləşdirilməsi. 

9. Auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə konsepsiyanın hazırlanması. 
10. Auditlə bağlı yeni qəbul olunmuş qanunlar və normativ hüquqi aktlar üzrə açıqlamaların 

hazırlanması və Palatanın üzvlərinə çatdırılması. 
11. Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrlə, audit komitələri və daxili audit 

qurumları ilə əlaqələrin qurulması və birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi. 
12. 2018-ci ildə auditor xidməti bazarının öyrənilməsinə dair keçirilmiş sosioloji sorğunun 

nəticələrindən irəli gələn problemlərin həlli ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi. 
13. Beynəlxalq Audit Standartlarının 2017-ci il versiyasının II cildinin tərcüməsi və 

redaktəsi. 
14. Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair 

təlimatın tərcüməsi və redaktəsi. 
15. Auditin keyfiyyətinə nəzarətə, onun nəticələrinə dair icmalın hazırlanması və 

açıqlanması üzrə elektron informasiya bazasının təşkili və tətbiqi. 
16. Korrupsiyaya qarşı mübarizə, açıq hökumətin təşviqi və yaxşı idarəçilik sahəsində 

həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumatların Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya 
təqdim edilməsi. 

17. Maliyyə hesabatlarının auditinin nəticələrinin toplanmasında və şəffaf yayılmasında 
informasiya texnologiyalarının tətbiqi. 

18. Kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması istiqamətində kompleks tədbirlər sisteminin 
Yol Xəritəsi çərçivəsində işlənib hazırlanması. 

19. Auditor adı almaq üçün imtahanların proqramının beynəlxalq standartlara uyğun 
təkmilləşdirilməsi. 

20. Auditor adı almaq üçün imtahanların təşkili. 
21. Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına dair ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi. 
22. Auditor təşkilatlarının əməkdaşları (assistentlər, mütəxəssislər) üçün  ixtisasartırma 

kurslarının keçirilməsi. 
23. Auditorlar Palatasında ödənişli kursların keçirilməsi. 
24. Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlər üçün proqram və tədris materiallarının 

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

ilə əlaqədar məlumatların hazırlanması və göndərilməsi. 
26. Beynəlxalq və xarici audit və mühasibat qurumları tərəfindən təşkil olunacaq 

konfranslarda, forumlarda, simpoziumlarda və digər tədbirlərdə Palata təmsilçilərinin iştirakının 
təmin edilməsi. 

27. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) və Avropa Mühasiblər və Auditorlar 
Federasiyası (EFAA) ilə birgə işlərin aparılması. 

28. Xarici ölkələrin audit və mühasibat qurumları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi. 
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29. Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və 
seminarların təşkili. 

30. Beynəlxalq Audit Standartlarının 2017-ci il versiyasının I cildinin nəşri. 
31. «Kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə - iqtisadiyyatın mühüm amili kimi» mövzusunda 

beynəlxalq elmi-praktik konfransın təşkili. 
32. Auditə dair təşviqat xarakterli kitabça, broşür və prospektlərin nəşri. 
33. Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin müntəzəm məlumatlandırılması. 
34. Auditorlar Palatasında elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin yaradılması. 
35. “Auditor xidməti” onlayn rejimli forum, interaktiv sual-cavab bölməsi, çat və digər 

əlaqələndirmə sistemlərinin yaradılması. 
36. Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatın 

hazırlanması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə çatdırılması. 
37. “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul edilməsinin 25 

illiyi ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsi. 
 

 
II. AUDİTORLAR PALATASININ DÖVLƏT PROQRAMLARINDA 

İŞTİRAKI 
 

2019-cu ildə Auditorlar Palatası bir sıra mühüm əhəmiyyət kəsb edən Dövlət 
Proqramlarının icrasında iştirak etmişdir. O cümlədən:  

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017-2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət 
Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında 2016-cı il 18 noyabr tarixli 2451 nömrəli sərəncamının 
4-cü bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il 
üzrə fəaliyyətinə dair  

2019-cu ildə Auditorlar Palatası tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin 
və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə 
dair 2017–2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası ilə bağlı 
aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

5.4. PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin monitorinq subyektləri 
tərəfindən effektiv tətbiqinə nail olunması - Monitorinq subyektlərinə şübhəli 
əməliyyatların aşkarlanması indikatorlarının və PL/TM tipologiyalarının müəyyən edilməsi 
və müntəzəm olaraq yenilənməsi məqsədilə metodiki dəstəyin təmin edilməsi 

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” və “Auditor xidməti haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanunlarının müddəaları, Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupunun 
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tövsiyələri (FATF), Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin normativ 
sənədləri nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 18 noyabr tarixli 
2451 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 
2017–2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 5.4-cü “PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində 
qanunvericiliyin  monitorinq subyektləri tərəfindən effektiv tətbiqinə nail olunması - Monitorinq 
subyektlərinə şübhəli əməliyyatların aşkarlanması indikatorlarının və PL/TM tipologiyalarının 
müəyyən edilməsi və müntəzəm olaraq yenilənməsi məqsədilə metodiki dəstəyin təmin 
edilməsi” bəndinə və Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının 2019-cu il üzrə iş planında dəyişikliklər edilməsi barədə” 2019-cu il 4 iyun tarixli 
311/3 nömrəli  qərarının 2-ci bəndinə əsasən “Auditorlara şübhəli əməliyyatların aşkarlanması 
indikatorlarının və PL/TM tipologiyalarının müəyyən edilməsi və müntəzəm olaraq 
yenilənməsinə dair metodik göstəriş”in layihəsi hazırlanmışdır. Layihə Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 18 noyabr tarixli 314/3 nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir. 
Şura qərarına əsasən “Metodik göstəriş”in 2019-cu il 26 noyabr və 02 dekabr tarixlərində 
məlumat üçün Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına, 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Monitorinqi Xidmətinə və 2019-cu il 28 noyabr tarixində xidməti istifadə üçün auditor təşkilatları 
və sərbəst auditorlara göndərilməsi təmin edilmişdir. 

5.5. PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə tələblərə riayət olunması mexanizminin 
təkmilləşdirilməsi - Monitorinq subyektlərinin PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə məsul 
şəxsinin eyniləşdirilmə, hesab və əməliyyatlar üzrə məlumatlara çıxışının təmin 
edilməsinə metodiki dəstəyin təmin edilməsi 

“Milli Fəaliyyət Planı”nın 5.5-ci “PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə tələblərə riayət olunması 
mexanizminin təkmilləşdirilməsi - Monitorinq subyektlərinin PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə məsul 
şəxsinin eyniləşdirilmə, hesab və əməliyyatlar üzrə məlumatlara çıxışının təmin edilməsinə 
metodiki dəstəyin təmin edilməsi” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə, sərbəst auditorlar 
və auditor təşkilatları üçün Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin, 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Sertifikatlaşdırma Mərkəzinin və Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə 2019-cu il 20 dekabr tarixində 
Seminar-Təlim keçirilmişdir.  

5.5. PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə tələblərə riayət olunması mexanizminin 
təkmilləşdirilməsi - PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət sisteminin 
effektivliyinin müəyyən edilməsi üçün daxili audit yoxlamalarının nəticələrinin 
qiymətləndirilməsi 

“Milli Fəaliyyət Planı”nın 5.5-ci “PL/TM-ə qarşı mübarizə üzrə tələblərə riayət olunması 
mexanizminin təkmilləşdirilməsi - PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət sisteminin 
effektivliyinin müəyyən edilməsi üçün daxili audit yoxlamalarının nəticələrinin qiymətləndirilməsi” 
bəndinin icrası ilə əlaqədar hazırlanmış və Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
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Şurasının 2018-ci il 14 noyabr tarixli 305/5 nömrəli qərarı ilə bəyənilmiş “Auditor təşkilatlarında 
PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinin müəyyən edilməsi 
üzrə metodik vəsait”in 6-cı “Auditor təşkilatlarında daxili nəzarətin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi modeli” bölməsində verilmişdir. 

6.1. Nəzarət orqanlarının PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində yoxlamalara cəlb 
edilən işçi heyəti üçün təlimlərin keçirilməsi - Nəzarət orqanlarının yoxlamalara məsul 
olan əməkdaşları üçün yoxlamaların keçirilməsi ilə bağlı təlim proqramının hazırlanması 
və icrası üzrə tədbirlər görülməsi  

“Milli Fəaliyyət Planı”nın 6.1-ci “Nəzarət orqanlarının PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində 
yoxlamalara cəlb edilən işçi heyəti üçün təlimlərin keçirilməsi - Nəzarət orqanlarının yoxlamalara 
məsul olan əməkdaşları üçün yoxlamaların keçirilməsi ilə bağlı təlim proqramının hazırlanması 
və icrası üzrə tədbirlər görülməsi” və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il 
üzrə iş planının 4.2-ci “Auditorların ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi” və 4.6-cı “Auditor 
təşkilatlarının əməkdaşları (assistentlər, mütəxəssislər) üçün ixtisasartırma kurslarının 
keçirilməsi” bəndlərinə uyğun olaraq, 2019-cu il 17 iyun – 05 iyul (I qrup) və 25 noyabr – 13 
dekabr (II qrup) tarixlərində keçirilmiş “Auditor təşkilatlarının əməkdaşları (assistentlər, 
mütəxəssislər) üçün ixtisasartırma kursları”nın proqramına “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə” mövzusu və 2019-cu il 02-24 sentyabr (I qrup) və 30 sentyabr – 25 oktyabr (II 
qrup) tarixlərində keçirilmiş “Auditorların ixtisasartırma kursları”nın proqramına “Cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə və kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə auditorların vəzifə və 
öhdəlikləri” mövzusu əlavə edilərək tədris edilmişdir. 

6.3. Monitorinq subyektlərində risk əsaslı nəzarət sisteminin formalaşdırılması - 
Nəzarət orqanları tərəfindən risk əsaslı nəzarət proqramının hazırlanması və tətbiqi üzrə 
tədbirlər görülməsi  

“Milli Fəaliyyət Planı”nın 6.3-cü “Monitorinq subyektlərində risk əsaslı nəzarət sisteminin 
formalaşdırılması - Nəzarət orqanları tərəfindən risk əsaslı nəzarət proqramının hazırlanması və 
tətbiqi üzrə tədbirlər görülməsi”  və Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş planında dəyişikliklər edilməsi barədə” 2019-cu il  4 iyun 
tarixli 311/3 nömrəli qərarının 2-ci bəndlərinə əsasən “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə sahəsində risk əsaslı nəzarət proqramı”nın layihəsi hazırlanmışdır. Layihə 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 18 noyabr tarixli 314/4 
nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir. Şura qərarına əsasən “Nəzarət proqramı”nın 2019-cu il 26 
noyabr və 02 dekabr tarixlərində məlumat üçün Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə Komissiyasına, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə, Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə və 2019-cu il 28 noyabr tarixində xidməti istifadə 
üçün auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara göndərilməsi təmin edilmişdir.  
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8.3. Maliyyə Monitorinqi Xidmətində şübhəli əməliyyatların təhlili prosesinin 
effektivliyinin yüksəldilməsi - Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə monitorinq subyektlərindən 
daxil olan şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatların keyfiyyətinə nəzarət və geriyə 
məlumatlandırma sisteminin qurulması üzrə tədbirlər görülməsi 

“Milli Fəaliyyət Planı”nın 8.3-cü “Maliyyə Monitorinqi Xidmətində şübhəli əməliyyatların 
təhlili prosesinin effektivliyinin yüksəldilməsi - Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə monitorinq 
subyektlərindən daxil olan şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatların keyfiyyətinə nəzarət və 
geriyə məlumatlandırma sisteminin qurulması üzrə tədbirlər görülməsi” bəndinə və Auditorlar 
Palatası Şurasının 2018-ci il 27 dekabr tarixli 307/6 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditor 
təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin 
həyata keçirilməsi üzrə 2019-cu il üçün Plan-Qrafik”ə əsasən 2019-cu il ərzində 26 auditor 
təşkilatının və 18 sərbəst auditorun apardıqları auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq Audit 
Standartlarının və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə uyğunluğu yoxlanılmışdır. Tərtib edilmiş 
hesabatlarda “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017-2019-cu 
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"nda Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına icrasının 
təmin edilməsi tövsiyə olunan işlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı təsərrüfat subyektlərində auditor 
xidməti göstərilən zaman şübhəli əməliyyatlarla bağlı məlumatların aşkar olunmadığı qeyd 
edilmiş və bu barədə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə 2019-cu il 14 oktyabr və 2020-ci il 14 
yanvar tarixlərində məlumat verilmişdir. 

8.4. Monitorinq rejimi üzrə əməliyyatların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və 
mərkəzləşdirilməsi üçün tədbirlər görülməsi - Monitorinq subyektlərinin Maliyyə 
Monitorinqi Xidmətinin məlumat bazasına qoşulmasının təşviq edilməsi 

“Milli Fəaliyyət Planı”nın 8.4-cü “Monitorinq rejimi üzrə əməliyyatların əhatə dairəsinin 
genişləndirilməsi və mərkəzləşdirilməsi üçün tədbirlər görülməsi - Monitorinq subyektlərinin 
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin məlumat bazasına qoşulmasının təşviq edilməsi” bəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədilə, Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatlarına və 
sərbəst auditorlara Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin məlumat bazasına qoşulması üçün 2019-cu 
il 10 may və 31 may tarixlərində xəbərdarlıq edilmiş və bu barədə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə 
məlumat verilmişdir. 

Eyni zamanda, monitorinqin digər iştirakçıları kateqoriyasına aid edilən Auditorlar 
Palatasının üzvü olan sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən auditor xidməti aparılan 
zaman “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tələblərinin pozulması halları aşkar edildikdə bu barədə Maliyyə Monitorinqi 
Xidmətinin məlumat bazasına qoşulmaqla şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatların həmin 
orqana təqdim edilməsi məqsədilə sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları üçün Azərbaycan 
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Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 
Sertifikatlaşma Mərkəzinin və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı 
ilə 2019-cu il 20 dekabr tarixində Seminar-Təlim keçirilmişdir.  

 
 

III. AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ 
 
 “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında" Əsasnaməyə müvafiq 

olaraq 2019-cu ildə Auditorlar Palatası əsas vəzifəsi olan mülkiyyət formasından asılı olmayaraq 
bütün təsərrüfat subyektlərində maliyyə və mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasını 
təmin etmək məqsədilə respublikada auditor xidmətinin işinin təşkili və mövcud qanunvericiliyə 
uyğun olaraq onun inkişafı və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirləri həyata keçirməkdə 
davam etmişdir.  

Əsasnamədə göstərilən funksiyalar üzrə 2019-cu il ərzində:  
- 29 auditor təşkilatına və 3 sərbəst auditora müvafiq icazə verilmiş, o cümlədən 9 auditor 

təşkilatının və 4 sərbəst auditorun icazəsinin müddəti uzadılmışdır.  
- Palata tərəfindən auditin təşkilinə, tənzimlənməsinə və aparılmasına dair aşağıdakı 

təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlər, auditor xidməti göstərilməsinin forma və metodlarına 
dair normativ sənədlər hazırlanmışdır:  

Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş planının “İctimai əhəmiyyətli qurumlarda və publik 
hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditini aparan auditor təşkilatlarına və sərbəst 
auditorlara qarşı xüsusi tələblərin hazırlanması” bəndinin icrası ilə əlaqədar hazırlanmış layihə 
ilkin olaraq 2019-cu ilin 27 fevral tarixində Auditorlar Palatasında keçirilmiş “Dəyirmi masa”da 
geniş müzakirə olunmuş, təklif və tövsiyələr nəzərə alınmaqla yenidən işlənilmişdir. Sonra 
“İctimai əhəmiyyətli qurumlarda və publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditini 
aparan auditor təşkilatlarına qarşı xüsusi tələblər”in layihəsi Auditorlar Palatası Şurasının 2019-
cu il 4 iyun tarixli iclasında müzakirə edilmiş və  311/1 saylı Şura qərarı ilə həmin sənədin rəy və 
təkliflərin verilməsi məqsədilə ictimai əhəmiyyətli qurumlara və publik hüquqi şəxslərə 
göndərilməsi tapşırılmışdır. Xüsusi tələblər 2019-cu ilin 11 iyun və 17 iyul tarixlərində ictimai 
əhəmiyyətli qurumlara və publik hüquqi şəxslərə göndərilmişdir.  

