
AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASININ
AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ

QƏRARI

Bakı şəhəri          № 230/3 9 aprel 2012-ci il 

“2011-ci il ərzində bəzi sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin və aparılan auditlərin  keyfiyyətinin 
yoxlanılması barədə” Hesabat haqqında

Auditorlar Palatasının 2011-2013-cü illər üzrə iş planının 3.4-cü 
bəndinin icrası ilə əlaqədar Auditin tənzimlənməsi və şəffaflığın təminatı 
idarəsi (M.Abbasov) tərəfindən təqdim edilmiş “2011-ci il ərzində sərbəst 
auditorların və auditor  təşkilatlarının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin və
aparılan auditlərin keyfiyyətinin yoxlanılması barədə” Hesabatı müzakirə
edərək, Auditorlar Palatasının Şurası 

QƏRARA  ALIR:

1. “2011-ci il ərzində sərbəst auditorların və auditor  təşkilatlarının 
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin və aparılan auditlərin keyfiyyətinin 
yoxlanılması barədə” Hesabat nəzərə alınsın (əlavə olunur). 

2. Auditorlar Palatasının aşağıdakı üzvləri olan: 
- Sərbəst auditor Nazim Axundov və auditor təşkilatları “BAKER 

TİLLY AUDİT AZƏRBAYCAN” MMC-nin (idarəedici partnyor Ziya 
İbrahimov), “CACS AUDIT” MMC-nin (direktor Vüqar Abbasov) və
“RSM Kapital Karden” MMC-nin (direktor Tural Məhərrəmov) 2011-ci il 
ərzində fəaliyyətləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin, 

- “Deloitte & Touche” MMAC-nin (direktor Nuran Kərimov), 
“PRAYSVOTERHAUSKUPERS AUDİT AZƏRBAYCAN” MMC-nin 
(audit üzrə partnyor Teymur Abasquliyev) və sərbəst auditor Eldəniz 
İsgəndərovun 2011-ci il ərzində fəaliyyətləri beynəlxalq audit standartlarının 
və “Peşə Etikası” Məcəlləsinin tələblərinə cavab verdiyinə görə müsbət 
qiymətləndirilsin.

3. Sərbəst auditorlar: Səməd İsgəndərov, Tahir Tahirov; auditor 
təşkilatlarından: “QARANTAUDİT” MMC (direktor Elçin Sadıxov), “Tax, 
Audit & Konsaltinq Servis” MMC (direktor Lalə Abbasova), “Kaspian 
Audit Kompani” MMC (direktor Əlibala Məhərrəmzadə), “İnter Audit” 
auditor təşkilatı (direktor Əlimuxtar Bağırov), Gəncə şəhər auditor təşkilatı
(direktor Natiq Məmmədov) və Şəmkir rayon auditor təşkilatı (direktor 
Musa Sadıqov) tərəfindən “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının Fəaliyyət Planının (2007-2011-ci illər)” 
təsdiq edilməsi barədə qərarının “Auditor xidmətinin göstərilməsi ilə
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əlaqədar ödənişlərin yığılmasının təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın 
artırılması” 11.(15)-ci bəndinin tələblərinə tam əməl etməmələri qeyd edilsin 
və onlardan gələcək fəaliyyətlərində göstərdikləri auditor xidmətinin 
dəyərinin bank vasitəsi ilə həyata keçirilməsini təmin etmələri tələb olunsun. 

4.  “Audit-Lider” MMC (direktor İlqar Baxşıyev), “Tax, Audit & 
Konsaltinq Servis” MMC (direktor Lalə Abbasova), “Biznes Audit” MMC
(baş direktor Məhərrəm Əliyev), “MAK AZƏRBAYCAN LTD” MMC
(direktor Zamin Hüseynov), “M&J accuracy consulting” MMC (direktor 
Elçin Cəfərov), “QARANTAUDİT” MMC (direktor Elçin Sadıxov),
“Kaspian Audit Kompani” MMC (direktor Əlibala Məhərrəmzadə), “İnter 
Audit” auditor təşkilatı (direktor Əlimuxtar Bağırov), Gəncə şəhər auditor 
təşkilatı (direktor Natiq Məmmədov) və Şəmkir  rayon auditor təşkilatı 
(direktor Musa Sadıqov) tərəfindən auditor xidməti göstərən  zaman 
Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikasının ərazisində
göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri 
barədə» Auditorlar Palatası Şurasının 2005-ci il 23 dekabr tarixli 159/5 saylı 
qərarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2009-cu il 26 yanvar 
tarixli 197/6 saylı  qərarının tələblərinə tam əməl etməmələri onların 
nəzərinə çatdırılsın.

