
 

 

Azərbaycan Respublikasının Mineral Ehtiyatlarının Hasilatı ilə 

Məşğul olan Sənaye sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT) üzrə 

Komissiyanın 31 dekabr 2009-cu il tarixində başa çatan 1 illik  dövr 

üzrə Hesabatı (12-ci hesabat) və Müstəqil Mühasiblərin Rəyi ilə bağlı 

İctimai Birliklərin MSŞA Koalisiyasının    

                                                            Rəyi  

 

(İctimai Birliklərin MHŞT Koalisiyası Şurasının 

25 iyun 2010-cu il tarixli iclasında təsdiq edilmişdir)  

 

1.    Azərbaycan Respublikasının Mineral Ehtiyatlarının Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye sahələrində 

Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT) üzrə Komissiyanın 31 dekabr 2009-cu il tarixində başa çatan 1 illik 

dövr üzrə Hesabatı (11-ci Hesabat) və Müstəqil Mühasiblərin Rəyi 14 may 2010-cu il tarixində 

Çoxtərəfli Qrupun iclasında Anlaşma Memorandumunun tərəflərinə təqdim olunub və cəmiyyətə 

açıqlanıb. İctimai Birliklərin MSŞA Koalisiyası (bundan sonra - Koalisiya) növbəti hesabat üzrə 

auditin nəticələrinin açıqlanmasını ölkənin ictimai həyatı üçün önəmli hadisə hesab edir və bunu 

Azərbaycan hökumətinin ölkədə fəaliyyət göstərən neft və qaz şirkətləri ilə birgə mədən 

sənayesində şəffaflığın artırılması istiqamətində atdığı daha bir əhəmiyyətli addımı kimi 

qiymətləndirir. Eyni zamanda Koalisiyanın əvvəlki rəylərində dəfələrlə qaldırıldığı iki mühüm 

iradın  (səmt qazı və təbii qazın ayrılması, sair vergilərin detallı şəkildə verilməsi) hökümət və 

şirkətlər tərəfindən dəyərləndirilərək son hesabatda müsbət həllini tapması təqdir edilir.   

 

I. Hesabat dövrünün özəllikləri ilə bağlı    

   12-ci hesabatın təqdimatı Çoxtərəfli Qrupun (ÇTQ) iclasında ilk dəfə təqdim olunur. Odur ki, Auditor 

şirkəti tərəfindən həyata keçirilən təqdimatda Memorandum tərəfləri daha gaha geniş formatda deyil, 

yalnız Çoxtərəfli Qrupun üzvləri iştirak etmişdir.  

    Eyni zamanda onu da qeyd etməliyik ki, hesabat dövrü (2009-cu il) qlobal maliyyə böhranının milli 

iqtisadiyyatlara neqativ təsirlərinin genişləndiyi və dünya neft bazarında əvvəlki dövrlə (1 barel 97,6 

dollar) müqayisədə  neftin qiymətininn  əhəmiyyətli dərəcədə ucuzlaşdığı (1 barel 61,6 dollar) və bu 

səbəbdən ölkə xəzinəsinə (Neft Fonduna və dövlət büdcəsinə) karbohidrogen satışından daxilolmalarının 

kəskin aşağı düşdüyü dövrü xarakterizə edir. Bu dövrün özəlliklərindən biri qlobal maliyyə böhranının  

təsirlərinə baxmayaraq  ölkədə  neft hasılatının artım tempinin davam etdirilməsidir. Belə ki, rəsmi 

statistik məlumatlara görə, hesabat dövründə 50,4 milyon ton neft hasil olunmuşdur ki, bu da əvvəlki illə 

müqayisədə  milyon ton çoxdur. 

Hesabat dövrünün digər özəlliyi isə Azərbaycanda qeyri neft-qaz  hasılatı üzrə ixtisaslaşmış Azərbaycan 

İnterneyşnl Mayninq Kompani Limited Şirkətinin (AİMC) MŞHT-yə qoşulması nəticəsində və ilk dəfə 

olaraq qızıl və gümüş hasilatı üzrə məlumatların hesabatda  əksini tapması və bu istiqamətdə fərqin 

müşahidə olunmaması alqışlanılır. 



II. Hesabatın məzmunu ilə bağlı   

  Koalisiya, Anlaşma Memorandumunun tərəflərindən biri kimi, 12-ci Hesabat üzrə auditin nəticələrini 

araşdırımaqla bir sıra vacib məqamlara Memorandum tərəflərinin  və ictimaiyyətin diqqətini çəkməyi 

zəruri sayır.  