 “İctimai əhəmiyyətli qurumlarda və publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının 
auditini aparan auditor təşkilatlarına qarşı xüsusi tələblər” Palata Şurasının 2019-cu il 31 oktyabr 
tarixli 313/3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş və 2019-cu ilin 18 noyabr tarixində ictimai əhəmiyyətli 
qurumların, publik hüquqi şəxslərin, 8 noyabr tarixində isə auditor təşkilatlarının, sərbəst 
auditorların e-mail ünvanlarına göndərilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

"Publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditi üzrə metodik göstərişin 
hazırlanması" bəndinin icrası ilə əlaqədar hazırlanmış Metodik göstəriş 2019-cu il 18 mart 
tarixində Auditorlar Palatası Şurasının iclasında müzakirə olunaraq 309/1 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmiş, Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmiş və tətbiq edilmək üçün auditor təşkilatlarına 
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və sərbəst auditorlara göndərilmişdir.  
“2018-ci il üzrə maliyyə (mühasibat) hesabatlarının auditinin aparılmasına dair 

tövsiyələrin hazırlanması və auditor təşkilatları və sərbəst auditorlara çatdırılması” bəndinə 
uyğun olaraq, “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar üçün auditin aparılmasına dair 
tövsiyələr”in layihəsi hazırlanmış, işçi qaydada müzakirə edilərək bəyənilmiş, auditor 
təşkilatlarına və sərbəst auditorlara xidməti istifadə üçün göndərilməsi tövsiyə edilmişdir. 
Tövsiyələr 2019-cu il 1 fevral tarixində auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların elektron poçt 
ünvanlarına göndərilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 2019-cu il 8 fevral 
tarixində Tövsiyələrin təqdimatına dair seminar keçirilmiş, seminara dair material hazırlanaraq 
Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmiş, auditorların ixtisasartırma kursunun tədris 
proqramına bir mövzu kimi daxil edilmişdir. Seminarda iştirak etmiş auditorlar tərəfindən auditor 
xidməti bazarında yolverilməz dərəcədə xidmət haqqı məbləğlərini aşağı salmaqla Auditorlar 
Palatasının digər üzvlərinə qarşı haqsız rəqabətin və dempinq hallarının artmasına, keyfiyyətsiz 
auditor xidməti göstərilməsinə, auditorlar tərəfindən istər maliyyə hesabatının auditi, istərsə də 
digər əlaqəli xidmətlər göstərilən zaman Beynəlxalq Audit Standartlarının, Peşəkar Mühasiblərin 
Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin, İFAC-ın bu sahə üzrə normativ sənədlərinin tələblərinə əməl 
etmələrinə və müstəqil auditə ictimai etimadın zəifləməsinə zəmin yaradan bu kimi mövcud 
problemlərə dair müraciətlərin olunması ilə bağlı təkliflər verilmişdir. Həmin təkliflər nəzərə 
alınaraq, Auditorlar Palatasının üzvlərinə Müraciət hazırlanmış və 2019-cu il 21 fevral tarixində 
auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların elektron poçt ünvanlarına göndərilmişdir. 

“Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı payları 
və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitorinq iştirakçılarına və 
monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi Qaydası” ilə bağlı “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 tövsiyələrə” əlavələr edilməsi” bəndinin  icrasını 
təmin etmək məqsədilə hazırlanmış “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 tövsiyələr”ə 
edilmiş əlavələrin layihəsi Auditorlar Palatası Şurasında müzakirə edilərək 2019-cu il 31 oktyabr 
tarixli 313/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Şura qərarına əsasən “Metodik tövsiyələr”ə 
edilmiş əlavələrin istifadə edilməsi üçün 2019-cu il 8 noyabr tarixində auditor təşkilatlarına və 
sərbəst auditorlara göndərilməsi təmin edilmişdir. 

“Auditi aparılan təsərrüfat subyektinin yeni və əvvəlki auditorlarının qarşılıqlı münasibət 
və hərəkətlərinə dair metodik vəsaitin hazırlanması” bəndində nəzərdə tutulmuş işlərin yerinə 
yetirilməsini təmin etmək məqsədilə hazırlanmış “Auditi aparılan təsərrüfat subyektinin yeni və 
əvvəlki auditorlarının qarşılıqlı münasibət və hərəkətlərinə dair metodik vəsait”in layihəsi 
Auditorlar Palatasında 2019-cu il 22 aprel tarixində keçirilmiş “Dəyirmi masa”da müzakirə 
edilərək irad və təkliflər nəzərə alınmaqla yenidən işlənib hazırlanmış və Palata Şurasının 2019-
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cu ilin 4 iyun tarixində keçirilmiş iclasında müzakirə olunaraq 311/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş 
və həmin metodik vəsait Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.  

“Yeni fəaliyyətə başlayan auditorlara əməli köməkliyin göstərilməsinə dair proqramın 
hazırlanması“ bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmış yeni proqram layihəsi 
Palatanın Şurasında 2019-cu il 22 fevral tarixində müzakirə olunaraq 308/7 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmişdir.   

“Auditorların ixtisasartırma kurslarının təşkili üzrə yeni qaydaların hazırlanması” bəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmış yeni Qaydalar 2019-cu il 22 aprel tarixində 
Auditorlar Palatasında keçirilən “Dəyirmi masa”da müzakirə olunaraq təklif və iradlar nəzərə 
alınmaqla Palata Şurasında 2019-cu il 3 may tarixində müzakirə olunmuş və 310/6 saylı qərarı 
ilə təsdiq edilmişdir. 

“Audit komitələri haqqında” Əsasnamənin yenidən işlənilməsi” bəndinin icrası ilə əlaqədar 
audit komitələrinin nümunəvi Əsasnaməsi yenidən işlənilmiş və Palata Şurasının 2019-cu il  28 
dekabr tarixli iclasında müzakirə olunaraq 316/4 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş, Auditorlar 
Palatasının və İqtisadiyyat Nazirliyinin internet səhifələrində yerləşdirilmişdir.  

“2018-ci ilin nəticələri üzrə auditor  təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinq 
səviyyəsinin müəyyən edilməsi” bəndinin icrası ilə əlaqədar Auditorlar Palatası Şurasının 2012-
ci il 17 iyul tarixli 233/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Auditorların (auditor təşkilatlarının) 
reytinqinin müəyyənləşdirilməsi barədə Qayda»ya  əsasən hazırlanmış və 2019-cu ilin 3 may 
tarixində  Palatanın Şurasında müzakirə  edilmiş və 310/3 nömrəli qərarı ilə «Auditorların reytinq 
cədvəli» bəyənilmişdir. Həmin qərarın və «Auditorların reytinq cədvəli»nin mətnləri Palatanın 
internet səhifəsində  yerləşdirilmişdir. 

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) tərcümə strategiyasının tələblərinə 
müvafiq olaraq və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş planının 
“Kiçik və orta müəssisələr üçün Beynəlxalq Audit Standartlarının tərcüməsi və redaktəsi”  
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Palata sədrinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 1/7 saylı 
sərəncamı ilə yaradılmış redaksiya heyəti tərəfindən «Kiçik və orta müəssisələrin auditində 
Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimat»ın 2018-ci il versiyasının I və II cildlərinin 
tərcüməsinin peşə redaktəsi və korrektəsi başa çatdırılmışdır.  

“Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə yoxlamaların aparılması” bəndinə və Palata 
sədrinin 2017-ci il 15 may tarixli 1/25 nömrəli “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan 
yoxlamalara cəlb ediləcək auditorların siyahısının təsdiq edilməsi barədə” sərəncamının 5-ci 
bəndinə əsasən 2019-cu ilin I, II və III rübləri və 2019-cu il ərzində səlahiyyətli dövlət orqanlarının 
sifarişi əsasında aparılmış yoxlamaların nəticələrinə dair ümumiləşdirilmiş arayışlar hazırlanmış 
və 2019-cu ilin 7 yanvar, 2 iyul, 2 oktyabr və 29 dekabr tarixlərində Palatanın rəhbərliyinə təqdim 
edilmişdir.  

“Auditorun şəxsi kabineti sisteminin yaradılması” bəndinə uyğun olaraq, texniki-iqdtisadi 
tapşırıq hazırlanmış və Palata Şurasında müzakirə olunmuşdur. Hal-hazırda sistemin Palata 
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tərəfindən təşkil olunmuş serverə inteqrasiyası həyata keçirilir və 2020-ci ilin I rübündən 
istifadəsi nəzərdə tutulur.  

“Yeni fəaliyyətə başlayan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara əməli köməklik 
göstərilməsi“ bəndinin və Palata sədrinin “Auditorlar Palatasının üzvü olan auditor təşkilatlarına 
və sərbəst auditorlara əməli köməklik göstərilməsi barədə” 2019-cu il 01 fevral tarixli 4 nömrəli 
Əmrinin icrasını təmin etmək məqsədilə, Auditorlar Palatası Şurasının 2010-cu il 18 iyun tarixli 
209/3 nömrəli “Yeni fəaliyyətə başlayan auditorlara əməli köməkliyin göstərilməsi üçün 
proqramın təkmilləşdirilməsi” qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yeni fəaliyyətə başlayan auditorlara əməli 
köməklik göstərilməsinə dair Proqrama” uyğun olaraq, 2019-cu il üzrə 16 auditor təşkilatına və 
3 sərbəst auditora əməli köməklik göstərilmiş və onlar lazımı metodik materiallarla təmin 
edilmişdir. 

“2018-ci il üzrə auditdən keçməyən məcburi audit subyektlərinin müəyyən edilməsi və 
təsnifləşdirilməsi” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə, auditor təşkilatlarının və sərbəst 
auditorların Palataya təqdim etdikləri 2019-cu ilin yarımillik hesabatları əsasında məcburi 
auditdən keçməli olan təsərrüfat subyektlərinin auditdən keçmə vəziyyəti təhlil olunmuş və 
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən Palataya təqdim edilmiş baza ilə üzləşmə 
aparılmışdır. Həmin məlumatlar Palatanın müvafiq struktur bölməsi tərəfindən xidməti istifadə 
üçün təsnifləşdirilmişdir. 

“Nazirlər Kabinetinin növbəti il üçün iş  planına dair təkliflərin verilməsi” bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədilə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 oktyabr tarixli 1627 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası”nın 
2.2-ci və 2.3-cü bəndlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-
ci il üzrə iş planına dair təkliflərin verilməsi ilə bağlı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və 
dövlətin hüquqi şəxslərinin rəhbərlərinə ünvanlanmış 2019-cu il 5 avqust tarixli 06/7 saylı 
məktubuna cavab olaraq Auditorlar Palatasının 2019-cu ilin 21 iyul tarixli məktubunda 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 oktyabr tarixli 1627 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası”nın 2.3-cü bəndinə 
uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il üçün iş planına aşağıdakı normativ hüquqi aktların 
layihələrinin daxil edilməsi təklif olunmuşdur:       

1. “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi; 

2. “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi; 

3. “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi. 

“Tənzimləyici təsirin təhlilinə dair illik planın hazırlanması və Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim olunması” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmış 
təkliflər 2019-cu il 19 aprel tarixində məktubla İqtisadiyyat Nazirliyinə göndərilmişdir.   
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“Auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə konsepsiyanın hazırlanması” bəndinə 
əsasən, konsepsiyaya dair materialın toplanması başa çatdırılmışdır. 

“Auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə konsepsiya”nın hazırlanması ilə 
əlaqədar Palata sədrinin 2019-cu il 1 may tarixli 1/23 saylı Sərəncamı ilə Auditorlar Palatasının 
sədri, professor Vahid Novruzovun rəhbərliyi ilə 10 nəfərdən ibarət aşağıdakı tərkibdə işçi qrupu 
yaradılmışdır: 

• Aqşın Əhmədov – “Business Finance and Audit” MMC-nin auditoru; 
• Camal Həsənov – “Deloitte & Touche” MMC-nin Audit və əminlik üzrə direktoru; 
• Davud Məmmədov – “Davud Mamedov” MMC-nin direktoru, auditor; 
• Elşad Hacaliyev – Sərbəst auditor; 
• Qoşqar Əhmədov – Auditdə innovasiyaların tətbiqi şöbəsinin müdiri; 
• Nihad Axundov – “NZA Audit” MMC-nin direktoru, auditor; 
• Nəcəf Talıbov – Palatanın Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə  
      komitənin sədri; 
• Rüfət Əliyev – “A Audit and Consulting” MMC-nin direktoru, auditor; 
• Səftər Vəlizadə – Sərbəst auditor; 
• Yunis Salayev – “BDO Azərbaycan” MMC-nin direktoru, auditor. 
Konsepsiyanın ilkin layihəsi müzakirə edildikdən sonra “Auditin innovativ inkişafının əsas 

istiqamətləri üzrə konsepsiya”da nəzərdə tutulan tədbirlərin tətbiqinə dair Palata sədrinin 2019-
cu il 27 noyabr tarixli 1/65 saylı Sərəncamı ilə “BDO Azərbaycan” MMC-nin direktoru, Palatanın 
Şurası yanında Auditdə innovasiyaların tətbiqi və informasiya siyasəti üzrə komitənin sədri Yunis 
Salayevin rəhbərliyi ilə 13 nəfərdən ibarət aşağıdakı tərkibdə işçi qrupu yaradılmışdır: 

• Altay Cəfərov – Sərbəst auditor, Palata Şurasının üzvü; 
• Aygün Səfərova – “Alfa-Audit” QSC-nin auditoru; 
• Əlibala Məhərrəmzadə – “Kaspian Audit Kompani” MMC-nin direktoru; 
• Fuad Əliyev – “F.N. Audit Servis” MMC-nin direktoru; 
• İlqar Vəliyev – “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan 

Respublikasındakı filialının İdarəedici partnyoru, Palata Şurasının üzvü; 
• İslam Bayramov – “MB AUDİT” MMC-nin direktoru; 
• Qoşqar Əhmədov – Auditdə innovasiyaların tətbiqi şöbəsinin müdiri; 
• Murat Karakaş – “KPMG Audit Azərbaycan” MMC-nin idarəedici partnyoru; 
• Namiq Abbaslı – “ANR Audit” MMC-nin drektoru, Palatanın Şurası yanında 

Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə komitənin 
sədri; 

• Nəcəf Talıbov – Palatanın Şurası yanında Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji 
təminatı üzrə komitənin sədri; 

• Nihad Axundov – “NZA Audit” MMC-nin direktoru, auditor; 
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• Səftər Vəlizadə – “SR Audit Solutions” MMC-nin direktoru, Palatanın Şurası yanında 
Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə komitənin 
üzvü; 

• Zamin Hüseynov – “ABAK-Az Crowe Ltd” MMC-nin direktoru, Palata Şurası yanında 
Auditor təşkilatlarının inkişafına dəstək üzrə komitənin sədri. 

