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ÖN SÖZ

2013-cü il bütövlükdə ölkəmiz üçün uğurlu il olmuş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafı təmin
edilmişdir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda böyük layihələr icra edilmiş,
aparılan islahatlar daha da dərinləşmiş, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu yüksəlmişdir.
Cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə müsbət imicinin
daha da möhkəmlənməsi, iqtisadi inkişafın davamlılığı və diversifikasiyasının sürətləndirilməsi, yeni müəssisələrin yaradılması, minlərlə iş yerinin açılması, səhiyyə, təhsil və
digər sahələrdə qazanılmış nailiyyətlər, əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəlməsi son
illərin səciyyəvi cəhətləridir.
Şəffaflığın təmin olunmasında sivil maliyyə nəzarətinin, o cümlədən auditin rolu möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin məruzə və çıxışlarında mütəmadi olaraq vurğulanmış, vacibliyi
göstərilmişdir. Buna misal olaraq, ölkə rəhbərinin aşağıdakı fikrini xatırlatmaq olar: “Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə auditin imkanlarından daha geniş istifadə
etmək zərurəti yaranır”. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası auditor xidmətinin
dövlət tənzimlənməsini və inkişafını təşkil edən, mülkiyyətçilərin əmlak hüquqlarını, dövlətin,
təsərrüfat subyektlərinin və auditorların mənafelərini müdafiə edən, öz fəaliyyətində respublikanın qanunvericilik aktlarından irəli gələn tələblərə sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları
tərəfindən riayət olunmasına nəzarət edən müstəqil maliyyə orqanı olmaqla, iqtisadi sahədə
üzərinə düşən vəzifələrin, o cümlədən “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”nda və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrasını ötən il də davam etdirmişdir.
Bu istiqamətdəki fəaliyyətimizin əks olunduğu illik hesabatı təqdim edirik.
Vahid NOVRUZOV,
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri,
iqtisad elmləri doktoru, professor
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GİRİŞ

məhsulun 8 faizini təşkil edir. Bu da dünya
miqyasında ən yüksək göstəricilərdən biridir.
Təsadüfi deyil ki, Davos Dünya İqtisadi Forumu Azərbaycan iqtisadiyyatını rəqabət qabiliyyətliliyinə görə 39-cu yerə layiq
görmüşdür.
Bu nəzərəçarpacaq irəliləyiş ölkə Prezidentinin möhkəm siyasi iradəsinin, ölkədə
biznes mühitinin əhəmiyyətli dərəcədə
yaxşılaşdırılması üzrə hökumət qarşısında
qoyduğu vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsinin məntiqi yekunu olaraq meydana
gəlmişdir. Görülmüş ardıcıl və məqsədyönlü
tədbirlərin nəticəsində sahibkarlıq fəaliyyətində mühüm inkişaf müşahidə olunmuş,
iqtisadiyyatın liberallaşmasının dərinləşdirilməsi istiqamətində ciddi nailiyyətlər
əldə edilmişdir. Eyni zamanda, iqtisadi yüksəliş əhalinin rifah səviyyəsinin artması üçün
görülən konkret tədbirlər, struktur-texnoloji
müasirləşmənin həyata keçirilməsi və
ölkənin rəqabət üstünlükləri sayəsində təmin
edilmişdir. Sosial-iqtisadi inkişafda yeni
nailiyyətlərin əldə edilməsi islahatların
ardıcıl aparılması, şəffaflığın təmin olunması, iqtisadiyyatın müasirləşməsi, sosial

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən islahatlar
və uzaqgörən iqtisadi siyasət nəticəsində
2013-cü ildə ölkə iqtisadiyyatının dinamik
inkişafı davam etmiş, mühüm nailiyyətlər
əldə edilmişdir.
Ümumi daxili məhsul təxminən 6 faiz,
qeyri-neft sektoru 9,8 faiz, əhalinin pul gəlirləri 8 faiz artmışdır. İnflyasiya isə cəmi 2,4
faiz olmuşdur. Əhalinin pul gəlirləri inflyasiyanı 3 dəfədən çox üstələmişdir. İl
ərzində ölkə iqtisadiyyatına 28 milyard dollar
investisiya qoyulmuşdur ki, bunun da 17,5
milyard dolları daxili sərmayədir.
Valyuta ehtiyatlarımız rekord həddə - 50
milyard dollara çatmışdır, bu da ümumi da xili məhsulun 70 faizini təşkil edir. Dünya
miqyasında bu göstəriciyə görə Azərbaycan
ən qabaqcıl yerlərdədir. Keçən il işsizliklə
bağlı olan problemlər də öz həllini tapmışdır.
110 min yeni iş yeri açılmışdır ki, onlardan
80 mini daimi iş yeridir. İşsizliyin səviyyəsi
5 faizə düşmüşdür. Yoxsulluğun səviyyəsi də
aşağı düşərək 5,3 faiz təşkil etmişdir.
Ölkəmizin xarici dövlət borcu ümumi daxili
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kollektivinə və üzvlərinə” təbrik məktubundan irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar
Palata Şurasının 2006-cı il 16 may tarixli
166/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının kompleks tədbirlər planına və Palata Şurasının
2012-ci il 5 oktyabr tarixli 234/4 saylı qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər
üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın həyata
keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının iş planları”na
(2012-2013-cü və 2012-2015-ci illər), eləcə
də Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının
(IFAC) həqiqi üzvü kimi Auditorlar Palatasının öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə və
digər sənədlərə müvafiq olaraq qurmuşdur.
Təqdim olunan hesabatda Azərbaycan
Respublikası Auditorlar Palatasının 2013-cü
ildəki fəaliyyəti haqqında, ümumilikdə
ölkədə audit sahəsində əldə olunmuş uğurlar
və mövcud problemlər barədə məlumatlar
əks etdirilmişdir.

dəyişikliklərin keçirilməsinə kompleks
yanaşma zəminində baş vermişdir.
Bunlar ölkədə bazar infrastrukturlarının,
o cümlədən bütün dünyada maliyyə nəzarətinin sivil forması kimi qəbul edilən auditor
xidmətinin inkişafı üçün də yeni imkanlar
açmışdır.
Auditorlar Palatası 2013-cü ildə öz
fəaliyyətini “Auditor xidməti haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa,
“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası haqqında” Əsasnaməyə, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5
sentyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Açıq hökumətin təşviqinə dair 2012-2015ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”na və
“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”na,
habelə Palata Şurasının 2012-ci il 18 dekabr
tarixli 238/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmиш
Azərbaycan Respublikasi Auditorlar Palatasinin 2013-2015-ci illər üzrə iş planına və
Palata Şurasının 2013-cü il üzrə iş planına,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətə başlamasının 10 illiyi münasibətilə Palatanın
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I. AUDİTORLAR PALATASI HAQQINDA

Auditorlar Palatasının vəzifə və
funksiyaları

qanunvericiliyə uyğun olaraq onun inkişafı və
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər
həyata keçirməkdən ibarətdir.
Bu məqsədlə özünün Əsanaməsinə uyğun
olaraq Auditorlar Palatası aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:
Azərbaycan Respublikasında auditor xidməti işlərini təşkil edir və tənzimləyir;
Azərbaycan Respublikası ərazisində sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarına lisenziya verir, onların işlərinə və auditor
təşkilatlarının nizamnamələrinin “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğunluğuna nəzarət edir;
sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının uçotunu aparır;
Azərbaycan Respublikası ərazisində auditor xidməti ilə məşğul olmaq hüququ verən
lisenziyaların verilməsi üçün imtahanların
keçirilməsi qaydalarını hazırlayır və təsdiq
edir;
auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ
verən lisenziyaların verilməsi üçün imtahan
komissiyasının tərkibini və əsasnaməsini
hazırlayıb təsdiq edir, imtahan haqqını
müəyyən edir;
təsərrüfat subyektinin maliyyə və mühasibat hesabatlarına dair Azərbaycan Respub-

“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əsasən, ölkədə auditor xidmətinin dövlət tənzimlənməsini təşkil
etmək, bu sahədə olan və Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişafına və təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş müvafiq normativ
aktların layihələrini, tədbirlər sistemini hazırlamaq, dövlətin, təsərrüfat subyektlərinin və
auditorların mənafelərini müdafiə etmək, öz
fəaliyyətində qanunvericilik aktlarından və
normativ hüquqi aktlardan irəli gələn tələblərə
auditorlar tərəfindən riayət edilməsinə nəzarət
etmək məqsədilə yaradılmış Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar
Palatası
öz
fəaliyyətində “Auditor xidməti haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununu,
“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası haqqında” Əsasnaməni və digər müvafiq normativ aktları rəhbər tutur.
Auditorlar Palatasının əsas vəzifəsi
mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün
təsərrüfat subyektlərində maliyyə və mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasını
təmin etmək məqsədilə respublikada auditor
xidmətinin işini təşkil etməkdən və mövcud
6
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auditor xidməti göstərən şəxslərə münasibətdə öz səlahiyyətləri daxilində qanunla
nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda cinayət
yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı nəzarət
orqanının funksiyalarını həyata keçirir.

likasının Mülki Məcəlləsinin müvafiq tələbləri
nəzərə alınmaqla auditor rəyinin formalarını,
sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının işi
haqqında müxtəlif hesabat formalarını hazırlayıb təsdiq edir;
auditor təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və
mövcud qanunvericilik aktlarının tətbiqi
məsələləri ilə əlaqədar sərbəst auditorlara və
auditor təşkilatlarına məsləhətlər verir, auditor
xidmətinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi üçün
təkliflər hazırlayır və onların həyata keçirilməsinə nəzarət edir;
audit aparılmasına dair təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlər hazırlayır;
auditor xidməti göstərilməsinin forma və
metodlarına dair normativ sənədlər tərtib edir,
milli və beynəlxalq təcrübənin daimi öyrənilməsi əsasında müvafiq tövsiyələr hazırlayır;
peşə funksiyalarını lazımi səviyyədə yerinə
yetirməməsi ilə əlaqədar sərbəst auditorlara və
auditor təşkilatlarına qarşı sifarişçilərin iddialarına respublikanın qanunvericilik aktlarına
müvafiq surətdə baxılmasını təmin edir;
sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının hüquqlarının və qanuni mənafelərinin
qorunması üçün müvafiq tədbirlər həyata
keçirir;
sərbəst auditor, auditor təşkilatı, sərbəst
xarici auditor və xarici auditor təşkilatının filialı və (və ya) nümayəndəliyinin maliyyətəsərrüfat fəaliyyətinin “Auditor xidməti
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunluğunu yoxlayır və işinə nəzarət
edir;
təkrar audit həyata keçirir;
dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və
ya başqa məqsədlərlə əlaqədar olaraq təsərrüfat
subyektlərinin əmlaklarının qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünə auditor rəyləri verir;

Auditorlar Palatasının strukturu
Auditorlar Palatasının fəaliyyətinin təkmiləşdirilməsi, respublikada auditor xidmətinin dövlət tənzimlənməsinin və inkişafının
səviyyəsinin yüksəldilməsi, bu sahədə beynəlxalq təcrübə əsasında və yerli şərait nəzərə
alınaraq müasir tələblərə cavab verən keyfiyyətli auditor xidməti göstərilməsini təmin
etmək, ölkədə uğurla aparılan iqtisadi
islahatlarda auditin əhəmiyyətini və rolunu
gücləndirmək məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamənin 11-ci bəndini rəhbər tutaraq,
Auditorlar Palatası sədrinin 2013-ci il 7 yanvar
tarixli 1 saylı əmri ilə hesabat dövründə Auditorlar Palatasının aşağıdakı strukturu təsdiq
edilmişdir:
I. Rəhbərlik.
II. Auditorlar Palatasının Aparatı.
III. Keyfiyyətə nəzarət və hüquqi təminatı
idarəsi:
Hüquqi təminat şöbəsi;
Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi.
IV. Auditin təşkili və tənzimlənməsi idarəsi.
V. Kadr hazırlığı və beynəlxalq əlaqələr
idarəsi:
Kadr hazırlığı şöbəsi;
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi.
VI. Analitik informasiya və təhlil şöbəsi.
VII. Maliyyə və təsərrüfat idarəsi:
- Təsərrüfat bölməsi.
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II. AUDİTORLAR PALATASININ
DÖVLƏT PROQRAMLARINDA İŞTİRAKI

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası özünün Əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş vəzifə və funksiyalarla yanaşı, mühüm
əhəmiyyət kəsb edən bir sıra dövlət proqramlarının icrasında da iştirak etmiş və ya iştirak
etməkdə davam edir. O cümlədən:

tədbirlər müntəzəm həyata keçirilməkdədir.
– Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 15 sentyabr tarixli 3043 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və
davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı (20112015-ci illər):
Audit ilə bağlı tədris materiallarının hazırlanması sahəsində Palata yarandığı ilk günlərdən fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.
Əsasnaməsindən irəli gələn vəzifələrin və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011ci il 28 iyun tarixli 1578 nömrəli sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması
və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata
keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının (20112015-ci illər)” 3.1.2.5-ci (“Beynəlxalq və
Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına keçidlə
əlaqədar mühasibat və audit fənləri üzrə tədrisin yenidən təşkili ilə bağlı tədris materiallarının hazırlanması”) bəndi ilə əlaqədar Palata
tərəfindən 2013-cü ildə “Audit. Qanunvericilik
və normativ sənədlər” toplusunun 7-ci cildi və
"Heydər Əliyevin iqtisadi siyasətində nəzarətin yeri və rolu" mövzusunda elmi-praktik
simpoziumun materialları nəşr etdirilmişdir.
– Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nöm-

– Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında dövlət əmlakının idarə
edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət
Proqramı” üzrə:
1. ”Dövlət əmlakının idarə edilməsi”
mövzusu 2008-2013-cü illər üzrə auditorların,
auditor assistentlərinin və mütəxəssislərinin ixtisasartırma proqramlarına daxil edilmiş və hər
il ixtisasartırma kurslarında tədris edilmişdir;
2. “Azərbaycan Respublikasında dövlət
əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi
üzrə Dövlət Proqramı” mövzusu 2013-cü il
ərzində keçirilmiş seminarlara daxil edilmişdir;
3. Dövlət müəssisələrində və səhmləri (tam
və ya qismən) dövlətə məxsus olan səhmdar
cəmiyyətlərində aparılmış auditlərin keyfiyyəti
Palatanın intizam və araşdırma tədbirləri
çərçivəsində müntəzəm yoxlanılmaqda və müvafiq tədbirlər görülməkdədir;
4. Dövlət müəssisələrində auditə dair
beynəlxalq qurumların tələbləri, xarici
təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi sahəsində
8
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rəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq
hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər
üçün Milli Fəaliyyət Planı” və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” üzrə:
“Açıq hökumətin təşviqinə dair 2012-2015ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın həyata
keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası
Auditorlar Palatasının iş planı tərtib olunub
Palata Şurasının 2012-ci il 5 oktyabr tarixli
234/4 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Planda Auditorlar Palatasının fəaliyyəti
barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verilməsi, maliyyə nəzarətini həyata keçirən
orqanların fəaliyyətində şəffaflığın artırılması,
ərizə və şikayətlərə baxılması işinin təkmilləşdirilməsi, maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması və maliyyə xarakterli məlumatlar
haqqında bəyannamələrin təqdim edilməsi,
bələdiyyələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi,
etik davranış qaydalarının təkmilləşdirilməsi,
auditor xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, korrupsiyaya
qarşı mübarizə ilə bağlı maarifləndirmə və
digər sahələr üzrə fəaliyyət istiqamətləri
nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Korrupsiyaya
qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı»nda auditor xidmətinin
təkmilləşdirilməsinə dair bir sıra mühüm vəzifələrin icrası Auditorlar Palatasına və digər
müvafiq qurumlara tapşırılmışdır. Belə ki,
Maliyyə Nazirliyi və Hesablama Palatası ilə
birlikdə daxili audit haqqında qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin hazırlanması, Vergilər Naziriliyi ilə birlikdə məcburi
auditdən yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin
tətbiqi ilə bağlı mexanizmlərin müəyyən
edilməsi üçün tədbirlərin görülməsi, habelə
müstəqil audit sahəsində beynəlxalq standart-

