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                             AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 
                                                    QƏRARI   
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“Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 2020-ci ilin I yarımilliyi üzrə   
təqdim edilmiş hesabatlarına dair təhlil və icmal-tövsiyələr barədə 

 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş planının 1.6-cı 

“Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 2020-ci ilin I yarımilliyi üzrə hesabatlarının 
toplanması, təhlili və icmal-tövsiyələrin hazırlanması” bəndinə uyğun olaraq, Auditin təşkili, 
hesabatlılıq və informasiya idarəsi (V.Cavadov) tərəfindən hazırlanmış materialı müzakirə 
edərək Auditorlar Palatasının Şurası 

 
                                             QƏRARA ALIR: 

 

1. “Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 2020-ci ilin I yarımilliyi üzrə təqdim 

edilmiş hesabatlarına dair təhlil və icmal-tövsiyələr” nəzərə alınsın (əlavə olunur). 

2. 2019-cu ilin I yarimilliyi ilə müqayisədə yerinə yetirilmiş müqavilələrin məbləğinin 

33.708.654.77 manatdan 38.253.369,66 manata qədər, yəni 4.544.714.23 manat və ya 

11.88% artması, orta məbləğin isə 10.283.2 manatdan 14.650.85 manata qədər, yəni 

4367.65 manat və ya 29.81% artması qeyd edilsin. 

3. Məcburi auditin subyekti olan siyasi partiyalarda, bələdiyyələrdə və məhdud 

məsuliyyətli cəmiyyətlərdə auditdən keçmənin 50%-dən aşağı olması qeyd edilsin və 

Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinə (V.Cavadov) tapşırılsın ki bu barədə 

aidiyyəti orqanların məlumatlandırılması və KİV-də işıqlandırılması təmin edilsin.  

4. Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinə (V.Cavadov) tapşırılsın ki:    

4.1. Təsərrüfat subyektlərinin 2020-ci ilin I yarımilliyi üzrə auditdən keçmə vəziyyətinə 

dair ictimaiyyət üçün qısa şərhin hazırlanması, Palatanın internet səhifəsində və KİV-də 

yerləşdirilməsi təmin edilsin; 

4.2. Məcburi auditdən yayınan təsərrufat subyektləri barəsində birinci yarımilliyin 

hesabatlarının yekununa dair informasiyanın əldə edilməsi və onlara auditdən keçmə ilə 

bağlı cari ilin oktyabr ayında xatırlatma məktublarının göndərilməsi təmin edilsin; 

4.3. Göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin bu xidmət üçün məqbul hesab edilə 

bilən həddən aşağı məbləğdə müəyyən edilməsinin monitorinqi aparılsın; 



4.4. Auditin təşviqi və iqtisadi inkişafda oynadığı rolu barədə KİV-də maraqlı 

qurumların iştirakı ilə birlikdə silsilə verilişlərin materiallarının verilməsi təmin edilsin; 

4.5. Qabaqcıl üzvlərin iş təcrübəsinin öyrənilməsi və yayılması təmin edilsin. 

5. Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinə (V.Cavadov) və Rəqəmsal 

transformasiya və innovasiyaların tətbiqi idarəsinə (Q.Əhmədov) tapşırılsın ki:    

5.1. Auditorlar Palatasının üzvlərinə öz fəaliyyətlərində yüksək texnologiyaların və 

innovasiyaların tətbiqi istiqamətində əməli köməkliyin gəstərilməsi təmin edilsin; 

5.2. Bir ay müddətində auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların auditorun şəxsi 

kabineti sistemində qeydiyyatdan keçmələri başa çatdırılsın və onların şəxsi kabinetdən 

tam istifadəsi təmin edilsin. 

6. Rəqəmsal transformasiya və innovasiyaların tətbiqi idarəsinə (Q.Əhmədov) və 

Kadr hazırlığı şöbəsinə (E.Behbudova) tapşırılsın ki, 2020-ci ilin 4-cü rübü ərzində auditor 

xidmətinin aktual problemləri üzrə və müstəqil auditin dayanıqlı iqtisadi inkişafda rolunun 

və vəzifələrinin dəqiqləşdirilməsi üzrə sosioloji sorğuların həyata keçirilməsi təmin edilsin. 

7. Aparatın rəhbəri Q.Bayramova və Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri  

N.Talıbova tapşırılsın ki, Auditorlar Palatasının növbəti il üzrə iş planına yeni növ auditor 

xidmətləri, o cümlədən marketinq, sosial, biznes və digər auditor xidmətləri üzrə müvafiq 

metodoloji materialların hazırlanması və tətbiq edilməsinə dair işlərin daxil edilməsi təmin 

edilsin. 

8. Auditorlar Palatasının rəhbərliyinə tapşırılsın ki: 

8.1. Auditə dair ictimai etimadın gücləndirilməsi istiqamətində kompleks tədbirlər 

həyata keçirilsin; 

8.2. İctimai əhəmiyyətli qurumlarda auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün 

auditorların məsuliyyət dərəcələri dəqiqləşdirilsin və tətbiqinə nail olunsun. 

9. Auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara tapşırılsın ki, auditor xidmətinin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə Beynəlxalq Audit Standartlarının, Peşəkar 

Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin və Auditorların Müstəqillik Qaydalarının 

tələblərinə ciddi riayət etsinlər. 

10. Bu qərarın və icmalın mətnlərinin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi 

təmin edilsin. 

 

 

            Şuranın sədri                                 Vahid Novruzov 
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