 

1. Hesabat dövründə bütövlükdə hökumətə şirkətlərdən 18 növ ödəmə qeydə alınmışdır. Bunlardan 

12-i ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərdən, 6-ı  isə yerli şirkətlərdən olmuşdur. 

Maraqlıdır ki, xarici şirkətlərin ödədiyi 12 növ üzrə daxilolmadan 5-də bu və ya digər formada 

fərq yaranmışdır. Əgər bəzi halda bu fərq obyektiv xarakter daşımışsa (tərəflərin müxtəlif ölçü 

vahidlərindən istifadə etməsi), əksər digər hallarda yenə ənənəvi səhlənkarlıq (şirkət tərəfindən 

səhvən təsdiq edilmiş məbləğ) ucbatından  hesabatda əksini tapmışdır. Yerli şirkətlətdən 

ödəmələrin hökumətin aldıqları ilə müqayisəsi zamanı cəmisi 2 fərq aşkara çıxarılmışdır ki, bu da 

vergi ödəmələri (royalti, mənfəət və digər vergilərlə) ilə əlaqədar olmuşdur. Fərqin izahatından 

məlum olmuşdur ki, şirkətlərin hesabatında ölçü vahidləri səhv salınmış (milyon AZN əvəzinə 

min AZN, vergi əvəzinə cərimə məbləğinin ödənilən cəmi vergi növlərində göstərilməsi və s.) və 

şirkətlər tərəfindən səhlənkarlığa yol verilmişdir. 

 

2. Qaz hasilatında xarici şirkətlərin hökumətə ötürdüyü qaz qrafasında təbii qaz və səmt qaz ilk dəfə 

olaraq bu hesabatda ayrıca təqdim edilmişdir. Bu dəyişiklik Koalisiyanın bu məsələni  israrla 

gündəmə gətirməsindən sonra baş vermişdir.  Nəticədə məlum olmuşdur ki, təbii qaz hasilatında 

hökümətin aldığı ilə şirkətlərin ödədikləri arasında fərq yaranmamış, lakin  ARDNŞ-ə köçürülən 

səmt qazının səhvən xarici şirkət tərəfindən royaltı kimi göstərilməsinə görə fərq müşahidə 

olunmuşdur. Ümumiyyətlə isə məhz bu səbəbdən hesabatda xarici şirkətlərin ödəmələri üzrə 2 

dəfə (xarici şirkətlərin neft hasılatı həcmində pul şəklində hökümətin payında da ) fərq 

yaranmışdır. Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişlərinə  (HPBS) görə, xarici şirkətlərin royaltı 

ödəməkdən azad olunduğunu və onların indiyə qədər bu vergi növünü ödəmədiyini nəzərə alsaq 

bu sahədə səhvə yol verilməsi işə  məsuliyyətsiz yanaşma kimi qiymətləndiirlməlidir. 

 

3. Hesabatda xarici hasılat şirkətlərinin ödədikləri ilə hökümətin aldıqları arasında digər fərq  

nəqletmə tarifləri ilə bağlıdır. Hesabatda nəqletmə tariflərində yaranmış fərq əsasən “hökumətin 

özü tərəfindən özünə ödənilmiş”məbləğlə bağlıdır. Hesabatda qeyd olunur ki, əməliyyat 

xüsusiyyətinə görə bu fərq daimidir. Ötən hesabatda da eyni səbəbdən qedyə alınmış fərqin  

müzakirəsi zamanı məlum olmuşdur ki, burada söhbət “Bakı-Supsa” neft kəməri vasitəsi ilə 

həyata keçirilmiş nəqletmədən və habelə bu kəmər vasitəsi ilə neftini nəql etmiş ARDNŞ-in tarifi 

ödəməsinin hökumətin bu kəmərdə  nəqletmədən aldığı  daxilolmalarla əvəzləndiyindən gedir. 