ların tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlərin davam etdirilməsi və “Beynəlxalq təcrübə nəzərə
alınmaqla auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2012-2020-ci illər)” layihəsinin
hazırlanması Auditorlar Palatası tərəfindən
həyata keçirilməlidir (“Açıq hökumətin
təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”nın və “Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyəti bu hesabatın 4-cü fəslində
ətraflı əks olunmuşdur).
«Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı»nın
13.2-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının
2013-cü il 19 dekabr tarixli 248/1 saylı qərarı
ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası
Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə
üzrə İş Planı»nın 1.1-ci bəndində Auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2012-2020-ci
illər) layihəsinin hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr
tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan
2020: gələcəyə baxış» inkişaf konsepsiyasının
reallaşdırılması istiqamətində ölkə iqtisadiyyatının tarazlı və dayanıqlı inkişafını təmin
etmək, şəffaflığın artırılması, vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi və Azərbaycanın
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin reallaşmasına dəstək vermək məqsədini daşıyır.
Konsepsiyanın hazırlanması məqsədilə
Palata tərəfindən auditorların, Palata əməkdaşlarının və maraqlı tərəflərin təmsil olunduğu xüsusi işçi qrup yaradılmış, iş və təqvim
planları tərtib edilmiş, öhdəliklər müəyyənləşdirilmişdir. Konsepsiyanın işçi variantının
hazırlanması zamanı bu sahədə mövcud olan
xarici təcrübə öyrənilmiş, yüzdən artıq
beynəlxalq qurumun və xarici ölkələrin audit
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qurumlarının, habelə nüfuzlu iqtisadçıların
müxtəlif səpkili elmi və praktik sənədləri təhlil
edilmişdir. Eyni zamanda, konsepsiya barədə
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Azərbaycan
Respublikasının Auditorlar Palatası, İstanbul
Sərbəst Mühasiblər və Maliyyə Müşavirləri
Odası və Azərbaycan Universitetinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Müasir şəraitdə auditin
qarşısında duran problemlər və onun inkişaf
konsepsiyası” mövzusunda “dəyirmi masa”da
(2013-cü il 22 yanvar), Makedoniya Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasında
ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və
beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla auditor
xidmətinin təkmilləşdirilməsinə dair Makedoniya Respublikasının Sertifikatlı Auditorlar
İnstitutu ilə Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası arasında Anlaşma memorandumunun imzalanması məqsədilə keçirilən
tədbirdə (2013-cü il 13-17 fevral) , Beynəlxalq
Mühasiblər Federasiyası (IFAC), Beynəlxalq
Audit və İnformasiyanın Düzgünlüyünün Təsdiqlənməsi Standartları Şurası (IAASB) və
Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları
Şurasının (IASB) təşkilatçılığı ilə London
şəhərində təşkil edilmiş “Peşə inkişafının
strateji istiqaməti forumu” və “Avropa və
Mərkəzi Asiyanın keçmiş sovet respublikalarında beynəlxalq standartların qəbul
edilməsi və tətbiqi” mövzusunda beynəlxalq
konfransda (2013-cü il 14-16 may), Ukrayna
Auditorlar Palatası və Ukrayna Auditorlar Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Kiyev şəhərində
təşkil edilmiş “Audit 20 yaş: naliyyətlər və
perspektivlər” mövzusunda beynəlxalq elmipraktik konfransda (2013-cü il 30 may-1 iyun),
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Azərbaycan
Respublikasının Auditorlar Palatası və Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə “Daxili
nəzarət və risklərin idarə olunması” mövzusunda Bakıda Avropa və Asiyanın bir çox
ölkələrinin nüfuzlu qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə Mühasiblərin və
Auditorların IV Avrasiya Forumunda (2013-cü

il 26-28 sentyabr), Dünya Bankının Maliyyə
Hesabatlılıq İslahatları Mərkəzi (CFRR)
tərəfindən Şərqi və Cənub-Şərqi Avropa
ölkələri üzrə korporativ maliyyə hesabatlılığı
və audit sahəsində yüksək rütbəli hökumət rəsmiləri, tənzimləyicilər və mütəxəssislər üçün
Avstriyanın Vyana şəhərində “Maliyyə
hesabatlılığı və audit yol ayrıcında – Avropada
mövcud mənzərə
və yeni üfüqlər”
mövzusunda regional tədbir və bu tədbirin
davamı olan “Şərq tərəfdaşlığı ölkələri üçün
audit və hesabatlılıq sistemlərinin gücləndirilməsi” mövzusunda konfransda (2013cü il 30 sentyabr-2 oktyabr), Avstriyanın Vyana
şəhərində Avropa Daxili Auditorlar İnstitutları
Konfederasiyasının (ECIIA) Liderlər Forumu
və Baş Assambleyasının iclasında (2013-cü il
2-5 oktyabr), Buxarest şəhərində Rumıniya
Maliyyə Auditorları Palatasının təşkilatçılığı
ilə beynəlxalq audit standartları tətbiq olunmaqla cari audit islahatlarına dair “Regional
peşəkar iclas”da (2013-cü il 6-8 noyabr)
çıxışlar edilmiş, müzakirələr aparılmış, yerli və
xarici mütəxəssislərin, iş adamlarının, beynəlxalq ekspertlərin fikirləri öyrənilərək konsepsiyanın təkmilləşdirilməsi məqsədilə geniş
istifadə edilmişdir. Konsepsiyanın ilkin layihəsi Palatanın rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilməklə
geniş
ictimaiyyətin
də
müzakirəsinə çıxarılmışdır.
Konsepsiya aşağıdakı bölmələri özündə
cəmləşdirir:
- Müasir şəraitdə auditin vəzifələri və islahatlarin zəruriliyi ;
- Azərbaycanda auditor xidmətinin müasir vəziyyəti ;
- Azərbaycanda auditor xidmətinin inkişafina mane olan problemlər;
- Auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasinin əsas istiqamətləri;
- Azərbaycan Respublikasinda auditor xidməti bazarının inkişafının proqnozlaşdırılması
və gözlənilən nəticələr.
Konsepsiyada nəzərdə tutulan nəticəyə nail
olmaq üçün Palata tərəfindən “Azərbaycan
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Respublikasinda auditor xidmətinin inkişaf
konsepsiyasi”nda 2014-2020-ci illərdə həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
icrasinin təqvim planı hazırlanmış və həmin
planda aşağıdakı tədbirlərin icrası dövrlər və
məsul icraçılar müəyyənləşdirilməklə nəzərdə
tutulmuşdur:
• Auditor xidmətinin normativ hüquqi
bazasının təkmilləşdirilməsi;
• Auditor fəaliyyətinin idarə olunması,
tənzimlənməsi və auditin institusional potensialının gücləndirilməsi;
• Beynəlxalq audit standartlarının tətbiqinin genişləndirilməsi;
• Auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi;

• Auditor kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması;
• Auditin təşkili;
• Auditdə şəffaflığın artırılması, haqsız
rəqabət və korrupsiyaya qarşı mübarizə;
• Auditin təşkili və tənzimlənməsinə dair
metodik vəsait və tövsiyələrin hazırlanması;
• Auditin təbliği və təşviqi;
• Auditdə informasiya texnologiyalarının
tətbiqi;
• Nəşrlər, seminar və konfransların keçirilməsi;
• Təhlil, tədqiqat və sosioloji sorğular;
• Beynəlxalq audit təcrübəsinin tətbiqi.
Hazırda Palata tərəfindən konsepsiyada
nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasına başlanmışdır.
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III. AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ
TƏNZİMLƏNMƏSİ

2013-cü il üzrə auditor
xidmətinin həcmi

məbləğinə görə 20,8%, yerli auditor təşkilatları üzrə sayına görə 33,5% və məbləğinə
görə 7,2%, sərbəst auditorlar üzrə sayına
görə 41,1% və məbləğinə görə 5,6% təşkil
etmişdir.

Təqdim edilmiş hesabatlara əsasən
müəyyən edilmişdir ki, hesabat dövründə
təsərrüfat subyektləri ilə 45 211 610,3
manat məbləğində 3793 müqavilə bağlanmışdır. Həmin müqavilələrin 7 328 326,6
manat məbləğində 572-si ilin əvvəlinə qalıq
kimi, 37 883 283,6 manat məbləğində 3221i isə hesabat dövründə bağlanmışdır. Bağlanmış müqavilələrin xüsusi çəkisi xarici
auditor təş kilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri üzrə sayına görə 16,3% və
məbləğinə görə 66,4%, xarici investisiyalı
auditor təşkilatları üzrə sayına görə 9,1% və

Auditor xidmətinin həcminin
2012-ci illə müqayisəsi
 2012-ci il ilə müqayisədə 2013-cü ildə
bağlanmış müqavilələrin sayı 3737-dən
3793-ə qədər, yəni 56 ədəd və ya 1,5%,
məbləği isə 35 752 844,1 manatdan 45
211 610,3 manata qədər, yəni 9 458
766,2 manat və ya 20,9% artmışdır
(Diaqram 1-2).

Bağlanmış
müqavilələrin sayına
görə müqayisə

Diaqram 1.
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Diaqram 2.
O cümlədən:
- xarici auditor təşkilatlarının filial (və ya
nümayəndəlikləri) üzrə müqavilə sayı 305-dən
619-a qədər, yəni 314 ədəd və ya 103,0%,
məbləği 14 344 603,1 manatdan 30 047 383,5
manata qədər, yəni 15 702 780,4 manat və ya
109,5% artmışdır;
- xarici investisiyalı auditor təşkilatları
üzrə müqavilə sayı 564-dən 345-ə qədər, yəni
219 ədəd və ya 38,8%, məbləği 15 819 068,95
manatdan 9 393 814,0 manata qədər, yəni

6 425 254,95 manat və ya 40,6% azalmışdır;
- yerli auditor təşkilatları üzrə müqavilə
sayı 1366-dan 1270-ə qədər, yəni 96 ədəd və
ya 7,1%, məbləği isə 3 478 781,5 manatdan
3 232 472,8 manata qədər, yəni 246 308,7
manat və ya 7,1% azalmışdır;
- sərbəst auditorlar üzrə müqavilə sayı
1502-dən 1559-a qədər, yəni 57 ədəd və ya
3,8%, məbləği isə 2 110 390,6 manatdan
2 537 940,0 manata qədər, yəni 427 549,4
manat və ya 20,2%, artmışdır (Diaqram 3-4).

2012
2013

Xarici auditor
Xarici investisiyalı
təşkilatlarının filial auditor təşkilatları
və ya
nümayəndəlikləri

Yerli auditor
təşkilatları

Diaqram 3.
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Xarici auditor
Xarici investisiyalı
təşkilatlarının filial auditor təşkilatları
və ya
nümayəndəlikləri

Yerli auditor
təşkilatları

Sərbəst auditorlar

Diaqram 4.
10 237 019,54 manat və ya 35,4%, orta
məbləği isə 9161,02 manatdan 11 885,83 manata qədər, yəni 2724,81 manat və ya 29,7%
artmışdır (Diaqram 5-6);
Auditorlar Palatası tərəfindən auditor xidmətinin təşkili və tənzimlənməsi 2013-cü il
ərzində diqqət mərkəzində duran məsələlərdən
biri olmuşdur.

2013-cü il ərzində bağlanmış müqavilələrdən 39 140 044,18 manat
məbləğində 3293-ü yerinə yetirilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2012-ci il ilə
müqayisədə yerinə yetirilmiş müqavilələrin
sayı 3155-dən 3293-ə qədər, yəni 138 ədəd və
ya 4,4%, məbləği isə 28 903 024,64 manatdan 39 140 044,18 manata qədər, yəni

Yerinə yetirilmiş
müqavilələrin sayına
görə müqayisə

Diaqram 5.
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Yerinə yetirilmiş
müqavilələrin
məbləğinə görə
müqayisə

Diaqram 6.
Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları
dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra 5 il müddətinə verilən lisenziya əsasında fəaliyyət
göstərirlər.
2013-cü il ərzində Auditorlar Palatası
tərəfindən 9 hüquqi və 8 fiziki şəxsə yeni lisenziya verilmiş, 13 hüquqi və 15 fiziki şəxsin
lisenziyalarının müddətinin başa çatması ilə
əlaqədar onlara növbəti müddət üçün yeni

lisenziya verilmişdir. Həmçinin 1 hüquqi
şəxsin adının dəyişməsi ilə əlaqədar lisenziyası
yenidən rəsmiləşdirilmişdir (Cədvəl 1-5).
Bütövlükdə, 2014-cü il yanvarın 1-nə Azərbaycanda Auditorlar Palatasının verdiyi lisenziya əsasında 40 sərbəst auditor, 55 auditor
təşkilatı, o cümlədən 3 xarici auditor təşkilatının filialı (və ya nümayəndəliyi) fəaliyyət
göstərmişdir.

CƏDVƏL 1. 2013-cü ildə ilk dəfə lisenziya almış hüquqi şəxslər
Sıra
№-si

Hüquqi şəxsin adı

Lisenziyanın
Lisenziyanın
nömrəsi
qeydiyyat nömrəsi

Lisenziyanın
verilmə tarixi

1

“ACCEPT – AUDİT” MMC

№ 072770

AT/098

02.04.2013

2

“PSG TAX CONSULTİNG” MMC

№ 072769

AT/099

05.04.2013

3

“Fortrust Audit” MMC

№ 072772

AT/100

25.04.2013

4

“Finans Audit” MMC

№ 072781

AT/103

19.07.2013

5

“Q.R.T. Audit” MMC

№ 072795

AT/104

29.12.2013

6

“NEXT Audit-Konsaltinq” MMC

№ 072797

AT/105

20.12.2013

7

“LŞ Audit” MMC

№ 080781

AT/106

28.12.2013

8

“Moore Stephens Azərbaycan”
MMC

№ 072777

AT/101

08.05.2013

9

“PRAYSVOTERHAUSKUPERS
AUDİT Azərbaycan” MMC

№ 072779

AT/102

04.06.2013
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CƏDVƏL 2. 2013-cü il ərzində lisenziyanın müddəti bitdiyinə görə
yenidən lisenziya almış hüquqi şəxslər
Sıra
№-si

Hüquqi şəxsin adı

Lisenziyanın
Lisenziyanın
Lisenziyanın
nömrəsi
qeydiyyat nömrəsi verilmə tarixi

1

“PREMİUM AUDİT” MMC

№ 072750

AT/036

23.01.2013

2

“FN Audit Servis” MMC

№ 072753

AT/034

25.01.2013

3

“BKR İŞIK Konsaltinq” MMC

№ 072758

AT/072

01.02.2013

4

“Balans-audit” auditor firması

№ 072765

AT/015

06.03.2013

5

“JPA İnternational Azərbaycan” MMC

№ 072763

AT/035

04.03.2013

6

“Tax, Audit & Konsaltinq Servis” MMC

№ 072768

AT/074

29.03.2013

7

“MAK AZƏRBAYCAN LTD” MMC

№ 072771

AT/041

14.04.2013

8

“AUDİT-SERVİS” MMC

№ 072774

AT/040

01.05.2013

9

“Baltik Kaspian Audit” MMC

№ 072783

AT/075

02.09.2013

10

“Biznes Audit” MMC

№ 072792

AT/077

18.12.2013

11

“Cavid Audit” MMC

№ 072793

AT/043

18.12.2013

12

“L.B. AUDİT XİDMƏTİ” MMC

№ 072796

AT/079

26.12.2013

13

“RSM Kapital Karden” MMC

№ 72789

AT/076

01.11.2013

CƏDVƏL 3. 2013-cü ildə ilk dəfə lisenziya almış fiziki şəxslər
Sıra
№-si

Hüquqi şəxsin adı

Lisenziyanın
Lisenziyanın
Lisenziyanın
nömrəsi
qeydiyyat nömrəsi verilmə tarixi

1.

Tarverdiyev Əli Göyüş oğlu

№ 072749

SA/326

18.01.2013

2.

Yusifov Naib Mahal oğlu

№ 072756

SA/327

28.01.2013

3.

Kərimova Nərgiz Tahir qızı

№ 072762

SA/329

19.02.2013

4.

Fətiyev Üzeyir Cəmil oğlu

№ 072766

SA/ 330

11.03.2013

5.

Abdullayev Oleq Əhməd oğlu

№ 072773

SA/331

24.04.2013

6.

Məmmədov Fuad Oktaedr oğlu

№ 072780

SA/332

18.06.2013

7.

İbrahimov Elnur Elxan oğlu

№ 072757

SA/328

04.02.2013

8.