Konsepsiyada nəzərdə tutlan tədbirlərin tətbiqi istiqamətində işlərin icrası davam etdirilir. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli Fərmani ilə 

təsdiq edilmiş “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə 
protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısında dəyişiklik edilməsi  barədə” 3 
iyul tarixli Fərmanı və  “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 1627 VQD 
nömrəli Qanununun tətbiqi barədə 2019-cu il 3 iyul tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar 
müvafiq şərh hazırlanmış, auditor təşkilatlarının nümayəndələrinin və sərbəst auditorların iştirakı 
ilə seminar keçirilmiş və həmin şərh Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

"Auditorlar Palatası Şurası yanında komitələrlə, audit komitələri və daxili audit qurumları 
ilə əlaqələrin qurulması və birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi" bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə 2019-cu il 1 may tarixində ictimai əhəmiyyətli qurumlarda  fəaliyyət  göstərən  audit 
komitələrinin və daxili audit bölmələrinin rəhbərlərinə Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatası ilə sıx əməkdaşlıq etmək, daxili audit qurumlarının normativ hüquqi bazasının 
təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin  artırılması məqsədilə iş birliyi təklif etmək üçün məktub və 
sorğular  hazırlanmış və 2019-cu il 10 may tarixində ictimai əhəmiyyətli qurumlarda fəaliyyət  
göstərən audit komitələrinin və daxili audit bölmələrinin rəhbərlərinə göndərilmişdir.  

“2018-ci ildə  auditor xidməti bazarının öyrənilməsinə dair keçirilmiş sosioloji  sorğunun 
nəticələrindən irəli gələn problemlərin həlli ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə” plan-
proqramın 3-cü  “Auditorların peşə məsuliyyətinin  auditor xidmətindən istifadə edənlərə və 
ictimaiyyətə şərhinin çatdırılması” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanmış 
“Auditorların peşə məsuliyyətinin auditor xidmətindən istifadə edənlərə və ictimaiyyətə  
çatdırılmasına dair” metodik vəsaitin layihəsi 2019-cu ilin 7 iyun tarixində Auditorlar Palatasında 
keçirilən “Dəyirmi masa”da  müzakirə olunduqdan sonra göstərilən irad və təkliflər nəzərə 
alınmaqla yenidən işlənib hazırlanmış və Palata Şurasının 2019-cu il 24 iyul tarixli iclasında 
müzakirə edilmiş, 312/5 nömrəli qərarı ilə bəyənilmiş və Palatanın internet səhifəsində və sosial 
şəbəkələrində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir.  

Palatanın 2019-cu il üzrə iş planının “Beynəlxalq Audit Standartlarının 2017-ci il 
versiyasının II cildinin tərcüməsi və redaktəsi” bəndinin icrası ilə əlaqədar Redaksiya heyəti 
tərəfindən BAS-ın 2017-ci il versiyasının ll cildinin tərcüməsinin peşə redaktəsi və korrektəsi tam 
başa çatdırılmış və 374 səhifədən ibarət materiallar baxılmaq və nəşr etdirilməsi məqsədilə 
2019-cu ilin 15 avqust tarixində Palatanın rəhbərliyinə təqdim edilmiş və həmin məsələlərin 
müzakirəsi Palata Şurasının növbəti iclasının gündəliyinə daxil edilmişdir. Palata Şurasının 
“Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş Beynəlxalq Audit Standartlarının 2017-ci il versiyasının II 
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cildinin tətbiqi barədə” 2019-cu ilin 31 oktyabr tarixli 313/6 saylı qərarı ilə Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara 
tapşırılmışdır ki, 2020-ci ilin 1 yanvar tarixindən BAS-ın 2017-ci il versiyasının II cildində olan 
standartlar tətbiq edilsin. Həmin Beynəlxalq Audit Standartlarının mətni Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

 Palatanın 2019-cu il üzrə iş planının “Kiçik və orta müəssisələr üçün  Beynəlxalq Audit 
Standartlarının tərcüməsi və redaktəsi” bəndinin icrası ilə əlaqədar Redaksiya heyəti tərəfindən 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş “Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit 
Standartlarının tətbiqinə dair Təlimat”ın 2018-ci il versiyasının redaktəsi və korrektəsi başa 
catdırılmış və hal-hazırda həmin Təlimatın nəşri və tətbiqi istiqamətində işlər davam etdirilir. 

 
 

IV. AUDİTOR TƏŞKİLATLARI VƏ SƏRBƏST AUDİTORLARIN  
2019-CU İLİN YEKUNU ÜZRƏ   FƏALİYYƏTINƏ  

DAİR İCMAL-TƏHLİL 
 

2019-cu il ərzində 57 sərbəst auditorun və 123 auditor təşkilatının (o cümlədən 2 xarici 
auditor təşkilatının filial və nümayəndəliyi və 15 xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə 
edən auditor təşkilatı)  auditor fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ olmuşdur. 

2019-cu il ərzində auditor fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ verən 13 auditor təşkilatı 
öz ərizələrinə, 4-ü isə Şura qərarına əsasən icazələri müvəqqəti olaraq  dayandırılmışdır. 2019-
cu il ərzində auditor fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ verən 29 auditor təşkilatına və 3 sərbəst 
auditora icazə verilmişdir. 

 
2019-cu il üzrə bağlanmış müqavilələr  

 2019-cu il üzrə 57 sərbəst auditor və 123 auditor təşkilatı tərəfindən Auditorlar Palatasına 
öz fəaliyyətlərinə dair hesabatlar təqdim edilmişdir. Təqdim edilmiş hesabatlara əsasən 
müəyyən edilmişdir ki, hesabat dövründə təsərrüfat subyektləri ilə 73,1 mln. manat məbləğində 
6451 müqavilə bağlanmışdır. Bağlanmış müqavilələrdə böyük dördlük üzrə xüsusi çəkisi sayına 
görə 11,92% və məbləğinə görə 64,03%, xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən 
auditor təşkilatları üzrə sayına görə 8,37% və məbləğinə görə 18,48%, yerli auditor təşkilatları 
üzrə sayına görə 58,13% və məbləğinə görə 14,00%, sərbəst auditorlar üzrə sayına görə 
21,58% və məbləğinə görə 3,49% təşkil etmişdir.      

 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bağlanmış müqavilələrin sayı 4517-dən 6451-
ə qədər, yəni 1934 ədəd və ya 42,82% artmış, məbləği isə 74,6 mln. manatdan 73,1 mln. manata 
qədər, yəni 1,5 mln. manat və ya 2,0 % azalmışdır (Diaqram 1-2). 
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Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2018-2019-cu illər üzrə  
bağlanmış müqavilələrin  sayı      

 

 
Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2018-2019 cu illər  üzrə bağlanmış 

müqavilələrin  məbləğləri (mln. manatla) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2019

4517
6451

Diaqram 1

2018

2019

74,6

73,1

Diaqram 2
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O cümlədən: 
- Böyük dördlük üzrə müqavilələrin sayı 666-dan 769-a qədər, yəni 103 ədəd və ya 15,46 

%, məbləği 41,2 mln. manatdan 46,8 mln. manata qədər, yəni 5,6 mln. manat və ya 13,60% 
artmışdır; 

- Xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 
müqavilələrin sayı 505-dən 540-ə qədər, yəni 35 ədəd və ya 6,93% artmış, məbləği 24,8 mln. 
manatdan 13,5 mln. manata qədər, yəni 11,3 mln. manat və ya 45,6% azalmışdır; 

- Yerli auditor təşkilatları üzrə müqavilələrin sayı 1844-dən 3750-ə qədər, yəni 1906 ədəd 
və ya 103,36%, məbləği isə 5,3 mln. manatdan 10,2 mln. manata qədər, yəni 4,9 mln. manat və 
ya 92,45% artmışdır; 

- Sərbəst auditorlar üzrə müqavilələrin sayı 1502-dən 1392-ə qədər, yəni 110 ədəd və ya 
7,32%, məbləği isə 3,3 mln. manatdan 2,6 mln. manata qədər, yəni 0,7 mln. manat və ya 21,21% 
azalmışdır (Diaqram 3-4). 

Auditor təşkilatları  və sərbəst auditorlar tərəfindən 2018-2019-cu illər                              
üzrə bağlanmış müqavilələrin sayı 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Böyük dördlük Xarici hüquqi 
şəxslərin ticarət 

nişanından istifadə 
edən auditor 

təşkilatları

Yerli auditor 
təşkilatları

Sərbəst auditorlar

666 505

1844
1502

769 540

3750

1392

Diaqram 3

2018 2019
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Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən 2018-2019-cu illər                                     
üzrə bağlanmış müqavilələrin məbləği (mln. manatla) 

 
 

2019-cu  il üzrə yerinə yetirilmiş müqavilələr 
2019-cu il ərzində bağlanmış müqavilələrdən 59,5 mln. manat məbləğində 5205-i yerinə 

yetirilmişdir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, 2018-ci il ilə müqayisədə yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı 

3943-dən 5205-ə qədər, yəni 1262 ədəd və ya 32,0%, məbləği 59,4 mln. manatdan 59,5 mln. 
manata qədər, yəni 0,1 mln. manat və ya 0,2% artmış, orta məbləği isə 15,1 min manatdan 11,4 
min manata qədər, yəni 3,7 min manat və ya 24,5% azalmışdır (Diaqram 5-6). 

 
Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2018-2019-cu illər üzrə                                        

yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı                                 

 

Böyük dördlük
Xarici hüquqi 

ş.n.a təşkilatları Yerli auditor 
təşkilatları Sərbəst 

auditorlar

41,2

24,8

5,3
3,3

46,8

13,5
10,2

2,6

Diaqram 4
2018 2019

2018

2019

3943

5205

Diaqram 5
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Auditor xidmətinin göstərilməsinə dair 2018-2019-cu illər üzrə                                      
yerinə yetirilmiş müqavilələrin məbləği  (mln. manatla) 

 
 
 

O cümlədən: 
- Böyük dördlük üzrə yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı 563-dən 677-yə qədər, yəni 114 

ədəd və ya 20,25%, məbləği 35,2 mln. manatdan 41,4 mln. manata qədər, yəni 6,2 mln.  manat 
və ya 17,6% artmış, orta məbləğ isə 62,6 min manatdan 61,2 min manata qədər, yəni 1,4 min 
manat və ya 2,23% azalmışdır; 

- Xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə yerinə 
yetirilmiş müqavilələrin sayı 347-dən 380-ə qədər, yəni 33 ədəd və ya 9,51% artmış, məbləği 
16,6 mln. manatdan 7,6 mln. manata qədər, yəni 9,1 mln. manat və ya 54,81%, orta məbləğ isə 
48,0 min manatdan 20,0 min manata qədər, yəni 28,0 min manat və ya 58,33% azalmışdır; 

- Yerli auditor təşkilatları üzrə yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı 1715-dən 2948-ə qədər, 
yəni 1233 ədəd və ya 71,9%, məbləği 4,6 mln. manatdan 8,3 mln. manata qədər, yəni 3,7 mln. 
manat və ya 80,43%, orta məbləğ isə 2,7 min manatdan 2,8 min manata qədər, yəni 0,1 min 
manat və ya 3,7% artmışdır; 

- Sərbəst auditorlar üzrə yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı 1318-dən 1200-ə qədər, yəni 
118 ədəd və ya 8,95%, məbləği 2,9 mln. manatdan 2,3 mln. manata qədər, yəni 0,6 mln manat 
və ya 23,3%, orta məbləğ isə 2,2 min manatdan 1,9 min manata qədər, yəni 0,3 min manat və 
ya 13,63% azalmışdır (Diaqram 7-8). 

 
 
 
 
 
 

59,4

59,5

Diaqram 6
2018 2019
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Auditor təşkilatları  və sərbəst auditorlar tərəfindən 2018-2019-cu illər                         
üzrə yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayı 

 
 

 
 

Auditor təşkilatları  və sərbəst auditorlar tərəfindən 2018-2019-cu illər                                      
üzrə yerinə yetirilmiş müqavilələrin məbləği (mln. manatla)            

 
 
 

Böyük dördlük Xarici hüquqi 
şəxslərin ticarət 

nişanından istifadə 
edən auditor 

təşkilatları

Yerli auditor 
təşkilatları

Sərbəst auditorlar

563 347

1715
1318

677 380

2948

1200

Diaqram 7
2018 2019

Böyük dördlük Xarici hüquqi 
şəxslərin ticarət 

nişanından istifadə 
edən auditor 

təşkilatları

Yerli auditor 
təşkilatları

Sərbəst auditorlar

35,2

16,6

4,6 2,9

41,4

7,6
8,3

2,3

Diaqram 8
2018 2019
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2019-cu il ərzində auditor xidməti növləri üzrə 
 yerinə yetirilmiş müqavilələr 

   2019-cu 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) auditor xidmətinin növlərinə görə yerinə yetirilmiş müqavilələr: 

- böyük dördlük üzrə 201 ədəd MHA, məbləği 25,9 mln. manat; 3 ədəd VHA, məbləği 66,5 
min manat; 50 ədəd MUX, məbləği 910,0 min manat; 26 ədəd MX, məbləği 1,0 mln. manat; 268 
ədəd DX, məbləği 3,9 mln. manat; 

- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 279 ədəd 
MHA, məbləği 5,3 mln. manat; 1 ədəd VHA, məbləği 4,0 min manat; 33 ədəd ƏQA, məbləği 
446,0 min manat; 42 ədəd MUX, məbləği 1,1 mln. manat; 19 ədəd MX, məbləği 567,0 min 
manat; 4 ədəd SDOSA, məbləği 133,0 min manat; 3 ədəd DX, məbləği 6,7 min manat; 

- yerli auditor təşkilatları üzrə 2278 ədəd MHA, məbləği 4,5 mln. manat; 123 ədəd NKA, 
məbləği 258,0 min manat; 31 ədəd VHA, məbləği 102,0 min manat; 90 ədəd ƏQA, məbləği 
425,0 min manat; 215 ədəd MUX, məbləği 1,6 mln. manat; 72 ədəd MX, məbləği 929,0 min 
manat; 21 ədəd SDOSA, məbləği 22,5 min manat; 113 ədəd DX, məbləği 451,0 mıin  manat; 

- sərbəst auditorlar üzrə 987 ədəd MHA, məbləği 1,7 mln. manat; 45 ədəd NKA, məbləği 
107,0 min manat; 8 ədəd VHA, məbləği 43,4  min manat; 88 ədəd ƏQA, məbləği 113,0 min 
manat; 5 ədəd MUX, məbləği 21,0 min manat; 24 ədəd MX, məbləği 158,0 min manat; 4 ədəd 
SDOSA, məbləği 7,0 min manat; 48 ədəd DX, məbləği 135,0 min manat (Diaqram 9-10). 
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2019-cu il üzrə göstərilmiş auditor xidməti növlərinin sayı 

 
 
 

 
2019-cu il üzrə göstərilmiş auditor xidməti növlərinin məbləği (mln. manatla) 

                       
 
 
 
 
 
 

MHA NKA VHA ƏQA MUX MX SDOSA DX

3745

168 43 211 312 141 29
432

Diaqram 9
2019

MHA NKA VHA ƏQA MUX MX SDOSA DX

37,4

0,36 0,21 0,37
3,6 2,7

0,2

4,5

Diaqram 10
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2019-cu il üzrə ləğv olunmuş müqavilələr 
2019-cu il ərzində mövcud müqavilələrdən 926,0 min manat məbləğində 356-sı ləğv  

edilmişdir. 
   O cümlədən: 
- böyük dördlük üzrə  703,0 min manat dəyərində 10-u; 
- xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 158,0 

min manat dəyərində 3-ü; 
- yerli auditor təşkilatları üzrə 61,6 min manat dəyərində 335-i; 
- sərbəst auditorlar üzrə 4,1 min manat dəyərində 8-i ləğv edilmişdir. 
 