5. Sərbəst auditor Tariyel Talıbov və “QARANTAUDİT” MMC 
(direktor Elçin Sadıxov) tərəfindən Auditorlar Palatası Şurasının “Auditor 
xidməti bazarında haqsız rəqabət hallarının aradan qaldırılması üçün 
qabaqlayıcı tədbirlər barədə” 2004-cü il 28 dekabr tarixli 143/1 saylı 
qərarının 12-ci bəndinə (bir gün ərzində bir neçə auditor rəylərinin 
verilməsi) əməl etməmələri qeyd edilsin.

6. Nəzərə alınsın: 
- Auditorlar Palatası Şurasının 2011-ci il 14 noyabr tarixli 224/1 saylı 

qərarı ilə sərbəst auditor Tariyel Talıbova fəaliyyətinin nəticələri müzakirə
olunaraq, ona ciddi xəbərdarlıq edildiyi və öz fəaliyyətində dönüş 
yaratmayacağı təqdirdə barəsində daha ciddi tərbirlər görüləcəyi barədə
xəbərdarlıq edildiyi;

- “QARANTAUDİT” MMC-nin (direktor Elçin Sadıxov) yoxlamasının  
nəticələri 2011-ci il 29 sentyabr tarixdə Auditorlar Palatası sədrinin yanında 
müzakirə olunduğu və qərar qəbul edildiyi;

- “AZAUDİT” MMC-də (baş direktor Afiq İsrafilov) aparılan 
yoxlamanın nəticəsi Keyfiyyətə nəzarət Komitəsinin iclasında 2011-ci il 26 
dekabr tarixdə və Auditorlar Palatası Şurasında 2012-ci il 31 yanvar tarixində
müzakirə olunduğu və müvafiq qərarlar qəbul edildiyi qeyd edilsin.

7. Sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə tapşırılsın: 
- Auditorlar Palatası Şurasının “Beynəlxalq audit standartlarının tətbiqi-
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nintətbiqinin həyata keçirilməsi haqqında” 2009-cu il 30 dekabr tarixli 206/7 
saylı qərarına əməl etsinlər;

- Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikasının ərazisində
göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri 
barədə” Auditorlar Palatası Şurasının 2005-ci il 23 dekabr tarixli 159/5 saylı 
qərarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2009-cu il 26 yanvar 
tarixli 197/6 saylı qərarına tam riayət etsinlər;

- Auditorlar Palatası Şurasının 2007-ci il 4 dekabr tarixli 185/4 saylı 
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyət planının (2007-2011-ci illər) 
“Auditor xidmətinin dəyərinin ödənişləri üzrə nağd ödəmələrin azaldılması” 
11-ci bəndinin  icrasını təmin etmək məqsədilə göstərdikləri auditor 
xidmətinin dəyərinin ödənilməsini bank vasitəsilə həyata keçirsinlər;

- Təsərrüfat subyektlərinə auditor xidməti göstərilən zaman Auditorlar 
Palatası Şurasının təsdiq etdiyi audit standartlarının, 2004-cü il 28 dekabr 
tarixli 143/1 saylı «Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabət hallarının 
aradan qaldırılması üçün qabaqlayıcı tədbirlər barədə» qərarının “bir gün 
ərzində birdən artıq auditor rəyinin təqdim edilməsinə son qoyulsun” 
müddəasına və “Peşə Etikası” Məcəlləsinin tələblərinə əməl etsinlər;

- Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2008-ci il 04 
fevral tarixli 190/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə Əsasnamə”nin 
müddəalarından irəli gələn tələblərə rialət olunsun. 

8. Auditin tənzimlənməsi və şəffaflığın təminatı idarəsinə  (M.Abbasov) 
və Keyfiyyətə nəzarət Komitəsinə (M.Abbasov, İ.Bayramov) tapşırılsın: 

- Auditorlar Palatası Şurasının 2008-ci il 04 fevral tarixli 190/2 saylı 
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin 
keyfiyyətinə nəzarət üzrə Əsasnamə”dən irəli gələn tədbirlərin həyata 
keçirilməsini təmin etsinlər;

- Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2010-cu il 
12 oktyabr tarixli 212/6 saylı qərarı ilə bəyənilmiş “Cinayət yoiu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və
terrorculugun maliyyələşdirilməsinə qarşı mubarizə haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının Qanununun auditorlar qarşısında yaratdıgı öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsi istiqamətində auditorların fəaliyyətlərinə    Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatasının öz səlahiyyətləri cərçivəsində
nəzarətin təşkili üzrə Metodiki göştərişə əməl olunmasını təmin etsin.

ŞURANIN SƏDRİ       V.NOVRUZOV