Səfərova Aygün Saday qızı

№ 072788

SA/333

31.10.2013
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CƏDVƏL 4. 2013-cü il ərzində lisenziyasının müddəti bitdiyinə görə
yenidən lisenziya almış fiziki şəxslər
Sıra
№-si

Hüquqi şəxsin adı

Lisenziyanın
Lisenziyanın
Lisenziyanın
nömrəsi
qeydiyyat nömrəsi verilmə tarixi

1.

Kərimov Natiq İmran oğlu

№ 072751

SA/204

23.01.2013

2.

Fərəcov Elçin İbad oğlu

№ 072752

SA/281

23.01.2013

3.

İsgəndərov Səməd Mahmud oğlu

№ 072754

SA/207

25.01.2013

4.

Məmmədov Emil Nizami oğlu

№ 072760

SA/205

13.02.2013

5.

Quliyev Asif Hidayət oğlu

№ 072761

SA/209

13.02.2013

6.

Şirinov Yasin Rza oğlu

№ 072767

SA/212

12.03.2013

7.

Məmmədov Şahbaz Müseyib oğlu

№ 072784

SA/218

22.08.2013

8.

Qafarov Səid Nadir oğlu

№ 072785

SA/219

18.09.2013

9.

Əsədullayev Samir Sədulla oğlu

№ 072786

SA/104

14.10.2013

10.

Axundov Nazim Zakir oğlu

№ 072787

SA/105

30.10.2013

11.

Həsənov Rauf Kamil oğlu

№ 072790

SA/113

19.11.2013

12.

İsgəndərov Eldəniz İsgəndər oğlu

№ 072791

SA/104

16.12.2013

13.

Hüseynov Şəmşinur Rəşid oğlu

№ 072794

SA/108

18.12.2013

14.

Cəfərov Elçin Əhməd oğlu

№ 080783

SA/290

28.12.2013

15.

Orucov Nurlan Ziyəddin oğlu

№ 072759

SA/283

01.02.2013

CƏDVƏL 5. 2013-cü il ərzində adı dəyişdirilən hüquqi şəxslər
Sıra
№-si
1.

Hüquqi şəxsin adı
“RSM Azerbaijan” MMC

Lisenziyanın
Lisenziyanın
Lisenziyanın
nömrəsi
qeydiyyat nömrəsi verilmə tarixi
№ 080782
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IV. ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİNATI VƏ
KORRUPSİYAYA QARŞI MüBARİZƏ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2007-ci il 28 iyul tarixli 2292 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Şəffaflığın artırılması
və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli
Strategiya” çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin davamlılığının təmin edilməsi, bu
sahədə normativ hüquqi bazanın və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi,
dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının
fəaliyyətinin açıq hökumət prinsiplərinə
uyğunlaşdırılması, qərarların qəbulu prosesində ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi və şəffaflığın artırılması, Azərbaycan
Respublikasının bu sahədə beynəlxalq öhdəliklərinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə
“Açıq hökümətin təşviqinə dair 2012-2015-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda 2013-cü il
üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası istiqamətində Auditorlar Palatası tərəfindən müvafiq işlər görülmüşdür. O cümlədən:

şəxslərin müəyyən edilməsi, informasiya
azadlığı ilə bağlı daxili icraat qaydalarının
qəbul edilməsi və bu barədə ictimaiyyətin
məlumatlandırılması” bəndinə uyğun olaraq,
Palata sədrinin 2012-ci il 19 oktyabr tarixli 39
nömrəli əmrinə əsasən məsul şəxslər təyin
edilmişdir. Həmin əmr Palatanın internet
saytında yerləşdirilmişdir.
Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə
məlumatları mütəmadi, yenilənmiş əsaslarla
internet səhifələrində yerləşdirməsi tələbinə
uyğun olaraq, Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə dair məlumatlar hesabat dövrü ərzində
mütəmadi və yenilənmiş qaydada Palatanın internet saytında yerləşdirilmişdir. “Auditor xidməti haqqında” Qanunun icrasından irəli gələn
məlumatlar, sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları barədə informasiyalar, auditor adı
almaq üçün keçirilən imtahanlar barədə elanlar, lisenziyalaşdırma və Palatanın maliyyətəsərrüfat fəaliyyətinə dair məlumatlar,
Palatanın bilavasitə təkilatçılığı və iştirakı ilə
keçirilmiş beynəlxalq və yerli miqyaslı tədbirlər, Palata nümayəndələrinin çoxsaylı beynəlxalq tədbirlərdə iştirakı ilə bağlı, maliyyə
monitorinqi xidmətinə dair, Palatanın ictimaiyyətin və digər qurumların nümayəndələrindən ibarət tərkibdə fəaliyyət göstərən

“Açıq hökumətin təşviqinə dair
2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət
Planı” üzrə:
“Milli Fəaliyyət Planı”nın “Dövlət qurumlarında informasiya azadlığı üzrə məsul
18
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komitələrinin fəaliyyəti barədə, dövlət orqanlarının sifarişlərinin icrası barədə, Palatanın
əməkdaşlıq etdiyi təşklilatlarla əlaqələri, birgə
tədbirləri, xarici təşkilatlarla bağlanan yeni
sazişlər, memorandumlar
və s. barədə
məlumatlar Palatanın internet saytında yerləşdirilmişdir.
Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə
illik məruzələr tərtib etməsi və internet
səhifələrində açıqlaması bəndinə uyğun olaraq,
Auditorlar Palatasının 2013-cü ildə ilk dəfə
olaraq fəaliyyətinin nəticələrinə dair hazırlanmış geniş hesabat jurnal formatında nəşr etdirilərək rəsmi qaydada Azərbaycan
Respublikası Prezidenti Administrasiyasına
təqdim edilmiş, habelə 50-yə yaxın dövlət və
qeyri-dövlət qurumuna, təhsil müəssisələrinə
göndərilmiş və Palatanın internet saytında yerləşdirilmişdir.
Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə
mətbuat konfransları və ictimaiyyətlə birbaşa
ünsiyyət formasında tədbirlər keçirməsi bəndinə uyğun olaraq, 2013-cü il yanvarın 22-də
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Azərbaycan
Respublikasının Auditorlar Palatası, İstanbul
Sərbəst Mühasiblər və Maliyyə Müşavirləri
Odası və Azərbaycan Universitetinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Müasir şəraitdə auditin
qarşısında duran problemlər və onun inkişaf
konsepsiyası” mövzusunda “dəyirmi masa”
keçirilmişdir. “Dəyirmi masa”nın nəticələri
barədə geniş material “İqtisadiyyat” qəzetində
dərc olunmuşdur. Eyni zamanda, Palatanın
təşkilatçılığı və iştirakı ilə ölkəmizdə keçirilmiş yerli və beynəlxalq səviyyəli bütün tədbirlər üzrə press-relizlər hazırlanmış və
mətbuat nümayəndələri üçün brifinqlər keçirilmişdir.
Bundan əlavə, “Şəffaflıq Azərərbaycan”
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi
tərəfindən həayata keçirilən layihəyə uyğun

olaraq, Palataya göndərilmiş sorğular müvafiq
qaydada cavablandırılmışıdr.
Dövlət orqanları tərəfindən ictimai
əhəmiyyət kəsb edən qanun layihələrinin
hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin cəlb edilməsi, ictimai dinləmələrin keçirilməsi bəndinə uyğun olaraq,
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2013-2015-ci illər üzrə iş planının
1.2.3-cü (“Auditor xidməti haqqında” Qanuna
əlavə və dəyişikliklər hazırlanması”) bölməsinə və Palata Şurasının 2013-cü il 31 mart tarixli 243/1 qərarına müvafiq olaraq, bundan
əvvəlki dövrdə Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə, Maliyyə, İqtisadi İnkişaf və Sənaye
nazirliklərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə
aparılmış müzakirələrin nəticələri üzrə rəy və
təkliflər nəzərə alınmaqla «Auditor fəaliyyəti
haqqında» Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi hazırlanmışdır. Həmin layihənin müzakirə üçün 2014-cü ildə ictimaiyyətə
təqdim edilməsi nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya
qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”nın 13.4-cü bəndində
daxili audit qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması
nəzərdə tutulmuş və bu vəzifənin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatasına, Maliyyə Nazirliyinə və
Auditorlar Palatasına tapşırılmışdır. Tapşırığın
icrasının təmin edilməsi məqsədilə Auditorlar
Palatası sədrinin 2012-ci il 27 dekabr tarixli
əmri ilə işçi qrup yaradılmış, Auditorlar
Palatasının 2013-2015-ci illər üzrə iş planında
və Palata Şurasının 2013-cü il üzrə iş planında
daxili audit qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin hazırlanması
barədə tədbirlərin, 2013-cü ilin mart ayında
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Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
və Hesablama Palatası ilə birgə “Daxili auditin
qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” mövzusunda seminar-müşavirənin
keçirilməsi nəzərdə tutulmuş,
seminarmüşavirənin keçirilməsi ilə bağlı 2012-ci il 4
dekabr tarixli məktubla Azərbayacan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə və Hesablama
Palatasına müraciət edilmişdir.
Auditorlar Palatasının 2013-2015-ci illər
üzrə iş planının və Palata Şurasının 2013-cü il
üzrə iş planının “Daxili audit qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin
hazırlanması” barədə 1.2.1-ci və 1-ci
bəndlərinin icrası ilə əlaqədar Palata sədrinin
2012-ci il 27 dekabr tarixli 1/27 saylı sərəncamı ilə yaradılmış işçi qrup (rəhbəri C.Axundov) tərəfindən hazırlanmış “Daxili audit
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007ci il 22 may tarixli 332-IIIQ nömrəli Qanununa
əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü il 11 iyun
tarixində keçirilən iclasında geniş müzakirə
edilərək, müvafiq qaydada baxılması üçün
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə, Maliyyə Nazirliyinə və Hesablama
Palatasına göndərilmişdir (Əlavə olunur).
“Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 22 may tarixli 332-IIIQ
nömrəli Qanununa əlavə və dəyişikliklər
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsində nəzərdə tutulan yeniliklər
“Daxili nəzarət və risklərin idarə olunması”
mövzusunda 2013-cü il 26-28 sentyabr tarixlərində Bakı şəhərində keçirilən Mühasiblərin və Auditorların IV Avrasiya Forumunda
müzakirə edilmişdir.
Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən
orqanların səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi
və maliyyə nəzarəti üzrə daha təkmil hüquqi

baza təmin etmək üçün maliyyə nəzarəti
haqqında qanunun layihəsinin hazırlanması
bəndinə uyğun olaraq həmin qanun layihəsində
müstəqil (kənar) auditin və auditorların
maraqlarının qorunması məqsədilə Auditorlar
Palatası tərəfindən təkliflər layihəsi hazırlanmış və 2013-cü il 18 oktyabr tarixində
01-1/063 nömrəli məktubla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir (Əlavə olunur).
Dövlət müəssisələrinin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Milli
Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq
tərtib edilmiş maliyyə hesabatlarının auditor
rəyi ilə birlikdə dərc edilməsinə nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi bəndinə
uyğun olaraq Auditorlar Palatası tərəfindən
təkliflər hazırlanmış və 2013-cü il 20 avqust
tarixində 01-1/046 nömrəli məktubla Nazirlər
Kabinetinə göndərilmişdir (Əlavə olunur).
“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın
12.2-ci (“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin inkişaf etdirilməsi, o cümlədən reyestrə informasiya
ötürülməsinin avtomatlaşdırılması”) və Auditorlar Palatasının 2013-2015-ci illər üzrə iş
planının 3.7-ci (“Təsərrüfat subyektlərində
aparılan auditlərin vahid məlumat reyestrinin
yaradılması”) bəndlərinin icrası ilə əlaqədar
rəy və təkliflər nəzərə alınmaqla, “Təsərrüfat
subyektlərində aparılan auditlərin vahid
məlumat reyestri” (“Təsərrüfat subyektlərində
aparılan auditlərin vahid məlumat reyestri”nin
hazırlanması ilə əlaqədar izahedici qeydlərlə
birlikdə) hazırlanmışdır.
- “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların
maraqlarının müdafiəsi haqqında” və “Auditor
xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası
qanunlarının, “Azərbaycan Respublikasının
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Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamənin
müddəalarına, “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”nın 12.5-ci maddəsinə, “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın həyata
keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası
Auditorlar Palatasının İş Planının (2012-2015ci illər) 9.2-ci , Auditorlar Palatasının və Auditorlar Palatası Şurasının 2013-2015-ci illər
üzrə iş planlarının, müvafiq olaraq, 1.14-cü və
19-cu (“Yoxlamaların risk qiymətləndirilməsi
sistemi əsasında təyin edilməsinə dair
təlimat”ın hazırlanması) bəndlərinə uyğun
olaraq, sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin
yoxlamalarının risk qiymətləndirilməsi əsasında təyin edilməsinə dair təlimat hazırlanmış
və Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü il 19
dekabr tarixli 248/2 saylı qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.
“Təlimat”ın məqsədi sərbəst auditorların
və auditor təşkilatlarının fəaliyyətində risk
amillərinin müəyyən edilməsi və sağlam
rəqabət əsasında fəaliyyət göstərmələri üçün
əlverişli şərait yaratmaqdan ibarətdir.
- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, “Auditor xidməti haqqında” Qanuna və “Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməyə,
həmçinin, korrupsiyaya qarşı mübarizə
haqqında qanunvericiliyə, “Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”na müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası əməkdaşlarının etik davranış qaydaları hazırlanmış
və Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cu il 19
dekabr
tarixli 248/4
saylı qərarı ilə
bəyənilmişdir.
Bu “Qaydalar” Auditorlar Palatasında çalışan əməkdaşların qulluq etikası davranışının

normalarını, prinsiplərini və onlara əməl
edilməsi ilə bağlı münasibətləri tənzimləyir.
"Auditor xidməti haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununa, "Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında"
Əsasnaməyə, “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə
dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət
Planı”na, Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) üzv öhdəliklərinə,
“Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”nə və
Auditorlar Palatası Şurasının 2010-cu il 12
oktyabr tarixli 212/4 saylı qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Palata üzvləri tərəfindən etika məcəlləsinin tələblərinə əməl edilməsini təmin
etmək üçün monitorinq aparılması üzrə
Qayda”ya əsasən, “Auditorlar Palatasının
üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarının
pozulması barədə illik hesabatın hazırlanmasına dair Təlimat” tərtib edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası
Şurasının 2013-cü il 5 dekabr tarixli 246/2
saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Təlimat bütün sərbəst auditorlara və auditor
təşkilatlarına şamil edilir. Təlimatın məqsədi
Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik
davranış normalarına riayət edilməsinın
vəziyyətini müəyyənləşdirməkdən, etik davranış məsələləri üzrə müvafiq formada illik
hesabatın hazırlanmasından və “Korrupsiyaya
qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”nın icrasına dair tərtib
olunacaq illik hesabata əlavə edilməklə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və
Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya
Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyasına təqdim
edilməsini və ictimaiyyətə açıqlanmasını təmin
etməkdən ibarətdir.
“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında”
Əsasnaməyə, “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə
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dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət
Planı”nın 9.1-ci maddəsinə, “Korrupsiyaya
qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”nın həyata keçirilməsi ilə
bağlı Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının İş Planının (2012-2015-ci illər)
1.4.1-ci bəndinə uyğun olaraq, “Auditor xidmətində haqsız rəqabət hallarının və maraqlar
toqquşmasının qarşısının alınmasına dair Təlimat” hazırlanmış və Auditorlar Palatası
Şurasının 2013-cü il 19 dekabr tarixli № 248/3
saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Təlimatın məqsədi sərbəst auditorların və
auditor təşkilatlarının sağlam rəqabət əsasında
fəaliyyət göstərmələri üçün əlverişli şərait
yaratmaqdan, sərbəst auditorlar və auditor
təşkilatları arasında sağlam rəqabət mühiti formalaşdırmaqdan və onlar tərəfindən rəqabəti
məhdudlaşdıran müqavilələr bağlanmasının
qarşısının alınması istiqamətində zəruri tədbirlər görmək və rəqabət qabiliyyətlərinin güclənməsinə yönəldilmiş tədbirlər həyata
keçirməkdən, audit bazarında haqsız rəqabət
hallarının və maraqlar toqquşmasının tənzimlənməsinə yönəldilmiş tədbirlər görməkdən
ibarətdir.
Auditorlar Palatasının üzvləri və əməkdaşları tərəfindən etik davranış qaydalarının
pozulması ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin effektiv araşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi barədə “Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”nın 10.3-cü (“Etik davranış
qaydalarının pozulması ilə bağlı daxil olmuş
şikayətlərin effektiv araşdırılması mexanizmlərinin müəyyən edilməsi”) və Auditorlar
Palatasının 2012-2015-ci illər üzrə İş Planının
3.5-ci (“Auditorlar tərəfindən etik davranış
qaydalarının pozulması ilə bağlı daxil olmuş
şikayətlərin effektiv araşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi”) bəndlərinə mü-