2019-cu il üzrə yerinə yetirilməmiş müqavilələr 
2019-cu il ərzində mövcud müqavilələrdən 13,6 mln.manat məbləğində  869-u yerinə 

yetirilməmişdir. 
O cümlədən: 
- Böyük dördlük üzrə 5,1 mln. manat dəyərində 82-i; 
- Xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən auditor təşkilatları üzrə 5,8 mln. 

manat dəyərində 157-si; 
- Yerli auditor təşkilatları üzrə 1,9 mln. manat dəyərində 462-i; 
- Sərbəst auditorlar üzrə 262,0 min manat dəyərində 168-i yerinə yetirilməmişdir. 
Yerinə yetirilməmiş 865 müqavilədən 560 müqavilə cari il ərzində bağlanmış və icrası 

2020-ci ilin I yarımilliyində başa çatacaq, 105 müqavilə məbləğinin tam ödənilməməsi ilə bağlı 
başa çatmamış, 15 müqavilə başqa təşkilat tərəfindən təkrar müqavilə bağlanılması səbəbi ilə 
yerinə yetirilməmiş, 185 müqavilə üçün isə  heç bir səbəb göstərilməmişdir. 

 
Məcburi və könüllü audit subyektləri üzrə yerinə yetirilmiş müqavilələr 

2019-cu il  ərzində yerinə yetirilmiş 5205 müqavilədən 3745-i məcburi auditin subyekti, 
1460-ı isə könüllü auditin subyekti olmuşdur. Bu da uyğun olaraq 71,95% və 28,05% təşkil  
etmişdir.(Diaqram 11).  

2019-cu il üzrə 46282,00  məcburi audit obyektindən 3745-i (8,09%) auditdən keçmişdir 
(Cədvəl 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 



Cədvəl 1.   

                                 
Məcburi audit 
subyektlərinin 

təşkilati-hüquqi 
forması 

Respublika üzrə 
məcburi audit 

subyektlərinin sayı 

2019-cu il üzrə 
məcburi auditdən 
keçən təsərrüfat 

subyektlərinin sayı 

auditdən 
keçmə %-i  

2018-ci il üzrə 
məcburi auditdən 
keçən təsərrüfat 
subyektlərinin 

sayı 

auditdən 
keçmə %-i  

2018-2019 
illər 

artım (+), 
azalma (-) 

(%-lə)  

Səhmdar 
cəmiyyətləri 

1163 556 47.80% 456 39.21% 8.59% 

Məhdud 
məsuliyyətli 
cəmiyyətlər 

43408 
1686 

 
3.88% 1635    3.77%  0.11% 

Bələdiyyələr 1604 1436 89.53% 980 61.1% 28.43% 

Banklar 30 30 100% 30 100% 0% 

Sığorta təşkilatları 22 22 100% 22 100% 0% 

Siyasi partiyalar 55 15 27.27% 19 25,4% 1.87 

CƏMİ 46282 3745 8.09% 3142 6.79% 1.3% 

 
 

2019-cu iI ərzində icra olunmuş müqavilələrin  
məcburi və könüllü audit subyektləri üzrə müqayisəsi  

 
 

 
 
 

28%

72%

Diaqram 11

könüllü audit subyektləri

məcburi audit subyektləri
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Yerinə yetirilmiş müqavilələr üzrə verilmiş rəylər 
2019-cu il ərzində yerinə yetirilmiş müqavilələr üzrə aparılan auditlərin nəticələrinə dair 

verilmiş rəylərin növləri üzrə təhlil nəticəsində aşağıdakı cədvəldə qeyd olunmuşdur       (Cədvəl 
2). 

Cədvəl 2. 
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 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Böyük dördlük üzrə 269 326 13 19 1 0 0 3 

Xarici hüquqi şəxslərin 
ticarət nişanından 

istifadə edən auditor 
təşkilatları üzrə 

225 285 13 14 0 0 1 0 

Yerli auditor təşkilatları 
üzrə 

894 2143 185 379 26 47 0 13 

Sərbəst auditorlar üzrə 1118 942 123 499 7 65 0 22 

CƏMİ 2506 3696 334 911 34 112 1 38 
 
 
 

V. ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİNATI VƏ KORRUPSİYAYA QARŞI 
MÜBARİZƏ 

 
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017 – 
2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” üzrə:  

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017–2019-cu illər üçün Milli 
Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası ilə bağlı ətraflı məlumatlar bu hesabatın III 
“Auditorlar Palatasının dövlət proqramlarında iştirakı” bölməsində verilmişdir (səh 6-9).  

Auditorlar Palatasının şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində 
səlahiyyətli dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq əlaqələri dövlət sifarişləri formasında 2019-cu ildə də 
davam etdirilmişdir. Belə ki, həmin orqanlardan daxil olmuş 23 müraciət əsasında yoxlamaların 
aparılmasına sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının nümayəndələri cəlb olunmuş, başa 
çatmış yoxlamaların nəticələrinə dair tərtib olunmuş materialların aidiyyatı orqanlara təqdim 
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edilməsi təmin olunmuşdur. Bu müraciətlər Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğundan, 
Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsindən, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsindən, 
Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsindən, Azərbaycan 
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsindən, Bakı şəhəri Yasamal 
Rayon Məhkəməsindən, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsindən, Bakı şəhəri 
Nərimanov Rayon İcra və Probasiya şöbəsindən, Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsindən, 
Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikası Gəncə Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikası Göyçay rayon İcra Hakimiyyətindən, Gəncə şəhəri 
Nizami Rayon Məhkəməsindən, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Cəlilabad Rayon 
Polis Şöbəsindən, Azərbaycan Respublikası Şəmkir Rayon Məhkəməsindən daxil olmuşdur.  

2019-cu il 15 yanvar tarixində korrupsiya hüquqpozmalarına, cinayət yolu ilə əldə edilmiş 
pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə sahəsində Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası və Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası arasında Əməkdaşlıq Sazişi imzalanmışdır. 

 
 

VI. AUDİTOR XİDMƏTİNİN KEYFİYYƏTİNƏ KƏNAR NƏZARƏT 
 
Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 27 dekabr tarixli 307/6 saylı qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə 
kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2019-cu il üçün Plan-Qrafik”ə əsasən Auditorlar 
Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin müfəttişləri tərəfindən 2019-cu 
ildə 30 auditor təşkilatının (o cümlədən, 7 auditor təşkilatının plandankənar) və 19 sərbəst 
auditorun (o cümlədən, 3 sərbəst auditorun plandankənar) apardıqları auditlərin keyfiyyətinin 
Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə uyğunluğu yoxlanılmışdır.  

Aparılan yoxlamaların nəticələri Palatanın Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə 
komitədə, bəziləri isə Palatanın Şurasında baxılmış və müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir. 

Auditorlar Palatasının və Palata Şurasının iş planlarına uyğun olaraq, Auditin keyfiyyətinə 
kənar nəzarət sahəsində 2019-cu il üzrə aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

- Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 27 dekabr tarixli 307/6 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə 
kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2019-cu il üçün Plan-qrafik”ə əsasən 2019-cu il ərzində 
aparılan araşdırmanın nəticələrinə dair hazırlanmış İcmal-təhlil baxılmaq üçün Palatanın 
rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

- “Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlər üçün kursun tədris proqramı” ilə əlaqədar olaraq 
Ernst  & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə 2019-cu il 10-18 
iyun tarixlərində seminar keçirilmiş və Palatanın internet səhifəsində işıqlandırılmışdır.  
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- Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 30 sentyabr tarixli 279/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
olunmuş “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə 
Qaydalar”a uyğun olaraq, Palata Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin 
müfəttişlərinin siyahısının təsdiqi barədə qərar layihəsi baxılmaq üçün 2019-cu il 14 fevral 
tarixində rəhbərliyə təqdim olunmuş və Şuranın 2019-cu il 22 fevral tarixli 308/5 saylı qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir. 

- Palata Şurasının 2016-cı il 30 sentyabr tarixli 279/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş 
“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə Qaydalar”a 
bəzi dəyişiklik edilməsi barədə təkliflər 2019-cu il 18 fevral tarixində Palatanın rəhbərliyinə 
təqdim olunmuşdur.   

- Palata Şurasının 2018-ci il 27 dekabr tarixli 307/6 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə kənar 
nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2019-cu il üçün Plan-qrafik”ə əsasən 2 auditor təşkilatının və 
1 sərbəst auditorun apardıqları auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq Audit Standartlarının 
tələblərinə uyğunluğunun araşdırılmasının nəticələri müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədilə 
Şurada müzakirə olunmaq üçün 2019-cu il 29 oktyabr tarixində Palatanın rəhbərliyinə təqdim 
edilmişdir.  

- Palata Şurasının “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında 
Keyfiyyətə nəzarət üzrə və Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə komitələrin 2019-cu 
il 14 noyabr tarixli birgə iclasının 4 nömrəli protokolunun müzakirəsi barədə” 2019-cu il 11 dekabr 
tarixli 315/1 nömrəli  və “Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin 
2019-cu il 29 oktyabr tarixində keçirilmiş iclasının yekunu barədə” 315/2 nömrəli qərarlarından 
irəli gələn müddəalarına əsaslanaraq 11 auditor təşkilatının rəhbərlərinə, eləcə də 5 sərbəst 
auditora xəbərdarlıq məktubları göndərilmişdir. 

- “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə 
kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2020-ci il üçün Plan-qrafik”in layihəsi və “Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatası Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin 
müfəttişlərinin siyahısının təsdiqi” barədə qərar layihələri hazırlanmış və Şurada müzakirə 
olunmaq üçün 2019-cu il 25 dekabr tarixində Palatanın rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. Həmin 
qərar layihələri 2019-cu il 28 dekabr tarixində Palatanın Şurasında müzakirə olunmuş, müvafiq 
olaraq 316/2 və 316/3 nömrəli qərarları ilə təsdiq edilmişdir. 

- “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası  yanında Keyfiyyətə nəzarət 
üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısının  təsdiq edilməsi barədə" 2019-cu il 28 dekabr tarixli 
316/2 nömrəli və “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış 
auditlərin  keyfiyyətinin monitorinqinin həyata keçirilməsi üzrə 2020-ci il üçün Plan-qrafik”in 
təsdiq edilməsi barədə" 316/3 nömrəli  qərarları Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir. 

- Palata sədrinin “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası ilə Rusiya Federasiyasının 
Özünütənzimləyən auditorlar təşkilatı olan “Содружество” Assosiasiyası arasında imzalanmış 
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əməkdaşlıq haqqında sazişin müddəalarından irəli gələn məsələlərin icrası barədə” 2019-cu il 
22 iyul tarixli 1/48 nömrəli Sərəncamına uygun olaraq, Əməkdaşlıq haqqında sazişin 2-ci 
bəndində nəzərdə tutulan müddəalardan irəli gələn məsələlərin icrası barədə təklif hazırlanmış 
və 2019-cu il 21 avqust tarixində Auditorlar Palatasının rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. 

- Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə 
nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2019-cu ilin 9 ayı ərzində aparılmış araşdırmanın  nəticələrinə 
dair tərtib edilmiş İcmal 2019-cu il 29 oktyabr tarixində Palatanın Şurasında müzakirə edilmiş, 
315/2 nömrəli qərarı ilə qəbul edimiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

 
 

VII. 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 2019-cu və 2020-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.  

Auditorlar Palatasının İmtahan Komissiyası və Kadr hazırlığı şöbəsi tərəfindən auditor 
fəaliyyəti  ilə məşğul olmaq hüququ verən lisenziyalarının (icazələrin) qüvvədəolma müddətinin 
başa çatması ilə əlaqədar bir qrup auditorlara və auditor adı almaq üçün yeni müraciət etmiş 
şəxslərə 2019-cu il 20 aprel tarixində I pillə və 27 aprel tarixində  isə II pillə üzrə imtahanlar təşkil 
edilmişdir. İmtahanların nəticələrinə görə 10 nəfər yeni auditor adı almaq üçün imtahanda iştirak 
etmiş şəxs müvəffəq nəticə əldə etmişdir.  

Növbəti imtahanlar 2019-cu il 22 iyun tarixində I pillə və 29 iyun tarixində isə II pillə üzrə 
təşkil edilmişdir. İmtahanın nəticələrinə görə icazəsinin müddəti başa çatmış 5 nəfər iştirak 
etməmiş, 6 nəfərin icazəsinin müddəti başa çatmış, 3 nəfər isə yeni auditor adı almaq üçün 
imtahanda iştirak etmiş və hər biri müvəffəq nəticə əldə etmişdir. Növbəti imtahanlar 2019-cu il 
14 dekabr tarixində I pillə üzrə və 21 dekabr tarixində II pillə üzrə təşkil edilmişdir. Bu 
imtahanlarda auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazəsinin müddəti bitən 6 nəfər,  yeni 
auditor adı almaq istəyən şəxslər 13 nəfər sənəd təqdim etmişdir. İmtahanın nəticələrinə görə 2 
nəfər imtahanda iştirak etməmiş, 1 nəfər qeyri-müvəffəq bal, 16 nəfər isə imtahandan müvəffəq 
bal toplamışdır. 
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Auditorların  ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi 
Palatanın Kadr hazırlığı şöbəsi tərəfindən 2019-cu il üzrə auditorların ixtisasartırma 

kurslarının tədris proqramının layihəsi hazırlanmış və Palata Şurasının 2019-cu il 12 iyun 
tarixində 301/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Palatanın 2019-cu il üzrə iş planına uyğun olaraq təsdiq edilmiş siyahı üzrə I, II və III qrup 
auditorların ixtisasartırma kurslarında iştirak edilməsi ilə bağlı onlara 2019-cu il 22 avqust 
tarixində elektron xəbərdarlıq məktubları göndərilmişdir. I, II və III qrup 97 nəfər auditorlara 2019-
cu il 2 sentyabr tarixindən 26 sentyabr tarixinədək ixtisasartırma kursları təşkil edilmişdir. 
Kursların nəticələrinə dair 2019-cu il 28 sentyabr tarixində test imtahanı  keçirilmişdir. 65 nəfər 
imtahandan müvəffəq, 3 nəfər isə qeyri müvəffəq bal toplamışdır. Test imtahanını müvəffəq 
nəticə göstərənlərə sertifikatlar təqdim olunmuşdur. 

Həmin bəndə müvafiq olaraq 2019-ci il 30 sentyabr  tarixindən 25 oktyabr tarixinədək IV, 
V, VI qrup auditorlar üçün  ixtisasartırma kursu təşkil edilmişdir. 2019-cu il 26 oktyabr tarixində 
kursların nəticələrinə dair test imtahanı keçirilmişdir. 75 nəfər imtahandan müvəffəq, 6 nəfər isə 
qeyri-müvəffəq bal toplamışdır. Test imtahanını müvəffəq nəticə göstərənlərə sertifikatlar təqdim 
olunmuşdur. 

 
Auditorların assistent və audit mütəxəssisləri üçün 

ixtisasartırma kurslarının təşkili 
Palatanın 2019-cu il üzrə iş planının “Auditor təşkilatlarının əməkdaşları (assistentlər, 

mütəxəssislər) üçün ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi” bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə, Kadr hazırlığı şöbəsi tərəfindən I qrup üzrə 2019-cu il 27 may tarixində auditor 
təşkilatlarının elektron poçt ünvanlarına məktublar göndərilmişdir. 2019-cu il 24 iyun - 15 iyul 
tarixlərində kurs keçirilmişdir. Kursda ümumi olaraq 17 nəfər assistent iştirak etmişdir. II qrup 
üzrə isə 2019-cu il 5 noyabr tarixində auditor təşkilatlarının elektron poçt ünvanlarına məktublar 
göndərilmişdir. 2019-cu il 25 noyabr – 13 dekabr tarixlərində kurs keçirilmişdir. Kursda ümumi 
olaraq 13 nəfər assistent iştirak etmişdir. Sonda iştirak edən şəxslərə dinləyici sertifikatı təqdim 
edilmişdir. 