Əlbəttə bu xüsusi açıqlama olmadan kənar müşahidəçi üçün burada söhbətin nədən getdiyi 

qaranlıq qalır. Digər tərəfdən daşınmalarla bağlı çoxsaylı digər xüsusi hallar (“Bakı-

Novorossiysk” kəməri ARDNŞ-in balansında olduğundan bu kəmər vasitəsi ilə daşınmalardan 

tarif rusumları kommersiya xarakteri daşıyır və şirkətin kommersiya fəaliyyətinə aiddir, “Bakı-

Tbilisı-Ceyhan” neft kəməri ilə daşınmalarda isə hökumət mənfəətini tranzit haqqı kimi yox, 

dividend kimi reallaşdırır) bu sahədə hesabatlılığı xeyli çətinləşdirir.  Bütün bunları nəzərə alaraq, 

Koalisiya Azərbaycanın “MŞHT-Nəqliyyat” yeni təşəbbüsünə qoşulmasını olduqca zəruri sayır 

və bu məsələyə münasibətdə hökümətin müsbət münasibəti olarsa bu sahədə  yeni hesabat  

formasının  hazırlanaraq qəbul edilməsini məqsəduyğun hesab edir. Koalisiyanın rəyinə görə, 

belə hesabat formasının təsdiq olunaraq doldurulmsası  bu sahədə yaranan bütün ödəmələri əhatə 

edərək şəffaflığı daha da artırardı. 

 

4. Nəqletmə ilə bağlı digər aktual məsələ BTC-nin dividendləri ilə bağlıdır. Hesabatda dividend 

qrafaları yenə də boş qalmışdır. Nə xarici şirkətlərdən, nə də yeli şirkətlərdən dividend 

daxilolması  qeydə alınmamışdır. Amma buna baxmayaraq, Neft Fondunun açıqlamasına görə 

2009-cu ildə Fonda BTC.Co-dan dividend daxilolmaları  314,8 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. 



Koalisiya bu məsələni aydınlaşdırmağı, BTC.Co şirkətinin dividendinin MŞHT hesabatında niyə 

əks edilməməsinə aydınlıq gətirilməsinə ehtiyac duyduğunu bildirir. 

5.  Yerli şirkətlərin ödəmələrində  fərqlər vergilər bölməsində müşahidə olunmuşdur. Belə ki, royalti 

ödəmələrində 0,2 milyon ABŞ dolları məbləğındə olan royalti ödəmə mənbəyindən vergi kimi 

göstərilmiş, ƏDV üzrə 0,1 milyon AZN məbləğində fərq şirkət tərəfindən  ödənilmiş, lakin 

hesabatda göstərilməmiş, digər səhvlər isə  texniki səbəblərdən (milyon AZN əvəzinə min AZN 

yazılmaqla, cərimə məbləğini vergi kimi göstərməklə və s.) yaranmışdır.   

6. Yerli hasilat şirkətlərinin ödəmələrinin tutuşdurulması zamanı diqqəti cəlb edən  məqamlardan 

biri də ilk dəfə olaraq qiymət fərqindən gəlir qeydə alınmasıdırır ki, bu da müəyyən suallar 

doğurur. Belə ki, bu zaman dünya bazar qiymətləri ilə daxili qiymətlər arasında fərq nəzərdə 

tutulursa, ondan nədən bu gəlir kimi qeyd edilib və niyə əvvəlki rəylərdə əksini tapmamışdır? 

 

 

III. Prosedur xarakterli məsələlərlə bağlı  

 

1. Hesabatın təqdim edilməsi müddətinin uzadılması da narahatlıq yaradır. Belə ki, MHŞT üzrə tərəflər 

arasında imzalanmış (24 noyabr 2004-cü il tarixli) Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumunun 5-ci 

bəndinin f) yarımbəndinə əsasən yekun “Müstəqil mühasiblərin hesabatı” hər hansı uyğunsuzluğun 

aradan qaldırılması və belə uyğunsuzluğun əhəmiyyətsiz olması barədə ümumi razılığa gəlinməsi 

şərti ilə bütün tərəflərə hesabatın audit şirkətinə təqdim olunduğu son tarixdən sonra 30 gün ərzində 

və ya uyğunsuzluq tam həll olunduqdan sonra təqdim edilir. Memorandumun 5-ci bəndinin c) 

yarımbəndində yarımillik hesabatların audit şirkətinə martın  15-də təqdim edilməli olması göstərilir. 

Əvvəllər olduğu kimi 12-ci  hesabat da may ayının ortalarında, başqa sözlə, Memorandumda nəzərdə 

tutulduğundan 3 ay sonra təqdim olunub. Hesabatda hökumətin, habelə yerli və xarici şirkətlərin 

hesabatlarının Auditora Memorandumda müəyyən edilmiş müddətdə (yəni yarımillik hesabatlar üzrə 

martın 15-dək) təqdim edilib-edilməməsi və ya ləngidilməsi barədə heç bir məlumat yoxdur. Belə 

olduğu təqdirdə hesabatda olan və rəydə “əhəmiyyətsiz” hesab olunan uyğunsuzluqların aradan 

qaldırılması üçün bu qədər uzun (2-3 ay) zaman müddətinin sərf olunması başa düşülən deyil. Hesab 

edirik ki, Auditor “əhəmiyyətsiz” kimi izah olunan belə uyğunsuzluqların aradan qaldırılması 

müddətinin azaldılmasına və yekun Hesabatın vaxtında təqdim edilməsinə diqqəti artırmalıdır.  