vafiq olaraq, Auditorlar Palatasının əməkdaşları, o cümlədən auditor təşkilatlarının auditor və əməkdaşları, sərbəst auditorlar, onların
assistentləri və köməkçiləri tərəfindən etik
davranış qaydalarının pozulması ilə bağlı daxil
olmuş şikayətlərin effektiv araşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
Palata sədrinin 2013-cü il 10 dekabr tarixli
sərəncamı imzalanmışdır.
“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair
2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət
Planı” üzrə:
Ölkədə şəffaflığın artırılması, hesabatlılığın
təkmilləşdirilməsi, maliyyə nəzarətinin
nəticələrinin iqtisadiyyatın inkişafına müsbət
təsirinin gücləndirilməsi, maliyyə və vergi
hesabatlarının obyektiv yoxlanılması əsasında
onların istifadəçilərinin və dövlətin maraqlarının təmin edilməsi, vergi ödəyicilərinin
dövlət qarşısında öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin, şəffaf informasiyanın təminatı
əsasında iqtisadiyyatın səmərəliliyinin yüksəldilməsi, auditdən keçməyən təsərrüfat subyektlərinə qarşı tədbirlərin həyata keçirilməsi,
maliyyə sferasında fırıldaqçılığın və vergidən
yayınmanın qarşısının alınmasına istiqamətlənmiş qabaqlayıcı tədbirlərin həyata
keçirilməsi, bu sahədə qarşılıqlı fəaliyyətin
təmin olunması və öz aralarında vahid elektron
informasiya bazasının yaradılması, informasiya mübadiləsinin təmin edilməsi istiqamətində səyləri artırmaq məqsədilə
Auditorlar Palatası tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının Vergilər Nazirliyi ilə imzalanması nəzərdə tutulan Razılaşma protokolunun
layihəsi hazırlanmış və 2013-cü il 6 dekabr tarixli 01-1/077 nömrəli məktubla Vergilər
Nazirliyinə göndərilmişdir. Nazirlik 2013-cü il
25 dekabr tarixli cavab məktubu ilə “Milli
Fəaliyyət Planı”nın 13.3-cü bəndinin icrasını
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təmin etmək məqsədilə təsərrüfat subyektlərinin məcburi auditdən keçmələrinin
səmərəli mexanizminin müəyyənləşdirilməsi
üçün İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 247-3-cü
maddəsində qeyd edilən inzibati xətalar
haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək
səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısının
müəyyən olunmasını məqsədəmüvafiq hesab
etmişdir.
Eyni zamanda, Palata tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4
sentyabr tarixli 698 nömrəli fərmanının 1.4-cü
bəndinin icrası ilə bağlı razılaşdırılmış fərman
layihəsinin 36-cı (Azərbaycan Respublikasının
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 247-3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalarla
bağlı protokol Azərbaycan Republikası Auditorlar Palatası adından – Auditorlar Palatasının
sədri, onun müavini və Aparat rəhbəri), 37-ci
və 49-cu bəndlərinə dair təkliflər 2013-cü il 2
aprel tarixli 01-1/019 nömrəli və 2013-cü il 4
aprel tarixli 01-1/021 nömrəli məktublarla
Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir.
“Milli Fəaliyyət Planı”nın “Dövlət qurumlarının rəhbərləri tərəfindən mütəmadi olaraq
vətəndaşların birbaşa, o cümlədən səyyar
qəbulunun təşkili” bəndinə uyğun olaraq, hər
ilin sonunda olduğu kimi, 2013-cü ilin sonunda
Palata rəhbərliyi tərəfindən 2014-cü il üzrə
vətəndaşların birbaşa qəbulu ilə bağlı günlər
və saatlar müəyyən olunmuş, qəbul qrafiki
məlumat qaydasında Prezident Administrasiyasına təqdim edilmiş və Palatanın girişində, hamının görə biləcəyi yerdə elanlar
lövhəsindən asılmış və Palatanın saytında yerləşdirilmişdir.
“Milli Fəaliyyət Planı”nın “Ərizə və
şikayətlərin elektron qaydada qəbulu və rəsmi
cavablandırılması işinin təkmilləşdirilməsi”
bəndinə uyğun olaraq, Palatanın internet
saytında etik məsələlər üzrə xüsusi bölmə

yaradılmış və etik davranış qaydalarının pozulması ilə bağlı şikayətlərin, ərizə və digər
müraciətlərin elektron qaydada qəbul edilməsi
və cavablandırılması üçün Palatanın saytında
xüsusi bölmə-linkin daim işlək vəziyyətində
olması təmin edilir.
Hesabat dövrü ərzində korrupsiyaya qarşı
mübarizə və şəffaflığın təmin olunması istiqamətində səlahiyyətli dövlət orqanlarından,
o cümlədən Azərbaycan Respublikasının
Prokurorluğundan, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya
Qarşı Mübarizə Baş İdarəsindən və məhkəmə
orqanlarından daxil olmuş təqdimatlar
əsasında Palatanın üzvləri olan sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının nümayəndələri
aşağıdakı işlərin icrasına cəlb olunmuşlar:
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğundan daxil olmuş 2012-ci il 18 dekabr tarixli
məktuba uyğun olaraq, Gədəbəy rayonu
Miskinli bələdiyyəsinin 2010-2012-ci illər
üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti yoxlanılmış
və müvafiq materiallar 2013-cü il 23 yanvar
tarixində Baş Prokurorluğa təqdim edilmişdir;
“Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya
ilə əlaqədar hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 22 iyun
tarixli fərmanına əsasən, Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun 2013-cü il 16 yanvar
tarixli məktubuna uyğun olaraq, Goranboy
rayon bələdiyyəsinin 2010-cu ilin yanvar ayından 2012-ci ilin dekabr ayınadək olan dövr
üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılması barədə Goranboy rayon prokurorunun
təqdimatı bələdiyyənin maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinə dair sənədlər təqdim olunmadığından icra olunmamışdır. Maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinə dair müvafiq sənədlər təqdim olunacağı təqdirdə auditorun təkrarən Goranboy
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Rayon Prokurorluğunun sərəncamına göndərilməsi təmin ediləcəkdir. Bununla əlaqədar
olaraq, müvafiq məzmunlu məktub Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğuna göndərilmişdir;
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə
Baş İdarəsinin 2013-cü il 28 mart tarixli məktubuna uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində yaradılmış Tender
komissiyasının vəzifəli şəxsləri haqqında istintaqı aparılan cinayət işi üzrə auditor yoxlamasının keçirilməsi və yoxlama materiallarının
aidiyyatı üzrə təqdim olunması təmin edilmişdir;
Azərbaycan Respublikası Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin 2013-cü il 5 fevral tarixli məktubuna
uyğun olaraq, “Oskar Qrup” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin 2007-ci il 1 yanvar tarixindən 2013-cü il 1 yanvar tarixinədək olan
dövr üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin
yoxlanılmasına dair Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 2013-cü il 22 yanvar tarixli
qərarının icrası təmin edilmiş və müvafiq materiallar Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinə təqdim olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatasına daxil olmuş ərizədə “KredAqro”
bank olmayan kredit təşkilatı Cəlilabad rayon
filialının fəaliyyətində korrupsiya hüquqpozmalarının mövcud olduğu və bununla bağlı
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş
İdarəsində cinayət işinin aparıldığı iddia
edilmişdir. Ərizə araşdırılmış və aidiyyatı üzrə
Azərbaycan Respublikası Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinə müvafiq cavabın göndərilməsi təmin
edilmişdir;

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin 2013-cü il 29 aprel tarixli məktubuna uyğun olaraq, “Murad” MMC-nin
01.06.2007-ci il tarixindən 01.06.2009-cu il
tarixinədək olan dövr üzrə maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin yoxlanılmasına başlanmışdır.
Hazırda davam etdirilən yoxlama başa çatdıqdan sonra müvafiq materialların Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə
göndərilməsi təmin ediləcəkdir;
Xaçmaz rayonu Alekseyevka kənd
bələdiyyəsi sədrinin və bələdiyyənin digər vəzifəli şəxslərinin normativ hüquqi aktların
tələblərini pozması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına ünvanlanmış məktubların aidiyyatı üzrə Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinə və Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya
Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə göndərilməsi
təmin edilmişdir;
• 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2013-cü il 30 aprel tarixli qərardadına uyğun olaraq, ”Xəyal Holdinq” MMC-nin
01.01.2008-ci il tarixindən 31.12.2012-ci il tarixinədək olan dövr üzrə maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin yoxlanılmasının aparılması üçün
aidiyyatı şəxslər tərəfindən zəruri sənədlərin
təqdim edilməməsi səbəbindən yoxlamanın
aparılmasının mümkün olmaması ilə bağlı
məhkəmə orqanına müraciət təqdim olunmuşdur;
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin 2013-cü il 4 iyun tarixli məktubuna
uyğun olaraq, “Diskover LTD” MMC-nin
2010-cu il 1 yanvar tarixindən 2013-cü il 15
may tarixinədək olan dövr üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin, eləcə də həmin MMC-nin
24

2013/HESABAT

nəzdində olan “Harmont&Blaine” brend mağazasının hasilat üzrə dövriyyəsinin yoxlanılmasına başlanmış və yoxlama başa çatdıqdan
sonra materialların Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya
Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə göndərilməsi
təmin ediləcəkdir;
“Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya
ilə əlaqədar hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 22 iyun
tarixli fərmanına əsasən, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun 2013-cü il 12 iyul tarixli məktubuna uyğun olaraq, Neftçala rayon
bələdiyyəsinin 2007-ci il üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti yoxlanılmış və materialların
aidiyyatı üzrə göndərilməsi təmin edilmişdir;
1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2013-cü il 30 may tarixli qərardadının
icrasına başlanmış və yoxlama başa çatdıqdan
sonra müvafiq materialların məhkəməyə
göndərilməsi təmin olunacaqdır;
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun
2013-cü il 14 oktyabr tarixli məktubuna
əsasən, Beyləqan Rayon Prokurorluğunda
araşdırılan 87c-13 saylı material üzrə
Beyləqan rayonu Mil bələdiyyəsinin 20102013-cü illər üzrə fəaliyyəti yoxlanılmış və
yoxlama başa çadıqdan sonra materialların
aidiyyatı üzrə göndərilməsi təmin olunmuşdur;
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğundan daxil olmuş 2013-cü il 28 sentyabr tarixli
məktuba uyğun olaraq, Goranboy Rayon
Prokurorluğunda ibtidai istintaqı aparılan
cinayət işi üzrə sərəncam hazırlanaraq ”AlfaH” MMC-nin və “Ofa-Trans” MMC-nin 2012ci ilin iyul ayından 2013-cü ilin aprel ayınadək
olan dövr üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti
fəaliyyəti yoxlanılmış və yoxlama başa çatdıqdan sonra materialların aidiyyatı üzrə

göndərilməsi təmin olunmuşdur;
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş
İdarəsindən daxil olmuş 2013-cü il 5 dekabr
tarixli məktuba əsasən, “Dərəçiçək” MTK-nın
01.01.2009-cu il tarixindən 31.12.2012-ci il
tarixinədək olan dövr üzrə maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin yoxlanılmasına başlanmış və
yoxlama başa çatdıqdan sonra materialların
aidiyyatı üzrə göndərilməsi təmin olunacaqdır;
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş
İdarəsindən daxil olmuş 2013-cü il 6 dekabr
tarixli məktuba əsasən Kürdəmir rayonu
Qarasaqqal bələdiyyəsinin 01.01.2010-cu il
tarixindən 15.11.2013-cü il tarixinədək olan
dövr üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti
yoxlanılmış və yoxlama başa çatdıqdan sonra
materialların aidiyyatı üzrə göndərilməsi təmin
olunmuşdur.
Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi
Xidməti tərəfindən təşkil olunmuş Azərbaycan
Respublikasının PL/TMM sisteminin Avropa
Şurasının MONEVAL Komitəsi tərəfindən
2014-cü ilin birinci yarısında aparılacaq IV
raund qiymətləndirməsinə hazırlıqla bağlı
2013-cü il 14 fevral tarixində keçirilən tədbirdə
Auditin keyfiyyətinə nəzarət və hüquqi təminat
idarəsinin rəisi M.Abbasov və Palata sədrinin
elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri
N.Talıbovun iştirakı təmin edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyası ilə razılaşdırılmış, Dünya
Bankı ilə Mərkəzi Bank yanında Maliyyə
Monitorinqi Xidmətinin birgə təşkilatçığı ilə
2013-cü il 21-22 fevral tarixlərində cinayət
yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində milli
riskin qiymətləndirilməsinin tətbiqinə dair
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“Hyatt Park” mehmanxanasında təşkil olunmuş maliyyə monitorinqinin digər iştirakçılarının da qatıldığı
seminarda Auditin
keyfiyyətinə nəzarət və hüquqi təminat
idarəsinin rəisi M.Abbasov və Palata sədrinin
elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri
N.Talıbov iştirak etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 15 fevral tarixli 383 nömrəli fərmanı
ilə təsdiq olunmuş “Sahibkarlıq sahəsində
aparılan yoxlamaların vahid məlumat
reyestrinin forması və aparılması qaydası
haqqında Əsasnamə”nin 4.2-ci bəndində
nəzərdə tutulmuş tələbə - sahibkarlıq fəaliyyəti
subyektlərində hər hansı yoxlama (nəzarət)
funksiyalarına malik icra hakimiyyəti orqan-

larına, habelə dövlət mülkiyyətində olan və
müvafiq xidmətlərin göstərilməsində inhisarçı
mövqe tutan hüquqi şəxslərə növündən asılı olmayaraq növbəti il ərzində keçirilməsi nərərdə
tutulan yoxlamaları əhatə edən illik yoxlama
planının reyestrə təqdim edilməsi tələbinə
əsasən, 2014-cü ildə Auditorlar Palatası
tərəfindən keçiriləcək yoxlamalar üzrə illik
plan 2013-ci ilin 1 noyabr tarixinədək Ədliyyə
Nazirliyinin müvafiq baş idarəsinə təqdim
olunmuşdur.
Palata tərəfindən aparılmış yoxlamalar və
onların nəticələri barədə məlumatların həmin
Əsasnamənin müddəalarına uyğun olaraq
müvafiq qaydada təqdim olunması təmin
edilir.