 
Daxili auditor  kurslarının  keçirilməsi 

Palatanın 2019-cu il üzrə iş planının “Auditorlar Palatasında ödənişli kursların təşkili”  
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə, Kadr hazırlığı şöbəsi tərəfindən “Təşkilatlarda Daxili 
nəzarətin qurulması və struktur vahidləri (idarə və şöbə) üzrə auditin təşkili" proqramı əsasında 
növbəti daxili auditor kadrlarının hazırlanması üzrə kursların keçirilməsi ilə əlaqədar 
müəssisələrin elektron poçt ünvanlarına məktublar göndərilmiş və olunan müraciətlər üzrə 2019-
cu il 10 iyun - 5 iyul tarixlərində 6 nəfər müraciət etmiş şəxsə, 25 iyun – 24 iyul tarixlərində isə 7 
nəfər müraciət etmiş şəxsə kurslar keçirilmişdir. “Daxili auditin planlaşdırılması” proqramı 
əsasında isə 2019-cu il 8 iyul – 18 avqust tarixlərində 7 nəfər müraciət etmiş şəxsə kurslar 
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keçirilmişdir. Kursların sonunda iştirakçıların bilik səviyyəsinin yoxlanması üçün imtahan 
keçirilmiş və 19 nəfər imtahanı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 

 
Auditorlar Palatasının kadr hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq etdiyi qurumlarla 

və ali təhsil müəssisələri ilə birgə gördüyü işlər 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə İmtiyazlı Sertifikatlı Mühasiblər 

Assosiasiyasının (ACCA) Ukrayna, Belarus və Qafqaz ölkələri üzrə rəhbərliyinin 2019-cu il 22 
aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında işgüzar görüşü 
keçirilmişdir. 

 Keçirilmiş görüşdə Auditorlar Palatasının sədri, Palata sədrinin müşaviri, Palatanın 
Şurası yanında Elm və auditin metodoloji təminatı üzrə komitənin sədri və Auditorlar 
Palatasının üzvləri olan 2 auditor və İmtiyazlı Sertifikatlı Mühasiblər Assosiasiyasının (ACCA) 
Ukrayna, Belarus və Qafqaz ölkələri üzrə rəhbəri xanım Janetta Onişuk, həmin qurumun 
Regional inkişaf meneceri xanım Viktoriya Volotovska iştirak etmiş və onlar arasında 
aşağıdakı məsələlər üzrə müzakirələr aparılmışdır: 

1.  Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə İmtiyazlı Sertifikatlı Mühasiblər 
Assosiasiyası (ACCA)  arasında 2007-ci il 20 iyun tarixində imzalanmış əməkdaşlıq haqqında 
"Anlaşma Memorandumu"nun yenilənməsi; 

2. “Kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə - iqtisadi inkişafın mühüm amili kimi” 
mövzusunda 2019-cu ilin 13 sentyabr tarixində keçiriləcək beynəlxalq elmi-praktik konfransda 
ACCA-in nümayəndələrinin iştirakı və məruzə ilə çıxış etmələri; 

3. Azərbaycanda İmtiyazlı Sertifikatlı Mühasiblər Assosiasiyasının tədris materialları 
üzrə ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi vəziyyəti; 

4. Azərbaycanda auditor adı almaq üçün tələb olunan prosedurlar və şərtlər. 
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VIII. KONFRANSLAR, SİMPOZİUMLAR, SEMINARLAR VƏ DİGƏR 
TƏDBİRLƏR 

 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında 2019-cu ilin 16 yanvar 

tarixində  “dəyirmi masa” təşkil olunmuşdur 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında 2019-cu il 16 yanvar tarixində 

növbəti  “dəyirmi masa” təşkil olunmuşdur. “Dəyirmi masa”da Hüquqi təminat və 

standartlaşdırma idarəsinin rəisi Elnur İbrahimov və Auditorlar Palatasının Qanunvericilik və 

hüquqi məsələlər üzrə komitəsinin sədri Elçin Qurbanov tərəfindən təqdim edilmiş  “Auditor 

təşkilatları və sərbəst auditorların müflisləşmə zamanı aparılan audit işinin təşkili üzrə Metodik 

Göstərişlər”in layihəsi  və Korrupsiyaya, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə 

komitənin sədri, sərbəst auditor Üzeyir Fətiyev tərəfindən təqdim edilmiş “Dələduzluq risklərinin 

qiymətləndirilməsi üzrə metodik vəsait”in layihəsi məruzə olunmuşdur . Məruzələr ətrafında 

geniş müzakirələr aparılmış və layihələrə  dair “dəyirmi masa” iştirakçıları tərəfindən konkret 

təkliflər verilmişdir. Sonda təkliflər  və iradlar nəzərə alınmaqla hər 2 sənədin  yenidən işlənilib 

təkmilləşdirilməklə təqdim olunması tövsiyə edilmişdir. 

 

“Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar üçün hazırlanmış auditin aparılmasına 
dair tövsiyələr”in təqdimatına dair seminar keçirilmişdir  

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasında 2019-cu il 8 fevral tarixində “Auditor 
təşkilatları və sərbəst auditorlar üçün hazırlanmış auditin aparılmasına dair tövsiyələr”in 
təqdimatına dair seminar keçirilmişdir. 

 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında 2019-cu il 27 fevral tarixində 

“dəyirmi masa” təşkil olunmuşdur 
“Dəyirmi masa”da Hüquqi təminat və standartlaşdırma idarəsinin rəisi Elnur İbrahimov və 

Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov tərəfindən 

təqdim edilmiş  "İctimai əhəmiyyətli qurumlarda və publik hüquqi şəxslərdə maliyyə 

hesabatlarının auditini aparan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara qarşı xüsusi tələblər”in 

layihəsi, sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov tərəfindən təqdim edilmiş 

“Publik hüquqi şəxslərdə  maliyyə hesabatlarının auditi üzrə metodik göstəriş”in layihəsi və 

Hüquqi təminat və standartlaşdırma idarəsinin rəisi Elnur İbrahimov tərəfindən təqdim edilmiş 

“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 5-ci maddəsinə 

dəyişikliklər edilməsinə dair hazırlanmış layihə məruzə olunmuşdur. Məruzələr ətrafında geniş 

müzakirələr aparılmış və layihələrə  dair “dəyirmi masa” üzvləri və iştirakçılar tərəfindən konkret 
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təkliflər verilmişdir. Sonda təkliflər  və iradlar nəzərə alınmaqla hər 3 sənədin yenidən işlənilib 

təkmilləşdirilməklə Auditorlar Palatası Şurasının müzakirəsinə  təqdim olunması qərara 

alınmışdır. 

 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında 2019-cu il 22 aprel tarixində 
“dəyirmi masa” təşkil olunmuşdur 

“Dəyirmi masa”da  Palatanın Kadr hazırlığı şöbəsinin müdiri Elmira Behbudova 

tərəfindən təqdim edilmiş  “Auditorların ixtisasartırma kurslarının təşkili üzrə yeni qaydalar”ın 

layihəsi və Palatanın İcraçı direktoru, Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinin müdiri Səbuhi 

Gülməmmədov və Maliyyə və təşkilati-tekniki təminat idarəsinin rəisi Vəli Rəhimov tərəfindən 

təqdim edilmiş “Auditi aparılan təsərrüfat subyektinin yeni və əvvəlki auditorlarının qarşılıqlı 

münasibət və hərəkətlərinə dair metodik vəsait”in layihəsi məruzə olunmuşdur. Məruzələr 

ətrafında geniş müzakirələr aparılmış və layihələrə  dair “dəyirmi masa” üzvləri və iştirakçılar 

tərəfindən konkret təkliflər verilmişdir. Sonda təkliflər  və iradlar nəzərə alınmaqla “Auditi 

aparılan təsərrüfat subyektinin yeni və əvvəlki auditorlarının qarşılıqlı münasibət və hərəkətlərinə 

dair metodik vəsait”in layihəsinin təkmilləşdirilməsi və “Auditorların ixtisasartırma kurslarının 

təşkili üzrə yeni qaydalar”ın layihəsinin yenidən işlənilib  Auditorlar Palatası Şurasının 

müzakirəsinə  təqdim olunması qərara alınmışdır. 

 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasında 2019-cu il 7 iyun tarixində 
“Dəyirmi masa” təşkil olunmuşdur 

“Dəyirmi masa”da  Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramov tərəfindən 

təqdim edilmiş “Auditorların və auditor təşkilatlarının müstəqilliyi haqqında” Qaydaların 

layihəsinin və “Auditorların peşə məsuliyyətinin auditor xidmətindən istifadə edənlərə və 

ictimaiyyətə şərhinin çatdırılmasına dair  metodik  vəsait”in layihəsinin müzakirəsi keçirilmişdir. 

Palatanın İcraçı direktoru, Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinin müdiri Səbuhi 

Gülməmmədov və Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə komitənin sədri Elçin 

Qurbanov tərəfindən təqdim edilmiş “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 

əməkdaşlarının (vəzifəli şəxslərin) xüsusi hesabatı barədə Qayda və hesabat forması”nın 

layihəsi məruzə olunmuşdur. Məruzələr ətrafında geniş müzakirələr aparılmış və layihələrə  dair 

“dəyirmi masa” üzvləri və iştirakçılar tərəfindən konkret təkliflər verilmişdir. Sonda təkliflər  və 

iradlar nəzərə alınmaqla hər 3 sənədin layihəsinin yenidən işlənilib  Auditorlar Palatası Şurasının 

müzakirəsinə  təqdim olunması qərara alınmışdır.  
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“Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi sahəsində 
qanunvericiliyin və beynəlxalq standartların tətbiqi” mövzusunda 

təlimlər keçirmişdir 
Ölkə Prezidentinin rəhbərliyi altında ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən iqtisadi inkişafın 

dayanıqlığını və davamlığını təmin edə biləcək mühüm bir sənəd kimi dəyərləndirilən “Milli 

iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələri”ndə nəzərdə tutulmuş 

kompleks tədbirlər sırasında hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Bunları nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası maliyyə 

hesabatlılığı sahəsində sahibkarlara dəstək göstərilməsi məqsədilə, 2019-cu il 15-19 iyul 

tarixlərində “Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi sahəsində 

qanunvericiliyin və beynəlxalq standartların tətbiqi” mövzusunda 5 günlük ödənişsiz təlimlər 

keçirmişdir. 

Təlimlər “Praysvoterhauskupers”, “Davud Mamedov”, “Deloitte & Touche”, 

“Barattson” kimi beynəlxalq auditor şirkətlərinin və təlim mərkəzlərinin beynəlxalq sertifikatlı 

peşəkar mütəxəssisləri və Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən keçirilmişdir. 

Təlimdə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, 

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Rabitə və 

İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində Yüksək Texnologiyalar Parkı – “YT Park” 

MMC, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək  Texnologiyalar Nazirliyi – “1 

№li Bakı Avtonəqliyyat Müəssisəsi” MMC, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi – Elektron Təhlükəsizlik Xidməti, Azərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası, Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi, İqtisadi 

Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi, SOCAR Baş ofis, SOCAR – Qaz İxrac idarəsi, SOCAR - 

“Azneft” İstehsalat Birliyi, SOCAR - “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi, “Azərsu” ASC, Atəşgah 

Sığorta - Star Sığorta Agentliyi MMC, Baku Hospitality Group, “AGNİ” İstilik Sistemlərinin 

Satışı, “CNCo.LTD” MMC, “Azermarka” MMC, “Artmood Agency” MMC, “Ante Technologies” 

MMC, “AZ-Evro TEL” MMC, “Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsi” MMC-ni təmsil edən 42 nəfər 

nümayəndə iştirak etmişdir. 
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2019-cu il 19 iyul tarixində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında 
təlimdə iştirak edən şəxslərə sertifikatların təqdim edilməsi mərasimi keçirilmişdir. 

Dinləyicilərə sertifikatlar təqdim edilmişdir. 
 

 
 

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 

Qanundan irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə görə Azərbaycan 
Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən əlavələrə dair hazırlanmış şərhə 

həsr olunmuş Seminar keçirilmişdir 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli Fərmanı 

ilə təsdiq edilmiş “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə 
protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısın”da dəyişiklik edilməsi barədə 
2019-cu il 3 iyul tarixli Fərmanına və “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 
27 iyun tarixli 1627-VQD nömrəli Qanunun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 3 iyul tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, 2019-cu il 7 avqust tarixində 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə haqqında” Qanundan irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə görə 
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən əlavələrə dair hazırlanmış 
Şərhə həsr olunmuş Seminar keçirilmişdir. 
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Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı 

və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə "Kölgə 
iqtisadiyyatına qarşı mübarizə - iqtisadi inkişafın mühüm amili kimi" mövzusunda 

beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilmişdir 
2019-cu il 13 sentyabr tarixdə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, 

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının birgə 
təşkilatçılığı ilə Bakı şəhərində "Kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə - iqtisadi inkişafın 
mühüm amili kimi" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans çərçivəsində aparılan 
müzakirə və təhlillər bu problemlə mübarizənin səmərəliliyini artırmaq baxımından faydalı 
olmuş, iqtisadi inkişafın davamlılığının və şəffaflığın təmin edilməsində mütərəqqi dünya 
təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi üçün yeni imkanlar yaratmışdır. 

Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd iqtisadi inkişafın mühüm amili kimi 
dəyərləndirilən şəffaflığın və hesabatlılığın səviyyəsinin yüksəldilməsi, kölgə iqtisadiyyatına 
qarşı mübarizənin forma və metodları, maliyyə hesabatlılığı sahəsində qabaqcıl xarici 
təcrübənin tətbiqi istiqamətləri, maarifləndirmə və əməkdaşlıq sahəsində xarici 
mütəxəssislərin iştirakı ilə müzakirələr aparılması olmuşdur. 

Konfransda Azərbaycan, Avstriya, Böyük Britaniya, Gürcüstan, Ukrayna, Rusiya 
Federasiyası, Latviya, Qazaxıstan və Çilidən olan kölgə iqtisadiyyatı məsələləri üzrə 
ixtisaslaşmış alimlər, audit və mühasibatlıq üzrə beynəlxalq və yerli qurumların, ölkəmizin 
dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının, elmi-tədqiqat institutlarının, özəl sektorun, kütləvi 
informasiya vasitələrinin, ümumilikdə 60-dan çox qurumun nümayəndələri iştirak 
etmişdir.            
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“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul 
edilməsinin 25 illiyinə həsr edilmiş tədbir keçirilmişdir 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyev tərəfindən 1994-cü 
il 16 sentyabr tarixində imzalanmış “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun qəbul edilməsinin 25 illiyinin qeyd edilməsi məqsədilə, Auditorlar Palatasında 
tədbir keçirilmişdir. 