2. Əvvəllər olduğu kimi bu hesabatda da şirkətlər tərəfindən təkrarən səhvlərə yol verilməsi halları 

müşahidə olunur. Koalisiya hesab edir ki, Hesabatda şirkətlərin hesabat formalarının doldurulmasında 

yol verdikləri səhvlərin ildən-ilə belə təkrarlanmasınin qarşısını almaq istiqamətində ÇTQ-də qərarlar 

qəbul edilməli və səhvlərə  təkrarən yol verən şirkətin və ya şirkətlərin adları qrup üzvlərinə 

açıqlanmalıdır.   

3. Hesabatların tutuşdurulması üzrə müstəqil auditor rəyi və hökumətin hesabatı Dövlət Neft Fondunun,  

MHŞT üzrə Beynəlxalq Katibliyin və QHT Koalisiyasının internet səhifələrində yerləşdirilir. Bu isə 

həmin hesabatlarla bağlı ictimaiyyət tərəfindən kifayət qədər məlumat əldə etmək imkanlarını 

məhdudlaşdırır. Ona görə ki, cəmiyyətin heç də hamısının bu saytlara çıxış imkanları yoxdur. Habelə 

saytda yerləşdiriləın hesabatlar peşəkar dildə yazıldığından onlar sadə vətəndaşlar üçün anlaşıqlı 

olmur. QHT Koalisiyası hesab edir ki, bu hesabatların anlaşıqlı dildə cəmiyyətə çatdırılması üçün 

onların yalnız  rəsmi mətbuatda dərc ediılməsinə deyil, habelə izahedici şərhlərlə bukletlər və ya 

braşüralar şəklində çap edilməsinə ehtiyac var.  

 

Müstəqil Mühasiblərin 12-ci hesabatını və əvvəlki hesabatların təcrübəsini əsas tutaraq İctimai  

Birliklərin MHŞT Koalisiyası  hesabatlılıq prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün aşağıdakı təklif və 

tövsiyələri irəli sürür:  

1. Müstəqil mühasiblərin hesabatında hökumətin, habelə yerli və xarici şirkətlərin hesabatlarının 

Memorandumda müəyyən edilən müddətdə təqdim edilib-edilməməsi və ya ləngidilmə olduğu 

təqdirdə bunun səbəbləri barədə izahatın öz əksini tapması məqsədəuyğundur. Koalisiyanın 

təklif edir ki, gələcəkdə auditor hesabatları (hökumətin və şirkətlərin) alarkən dərhal bu barədə 

Memorandumun tərəflərini xəbərdar etsin (hər ünvandan hesabat daxil olan kimi). Hesab edirik 



ki, müstəqil audit şirkəti uyğunsuzluqların aradan qaldırılması müddətinin azaldılmasına və 

yekun Hesabatın vaxtında təqdim edilməsinə diqqəti artırmalıdır. Auditor rəyinin hazırlanması 

və təqdim olunması müddətləri ilə bağlı Memorandumda müəyyən məhdudiyyətlər qoyulmalıdır. 

Bu məqsədlə Memoranduma müvafiq dəyişiklik edilməli və bununla bağlı ÇTQ-nin iclasında 

tərəflər arasında  başlayan  müzakirələr yekunlaşmalıdır;  

2. Koalisiya  hesab edir ki, indiki mərhələdə sosial vergilər hesabatın predmeti olmalıdır və həm 

xarici şirkətlərin, həm də yerli şirkətlərin sosial vergiləri hesabatda ayrıca xəttlə göstərilməlidir. 

3. Koalisiyaya təklif edir  ki,  MSŞT üzrə ölkə hesabatlarının və Auditor rəylərinin daha geniş 

ictimaiyyətə anlaşıqlı dildə çatdırılması üçün televiziya və radio verlişlərinin hazırlanması,  

izahedici şərhlərlə bukletlər və ya braşüralar dərc ediılməsi  məqsədilə ÇTQ-un üzvlərinin  

təmsilçiliyi ilə işçi qrup yaradılmalı və fəaliyyətə start verilməlidir. 