26

2013/HESABAT

V. AUDİTOR XİDMƏTİNİN
KEYFİYYƏTİNƏ NƏZARƏT

keyfiyyətinin yüksəldilməsi, onun Azərbaycan
Respublikasının qanunvericilik aktlarına, audit
standartlarının və peşə etikası məcəlləsinin
tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi, habelə auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət
işinin daha da gücləndirilməsi məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü il 11 oktyabr tarixli
245/1 saylı qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə
nəzarət üzrə Qaydalar” və "Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə
Nəzarət Komitəsinin Əsasnaməsi" qəbul olunmuş və Komitənin 9 nəfərdən ibarət yeni tərkibi təsdiq edilmişdir. Komitənin tərkibi dörd
auditor təşkilatının nümayəndələri, bir sərbəst
auditor, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin, Vergilər
Nazirliyinin, Mərkəzi Bankın və Qiymətli
Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin hər birindən
bir nümayəndə olmaqla formalaşdırılmışdır.
Həmin qərarla Auditorlar Palatası Şurasının
2008-ci il 4 fevral tarixli 190/2 saylı qərarı
ilə təsdiq olunmuş «Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə
nəzarət üzrə Əsasnamə» qüvvədən düşmüş
hesab edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət «Auditor xidməti
haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa, «Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında» Əsasnaməyə, habelə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci
il 5 sentyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
«Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı»nın
“Audit xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi” bəndinə uyğun olaraq təşkil edilmişdir.
Auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət
yoxlamaları Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının İş Planının (2013-2015-ci illər)
“IFAC-ın 1 nömrəli Üzvlüyə dair Öhdəlik
Tələblərinə (SMO) müvafiq olaraq təsdiq
edilmiş plana əsasən auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə yoxlamaların aparılması
və yoxlamalara dair icmalın müzakirəsi” bəndinə və Palata Şurasının 2012-ci il 30 oktyabr
tarixli 235/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş iş
planına uyğun olaraq həyata keçirilmişdir.
Palatanın Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının qarşısında üzvlük öhdəliklərinin
yerinə yetirilməsi, həmçinin auditin keyfiyyətinə nəzarətin qabaqcıl dünya təcrübəsinə
əsasən təkmilləşdirilməsi, auditor xidmətinin
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Eyni zamanda, "Auditor təşkilatları və
sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinin yoxlanılmasına dair
2014-cü ilin iş planının və Keyfiyyətə nəzarət
üzrə müfəttişlərin təsdiqi haqqında" Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü il 29 dekabr
tarixli 249/5 saylı qərarı ilə 2014-cü ilin
yoxlama qrafiki və 11 nəfərdən ibarət yeni
tərkibdə "Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlər"
təsdiq edilmişdir.
“Azərbaycan Respublikasında 2013-cü il
ərzində keçiriləcək auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətə dair iş planının təsdiq
edilməsi barədə” Auditorlar Palatası Şurasının
2012-ci il 30 oktyabr tarixli 235/2 saylı
qərarına əsasən, Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsinin müfəttişləri tərəfindən 2013-cü il
ərzində 10 auditor təşkilatının və 6 sərbəst auditorun (2012-ci ildə 7 auditor təşkilatının və
1 sərbəst auditorun) apardıqları auditlərin keyfiyyətinin audit standartlarına uyğunluğu
yoxlanılmışdır.
Aparılmış yoxlamalar nəticəsində müəyyən
olunmuşdur ki, auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların göstərdiklərin xidmətin keyfiyyəti ildən-ilə yüksəlir. Bununla belə, bir cox
hallarda beynəlxalq audit standartlarının
tələblərinə tam əməl edilmir, audit sübutlarının
toplanmasına geniş yer verilmir, yoxlama
testlərinin aparılması təmin olunmur, audit
risklərinin aşağı səviyyəyə salınması üçün
təsirli tədbirlər görülmür.
Aparılmış yoxlamaların nəticəsində aşkar
olunmuş nöqsan və catışmazlıqların aradan
qaldırılması məqsədilə onların nəticələri Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsində müzakirə olunmuş və müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.
Yoxlamaların nəticəsi olaraq, auditor təş-

kilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara
asağıdakı təkliflər verilmişdir:
1. “Beynəlxalq audit standartlarının tətbiqinin həyata kecirilməsi haqqında” Auditorlar Palatası Şurasının 2009-cu il 30 dekabr
tarixli 206/7 saylı qərarına tam əməl edilsin;
2. Audit planı və audit proqramı bütün hallarda tərtib edilsin;
3. Kifayət qədər audit sübutlarının toplanması həyata keçirilsin;
4. Auditlərin keyfiyyətinə daxili nəzarət
daha da gücləndirilsin;
5. Bələdiyyə büdcəsinin gəlirlərini müəyyən
etmək məqsədilə vergi və ayırmaların yerli büdcəyə daxil olmasının düzgünlüyünü yoxlamaq,
bunun üçün tədiyyələr üzrə vergi ödəyicilərinin
tam və dəqiq siyahısını müəyyən etsinlər;
6. 250 saylı “Maliyyə hesabatlarının auditi
zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması”
beynəlxalq audit standartının tələblərini nəzərə
alaraq və “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13.1-ci maddəsinə əsasən, bələdiyyələrdən maliyyə
hesabatlarının Büdcə Təşkilatları üçün Milli
Muhasibat Uçotu Standartlarına uyğun tərtib
olunması tələb edilsin;
7. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası Şurasının 2005-ci il 19 yanvar tarixli
144/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş (Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası
Şurasının 2008-ci il 18 aprel tarixli 191/7 saylı
qərarı ilə edilmiş əlavə və dəyişikliklər nəzərə
alınmaqla) “Bələdiyyələrdə audit aparılmasına
dair proqram”ın 3.1.4-cü bölməsinin
tələblərinə əməl olunsun.
8. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
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qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 10 fevral tarixli 767-IIIQ
saylı Qanununun 5-ci və 6-cı maddələrində auditorlara verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsinə daim diqqət yetirilsin.
Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü il 29
dekabr tarixli 249/5 saylı "Auditor təşkilatları
və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinin yoxlanılmasına dair

2014-cü ilin iş planının və Keyfiyyətə nəzarət
üzrə müfəttişlərin təsdiqi haqqında" qərarına
əsasən, Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsi tərəfindən 2014-cü il ərzində keçiriləcək auditor
xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət işi “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin
keyfiyyətinə nəzarət üzrə Qaydalar”ın müddəalarına uyğun olaraq təşkil və təmin
ediləcəkdir.

29

2013/HESABAT

VI. AUDİTOR KADRLARIN
HAZIRLANMASI VƏ PEŞƏ-İXTİSAS
SƏVİYYƏSİNİN YüKSƏLDİLMƏSİ

nəfərdən 2 nəfəri və auditor adı almaq üçün
müraciət etmiş 8 nəfər müvəffəq nəticə əldə etmişdir. Bundan başqa, 2013-cü il 14 və 21
dekabr tarixlərində isə I və II pillə üzrə keçirilən imtahanlardan auditor adı almaq üçün
müraciət etmiş 4 nəfərdən 2 nəfəri və lisenziyalarının müddəti başa çatmış 6 nəfər müvəffəq nəticə əldə etmişdir.
Ümumilikdə il ərzində auditor adı almaq
üçün və lisenziyalarının müddəti başa çatmış
auditorlara keçirilən imtahanlarda 21 nəfər iştirak etmiş, onlardan 18 nəfəri müvəffəq nəticə
əldə etmişdir.
Əvvəlki illə müqayisədə 2013-cü ildə auditor adı almaq üçün və auditor fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq üçün lisenziyalarının qüvvədə
olma müddətinin başa çatması ilə bağlı keçirilən imtahanların nəticələri aşağıdakı kimi olmuşdur:

Azərbaycanda beynəlxalq tələblərə uyğun
fəaliyyət göstərməyə qadir olan auditor kadrların hazırlanması, onların peşə-ixtisas
səviyyəsinin yüksəldilməsi və təkmilləşdirilməsi məsələləri Palatanın fəaliyyətində
mühüm istiqamətlərdən birini təşkil edir.
Auditor adı almaq üçün imtahanların
keçirilməsi
2013-cü il ərzində və 2014-cü ilin I rübü
ərzində lisenziyalarının qüvvədə olma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar müvafiq işlərin
təşkili barədə qrafik təsdiq edilmişdir. Həmin
qrafikə əsasən, auditor fəaliyyəti ilə məşğul
olmaq üçün auditor adı almaq üçün və lisenziyalarının qüvvədə olma müddətinin başa çatması ilə bağlı ikipilləli imtahanlar
keçirilmişdir. 2013-cü ilin 24 və 31 avqust tarixlərində I və II pillə üzrə keçirilən imtahanlardan lisenziyasının müddəti başa çatmış 3
İmtahanda iştirak etmiş şəxslər
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Həmçinin, 2013-cü ildə Auditorlar Palatası
tərəfindən ixtisasartırma kurslarında hər il iştirak edən və bu kursları müvəffəqiyyətlə
bitirən, habelə seminarlarda fəal iştirak etmiş

10 nəfər auditor imtahan verməkdən və imtahan haqqından azad olunmuş, növbəti beş il
müddəti üçün onlara yeni lisenziyalar verilmişdir.

İmtahandan və imtahan haqqında azad olunmuş şəxslər

Auditorların ixtisasartırma kurslarının
keçirilməsi
Tədris və davamlı peşə təhsili proqramlarında qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə
alınmaqla 2013-cü il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramı, qrafiki və
auditorların qruplar üzrə siyahısı hazırlanmış
və Palata Şurasının iclasında təsdiq edilmişdir.
Təsdiq edilmiş proqram və qrafikə əsasən auditorların I və II qrupları üçün 2013-cü il 2
sentyabr tarixindən 11 oktyabr tarixinədək, III,

IV və V qruplar üçün 14 oktyabr tarixindən 29
noyabr tarixinədək ixtisasartırma kursları
keçirilmişdir. Kursların nəticələrinə dair 2013cü il 12 oktyabr və 30 noyabr tarixlərində imtahanlar keçirilmişdir. İmtahanlarda 133 nəfər
iştirak etmiş, imtahanı müvəffəq qiymətlərlə
vermiş şəxslərin sayı 112 nəfər olmuşdur.
2013-cü ildə I, II, III, IV və V qruplar üzrə
auditorların
ixtisasartırma
kurslarının
nəticələrinə dair keçirilmiş imtahanların
nəticələri aşağıdakı kimi olmuşdur:

İmtahanda iştirak etmiş şəxslər

İmtahanı müvəffəq vermiş şəxslər
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Daxili auditor kurslarının
keçirilməsi
Təsərrüfat subyektlərinin idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə
daxili audit xidmətinin təşkilinin və həyata
keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, daxili auditorların hüquq və vəzifələrini müəyyən edən
“Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin
etmək üçün, Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası və beynəlxalq Daxili Auditorlar İnstitutunun (IIA) “Audit-Azərbaycan” İnstitutu 2007-ci ilin 1 sentyabr
tarixindən hal-hazıradək respublikada
fəaliyyət göstərən müxtəlif idarə və müəssisələrdən müraciət etmiş 234 nəfər mütəxəssis
üçün “Daxili auditin əsasları” mövzusunda
təsdiq edilmiş proqram üzrə kurslar keçirmişdir.
2013-cü il ərzində də müxtəlif idarə və
müəssisələrdən müraciət etmiş 6 nəfər üçün
həmin proqram üzrə kurslar təşkil edilmiş və

kursların nəticələrinə görə dinləyicilərə sertifikatlar təqdim edilmişdir.
Auditor assistentləri və audit
mütəxəssisləri üçün ixtisasartırma
kurslarının təşkili
Auditorlar Palatasının müvafiq iş planına
uyğun olaraq, “Auditin əsasları” üzrə kursun
tədris proqramı hazırlanmış və təsdiq
edilmişdir. Həmin proqrama uyğun olaraq,
bütün auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə təşkilatlarında çalışan assistent və mütəxəssislərin
ixtisasartırma kursunda iştirak etmələri zərurəti
ilə bağlı məktublar göndərilmiş, 29 auditor
təşkilatından müraciət etmiş 53 nəfər namizəd
üçün 2013-cü il 13 may tarixindən 5 iyun tarixinədək kurslar təşkil edilmiş, kursların
nəticələrinə görə dinləyicilərə sertifikatlar
təqdim edilmişdir.
2013-cü ildə auditor təşkilatlarında çalışan
assistent və mütəxəssislər üçün keçirilmiş ixtisasartırma kurslarının nəticələri aşağıdakı
kimi olmuşdur:

İxtisaslaşdırma kurslarında iştirak etmiş assistent və
mütəxəssislər

Auditorlar Palatasının kadr hazırlığı
sahəsində əməkdaşlıq etdiyi qurumlarla
və ali təhsil müəssisələri ilə birgə
gördüyü işlər
• İl ərzində aparıcı təşkilat kimi, Auditorlar
Palatasına daxil olmuş bir neçə elmi işlə bağlı
seminarlar təşkil edilmişdir;

• 2013-cü il ərzində Auditorlar Palatasının
nəşr etdirdiyi ədəbiyyat maliyyə, mühasibat
uçotu və audit sahəsində tələbə konsaltinq xidmətinin fəaliyyətinə metodoloji yardım
məqsədilə Palatanın əməkdaşlıq etdiyi ali təhsil müəssisələrinə təqdim edilmişdir;
• İl ərzində Auditorlar Palatasının təşkil et32
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diyi ixtisasartırma kurslarında GRBS-in tədris
trenerləri, eləcə də GRBS-in təşkil etdiyi ixtisasartırma kurslarında Auditorlar Palatasının
mütəxəssisləri iştirak etmişdir;
• 2013-cü il ərzində GRBS Tədris Mərkəzinin təşkil etdiyi kurslarda Auditorlar
Palatası üzvlərinin və əməkdaşlarının ödənişsiz iştirakı təmin edilmişdir;
• 2013-cü il ərzində GRBS Tədris
Mərkəzində “Mühasibat Uçotu üzrə Milli
Sertifikat” (beynəlxalq əsaslar) imtahanından uğurla keçənlərin mükafatlandırılma
mərasimində Palatanın təmsilçilərinin işti-

rakı təmin edilmişdir;
• 2013-cü il 21 oktyabr-18 noyabr tarixlərində Audiorlar Palatası və Azərbaycan
Universitetinin birgə yaratdığı işçi qrup
tərəfindən “Auditor xidmətinin aktual problemləri” mövzusunda 245 təşkilati-hüquqi formalı təsərrüfat subyektində sosioloji sorğu
keçirilmişdir. Sorğunun keçirilməsindən məqsəd Azərbaycanda auditor xidmətinin təşkili
və müasir inkişaf səviyyəsini təhlil edərək
qiymətləndirmək, xidmətin aktual problemləri
üzrə araşdırmalar aparmaq və bu istiqamətdə
təkliflər hazırlamaqdan ibarət olmuşdur.

2013-cü il ərzində Auditorlar Palatası
tərəfindən təşkil olunan seminar,
simpozium və tədbirlər
• 24.01.2013 - Azərbaycan Respublikası
Auditorlar Palatasının üzvü, sərbəst auditor
Əhmədov Hafiz Məhəmməd oğlunun “Fəxri
auditor” döş nişanı ilə təltif olunması ilə bağlı
tədbir keçirilmişdir;
• 26.04.2013 - Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2013-cü il 21 yanvar tarixli 2679
nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbay-

can xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
90 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı” çərçivəsində Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası və Azərbaycan Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Heydər Əliyevin iqtisadi siyasətində
nəzarətin yeri və rolu" mövzusunda elmi-praktik simpozium keçirilmişdir.
33

2013/HESABAT

Simpoziumda Аzərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin İqtisadi siyasət komitəsinin
sədri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
həqiqi üzvü, Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının
vitse-prezidenti, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədri Ziyad Səmədzadə, Azərbaycan
Universitetinin rektoru Eldar Qəhrəmanov,
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin
Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar baş
idarəsinin rəisi, AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Akif Musayev,
Аzərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, profes-

sor Vahid Novruzov, Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin professoru Cəmilə Namazova,
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədr
müavini, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dosenti Elşad Səmədzadə, Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Audit departamentinin rəisi Əliheydər Süleymanov,
Аzərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramov, Аzərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf və Sənaye
Nazirliyinin Xidməti araşdırma sektorunun
müdiri Orxan Beydiyev, “Azərenerji” ASC-nin
Maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin
auditi
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şöbəsinin rəisi Malik Mehdiyev, Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı şöbəsinin rəisi
Rövşən Əliyev, Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi
Xidmətinin İcra aparatının rəhbəri Firdovsi
Fikrətzadə, Azərbaycan Universitetinin dosenti
Səkinə Hacıyeva və Auditorlar Palatası sədrinin
elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf
Talıbov məruzə ilə çıxış etmiş, geniş müzakirələr aparılmışdır.
Simpoziumda Azərbaycan Respublikası
Hesablama Palatasının, Qiymətli Kağızlar üzrə
Dövlət Komitəsinin, Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutunun və
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin nümayəndələri də iştirak etmişdir.
• 07.05.2013 - Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə
həsr olunmuş təntənəli iclas keçirilmişdir;
• 25.09.2013 – “Auditdə keyfiyyətə nəzarətin aktual problemləri” mövzusunda seminar
keçirilmişdir.
2013-cü ildə Auditorlar Palatasının yerli
qurumlarla bağladığı əməkdaşlıq
sazişləri
• 2013-cü il 4 dekabr – Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyası ilə.
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VII. BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR

• Makedoniya Respublikası və Azərbaycan
Respublikası arasında ikitərəfli əlaqələrin
inkişaf etdirilməsi və beynəlxalq təcrübə
nəzərə alınmaqla auditor xidmətinin təkmilləşdirilməsinə dair Makedoniya Respublikasının Sertifikatlı Auditorlar İnstitutu ilə
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası arasında Anlaşma memorandumunun
imzalanması mərasimində (13-17 fevral) Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov,
Aparatın rəhbəri Qəşəm Bayramov və Kadr
hazırlığı və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi
Səbuhi Gülməmmədov iştirak etmişdir.
Səfər müddəti ərzində Sertifikatlı Auditorlar İnstitutunun üzvləri ilə görüşlər keçirilmiş,
onlara Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
aparılan uğurlu iqtisadi islahatlar və ölkəmizin
dinamik inkişafı barədə geniş məlumat verilmişdir;
• Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası
(IFAC), Beynəlxalq Audit və İnformasiyanın
Düzgünlüyünün Təsdiqlənməsi Standartları
Şurası (IAASB) və Beynəlxalq Mühasibat
Uçotu Standartları Şurasının (IASB) birgə
təşkilatçılığı ilə “Avropa və Mərkəzi Asiyada

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 müvafiq tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanmasına xüsusi diqqət
yetirir.
Bütövlükdə, xarici ölkələrin audit təcrübəsinin öyrənilməsi Azərbaycanda auditin
inkişafına və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə,
auditor xidmətinin qanunvericilik bazasının
təkmilləşdirilməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir.
Palata beynəlxalq əlaqələrinin qurulması
üzrə fəaliyyətinin beynəlxalq və regional peşə
qurumlarında təmsilçiliyə, ikitərəfli və
çoxsaylı əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına
və inkişaf etdirilməsinə mütərəqqi xarici audit
təcrübəsinin öyrənilməsi, milli kadrlara çatdırılması və yerli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, ölkədə tətbiq edilməsi baxımından
yanaşır.
Auditorlar Palatası əməkdaşlarının və
üzvlərinin 2013-cü il ərzində
iştirak etdikləri beynəlxalq tədbirlər
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keçmiş sovet respublikalarında beynəlxalq
standartların qəbul edilməsi və tətbiqi”
mövzusunda Londonda keçirilən beynəlxalq
konfransda (14-16 may) Auditorlar Palatasının
sədri Vahid Novruzov və Aparatın rəhbəri
Qəşəm Bayramov iştirak etmişdir.
Konfransda Palatanın sədri Vahid Novruzov ölkəmizdə beynəlxalq audit standartları
üzrə qəbul edilmiş yeniliklər, hazırkı problemlər və onların həlli yolları, IFAC üzrə
fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş və
görülmüş işlər, auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları auditlərin keyfiyyətinin yoxlanılması barədə Beynəlxalq
Mühasiblər Federasiyasının nümayəndələrinin də iştirak etdiyi iclasda geniş məlumat
vermişdir;
• Ukrayna Auditorlar Palatasının və
Ukrayna Auditorlar Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Audit 20 yaş: nailiyyətlər və
perspektivlər” mövzusunda Kiyev şəhərində

keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransda
(30 may-3 iyun) Auditorlar Palatasının sədri
Vahid Novruzov və Aparatın rəhbəri Qəşəm
Bayramov iştirak etmişdir.
V. Getman adına Kivey Milli İqtisadiyyat
Universitetində keçirilən plenar iclasda Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzov “Azərbaycanda audit” mövzusunda geniş məruzə ilə
çıxış etmişdir. O, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin yürütdüyü
uğurlu daxili və xarici siyasət nəticəsində
ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar prosesində maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsinə daim əhəmiyyət verildiyindən, audit
sisteminin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində görülmüş mühüm
işlərdən, bu sahədə qəbul olunmuş qanunlardan, hazırkı problemlər və onların həlli yollarından ətraflı danışaraq, tədbir iştirakçılarına
məlumat vermişdir;
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• Qazaxıstan Respublikasının Almatı şəhərində auditor xidmətlərinin 20-ci ildönümü
münasibətilə keçirilən yubiley tədbirində və
“dəyirmi masa”da (1-2 iyul) Auditorlar
Palatasının Kadr hazırlığı və beynəlxalq
əlaqələr idarəsinin rəisi Səbuhi Gülməmmədov
iştirak etmişdir;
• Avstriya Respublikasının Vyana şəhərində
“Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin audit və
hesabatlılıq sistemlərinin gücləndirilməsi”
mövzusunda keçirilən regional tədbirdə (30
sentyabr-2 oktyabr) və ECIIA Liderlər Forumu
və Baş Assambleyasının iclasında (4-5 oktyabr) Auditorlar Palatasının sədri Vahid
Novruzov və Aparatın rəhbəri Qəşəm Bayramov iştirak etmişdir.
25 ölkənin 160-dan çox nümayəndələrinin

iştirakı ilə keçirilən beynəlxalq konfransda Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor V.Novruzov “Azərbaycanda
audit və hesabatlılıq: Gələcəyə baxış”
mövzusunda ölkə təqdimatı ilə çıxış etmişdir.
Konfransda Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində audit
və hesabatlılığın gücləndirilməsi, maliyyə
hesabatı və audit islahatı: ən son nailiyyətlər
və gələcək prioritetlər, Şərq Tərəfdaşlığı
ölkələri: reallıqlar, prioritetlər və imkanlar,
korporativ maliyyə hesabatlarının islahatında
uğurlar: Avropa təcrübəsindən götürülmüş nümunələr, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində yüksək
keyfiyyətli maliyyə hesabatlarının inkişaf
imkanları və problemləri, Avropa Birliyinin
maliyyə və hesabatlılıq məsələsinə cari inteqrasiyası, korporativ maliyyə islahatları prob-
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lemləri və büdcə üçün növbəti islahatlar,
STAREP proqramında iştirak ilə bağlı
məsələlər kimi aktual mövzular üzrə müzakirələr və təcrübə mübadiləsi aparılmışdır.
ECIIA Baş Assambleyasının iclasında isə
milli institut üzvlərinin statusu, İdarə Heyətinin 2012-ci il üçün maliyyə hesabatı, cari
şura üzvlərinin azad edilməsi, idarə heyəti
üzvlərinin, audit komitəsi üzvlərinin və audit
komitəsi sədrinin yenidən təyin edilməsi,
ECIIA-nın strateji planı, 2013-cü ilə olan proqnoz, 2014-cü ilə olan büdcə, ECIIA Baş Assambleyasının növbəti iclası barədə məsələlər
müzakirə edilmişdir;
ECIIA Baş Assambleyasının iclasında isə
milli institut üzvlərinin statusu, İdarə Heyə-

tinin 2012-ci il üçün maliyyə hesabatı, cari
şura üzvlərinin azad edilməsi, idarə heyəti
üzvlərinin, audit komitəsi üzvlərinin və audit
komitəsi sədrinin yenidən təyin edilməsi,
ECIIA-nın strateji planı, 2013-cü ilə olan proqnoz, 2014-cü ilə olan büdcə, ECIIA Baş Assambleyasının növbəti iclası barədə məsələlər
müzakirə edilmişdir;
• Türkiyə Respublikasının İstanbul
şəhərində “Beynəlxalq İpək yolu konqresi: regional ticarət, əməkdaşlıq və sülhü yenidən
düşünmək” mövzusunda keçirilən 10-cu
Ankara düşüncə və araşdırma mərkəzinin konfransında (28-29 oktyabr) Auditorlar Palatası
sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri
Nəcəf Talıbov iştirak etmişdir;
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• Rumıniya Maliyyə Auditorları Palatasının
beynəlxalq audit standartları tətbiq olunmaqla
və cari audit islahatı təklifləri nəzərə alınmaqla
Buxarest şəhərində keçirdiyi “Regional peşəkar
iclası”nda (6-8 noyabr) Auditorlar Palatasının
sədri Vahid Novruzov iştirak etmişdir.
İclasda V.Novruzov “Azərbaycanda audit
və hesabatlılıq” mövzusunda geniş məruzə ilə
çıxış etmişdir.

V.Novruzov öz təqdimatında ölkəmizdə auditin inkişafı və şəffaflığın yüksəldilməsi istiqamətində prezident İlham Əliyev tərəfindən
imzalanmış dövlət proqramları, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq standartların tətbiqi sahəsində həyata keçirilən
tədbirlər barədə məlumat vermiş, habelə “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 13.2-ci
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Auditorlar Palatasının xarici
qurumlarla 2013-cü ildə bağladığı
əməkdaşlıq sazişləri və
memorandumları
• Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası ilə İstanbul Sərbəst Mühasiblər və
Maliyyə Müşavirləri Odası arasında (Bakı
şəhəri, 2013-cü il 22 yanvar);
•Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası ilə Belarus Respublikası Maliyyə Nazirliyinin mütəxəssislərə rəhbərlik edən ixtisasartırma mərkəzi arasında (2013-cü il 4 fevral);
• Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası ilə Makedoniya Respublikasının Sertifikatlı Auditorlar İnstitutu arasında (Skopye
şəhəri, 2013-cü il 15 fevral).

bəndinə uyğun olaraq, layihəsi üzərində iş başa
çatdırılan “Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2012-2020-ci illər)” əsas müddəalarını
tədbir iştirakçılarının müzakirəsinə təqdim etmişdir.
Eyni zamanda, V.Novruzov Rumıniyanın
Maliyyə Auditorları Palatasının "Audit Practices" jurnalına da geniş müsahibə vermişdir.
Müsahibə, həmçinin, “İqtisadiyyat” qəzetində
dərc olunmuşdur;
• Koreya Respublikasının paytaxtı Seul
şəhərində Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) təşkilatçılığı ilə növbəti
Şura İclasında (13-14 noyabr) Auditorlar
Palatasının üzvü, “HLB Azərbaycan” MMCnin direktoru İslam Bayramov iştirak etmişdir;
• 2013-cü il ərzində Palata təmsilçilərinin
xarici ölkələrdə həyata keçirilən beynəlxalq
tədbirlərdəki, konfranslardakı çıxışları mütəmadi olaraq Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmiş və bu barədə Azərbaycan
Respublikası Prezidenti Administrasiyasına
məlumat verilmişdir.

Auditorlar Palatası tərəfindən
2013-cü ildə təşkil olunan beynəlxalq
tədbirlər
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2004-cü il 3 sentyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
Dövlət Proqramı (2004-2006-cı illər)”, 200741
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ci il 28 iyul tarixli sərəncamla təsdiq edilmiş
“Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə Milli Strategiya” və 2012-ci il
5 sentyabr tarixli sərəncamla təsdiq edilmiş
“Açıq hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulmuş vəzifələr sırasında Auditorlar
Palatasının da qarşısında xeyli məsələlər
qoyulmuşdur.

Ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən şəffaflığın artırılması siyasəti sahəsində
beynəlxalq qurumlar və xarici dövlətlərin
müvafiq orqanları ilə əməkdaşlığı daha da
genişləndirmək, eyni zamanda “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə
tutulmuş “Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2012-2020-ci illər)” layihəsinin
hazırlanmasına dair müzakirələrin aparılması
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və müvafiq tövsiyələrin
hazırlanması
məqsədilə 2013-cü il 22 yanvar tarixində
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, Azərbaycan
Respublikasının Auditorlar Palatası, İstanbul
Sərbəst Mühasiblər və Maliyyə Müşavirləri
Odası və Azərbaycan Universitetinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Müasir şəraitdə auditin
qarşısında duran problemlər və onun inkişaf
konsepsiyası” mövzusunda “dəyirmi masa”
keçirilmişdir.
“Dəyirmi masa”nın işində iştirak etmək üçün
İstanbul Sərbəst Mühasiblər və Maliyyə
Müşavirləri Odasının sədri Yəhya Arıkanın
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 2013-cü il
21-23 yanvar tarixlərində Bakı şəhərində
rəsmi səfərdə olmuşdur.
“Dəyirmi masa”da yeni iqtisadi-maliyyə
mühitində auditin rolu və onun mövcud problemləri araşdırılmış, ölkələrimizdə auditin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri barədə müzakirələr
aparılmış, perspektiv dövr üçün auditin inkişaf
konsepsiyasına dair fikir mübadiləsi edilmiş və
bununla bağlı müvafiq tövsiyələr hazırlanmışdır.
Tədbirin 2-ci günü İstanbul Sərbəst Mühasiblər və Maliyyə Müşavirləri Odası və Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası
arasında auditin normativ hüquqi bazasına,
metodiki təminatına, təşkili və tənzimlənməsinə
dair təcrübə mübadiləsi aparılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar nəticəsində əldə edilən yüksək nailiyyətlərin
möhkəmləndirilıməsi məqsədilə iqtisadiyyatda
şəffaflığın artırılması istiqamətində ölkəmizdə
uğurla davam etdirilən əməli tədbirlərin beynəlxalq təcrübə ilə daha geniş inteqrasiya olunmasının əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan
İqtisadçılar İttifaqı, Azərbaycan Respublikasının

Auditorlar Palatası və Azərbaycan Professional
Maliyyə Menecerləri Assosiasiyasının birgə
təşkilatçılığı ilə 2013-cü il 26-28 sentyabr tarixlərində “Daxili nəzarət və risklərin idarə olunması” mövzusunda Bakıda Avropanın və
Asiyanın bir çox ölkələrinin nüfuzlu qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə Mühasiblərin və Auditorların IV Avrasiya Forumu
keçirilmişdir.
Milli Məclisin İqtisadi siyasət komitəsinin
sədri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
həqiqi üzvü, Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının
vitse-prezidenti, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədri, akademik Ziyad Səmədzadə forum
iştirakçılarını salamlayaraq, tədbirin ölkəmizdə
əlamətdar günlərə - Azərbaycanda Prezident
seçkilərinin keçirilməsinə təsadüf etdiyini xüsusi
vurğulamışdır. Müstəqil Azərbaycanın artıq
dünya ölkələri içərisində investisiya, sahibkarlıq
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mühitinə, cəmiyyətdə konsensus səviyyəsinə və
iqtisadi inkişafına görə lider ölkələr sırasında
özünəməxsus mühüm yer tutduğunu deyən
Z.Səmədzadə forumun işinə uğurlar arzulamışdır.
Sonra Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin vitse-prezidenti, Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyasının
(APFM) Məsləhət Şurasının sədri Süleyman
Qasımov respublikamızın nazirliklərinin, dövlət
və kommersiya təşkilatlarının dəstəyi sahəsində
gerçəkləşən bu mötəbər forumun beynəlxalq
mühasibat uçotu, audit və daxili nəzarət sisteminə verəcəyi töfhələrin vacibliyini qeyd etmişdir.
Daha sonra Azərbaycan Professional Maliyyə
Menecerləri Assosiasiyası tərəfindən ilk dəfə
olaraq təsis edilmiş nominasiyalar forumun açılış
mərasimində qaliblərə təqdim edilmişdir.
Daha sonra forum mədəni-kütləvi tədbirlərlə
davam etdirilmişdir.
Növbəti gün “Daxili nəzarət və risklərin

idarə olunması” mövzusunda Avropanın və
Asiyanın bir çox ölkələrinin nüfuzlu qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə Mühasiblərin və Auditorların IV Avrasiya Forumu öz
işinə başlamışdır.
Forumu giriş sözü ilə Milli Məclisin İqtisadi
siyasət komitəsinin sədri, akademik Ziyad
Səmədzadə açaraq, Avropa və Asiyanın bir çox
ölkələrinin
nüfuzlu
qurumlarının
nümayəndələrinin iştirak etdikləri forumun vacibliyindən, ölkəmizdə mühasibat və audit
sistemlərinin inkişafından danışmışdır. Akademik demişdir ki, forumun məqsədi şəffaflığın
artırılmasında daxili nəzarətin rolu və risklərin
idarə olunması ilə əlaqədar müzakirələr
aparmaq, mövcud problemləri təhlil etmək, müvafiq institusional mexanizmlərin fəaliyyət istiqamətlərini dəqiqləşdirmək, daxili nəzarətə dair
qanunların icra mexanizmlərini təkmilləşdirməklə bağlı konkret əməli təkliflər irəli sürməkdir.
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Sonra Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) baş icraçı direktoru Federiko Diomeda, Azərbaycan Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim
Müslümov, Sertifikatlı Maliyyə Menecerləri İnstitutunun baş icraçı direktoru Qarri Karter, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
Preventiv tədbirlər və təhqiqat şöbəsinin rəisi
Vüqar Əliyev, Аzərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru,
professor Vahid Novruzov, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti,
Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri
Assosiasiyasının Məsləhət Şurasının sədri Süleyman Qasımov, “Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Mahir Məmmədov, Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyasının
Beynəlxalq Proqramlar üzrə Sertifikatlaşma
Mərkəzinin
rəhbəri
Rəşad
Əsgərov,
“Ernst&Yanq Holdinq (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialının

məsləhət xidmətlərinin rəhbəri Fərhad Quliyev,
Rumıniya Maliyyə Auditorları Palatasının prezidenti Horia Neamtu, Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının baş direktoru Rəşad Orucov,
Rusiya Auditorlar Kollegiyasının prezidenti
Aleksandr Ruf, Polşa Milli Auditorlar
Palatasının Varşava filialının prezidenti Stanislav
Leszek, Sankt-Peterburq Auditorlar Palatasının
prezidenti Aleksandr Kuznetsov, Samara Regional Peşəkar Mühasiblərin, Maliyyə Menecerlərinin və İqtisadçıların Milli İnstitutunun
prezidenti Dmitri Yakovenko, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədr müavini Elşad
Səmədzadə, MED YMM (CPA və Müstəqil
Audit şirkəti) icraçı direktoru Hasan Özgür
Demirdöven və “ICFM-Astana”nın (ICFM
Qazaxıstan) baş direktoru, “Baker Tilly Eltal
Kazakhstan” Astana filialının direktoru Saule
Mahmutova çıxış etmiş və məruzələr ətrafında
geniş fikir mübadiləsi aparmışlar.
Forum iştirakçıları N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasına ekskursiya etmişlər. Bu-
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rada rəsədxananın fəaliyyəti haqqında məlumatlanan qonaqlar göy cisimlərini də müşahidə etmişlər.
2013-cü ildə Palata Beynəlxalq Mühasiblər
Federasiyasının (2015-ci və sonrakı illər üçün
fəaliyyətini planlaşdırmaq üçün bütün maraqlı
tərəflərin təkliflərinin öyrənilməsi; kiçik və orta
auditor şirkətlərinin, habelə kiçik və orta korporativ müştərilərlə işləyən auditor şirkətlərinin
problemlərinin aşkar edilməsi məqsədilə və
digər mövzularda), Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (Avropada kiçik və orta
sahibkarların korporativ gəlir vergisi yükü
barədə), Böyük Britaniyanın Dandi və Şeffild
universitetlərinin (qeyri-kommersiya təşkilatlarında maliyyə hesabatları standartlarının tətbiqi
barədə) və digər çoxsaylı onlayn (internet)
sorğularda iştirak etmiş və bu sorğularda auditorların, mütəxəssislərin iştirakını təmin etmək

məqsədilə rəsmi internet səhifəsi vasitəsilə müvafiq maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilmiş, texniki şərait yaradılmışdır.
Palata eyni zamanda MDB-nin İcraiyyə
Komitəsi yanında Mühasibat Uçotu üzrə Koordinasiya Şurasının da fəaliyyətində iştirak etmək,
audit sahəsində bu qurumla daha məhsuldar
əməkdaşlıq etmək istiqamətində müxtəlif forma
və məzmunlu tədbirlərin həyata keçirilməsini
təmin edir.
Palata tərəfindən 2013-cü il ərzində audit və
mühasibatla bağlı Avropa İttifaqından, Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasından, Avropa
Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasından,
ACCA-dan, xarici ölkələrin peşəkar təşkilatlarından daxil olmuş çoxsaylı sənədlərə
baxılmış, müvafiq təhlil işləri aparılmış, həmin
sənədlərin internet səhifəsi vasitəsilə auditorlara
çatdırılması üçün müvafiq şərait yaradılmışdır.
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VIII. XüSUSİ KOMİSSİYALARIN VƏ
KOMİTƏLƏRİN FƏALİYYƏTİ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 5 sentyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə
dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət
Planı”nın 13-cü və 13.1-ci bəndlərinə uyğun
olaraq, auditor xidmətinin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə beynəlxalq audit standartlarının tam
tətbiqinə keçilmiş, auditorların fəaliyyətinə
dair nəzarət sistemlərinin təkmilləşdirilməsi
üzrə tədbirlər davam etdirilmişdir.
Auditor xidməti sahəsində tənzimləmə
işinin yaxşılaşdırılması, auditin keyfiyyətinə
nəzarət işinin yüksəldilməsi, bu sahədə ictimai
nəzarətin rolunun daha da gücləndirilməsi,
“Milli Fəaliyyət Planı”ndan irəli gələn vəzifələrin davamlı icrasının təmin olunması
məqsədilə və qanunvericilik aktlarına edilmiş
dəyişikliklərin tələbləri nəzərə alınmaqla, bir
sıra komitələrin, o cümlədən Auditorların Peşə
Etikası Komitəsinin Əsasnaməsi yenidən
işlənib hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının qərarı
ilə təsdiq olunmuşdur.

Şurasının 2010-cu il 2 noyabr tarixli 213/2
saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditorların
Peşə Etikasi Komitəsi haqqında Əsasnamə”yə
əsasən fəaliyyət göstərmişdir.
Komitə öz fəaliyyətində “Auditor xidməti
haqqında”, “Cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
qarşı mübarizə haqqında”, “Korrupsiyaya qarşı
mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında”
Əsasnaməni, Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) tələblərini, Peşəkar
Mühasiblərin Etika Məcəlləsini, Auditorların
Peşə Etikası Məcəlləsini, beynəlxalq audit
standartlarını və qüvvədə olan digər normativ
hüquqi aktları, Palata Şurasının qərarlarını,
Palata sədrinin əmr və sərəncamlarını və
özünün Əsasnaməsini rəhbər tutmuşdur.
Auditorlar Palatasında çalışan əməkdaşların
qulluq etikası davranışının normalarını, prinsiplərini və onlara əməl edilməsi ilə bağlı münasibətləri müəyyən edən “Azərbaycan Respublikası
Auditorlar Palatası əməkdaşlarının etik davranış
qaydaları” hazırlanmış və Auditorlar Palatası
Şurasının 2013-cu il 19 dekabr tarixli 248/4
saylı qərarı ilə bəyənilmişdir.

Auditorların Peşə Etikasi Komitəsi
haqqında
Auditorların Peşə Etikasi Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası
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xanizmlərinin müəyyən edilməsi”) bəndinə
müvafiq olaraq, Auditorlar Palatasının əməkdaşları, o cümlədən auditor təşkilatlarının auditorları və əməkdaşları, sərbəst auditorlar,
onların assistentləri və köməkçiləri tərəfindən
etik davranış qaydalarının pozulması ilə bağlı
daxil olmuş şikayətlərin effektiv araşdırılması
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
Palatanın sədri tərəfindən “Auditorlar
Palatasının üzvləri və əməkdaşları tərəfindən
etik davranış qaydalarının pozulması ilə bağlı
daxil olmuş şikayətlərin effektiv araşdırılması
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi barədə”
2013-cü il 10 dekabr tarixində 1/21 nömrəli
sərəncam imzalanmışdır.
“Milli Fəaliyyət Planı”nın 10.4-cü -“Dövlət orqanlarının internet saytlarında etik
məsələlər üzrə xüsusi bölmənin yaradılması
(qeyri-etik davranış barədə elektron şikayət
etmə mexanizmi, etik qaydalar, etik hesabatlar
və s.)” bəndinə müvafiq olaraq, Palatanın
saytında etik məsələlərə dair ayrıca bölmə
yaradılmışdır. `Bölməyə daxil olmaqla maraqlı
şəxslər öz müraciətlərini göndərə bilər və
müraciətin nəticəsi barədə öz elektron poçt ünvanlarında məlumat əldə edə bilərlər. “Milli
Fəaliyyət Planı”nın
10.2-ci bəndində
göstərilən tənzimləyici sənədlər və hesabat
Palata saytının etik məsələlər bölməsində yerləşdirilmişdir.
Hesabat ili ərzində iki sərbəst auditor və 3
auditor təşkilatının auditoru tərəfindən etik
davranış qaydalarının pozulması halları
müəyyən edilmişdir. Aşkar edilmiş hər bir fakt
üzrə araşdırma aparılmış, nəticəsi müvafiq
olaraq Palata Şurasında, Palata rəhbərliyi
yanında və Auditorların Peşə Etikası
Komitəsində müzakirə olunmuş, pozuntuya
yol vermiş hər bir şəxsə rəsmi xəbərdarlıq
edilmişdir.

“Milli Fəaliyyət Planı”nın 10.2-ci -- “Etik
davranış məsələləri üzrə illik hesabatların
hazırlanması (hesabatlarda aparılmış maarifləndirmə işləri, etik davranış qaydalarının
pozulması halları və tətbiq edilmiş intizam tənbehi tədbirləri göstərilməklə), Korrupsiyaya
Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim
edilməsi və ictimaiyyətə açıqlanması” bəndinə
uyğun olaraq, Auditorlar Palatasının üzvləri
tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət
olunmasının vəziyyəti barədə illik hesabat
hazırlanmış, Auditorlar Palatası Şurasının
2013-cü il 19 dekabr tarixli 248/5 saylı qərarı
ilə bəyənilmiş və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli
sərəncamının 3.2-ci bəndinə (“Fəaliyyət Planlarının icrası üzrə illik iş planlarını təsdiq etsinlər və bu barədə məlumatı Azərbaycan
Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə
üzrə Komissiyasına təqdim etsinlər”) uyğun
olaraq, hazırlanmış hesabat illik hesabata
əlavə edilmiş və aidiyyatı üzrə göndərilməsi
təmin olunmuşdur.
“Milli Fəaliyyət Planı”na, Beynəlxalq
Mühasiblər Federasiyasının üzvlük öhdəliklərinə, “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”nə və Auditorlar Palatası Şurasının
2010-cu il 12 oktyabr tarixli 212/4 saylı qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Palata üzvləri tərəfindən
etika məcəlləsinin tələblərinə əməl edilməsini
təmin etmək üçün monitorinq aparilmasi üzrə
Qayda”ya əsasən, “Auditorlar Palatasının
üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarının
pozulması barədə illik hesabatın hazırlanmasına dair Təlimat” hazırlanmış və Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü il 5 dekabr
tarixli 246/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
“Milli Fəaliyyət Planı”nın 10.3-cü (“Etik
davranış qaydalarının pozulması ilə bağlı daxil
olmuş şikayətlərin effektiv araşdırılması me48
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Azərbaycan Respublikasında auditor
xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin həyata
keçirilməsinin normativ hüquqi əsasları
Hesabat ilində auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət “Auditor xidməti haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Azərbaycan Respublikasının Auditrolar Palatası
haqqında” Əsasnamə rəhbər tutulmaqla Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası
Şurasının 2008-ci il 4 fevral tarixli 190/2 saylı
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə
nəzarət üzrə Əsasnamə”yə uyğun olaraq həyata keçirilmişdir.
Palatanın üzv olduğu Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) qarşısında üzvlük
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, həmçinin auditin keyfiyyətinə nəzarətin qabaqcıl dünya
təcrübəsinə əsasən təkmilləşdirilməsi, auditor
xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, auditor xidmətinin keyfiyyətinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına, audit
standartlarının və peşə etikası məcəlləsinin
tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi, habelə auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət
işinin daha da yüksəldilməsi məqsədilə hesabat
ilində Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü
il 11 oktyabr tarixli 145/1 saylı qərarı ilə
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsinin yeni
Əsasnaməsi və “Azərbaycan Respublikasında
auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə
Qayda” təsdiq edilmişdir. Auditorlar Palatasının Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası
qarşısında (IFAC) üzvlük öhdəliklərinə uyğun
olaraq beynəlxalq audit standartlarının və
Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin tətbiqinə keçirilməsi ilə əlaqədar həmin qərarla
Auditorlar Palatası Şurasının 2008-ci il 4
fevral tarixli 190/2 saylı qərarı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında auditor

xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə Əsasnamə”, Azərbaycanın milli audit standartları və
Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsi qüvvədən
düşmüş hesab edilmişdir.
Yeni qəbul olunmuş “Qayda”nın məqsədi
auditor xidmətinin keyfiyyətinin Azərbaycan
Respublikasının qanunvericilik aktlarına,
beynəlxalq audit standartlarının və peşə etikası
məcəlləsinin tələblərinə, habelə Azərbaycan
Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının
qərarları ilə müəyyən edilmiş qaydalara
uyğunluğunu təmin etməkdir.
“Əsasnamə” auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət həyata keçirilərkən icrası zəruri
olan prosedurları müəyyən edir.
Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının apardıqları auditlərin keyfiyyətinin
yoxlanılması Palata Şurasının müvafiq qərarı
ilə təsdiq olunmuş Keyfiyyətə Nəzarət
Komitəsinin müfəttişləri tərəfindən aparılır.
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların
maraqlarının müdafiəsi haqqında” və “Auditor
xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası
qanunlarının, “Azərbaycan Respublikasının
Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamənin
müddəalarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”nın 12.5-ci bəndinə uyğun
olaraq, “Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin
yoxlamalarının risk qiymətləndirilməsi
əsasında təyin edilməsinə dair Təlimat” hazırlanmış və Auditorlar Palatası Şurasının 2013cü il 19 dekabr tarixli 248/2 saylı qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.
“Milli Fəaliyyət Planı”nın 9.1-ci maddəsinə uyğun olaraq “Auditor xidmətində haqsız
rəqabət hallarının və maraqlar toqquşmasının
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qarşısının alınmasına dair Təlimat” hazırlanmış və Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü
il 19 dekabr tarixli 248/3 saylı qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.
Hesabat ili ərzində iki sərbəst auditor və üç
auditor təşkilatının auditoru tərəfindən etik
davranış qaydalarının pozulması halları
müəyyən edilmişdir. Aşkar edilmiş hər bir fakt
üzrə araşdırma aparılmış, araşdırmaların
nəticəsi Auditorların Peşə Etikası Komitəsində
müzakirə olunmuş, pozuntuya yol vermiş hər
bir şəxs barədə müvafiq qərar
qəbul
edilmişdir.
Palata sədrinin müvafiq göstərişinə uyğun
olaraq, sərbəst auditor Şirxan Yadigar oğlu
Gülməmmədovun 2010-cu il 1 dekabr tarixindən 2013-cü il 1 iyun tarixinədək olan
dövr üzrə apardığı auditlərin keyfiyyətinin
audit standartlarına uyğunluğunun yoxlanılmasının nəticələri Auditorlar Palatasının Şurası
yanında Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsində
müzakirə olunmuş və 2013-cü il 15 iyul tarixli
protokolla rəsmiləşdirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasında auditor xid-

mətinin keyfiyyətinə nəzarət “Auditor xidməti
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməyə,
“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın
“Audit xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi” bəndinə uyğun olaraq təşkil edilmişdir.
Auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət
yoxlamaları Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının İş Planının (2013-2015-ci illər)
“IFAC-ın 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik
Tələblərinə (SMO) müvafiq olaraq təsdiq
edilmiş plana əsasən auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə yoxlamaların aparılması
və yoxlamalara dair icmalın müzakirəsi” bəndinə və Palata Şurasının 2012-ci il 30 oktyabr
tarixli 235/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş iş
planına uyğun olaraq həyata keçirilmişdir.
Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının apardıqları auditlərin keyfiyyətinin
yoxlanılması Palata Şurasının müvafiq qərarı
ilə təsdiq olunmuş Keyfiyyətə Nəzarət
Komitəsinin müfəttişləri tərəfindən aparılır.
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IX. PALATA ŞURASININ FƏALİYYƏTİ

Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının Şurası “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməyə müvafiq olaraq, cari işlərin aparılması
və əməli xidməti funksiyaların yerinə yetirilməsi məqsədilə yaradılır.
Şura Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor xidmətinin tənzimlənməsi və
inkişafını təşkil edən, mülkiyyətçilərin əmlak
hüquqlarını, dövlətin, təsərrüfat subyektlərinin
və auditorların mənafelərini müdafiə edən, öz
fəaliyyətində respublikanın qanunvericilik aktlarından irəli gələn tələblərə sərbəst auditorlar
və auditor təşkilatları tərəfindən riayət olunmasına nəzarət edən müstəqil maliyyə orqanı
olan Auditorlar Palatasının idarəetmə
orqanıdır.
Şura aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
- auditor xidmətinin həyata keçirilməsi ilə
bağlı təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlər təsdiq edir;
- auditor xidməti göstərilməsinin forma və
metodlarına dair normativ sənədlər tərtib edir;
- audit sahəsində milli və beynəlxalq təcrübənin ümumiləşdirilməsi əsasında tövsiyələr
verir;
- sərbəst auditor və ya auditor təşkilatının
üzvü kimi auditor xidməti göstərən auditor-

ların davranış qaydalarını təsdiq edir;
- sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının hüquqlarının və qanuni mənafelərinin
qorunması üçün müvafiq tədbirləri həyata
keçirir;
- peşə funksiyalarının həyata keçirilməsi ilə
əlaqədar sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları ilə sifarişçilər arasında yaranan mübahisələrə qanunvericiliyə əsasən baxır;
- auditor kadrların hazırlanması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələləri həll edir;
- qanunvericilikdə nəzərdə tutulan vergilər
ödənildikdən sonra Palatanın sərəncamında
qalan xalis mənfəətin müvafiq fondlara
bölüşdürülməsi və onlardan istifadə qaydalarını təsdiq edir;
- sərbəst auditorların, auditor təşkilatlarının, sərbəst xarici auditorların və xarici auditor təşkilatlarının filial və (və ya)
nümayəndəliklərinin
maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin “Auditor xidməti haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğunluğunun və apardıqları auditin keyfiyyətinin
yoxlanılmasının, eləcə də onların işinə edilən
nəzarətin nəticələrini müzakirə edir;
- auditin aparılmasında qanun pozuntularına yol verilməsi aşkar edildikdə, sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarına qarşı
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müəyyən olunmuş qaydada müvafiq tədbirlər
görür;
- sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının illik hesabatlarının müzakirəsi və onun
məcmusunu təsdiq edir.

Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının
ödənilməsi barədə;
Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 2012-ci il üzrə təqdim edilmiş hesabatlarının təhlili və müvafiq icmalın hazırlanması
barədə;
Maliyyə hesabatlarının auditor rəyi ilə birlikdə dərc edilməsinə nəzarət mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyələrin hazırlanması haqqında;
2013-cü il üzrə auditorların ixtisasartırma
kursunun tədris proqramının və qrafikinin
hazırlanması barədə;
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Şəki regional ədliyyə şöbəsi tərəfindən
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasına
ünvanlanmış 13.02.2013-cü il tarixli 1/48 saylı
məktubda göstərilən sərbəst auditor Nuriyev
Alqış Tərlan oğlu və Gəncə şəhər auditor təşkilatı (direktor Məmmədov Natiq Həmid oğlu)
tərəfindən Qəbələ rayonu Həmzəli bələdiyyəsinin 2010-cu, 2011-ci və 2012-ci illər
üzrə aparılmış auditor yoxlamaları zamanı yol
verilmiş nöqsanlar üzrə müzakirənin nəticələri
haqqında.
• Palata Şurasının 2013-cü il 11 iyun tarixində keçirilən iki yüz qırx ikinci iclasında
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:
Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (20122020-ci illər) hazırlanması barədə;
Maliyyə hesabatlarının auditor rəyi ilə birlikdə dərc edilməsinə nəzarət
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyələr
haqqında;
Daxili audit qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər barədə;
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının
ödənilməsi barədə;

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar
Palatası Şurasının 2013-cü il ərzində
keçirilmiş iclasları haqqında
2013-cü ildə Palata Şurasının 11 iclası
(fəaliyyətə başladığı dövrdən hesabat ilinin sonuna qədər iki yüz qırx doqquz iclas) keçirilmiş və əsasən auditor fəaliyyətini tənzimləyən
normativ hüquqi sənədlərin, təlimatların, standartların və qaydaların müzakirəsi ilə əlaqədar
qərarlar qəbul edilmişdir.
• Palata Şurasının 2013-cü il 25 yanvar
tarixində keçirilən iki yüz otuz doqquzuncu
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının
ödənilməsi barədə;
Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının üzvü olan auditorların 2012-ci ildə
keçirilən ixtisasartırma kurslarında iştirakının
nəticələri barədə;
Beynəlxalq audit standartlarının tətbiqi ilə
əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında.
• Palata Şurasının 2013-cü il 14 mart tarixində keçirilən iki yüz qırxıncı iclasında
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2012-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarının nəticələrinə dair;
Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının 2012-ci ilin maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabat və auditin aparılması barədə.
• Palata Şurasının 2013-cü il 11 aprel tarixində keçirilən iki yüz qırx birinci iclasında
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:
52

2013/HESABAT

“Auditorların və mütəxəssislərin ixtisasartırma kurslarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları” barədə;
“Maliyyə nəzarəti haqqında” qanun layihəsinə dair təkliflərin hazırlanması barədə;
Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının
2013-cü ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş
hesabatlarına dair hazırlanmış icmal barədə;
Auditorlar Palatasının 2013-2015-ci illər və
Palata Şurasının 2013-cü il üzrə iş planlarında
dəyişikliklər edilməsi barədə;
IFAC-ın “Aşkarlıq Layihəsi” (Clarity projekt) ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsi
barədə;
M.S.Əhmədovun vəfatı ilə əlaqədar onun
ailəsinə maddi yardım göstərilməsi barədə;
Auditorlar Palatasının üzvü olan “Central
Audit” MMC-nin üzvlük haqqı borcunun ləğv
edilməsi barədə;
“Audit. Qanunvericilik və normativ
sənədlər” toplusunun VII cildinin paylanması
barədə;
“Audit üzrə 100 sual və cavab” sorğu
kitabının nəşri barədə;
Auditorlar Palatasının üzvü olan sərbəst
auditor Novruz İsmayıl oğlu Pənahovun
üzvlük haqqı barədə.
• Palata Şurasının 2013-cü il 5 dekabr
tarixində keçirilən iki yüz qırx altıncı iclasında
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya
qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”nın 13.3-cü, Auditorlar
Palatasının və Palata Şurasının iş planlarının
“Məcburi auditdən yayınmaya görə inzibati
məsuliyyətin tətbiqi ilə bağlı mexanizmlərin
müəyyən edilməsi üçün tədbirlər görülməsi”
barədə 3.8-ci və 3-cü müvafiq bəndlərinin
icrası barədə;

Auditorlar Palatasının 2013-2015-ci illər
üzrə iş planında dəyişiklik edilməsi barədə.
• Palata Şurasının 2013-cü il 31 iyul tarixində keçirilən iki yüz qırx üçüncü iclasında
aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:
“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununa əlavə və dəyişikliklər
haqqında;
Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının təsis etdiyi auditor təşkilatlarının
2012-ci ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə
məcmu balansı barədə;
Təsərrüfat subyektlərində aparılan auditlərin vahid məlumat reyestrinin hazırlanması barədə;
“Audit. Qanunvericilik və normativ
sənədlər” toplusunun VII cildinin nəşrə hazırlanması barədə;
Azərbaycan Respublikasının ərazisində
auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziyaların qüvvədə olma müddətinin başa çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan barədə.
• Palata Şurasının 2013-cü il 27 avqust
tarixində keçirilən iki yüz qırx dördüncü
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:
Auditor kadrların ixtisasartırılmasına dair
digər ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi üzrə təkliflərin müzakirəsi barədə;
Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının Şurası yanında fəaliyyət göstərən
komitələrin işinin yenidən qurulması haqqında.
• Palata Şurasının 2013-cü il 11 oktyabr
tarixində keçirilən iki yüz qırx beşinci
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:
“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə Qaydalar”ın
və “Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsinin
Əsasnaməsi”nin yeni layihələri barədə;
“Auditorların və mütəxəssislərin ixtisasının
artırılması üzrə Komitə haqqında Əsasnamə”
barədə;
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“Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən
etik davranış qaydalarının pozulması barədə
illik hesabatın hazırlanmasına dair Təlimat”ın
müzakirəsi barədə;
Auditorlar tərəfindən etik davranış qaydalarının pozulması ilə bağlı daxil olmuş
şikayətlərin araşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə dair sərəncam layihəsinin
müzakirəsinə dair.
• Palata Şurasının 2013-cü il 12 dekabr
tarixində keçirilən iki yüz qırx yeddinci
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:
“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununa əlavə və dəyişikliklər
barədə;
Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziyaların qüvvədə olma müddətinin başa
çatması ilə əlaqədar keçiriləcək imtahan
barədə.
• Palata Şurasının 2013-cü il 19 dekabr
tarixində keçirilən iki yüz qırx səkkizinci
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:
Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə iş planı və
Palata Şurasının 2014-cü il üzrə iş planı
barədə;
“Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin
yoxlamalarının risk qiymətləndirilməsi əsasında təyin edilməsinə dair Təlimat”ın layihəsinin müzakirəsi barədə;
“Auditor xidmətində haqsız rəqabət hallarının və maraqlar toqquşmasının qarşısının
alınmasına dair Təlimat”ın layihəsinin müzakirəsinə dair;
“Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının əməkdaşlarının etik davranış Qaydaları”nın layihəsinin müzakirəsinə dair;
Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən
etik davranış qaydalarına riayət olunması

vəziyyəti barədə illik hesabatın müzakirəsi
barədə;
IFAC-ın Peşəkar Mühasiblərin Etika
Məcəlləsinin, beynəlxalq audit standartlarının
2012-ci il üzrə versiyasının və beynəlxalq audit
standartlarının 2012-ci il üzrə versiyasının
şərhlərinin nəşri ilə əlaqədar materialların
Azərbaycan dilinə tərcüməsi barədə;
Palata Şurasının “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının təsis etdiyi auditor
təşkilatlarının 2012-ci ilin maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyəti üzrə məcmu balansı barədə” 2013cü il 31 iyul tarixli 243/2 saylı qərarının 2-ci
bəndinin icrası haqqında.
• Palata Şurasının 2013-cü il 29 dekabr
tarixində keçirilən iki yüz qırx doqquzuncu
iclasında aşağıdakı məsələlərə baxılmışdır:
Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2012-2020-ci
illər) müzakirəsi barədə;
Auditor xidmətinin aktual problemləri üzrə
keçirilmiş sosioloji sorğunun nəticələrinə dair
icmal haqqında;
IFAC-ın 1 nömrəli üzvlüyə dair öhdəlik
tələblərinə (SMO) müvafiq olaraq təsdiq
edilmiş plana əsasən auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə 2013-cü ildə yoxlamaların aparılması və yoxlamalara dair icmalın
müzakirəsi haqqında;
Auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların)
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılmasının nəticələrinə dair icmalın müzakirəsi
haqqında;
Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar
tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinin
yoxlanılmasına dair 2014-cü ilin iş planının və
Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlərin təsdiqi
haqqında;
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü olan auditorların 2013-cü ildə
keçirilən ixtisasartırma kurslarında iştirakının
nəticələri barədə.
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X. MALİYYƏ-TƏSƏRRüFAT FƏALİYYƏTİ

Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatası təsərrüfat hesablı müstəqil maliyyə
orqanı olmaqla, Əsasnaməsinə uyğun fəaliyyət
göstərərək, aşağıdakı maliyyə mənbələrinə malikdir:
- auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar
tərəfindən ödənilən üzvlük haqqı;
- auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq
hüququ verən lisenziya almaq üçün keçi-

rilən imtahanlarda iştirak etmək üçün ödəniş
haqqı;
- daxili audit kursları üçün ödəniş haqqı;
- müxbir üzvlərdən üzvlük haqqı;
- auditə dair nəşr edilmiş çap məhsullarından əldə edilən gəlirlər.
Göstərilən maliyyə mənbələrinə uyğun
olaraq, Auditorlar Palatasının gəliri 2013-cü
ildə aşağıdakı kimi olmuşdur (manatla):

Gəlir mənbəyi

Məbləğ

Üzvlük haqqı

510 771,9

İmtahan haqqı

8 250,0

Kurslardan daxilolmalar

6 925,0

Auditə dair nəşr edilmiş çap məhsullarının satışı

21,0

Müxbir üzvlərdən üzvlük haqqı

1 506,0

Kənar köməklik

11 000,0
CƏMİ:

538 473,9

Beləliklə, 2012-ci il ilə (536 708,44 manat)
müqayisədə, 2013-ci ildə 538 473,9 manat
gəlir əldə edilmişdir ki, bu da 0,9 % artım
deməkdir.
Auditorlar Palatası 2013-cü il ərzində respublika büdcəsinə 31 839,93 manat, Dövlət
Sosial Müdafiə Fonduna 58 464,93 manat vəsait ödəmişdir. 2013-cü il ərzində Palatada
əməkdaşların orta siyahı sayı 56 nəfər olmuş

və onlara 266 978,79 manat məbləğində
əməkhaqqı və mükafat ödənilmişdir.
Palatanın xeyriyyəçilik fəaliyyəti:
Lənkəran şəhərində məskunlaşmış məcburi köçkünlərə 5 353,19 manat məbləğində
maddi yardım göstərilmişdir;
Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, I qrup
əlil Yusif Hüseynova (Kürdoğlu) 360,0 manat
məbləğində maddi yardım verilmişdir.
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Daxil olmuş üzvlük haqqından 1% olmaqla 5 107,72 manat məbləğində vəsait
“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişafı fondu”na köçürülmüş və il
ərzində bu fonddan vəsait
istifadə
edilməmişdir.
Beləliklə, 2013-ci ildə 504 297,85 manat

xərc çəkilərək, Palata maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətini 34 176,05manat mənfəətlə başa
vurmuşdur.
2012-ci il ilə müqayisədə 2013-cü il
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri
aşağıdakı cədvəldə və diaqramda əksini tapmışdır (manatla):

İllər

Gəlir

Xərc

Mənfəət

2012

536 708,44

466 784,08

69 924,36

2013

538 473,9

504 297,85

34 176,05

il maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri
aşağıdakı cədvəldə və diaqramda əksini tapmışdır (manatla):

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının təsisçi olduğu 6 (altı) təşkilat Bakı
şəhərində və regionlarda fəaliyyət göstərir ki,
onların da 2012-ci il ilə müqayisədə 2013-cü
İllər

Gəlir

Xərc

Mənfəət

2012

215 520,0

209 616,0

5 904,0

2013

214 809,0

214 629,4
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XI. İNFORMASİYA-TƏBLİĞAT VƏ
NƏŞRİYYAT FƏALİYYƏTİ

Palatanın internet səhifəsinin 2013-cü ildə

Palatanın 2013-cü ildə nəşr etdirdiyi

təkmilləşdirilməsi

kitablar

Auditorlar Palatasının internet səhifəsinin

Ölkədə auditor xidmətinin tənzimlənməsinə və təbliğatına xidmət edən elmi-praktik,

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və mövcud

metodik

problemlərin aradan qaldarılması, şəffaflığın

və

məlumat-reklam

xarakterli

ədəbiyyatın nəşr etdirilməsi istiqamətində Au-

artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizənin

ditorlar Palatası tərəfindən 2013-cü il ərzində

gücləndirilməsi, bu sahədə beynəlxalq və yerli

aşağıdakı vəsaitlər nəşr etdirilmişdir:

qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, informasiya və

2013-cü il ərzində Auditorlar Palatası

kommunikasiya texnologiyalarından daha da

tərəfindən nəşr etdirilən vəsaitlərin dövlət qu-

geniş istifadə olunması istiqamətində Pala-

rumlarına, ali təhsil müəssisələrinə, təsərrüfat

tanın internet səhifəsinin səviyyəsinin yük-

subyektlərinə və digər müəssisələrə müvafiq

səldilməsi üçün müvafiq tədbirlərin həyata

qaydada paylanması təmin edilmişdir.
Palatanın üzvləri və əməkdaşları tərəfindən

keçirilməsini təmin etmək məqsədilə Pala-

2013-cü ildə nəşr etdirilən məqalələr, tezislər

tanın internet səhifəsinin strukturunda və

Auditorlar Palatasının əməkdaşları və

saytın istifadəsi qaydasında zəruri əlavə və

üzvləri tərəfindən 2013-cü ildə auditor xidmə-

dəyişikliklər edilməklə, onun Azərbaycan, rus

tinin inkişafına həsr olunmuş 20 məqalə, tezis

və ingilis dillərində tərtib olunması təmin

və digər materiallar hazırlanıb dərc et-

edilmişdir.

dirilmişdir.
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Audit. Qanunvericilik və normativ
sənədlər. VII cild. -- B.: “Nağıl evi”,
2013. -- 215 səh.

Heydər Əliyevin iqtisadi siyasətində
nəzarətin yeri və rolu. Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr
olunmuş elmi-praktik simpoziumun
materialları (26 aprel 2013-cü il). -B.: “Nağıl evi”, 2013. -- 148 səh.
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