Tədbiri giriş sözü ilə Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzov açaraq 
qeyd etmişdir ki, Vətənimizin bu günü və sabahı üçün qanuni iftixar hissi doğuran bütün 
nailiyyətlər kimi, “Auditor xidməti haqqında” Qanunun qəbul edilməsi və bunun əsasında 
ölkədə audit sisteminin formalaşıb inkişaf etməsi də bilavasitə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 
adı ilə bağlıdır. 1990-cı illərin sonlarında qəbul edilmiş digər bir sıra fərman və sərəncamlarda 
da auditin inkişafı dövlət quruculuğunun əsas istiqamətlərindən biri kimi dəyərləndirilmiş və 
onun qarşısında yeni vəzifələr qoyulmuşdur. Məhz həmin vəzifələrin həllinə nail olmaq üçün 
1998-1999-cu illərdə Azərbaycanda auditin ilk inkişaf konsepsiyası işlənib hazırlanmış, bazar 
iqtisadiyyatının bu mühüm infrastruktur sahəsinin inkişaf prioritetləri müəyyənləşdirilmişdir. 
Azərbaycanda müstəqil auditin təşəkkülü dövrü də həmin illərə təsadüf edir. 

2003-cü ildən başlayaraq ölkə Prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevin Azərbaycan 
auditinə göstərdiyi daimi diqqət və qayğının nəticəsində audit keyfiyyətcə yeni inkişaf 
mərhələsinə qədəm qoymuş və onun ölkənin iqtisadi-sosial həyatında rolu və əhəmiyyəti 
daha da artmışdır. Bunlar, eyni zamanda, ölkə Prezidentinin müstəqil auditor xidməti 
qarşısında qoyduğu beynəlxalq audit standartlarının və praktikasının ölkəmizdə tətbiqi kimi 
mühüm vəzifələrin icrası sayəsində mümkün olmuşdur.  

Sonra ölkədə auditin inkişafında və auditor peşəsinin nüfuzunun yüksəldilməsindəki 
xidmətlərinə, Palatanın ictimai həyatında fəal iştiraklarına və Auditorlar Palatasında uzun 
müddət səmərəli əmək fəaliyyətlərinə görə Auditorlar Palatasının aşağıdakı əməkdaşları və 
üzvlərinə “Fəxri auditor” döş nişanı və “Fəxri fərman”lar təqdim edilmişdir: 

 “Fəxri auditor” döş nişanı 
1. “Deloitte & Touche” MMC-nin partnyotu Kərimov Nuran Qüdrət oğlu; 
2. “Kaspian Audit Kompani” MMC-nin direktoru Məhərrəmzadə Əlibala Səttar oğlu; 
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3. “Caspian Business Consultants” MMC-nin direktoru-auditor Həsənov Rauf Kamil 
oğlu; 

4. “BDO Azərbaycan” MMC-nin direktoru-auditor Salayev Yunis Elxan oğlu; 
5. “Baltik Kaspian Audit” MMC-nin direktoru-auditor Əsədullayev Samir Sədulla oğlu; 
6. “Azel - Audit” MMC-nin direktoru-auditor Süleymanova Elzadə Süleyman qızı; 
7. “COMPASS Audit-Consulting” MMC-nin direktoru-auditor İsgəndərov Səməd 

Mahmud oğlu; 
8. Auditorlar Palatasının Şura üzvü, Sərbəst auditor Cəfərov Altay Mürsəl oğlu; 
9. Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin sədri, Sərbəst 

auditor Kərimov Vəli Məmməd oğlu; 
10. Sərbəst auditor Pənahov Novruz İsmayıl oğlu. 
“Fəxri fərman” 
1. Auditorlar Palatası Sədrinin müşaviri Qarayev Fəqan Şakir oğlu; 
2. “Şəfəq Audit Konsaltinq” MMC-nin direktoru Abbasov Şirvan Veyis oğlu; 
3. “Davud Mamedov” MMC-nin direktoru-auditor Məmmədov Davud Zahid oğlu; 
4. “VXA - Audit” MMC-nin direktoru-auditor Qurbanov Elçin İbad oğlu; 
5. Naxçıvan Muxtar Respublikası Auditor təşkilatının direktoru-auditor Vəliyev Xəqani 

Yəhya oğlu. 
Tədbir iştirakçıları ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərək əklil 

qoymuşlar. 
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Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyasının (APFM), 
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
birgə təşkilatçılığı ilə Mühasiblərin və Auditorların VI Avrasiya Forumu keçirilmişdir 

 
Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyasının (APFM), Azərbaycan 

İqtisadçılar İttifaqının və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə 
2019-cu il 10-12 oktyabr tarixlərində “Mühasibat uçotu və audit: müasir çağırışlar” mövzusunda 
Bakıda Avropanın və Asiyanın bir çox ölkələrinin nüfuzlu qurumlarının nümayəndələrini 
cəmləşdirən “Mühasiblərin və Auditorların VI Avrasiya Forumu” keçirilmişdir. Forumda 20 
ölkədən xarici nüməyəndələr, peşəkar mütəxəssislər və eyni zamanda yerli qurumların 
nümayəndələri iştirak etmişdir. 
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Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasında 2019-cu il 25 oktyabr tarixində 
növbəti “Dəyirmi masa” təşkil olunmuşdur. 

“Dəyirmi masa”da  Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramov  tərəfindən 
təqdim edilmiş Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə İş planının 
layihəsi, Palatanın Şurası yanında Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə 
komitənin sədri - Nəcəf Talıbov tərəfindən təqdim edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında sənədin layihəsi və Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında  Auditorlar Palatasının təklifləri və Sərbəst 
auditor Yasin Şirinov tərəfindən təqdim edilmiş sərbəst auditorlar tərəfindən ödənilən Məcburi 
dövlət sosial sığortası barədə təkliflərin layihəsi məruzə olunmuşdur. Məruzələr ətrafında geniş 
müzakirələr aparılmış və layihələrə  dair “dəyirmi masa” üzvləri və iştirakçılar tərəfindən 
konkret təkliflər verilmişdir. Sonda təkliflər və iradlar nəzərə alınmaqla hər bir sənədin 
layihəsinin yenidən işlənilib hazırlanması qərara alınmışdır.  

 
 “Publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditi üzrə metodik 

göstəriş”in təqdimatına dair seminar  
 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında 2019-cu il 16 aprel tarixində 

“Publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditi üzrə metodik göstəriş”in təqdimatına 
dair seminar keçirilmişdir. 
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IX. BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 
Auditorlar Palatası audit sahəsində inkişaf etmiş qabaqcıl ölkələrin təcrübəsinin 

öyrənilməsi və tətbiq edilməsini, eləcə də beynəlxalq audit praktikası əsasında respublikada 
auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin etmək məqsədilə beynəlxalq əlaqələrin 
genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirir. 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzov 
Gürcüstan Respublikasının Mühasiblər, Auditorlar və Məsləhətçilər Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə 
2019-cu il 23 yanvar tarixində Tbilisi şəhərində keçirilən Gürcüstan hökuməti ilə razılaşdırılmış 
mühasibat uçotu, maliyyə hesabatlılığı və audit Milli Fondunun təsis edilməsinin təntənəli 
mərasimində iştirak etmişdir. Mərasimdə 15 ölkədən 50-yə yaxın  nümayəndə, o cümlədən, 
Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) icraçı direktoru Paul Thompson, “JPA 
International” audit və mühasibat uçotu beynəlxalq təşkilatın təsisçisi Jacques Potdevin, ClMA-
nın Avrasiya üzrə rəhbəri Vadim Bozhenik, Amerikada “Broadwell College of Business və 
Economics at Fayetteville State University”nin professoru Robert W. McGee, “Angers” 
Universitetində Mühasibat, Audit və Nəzarət üzrə Magistr proqramının (CCA) rəhbəri Lionel 
Escaffre, Avstraliya üzrə CPA-nın İctimai Təcrübə üzrə Baş Meneceri Peter Docherty, Fransa 
səfiri Pascal Munier və başqa nümayəndələr iştirak etmişdir. Palatanın sədri Vahid Novruzov 
tədbir iştirakçılarına ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan auditinə göstərdiyi diqqət 
və qayğı barəsində və eləcə də onun inkişaf istiqamətlərinə dair geniş məlumat verərək onlarla 
qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası Gürcüstanın Mühasiblər, Auditorlar və Məsləhətçilər Cəmiyyəti ilə audit 
peşəsinin tənzimlənməsi sahəsində sıx əməkdaşlıq edir. 
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2019-cu il  yanvar ayının 30-da Auditorlar Palatasında BDO-nun Baş Ofisində Avropa, 

Yaxın Şərq və Afrika (AYŞA) üzrə Baş Direktoru, Norveç ofisinin keçmiş idarəedici partnyoru 
Trond-Morten Lindberg və BDO İsrail ofisinin idarəedici patnyoru Şahar Ziv ilə işgüzar görüş 
keçirilmişdir.Görüşdə qonaqlara ölkəmizdə şəffaflığa və hesabatlılığa verilən önəm, Azərbaycan 
auditi, Auditorlar Palatasının tarixi, Dövlət Proqramlarında iştirakı, Kölgə iqtisadiyyatının 
azaldılması sahəsində görülən tədbirlər, habelə "BDO Azərbaycan" MMC-nin fəaliyyəti və 
uğurları barəsində ətraflı məlumat verilmiş, onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır. 
Cənab Lindberg audit sahəsində görülən işlərin beynəlxalq tələblərə müvafiqliyini vurğulamış, 
cənab Şahar Ziv isə İsrail-Azərbaycan audit tənzimləyicilərinin əməkdaşlığının qurulması 
sahəsində müvafiq addımların atılmasına müsbət münasibətini bildirmişdir. 

2019-cu il 30 yanvar tarixində Belçikanın Brüssel şəhərində ACCA və EY təşkilatları 
tərəfindən birgə təşkil edilmiş “Rəqəmsal və süni intellektin audit və maliyyə mütəxəssislərinə 
təsiri: Dağıdıcı texnologiyaların imkanlarının istifadə edilməsi” mövzusunda konfransda 
Auditorlar Palatasının Auditdə innovasiyaların tətbiqi şöbəsinin müdir müavini Qoşqar Əhmədov 
iştirak etmişdir. 

Tədbirdə “Rəqəmsal əsrdə mənəvi hissə”, “Gələcəyin biznes modelləri: sistemlər, 
oxşarlıq və xüsusiyyətlər”, “Növbəti nəsil: böyük mühasibat firmalarında istedadın idarə 
olunması”, “Rəqəmsal əsrdə etika və etibarlılıq”, “Sosial, mobil və bulud (SoMoClo) 
texnologiyaları” mövzuları üzrə məruzələr dinlənilmişdir. 

2019-cu il 10-12 aprel tarixlərində Maltada ICAEW və  Malta Mühasiblər İnstitutu 
təşkilatları tərəfindən birgə təşkil edilmiş “2019 Mühasibatlıq Peşəsi üzrə Strateji Forumu”nda 
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(APSF) Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsinin  Appeliyasiya Şurasının sədri 
İslam Bayramov iştirak etmişdir. 

Tədbir zamanı peşəkar mühasibatlıq təşkilatlarına iqtisadi artımlarını və əlaqələrini ictimai 
marağa uyğun olaraq gücləndirməyə, APSF texnologiya və təhsil seminarı və Keyfiyyət Təminatı 
Şəbəkələri (QAN) də daxil olmaqla illik iclasda ortaya çıxan bütün təşəbbüslərdən məlumatlı 
olmağa imkan yaranmışdır. 

Rusiya Federasiyasının Özünütənzimləyən auditorlar təşkilatı olan “Содружество” 
Assosiasiyasının  prezidenti, professor Şeremet Anatoliy Daniloviçin dəvəti ilə Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, professor  Vahid Novruzov və Maliyyə və təşkilatı - 
texniki təminat idarəsinin rəisi, Auditorlar Palatası Şurasının üzvü Vəli Rəhimov 2019-cu il 24-
26 aprel tarixlərində Rusiya Federasiyasının Özünütənzimləyən auditorlar təşkilatı olan 
“Содружество” Assosiasiyası (CRO AAC) tərəfindən Moskva şəhərində keçirilmiş beynəlxalq 
elmi-praktik konfransda iştirak etmişdir. Auditorlar Palatsının sədri  V.Novruzov tədbir 
çərçivəsində təşkil olunan “Avrasiya regionu ölkələrində auditin, mühasibat uçotunun və 
beynəlxalq maliyyə hesabatı standartlarının tətbiqinin inkişafı üzrə aktual məsələlər” adlı 
beynəlxalq elmi-praktik konfransda “İqtisadiyyatın kölgələşməsinin azaldılmasında auditin rolu” 
mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzədə tədbir iştirakçılarına Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə ölkəmizdə son dövrlərdə 
kölgə iqtisadiyyatının azaldılması, şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə 
istiqamətində görülən işlər və ölkə Prezidentinin müstəqil auditə göstərdiyi böyük diqqət və qayğı 
barədə geniş məlumat verilmişdir. Eyni zamanda tədbirdə iştirak edən digər xarici ölkələrin audit 
qurumlarının nümayəndələri ilə işgüzar görüşlər keçirilmiş və təcrübə mübadilələri 
aparılmışdır.  Konfransda 13 ölkədən 100-dən çox iştirakçı, o cümlədən IAASB-nin, JPA 
İnternational-ın, Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA), Avropa Maliyyə 
Gildiyasının ekspertləri və auditorları, Rusiya Federasiyasının Federal Xəzinədarlığının, Belarus 
Peşəkar Mühasiblər Cəmiyyətinin, Qazaxıstan Respublikası Auditorlar Palatasının, Qazaxıstan 
Respublikası Sertifikatlı Mühasiblər İnstitutunun, Qazaxıstan Auditorlar Birliyinin, Qırğızıstan 
Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyasının, Latviya Mühasiblər Birliyinın, Litva Auditorlar 
Palatasının, Moskva Dövlət Universitetinin, Türkmənistan İqtisadçılar Birliyinin, Özbəkistan Milli 
Mühasiblər və Auditorlar Assosiasiyasının rəhbərləri iştirak etmişdir. 

Tədbirin sonunda  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid 
Novruzov Rusiya Federasiyasının Özünütənzimləyən auditorlar təşkilatı olan “Содружество” 
Assosiasiyasının İdarə Heyətinin 2019-cu il 24 aprel tarixli 394 nömrəli qərarı ilə “Audit 
sahəsindəki xidmətlərinə görə” medalı ilə təltif edilmişdir.     
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Auditorlar Palatasının Şurası yanında Elm və auditin metodoloji təminatı komitəsinin 

sədri Nəcəf  Talıbov  2019-cu il 21 may tarixdə Moskva şəhərində təşkil olunan "Mühasib və 
auditor peşəsinin əsası olan Etika Məcəlləsi: çağırışlar və imkanlar" adlı beynəlxalq 
konfransda, habelə 2019-cu il 22 may tarixdə Avrasiya regionundan olan İFAC üzvlərinin 
iştirakı ilə keçirilən Dəyirmi masada iştirak etmişdir. Hər iki tədbirin təşkilatçıları Rusiya 
Auditorları İttifaqı, IFAC, IESBA, IAASB, ICAEVV və Rusiya Peşəkar Mühasiblər İnstitutu 
(İPBR) olmuşdur. Konfransda IESBA sədri Stavros Tomadakis "Böhrandan sonrakı dövrdə 
etika əsas sual kimi", IESBA-nın texniki direktorları Ken Sionq və Ceyms Qann  "Yeni Etika 
Məcəlləsi" mövzularında məruzələr təqdim etmiş, Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Moldova 
və ölkəmizin nümayəndə heyətləri bu sahədəki yerli təcrübə barəsində məlumat vermişlər. 
Tədbirlərdə eyni zamanda Rusiya Federasiyası Maliyyə Nazirliyinin, Litva Auditorlar 
Palatasının, Rusiya Auditorlar İttifaqının, "Finekspertiza" təşkilatının nümayəndələri iştirak və 
çıxış etmişlər. 
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Tədbirlərdə iştirakçıların çoxsaylı sualları cavablandırılaraq ölkəmizdə auditə dövlət 
qayğısı və ölkə başçısının diqqəti barədə ətraflı məlumat verilmişdir. 

  
 
2019-cu il 13 iyun tarixində “Flame Towers” Baku otelində Azərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatası və Rusiya Federasiyasının Özünütənzimləyən auditorlar təşkilatı olan 
“Содружество” Assosiasiyası arasında Əməkdaşlıq Sazişi, Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası və mənzil qərargahı Londonda yerləşən Beynəlxalq İmtiyazlı 
Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiasiyası (ACCA) arasında isə Anlaşma Memorandumu 
imzalanmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası və Rusiya Federasiyasının 
Özünütənzimləyən auditorlar təşkilatı olan “Содружество” Assosiasiyası arasındakı 
Əməkdaşlıq Sazişinin əsas məqsədi Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarının (BMHS), 
Beynəlxalq Audit Standartlarının (BAS), habelə Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (BMF) 
tərəfindən qəbul olunan digər standartların ARAP və ÖAT SA üzvlərinin peşə fəaliyyətində 
tətbiqinə kömək göstərilməsi, tərəflərin üzvlərinin tədrisi və ixtisasının artırılması üçün ARAP-
ın və ÖAT SA-nın tədris mərkəzi şəbəkələri vasitəsi ilə peşə sertifikatlaşdırmasının inkişafı 
sahəsində əməkdaşlıq edilməsi, ARAP və ÖAT SA üzvlərinin peşəkarlığının inkişafı 
məsələlərində qarşılıqlı fəaliyyət göstərilməsi, tərəflərin mütəxəssisləri arasında işgüzar 
ünsiyyətə əlverişli şərait yaradılmasından ibarət olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası və İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış 
Mühasiblər Assosiasiyası (ACCA) arasındakı Anlaşma Memorandumunun məqsədi isə 
hüquqi münasibətlər yaratmaq niyyəti olmadan Tərəflər arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq 
ruhunda anlaşma yaratmaq, qarşılıqlı faydaya xidmət edən əməkdaşlıq imkanlarını 
araşdırmaq, hər birinin və qarşılıqlı maraqların qorunması üçün Tərəflərin əməkdaşlıqla bağlı 
müvafiq rolları və məsuliyyətlərini müəyyən etməkdən ibarət olmuşdur. 

Tədbirin sonunda qurumlar arasında Əməkdaşlığa dair sənədlər imzalanmış və 
Azərbaycanda auditor xidmətinin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə Rusiya 
Federasiyasının Özünütənzimləyən auditorlar təşkilatı olan “Содружество” Assosiasiyasının 
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(ÖAT SA) prezidenti Şeremet Anatoliy Daniloviçə Auditorlar Palatasının "Fəxri üzv" statusu 
verilmiş, Rusiya Federasiyasının Özünütənzimləyən auditorlar təşkilatı olan 
“Содружество”  Assosiasiyasının (ÖAT SA) baş direktoru Nosova Olqa Aleksandrovna isə 
Auditorlar Palatasının "Fəxri auditor" döş nişanı ilə təltif olunmuşdur. 

Tədbir zamanı qurumlar arasında auditin mövcud durumu, onların qarşısında duran 
problemlərin həlli yolları, maliyyə hesabatlılığı sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin 
tətbiqi istiqamətləri barədə müzakirələr aparılmışdır. 

Tədbirdə Rusiya Federasiyasının Özünütənzimləyən Auditorlar Təşkilatı olan 
“Содружество” Assosiasiyası və İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiasiyasının 
nümayəndə heyəti ilə birgə, dövlət qurumlarının nümayəndələri, Auditorlar Palatasının 
əməkdaşları və üzvləri iştirak etmişlər. 

Tədbir “Azərbaycan”, “MİR” televiziyalarında və AZƏRTAC-da geniş işıqlandırılmışdır. 
 

 

 
2019-cu il 26, 27, 28 iyun tarixlərində Niderland Krallığının Amsterdam şəhərində Kiçik 

və orta müəssisələr üçün Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyası (EFAA) tərəfindən təşkil 
edilmiş EFAA Ekspert Qruplarının iclasında, EFAA Beynəlxalq konfransında və EFAA İllik 
Ümumi Yığıncağında Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası sədrinin müşaviri Fəqan 
Qarayev iştirak etmişdir. 

Beynəlxalq konfrans zamanı rəqəmsallaşmanın avropalıların həyatlarına, işlərinə 
göstərdiyi əhəmiyyətli təsiri və texnologiyaların - xüsusən də süni intellekt və blockchain - və 
əlaqəli kibertəhlükəsizlik riskinın mühasibat peşəsinə və bütünlüklə mühasibat təcrübəsinə 
olan təsiri müzakirə olunmuşdur. 
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2019-cu il 23-24 oktyabr tarixlərində Belçikanın Brüssel şəhərində Kiçik və orta 
müəssisələr üçün Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyası (EFAA) tərəfindən təşkil edilmiş 
EFAA Ekspert Qruplarının iclasında, EFAA-ACE birgə konfransında və EFAA-nın 
növbədənkənar ümumi yığıncağında Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası sədrinin 
müşaviri Fəqan Qarayev iştirak etmişdir. 

Tədbirdə müasir şəraitdə mühasibat uçotunun və auditin gələcəyi, mühasibatlıq və audit 
sahəsində texnologiyanın və innovasiyaların tətbiqi formaları, dünya iqtisadiyyatında texnoloji 
dəyişikliklərin və innovasiyların baş verdiyi müasir dövrdə hesabatlılıq sahəsində yaranan 
problemlərin aradan qaldırılması yollarına dair  çıxışlar dinlənilərək geniş müzakirələr 
aparılmışdır. 

2019-cu il 24 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə 
İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiasiyası (ACCA) arasında Auditorlar 
Palatasında görüş keçirilmişdir. 

Görüşdə ACCA-nin Qafqaz ölkələri üzrə rəhbəri Zhanetta Onyshuk, MDB ölkələrinin 
portfeli üzrə rəhbəri Vera Starodubtseva, İnkişaf etməkdə olan bazarlar  üzrə müvəqqəti 
direktor Magda Krupa Hernandez, Regional inkişaf üzrə menecer (işəgötürənlər) Denys 
Shchur, Regional inkişaf üzrə menecer (universitetlər, tədris provayderləri və milli orqanlar) 
Victoria Volotovska, Audirorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzov, İcraçı direktoru 
Səbuhi Gülməmmədov, Maliyyə və təşkilati-texniki təminat idarəsinin rəisi Vəli Rəhimov, Kadr 
hazırlığı şöbəsinin müdiri Elmira Behbudova, “Davud Mamedov” MMC-nin direktoru,   ACCA-
nın üzvü Davud Məmmədov, “BDO AZƏRBAYCAN” MMC-nin direktoru, ACCA-nın üzvü 
Yunis Salayev, "TNM Audit" MMC-nin direktoru Nəcəf Talıbov, "KPMG Audit Azərbaycan" 
MMC-nin auditoru, ACCA-nın üzvü Muradxanova Nəsibə iştirak etmişdir. 

   
    
2019-cu il 13 dekabr tarixində isə əldə olunmuş razılığa əsasən Peşəkar Mühasiblərin 

Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin (Beynəlxalq Müstəqillik Standartları ilə birlikdə) təqdimat 
mərasimi zamanı Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası və Gürcüstanın Maliyyə 
Nazirliyinin Mühasibat uçotu, Hesabatlılıq və Auditə Nəzarət Xidməti (SARAS) arasında 
Əməkdaşlıq Müqaviləsi imzalanmışdır. Tədbir zamanı Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatası Şurasının 2019-cu il 11 dekabr tarixli 315/6 saylı “Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatasına “Fəxri üzv” qəbul edilməsi barədə” qərarına əsasən Gürcüstanın Maliyyə 
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Nazirliyinin Mühasibat uçotu, Hesabatlılıq və Auditə Nəzarət Xidmətinin rəhbəri Yuri Dolidzeyə 
"Fəxri üzv" statusu verilmişdir. 

Tədbirdə Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzov, Azərbaycan 
İqtisadçılar İttifaqının sədri, akademik Ziyad Səmədzadə, Gürcüstan Respublikasının 
Mühasibat uçotu, hesabatlılıq və audit xidmətinin rəhbəri Yuri Dolidze, AMEA-nın  müxbir 
üzvü Akif Musayev, Azərbaycan Risk Peşəkarları Assosiasiyasının prezidenti Günay 
Şahbazova, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Muhasibat uçotu və audit 
kafedrasının müdiri Sifariz Səbzəliyev, Palatanın  Aparat rəhbəri Qəşəm Bayramov, komitə 
sədri Nəcəf Talıbov və digər çıxış edənlər Məcəllənin auditor və mühasib peşələrinin 
inkişafında müstəsna əhəmiyyətə malik olduğunu vurğuladılar. 

    

  
 
 

X. XÜSUSİ KOMİSSİYALARIN VƏ KOMİTƏLƏRİN FƏALİYYƏTİ 
 
2019-cu ildə Palata Şurası yanında, adları qeyd olunan  peşəkar auditorların rəhbərlik 

etdiyi aşağıdakı komitələr fəaliyyət göstərmişlər:  
 I. Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitə - Nəcət Talıbov, “TNM 

Audit” MMC-nin direktoru-auditor. 
II. Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə – Vəli Kərimov, Sərbəst auditor. 
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. 
VII.  Şəffaflığın təminatı, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə - Üzeyir 

Fətiyev, Sərbəst auditor. 
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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. 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.  

 
 

XI. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AUDİTORLAR PALATASI 
ŞURASININ 2019-cu İL ƏRZİNDƏ KEÇİRDİYİ İCLASLAR HAQQINDA 

 
2019-cu il ərzində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 9 iclası 

(fəaliyyətə başladığı dövrdən hesabat ilinin sonunadək üç yüz on altı 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 22 normativ hüquqi 
sənədlərin, təlimatların, standartların və qaydaların müzakirəsi ilə əlaqədar qərarlar qəbul 
edilmişdir. 

Palata Şurasının 2019-cu il 22 fevral tarixində keçirilən üç yüz səkkizinci iclasında 
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. “Auditor günü”nün təsis edilməsi barədə; 
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə fəaliyyətinin 

yekunlarına dair hesabat barədə; 
3. Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş Beynəlxalq Audit Standartlarının 2017-ci il 

versiyasının istifadəsi barədə; 
4. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında yeni Komitələrin və 

Komissiyanın yaradılması və tərkiblərinin təsdiq edilməsi barədə; 
5. Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin müfəttişlərinin 

siyahısının təsdiq edilməsi barədə; 
6. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Rusiya Federasiyasının 

“Sodrujestvo” Özünü Tənzimləyən Auditor Təşkilatları Assosiasiyası arasında əməkdaşlığa dair 
sazişin imzalanması barədə; 

7. Yeni fəaliyyətə başlayan auditorlara əməli köməkliyin göstərilməsinə dair proqramın 
hazırlanması barədə; 

8. 2018-ci ildə auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) apardıqları auditlərin 
keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal barədə; 

51 
 



9. Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və onun 
auditinin aparılması barədə. 

Palata Şurasının 2019-cu il 18 mart tarixində keçirilən üç yüz doqquzuncu iclasında 
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. “Publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditi üzrə metodik göstəriş”in 
hazırlanması barədə; 

2. “Müflisləşmə mərhələsində olan təsərrüfat subyektlərinin auditi üzrə metodik 
göstəriş”in hazırlanması barədə; 

3. “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 5-ci maddəsinə 
dəyişikliklərin edilməsinə dair Qanun layihəsi barədə. 

Palata Şurasının 2019-cu il 3 may tarixində keçirilən üç yüz onuncu iclasında aşağıdakı 
məsələlərə baxılmışdır: 

1. “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Apellyasiya Şurası haqqında” 
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə; 

2. Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 2018-ci il üzrə illik hesabatlarının 
toplanması, təhlili və icmal-tövsiyələrin  hazırlanması barədə; 

3. 2018-ci ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinq 
səviyyəsinin müəyyən edilməsi barədə; 

4. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən “Fəxri üzv” statusunun 
verilməsi və “Fəxri auditor” döş nişanı ilə təltif edilməsi barədə; 

5. “Dələduzluq risklərinin qiymətləndirilməsi üzrə metodik vəsait”in hazırlanması barədə; 
6. “Auditorların ixtisasartırma kurslarının təşkili üzrə yeni Qaydalar”ın hazırlanması 

barədə; 
7. Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin əsasnamələrinin və iş planlarının 

təsdiq edilməsi barədə; 
8. Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 

icazələrin qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan barədə. 
Palata Şurasının 2019-cu il 4 iyun tarixində keçirilən üç yüz on birinci iclasında aşağıdakı 

məsələlərə baxılmışdır: 
1. İctimai əhəmiyyətli qurumlarda və publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının 

auditini aparan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara qarşı xüsusi tələblər barədə; 
2. “Auditi aparılan təsərrüfat subyektinin yeni və əvvəlki auditorlarının qarşılıqlı münasibət 

və hərəkətlərinə dair metodik vəsait”in hazırlanması barədə; 
3. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş planında dəyişikliklər 

edilməsi barədə; 
4. “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasında (2012-2020-

ci illər)” nəzərdə tutulan tədbirlərin icra vəziyyəti barədə; 
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5. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış 
Mühasiblər Assosiasiyası (ACCA) arasında 2007-ci il 20 iyun tarixində imzalanmış əməkdaşlıq 
haqqında Anlaşma Memorandumunun yenilənməsi barədə; 

6. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Gürcüstan Respublikası Maliyyə 
Nazirliyinin Mühasibat uçotu, Hesabatlılıq və Auditə Nəzarət Xidməti arasında əməkdaşlığa dair 
sazişin imzalanması barədə; 

7. Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş planında dəyişiklik edilməsi barədə. 
Palata Şurasının 2019-cu il 24 iyul tarixində keçirilən üç yüz on ikinci iclasında aşağıdakı 

məsələlərə baxılmışdır: 
1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu ilin I yarımilliyi üzrə iş 

fəaliyyətinin yekunlarının nəticələri barədə; 
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2019-cu ilin I yarımili 

ərzində Auditorlar Palatasına üzvlük haqqının ödənilməsi vəziyyəti barədə; 
3. 2019-cu il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramının və qrafikinin 

layihəsi barədə; 
4. “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının vəzifəli şəxslərinin xüsusi hesabatı 

barədə Qayda və onun Hesabat Forması” haqqında; 
5. Auditorların vəzifələri və peşə məsuliyyətləri barədə auditor xidmətindən istifadə 

edənlərin və ictimaiyyətin məlumatlandırılmasına dair Şərh barədə; 
Palata Şurasının 2019-cu il 31 oktyabr tarixində keçirilən üç yüz on üçüncü iclasında 

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu ilin III rübü üzrə  fəaliyyətinin 

yekunları barədə; 
2. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2019-cu ilin I yarımilliyi üzrə auditor 

xidməti göstərilməsinə dair hesabat barədə; 
3. İctimai əhəmiyyətli qurumlarda və publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının 

auditini aparan kənar auditorlara qarşı xüsusi tələblər barədə; 
4. Auditor adı almaq üçün imtahanların proqramının təsdiq edilməsi barədə; 
5. “Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı payları 

və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitorinq iştirakçılarına və 
monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi Qaydası” ilə bağlı “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 tövsiyələrə” edilmiş əlavələr barədə; 

6. Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş Beynəlxalq Audit Standartlarının 2017-ci il 
versiyasının II cildinin istifadəsi barədə. 

Palata Şurasının 2019-cu il 18 noyabr tarixində keçirilən üç yüz on dördüncü iclasında 
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş planı barədə; 
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2. Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika 
Məcəlləsinin (Beynəlxalq  Müstəqillik  Standartları  ilə  birlikdə) 2018-ci il versiyasının tətbiqi 
barədə; 

3. “Auditorlara şübhəli əməliyyatların aşkarlanması indikatorlarının və PL/TM 
tipologiyalarının müəyyən edilməsi və müntəzəm olaraq yenilənməsinə dair metodik göstəriş” 
barədə; 

4. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində risk əsaslı nəzarət proqramı” 
barədə; 

5. Kölgə iqtisadiyyatının azaldılması istiqamətində kompleks tədbirlər sisteminin Yol 
Xəritəsi çərçivəsində işlənib hazırlanması barədə; 

6. Auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə konsepsiyanın hazırlanması 
barədə; 

7. “Premium Audit” MMC, “V.İ.P. Audit” MMC və “Asan Yol” MMC tərəfindən auditin 
keyfiyyətinə kənar nəzarətin aparılması üçün tələb olunan müvafiq məlumatların və sənədlərin 
təqdim edilməməsi barədə. 

Palata Şurasının 2019-cu il 11 dekabr tarixində keçirilən üç yüz on beşinci iclasında 
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 

1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət 
üzrə və Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə komitələrin 2019-cu il 14 noyabr tarixli 
birgə iclasının 4 nömrəli protokolunun müzakirəsi barədə; 

2. Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin 2019-cu ilin 9 
ayının yekunu üzrə hesabatına dair; 

3. “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin  keyfiyyətinə 
kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2020-ci il üçün Plan-qrafik”in təsdiq edilməsi barədə; 

4. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş planında dəyişiklik 
edilməsi barədə; 

5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 
icazələrin qüvvədəolma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan barədə; 

6. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına “Fəxri üzv” qəbul edilməsi barədə. 
Palata Şurasının 2019-cu il 28 dekabr tarixində keçirilən üç yüz on altıncı iclasında 

aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır: 
1. “Azərbaycan Respublikasında Kölgə iqtisadiyyatının azaldılmasına dair strateji Yol 

Xəritəsi” barədə; 
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət 

üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə; 
3. “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin  keyfiyyətinin 

monitorinqinin həyata keçirilməsi üzrə 2020-ci il üçün Plan-qrafik”in təsdiq edilməsi barədə; 
4. “Audit komitələri haqqında” Əsasnaməyə dəyişikliklər edilməsi barədə; 
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5. Auditorlar Palatasının yenilənmiş Fəaliyyət Planının hazırlanması və Beynəlxalq 
Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) göndərilməsi barədə; 

6. Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin 
tövsiyə olunan minimum hədlərinə yenidən baxılması barədə; 

7. “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən auditor xidməti müqaviləsinin 
bağlanılmasına dair Auditorlar Palatasının məlumatlandırılması Qaydası”na riayət edilməsi 
barədə; 

8. Mövcud üzvlük haqqı məbləğlərinin orta illik inflyasiya məbləği nəzərə alınmaqla 
yenilənməsi barədə. 

 
XII. AUDITORLAR  PALATASININ  MALİYYƏ-TƏSƏRRÜFAT  

FƏALİYYƏTİ 
Azərbaycan Respublikasının 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 icazə  almaq  üçün  keçirilən  

imtahanlarda  iştirak etmək  üçün  ödəniş haqqı; 
- kurslar üçün  ödəniş haqqı; 
Göstərilən  maliyyə mənbələrinə  uyğun  olaraq, Auditorlar Palatasının gəliri 2019-cu ildə 

aşağıdakı  kimi olmuşdur: 
                                                                                                                  Manatla 

Gəlir  mənbəyi 
 Məbləğ 

Üzvlük  haqqları 
 895 208,0 

İxtisasartırma və imtahan gəlirləri 
 31 002,0 

Qrant və ianələr 
41 500,0 

Müsbət məzənnə fərqi 
255,0 

                                    
                                 CƏMİ: 

 
967 965,0 

        
 Beləliklə, 2018-cı il ilə (696 996,30 manat) müqayisədə, 2019-cu ildə (967 965,0 

manat) gəlir əldə  edilmişdir ki, bu da 27,99 % artım deməkdir. 

  Auditorlar Palatası  2019-cu il ərzində Respublika büdcəsinə 6 686,09 manat, Dövlət  

Sosial Müdafiə Fonduna 90 905,38 manat vəsait ödəmişdir. 2019-cu il ərzində Palatada  
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əməkdaşların orta siyahı  sayı 61 nəfər olmuş və onlara  351 483,62 manat  məbləğində  əmək  

haqqı və  mükafat ödənilmişdir. 

 Beləliklə, 2019-cu ildə 960 111,0 manat xərc çəkilərək, Palata maliyyə-təsərrüfat  

fəaliyyətini 7 854,0 manat  mənfəətlə  başa  vurmuşdur. 

2018-ci il ilə müqayisədə 2019-cu il maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri  aşağıdakı 

cədvəldə və dioqramda  əksini  tapmışdır:  

     
 
                                                                                                               Manatla 

İllər Gəlir Xərc Mənfəət/Zərər 

2018 696 996,30 688 823,49        8 172,81 

2019 967 965,0 960 111,0      7 854,0 

 
 

56 
 



 
 
 
 
 
 

696996,3

967965

688823,49

960111

8172,81 7854,0
0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2018 2019

Gəlir Xərc Mənfəət/Zərər

57 
 



 

58 
 



 

59 
 



 

60 
 



XIII. 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. 

Auditorlar Palatasının icraçı direktoru S.Gülməmmədov və Aparatın rəhbəri 
Q.Bayramovun «İqtisadiyyat» qəzetinin 2019-cu il 9-15 may tarixli nömrəsində «Azərbaycan 
auditi – 2018» adlı birgə məqaləsi dərc edilmişdir. 

Gülçin Quliyevanın «Müasir Azərbaycanın ilhamverici qadınları» kitabında 
Auditorlar Palatasının üzvü olan "L.B. Audit Xidməti" MMC-nin direktor-auditoru Lamiyə 
Bayramova haqqında «Auditor Lamiyə Bayramova” mövzusunda məqalə dərc edilmişdir. 

"L.B. Audit Xidməti" MMC-nin direktor-auditoru Lamiyə Bayramovanın  Azərbaycan  
Türkiyə İş Adamları Birliyinin təsis etdiyi “Eco Vision” rüblük iş və iqtisadiyyat jurnalının 
2019-cu il dekabr tarixli 30-cu nömrəsində “Kadr resurslarına böyük önəm veririk” 
mövzusunda müsahibəsi dərc edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Üzvü Olan Auditor Təşkilatlarinin 
Rəhbərlərinin məqalələri dərc edilmişdir. 

Auditorlar Palatasının icraçı direktoru S.Gülməmmədovun «İqtisadiyyat» qəzetinin 
2019-cu il 4-10 iyul tarixli nömrəsində «Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
beynəlxalq əlaqələrini genişləndirir» adlı məqaləsi dərc edilmişdir. 

Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzovun «Xalq» qəzetinin 2019-cu il 
29 avqust tarixli nömrəsində «Kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə metodları Bakıda  
beynəlxalq konfransda müzakirə ediləcək» adlı müsahibəsi dərc edilmişdir. Müsahibədə  
kölgə iqtisadiyyatının mahiyyəti, konfransın əhəmiyyəti və müzakirə olunacaq məsələlər 
barədə fikirlər öz əksini tapmışdır. 

Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzovun "Azərbaycan" qəzetinin 
2019-cu il 8 sentyabr tarixli nömrəsində "25 il dövlətin, mülkiyyətçilərin və auditorların 
mənafeləri keşiyində" adlı məqaləsi dərc olunmuşdur. Məqalədə şəffaflığın təminatçısı kimi 
səmərəli və stimullaşdırıcı nəzarət sisteminin yaradılmasının hər bir ölkənin sosial-iqtisadi 
inkişafında vacib amillərdən biri olduğu qeyd edilərək, ölkəmizdə uğurla aparılan iqtisadi 
siyasətdə şəffaflığa və hesabatlılığa verilən önəm və bu sahədə əldə olunan uğurlar ətraflı 
təhlil edilmişdir. 

Auditorlar Palatasının icraçı direktoru S.Gülməmmədovun “İqtisadiyyat” qəzetinin 
2019-cu il 19-25 sentyabr nömrəsində “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun qəbul edilməsinin 25 illiyinə həsr edilmiş tədbir keçirilmişdir” adlı məqaləsi  dərc 
edilmişdir. 
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Auditorlar Palatasının icraçı direktoru S.Gülməmmədov və Azərbaycan İqtisadçılar 
ittifaqının sədr müavini Elşad Səmədzadənin «İqtisadiyyat» qəzetinin 2019-cu il 26 sentyabr 
– 3 oktyabr  tarixli nömrəsində «Bakıda kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə – iqtisadi 
inkişafın mühüm amili kimi» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans  keçirilmişdir» 
adlı birgə məqaləsi dərc edilmişdir. 

Palatanın iş planında, “Açıq Hökumətin Təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli 
Fəaliyyət Planı”nda, “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf 
konsepsiyası”nda (2012-2020-ci illər) auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, metodik 
vəsaitlərin, təlimat, qayda, məlumat və təbliğat xarakterli materialların nəşr etdirilməsi üzrə 
tədbirlərin icrasını təmin etmək məqsədilə aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

1. Yeni fəaliyyətə başlayan auditorlara əməli köməkliyin göstərilməsinə dair 
PROQRAM (Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 22 fevral 
tarixli 308/7 nömrəli qərarı ilə (əlavə və dəyişikliklər) təsdiq edilmişdir). 
http://audit.gov.az/uploads/shura_308_7_proqram.pdf 

2. «Müflisləşmə mərhələsində olan təsərrüfat subyektlərinin auditi üzrə METODİK 
GÖSTƏRİŞ» (Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 18 mart 
tarixli 309/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir). 
http://audit.gov.az/uploads/metodik_vesait_309_2.pdf 

3. Publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditi üzrə METODİK 
GÖSTƏRİŞ (Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 18 mart 
tarixli 309/1 nömrəli     qərarı       ilə      təsdiq      edilmişdir).  
http://audit.gov.az/uploads/shura_309_1_metodik_gosteris.pdf 

4. Auditorların ixtisasartırma kurslarının təşkili üzrə Q A Y D A L A R (Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 3 may tarixli 310/6 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir).http://audit.gov.az/uploads/qaydalar_310_6.pdf 

5.  Dələduzluq risklərinin qiymətləndirilməsi üzrə metodi vəsait (Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 3 may tarixli 310/5 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir). 

6. Auditi aparılan təsərrüfat subyektinin yeni və əvvəlki auditorlarının qarşılıqlı 
münasibət və hərəkətlərinə dair METODİK ŞƏRH (Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatası Şurasının 2019-cu il 4 iyun tarixli 311/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir). 
http://audit.gov.az/uploads/metodik_vesait_311_2.pdf 

7. Auditorların vəzifələri və peşə məsuliyyətləri barədə auditor xidmətindən istifadə 
edənlərin və ictimaiyyətin məlumatlandırılmasına dair Şərh” (Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 24 iyul tarixli 312/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmişdir). 

8. “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının vəzifəli şəxslərinin xüsusi 
hesabatı barədə QAYDA” (Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2019-
cu il 24 iyul tarixli 312/4 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir). 
http://audit.gov.az/uploads/QAYDA_312_4.pdf 
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9. “Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı 
payları və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitorinq iştirakçılarına 
və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi Qaydası” ilə bağlı “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 tövsiyələr”ə edilmiş əlavələr barədə (Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 31 oktyabr tarixli 313/5 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmişdir). 

http://audit.gov.az/uploads/shura_313_5_metodik_tovsiye.pdf 
10. «Auditorlara şübhəli əməliyyatların aşkarlanması indikatorlarının və PL/TM 

tipologiyalarının müəyyən edilməsi və müntəzəm olaraq yenilənməsinə dair metodik 
göstəriş» (Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 18 noyabr 
tarixli 314/3 nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir). 
http://audit.gov.az/uploads/shura_314_3_metodikgosterish.pdf 

11. «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində risk 
əsaslı NƏZARƏT PROQRAMI» (Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 
2019-cu il 18 noyabr tarixli 314/4 nömrəli qərarı ilə bəyənilmişdir). 
http://audit.gov.az/uploads/shura_314_4_nezaretproqrami.pdf 

12. Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin (Beynəlxalq Müstəqillik 
Standartları ilə birlikdə) 2018-ci il versiyası. http://audit.gov.az/uploads/shura_314_2.pdf, 
http://audit.gov.az/uploads/Standart_SON1.pdf 

13. Keyfiyyətə Nəzarət,Audit,Təhlil,digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə 
Beynəlxalq Standartlar toplusu 2016-2017-ci illər 1-ci hissə  1-ci cild.  
http://audit.gov.az/uploads/Beynelxalq_Audit_2019.pdf    

14. Keyfiyyətə Nəzarət,Audit,Təhlil,digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə 
Beynəlxalq Standartlar toplusu 2016-2017-ci illər  2-ci cild  
http://audit.gov.az/uploads/beynelxalq_audit_standarlati_2017_2cicild.pdf  

15. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının "Kiçik və orta müəssisələrin auditində 
Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair Təlimat"ın I hissəsi. 

16. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının "Kiçik və orta müəssisələrin auditində 
Beynəlxalq Audit Standartlarının  tətbiqinə dair Təlimat"ın II hissəsi.   

17. Audit Komitəsinin nümunəvi Əsasnaməsi (Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatası Şurasının 2015-ci il 30 sentyabr tarixli 266/1 nömrəli qərarı ilə bəyənilmiş, Palata 
Şurasının 2019-cu il 28 dekabr tarixli 316/4 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuşdur).  
http://audit.gov.az/uploads/shura_316_4_esasname.pdf  

Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının və auditin inkişafı ilə əlaqədar mühüm 
sənədlərin ingilis və rus dillərində Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin 
edilmişdir. 
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Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabatın nəşr 
olunması, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına və aidiyyatı 
qurumlara təqdim edilməsi təmin edilmişdir. 

Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarını əks etdirən hesabatın 
ictimaiyyətə açıqlanması məqsədilə Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi və bir ay 
müddətində həmin hesabatın qısa icmalının “İqtisadiyyat” qəzetində və digər KİV-də dərc 
etdirilməsi, ingilis və rus dillərində tərcüməsinin hazırlanıb Palatanın üzv olduğu Beynəlxalq 
Mühasiblər Federasiyasına (IFAC), Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasına (EFAA) 
göndərilməsi və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. 

http://audit.gov.az/uploads/hesabat_2018.pdf 
Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin müntəzəm məlumatlandırılması 

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://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Auditors_of_the_Republic_of_Azerbaijan  
• https://report.az/ 
• https://apa.az/ 
• http://www.interpress.az 
• https://az.trend.az/ 
• http://www.exams.az/cnaa/az 
• http://unec.edu.az/ 
• https://metbuat.az/ 
• http://btlm.az 
• http://www.fiu.az/aze/auditorlar-palatasi/ 
• http://www.bizimyol.info/az/ 
• http://transparency.az 
• https://www.muhasib.az/ 
• http://renkinq.az/ 
• http://marja.az 
• http://headstart-international.com 
• http://banker.az/ 
• https://www.finansist.az/ 
• http://www.biznesinfo.az/ 
• https://www.cbar.az/ 
• http://fins.az/ 
• http://www.au.edu.az 
• http://www.ser.az/ 
• http://www.infosystem-link.az/ 
• http://lib.bbu.edu.az 
• http://millibyte.az/ 
• digər linklər. 
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