
AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASININ
AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ

QƏRARI

Bakı şəhəri          № 231/5 25 aprel 2012-ci il 

“Şəffaflığın artırılmasında beynəlxalq maliyyə hesabatları
və audit standartlarının tətbiqi problemləri” kitabının paylanması barədə

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası və Azərbaycan İqtisadçılar 
İttifaqı tərəfindən “Şəffaflığın artırılmasında beynəlxalq maliyyə hesabatları
və audit standart-larının tətbiqi problemləri” mövzusunda 2011-ci il 15-17 
sentyabr tarixində birgə keçirilmiş Mühasiblərin və Auditorların III Avrasiya 
Forumunun materiallarının nəşr etdirilmiş kitabının paylanması barədə 
məlumatı müzakirə edərək, Auditorlar Palatasının  Şurası  

                                                   QƏRARA ALIR:

1. “Şəffaflığın artırılmasında beynəlxalq maliyyə hesabatları və audit 
standartla-rının tətbiqi problemləri” mövzusunda keçirilmiş Mühasiblərin və 
Auditorların III Avrasiya Forumunun materiallarının nəşr etdirilmiş kitabı 
bəyənilsin (əlavə olunur).

2. “Şəffaflığın artırılmasında beynəlxalq maliyyə hesabatları və audit 
standartla-rının tətbiqi problemləri” mövzusunda keçirilmiş Mühasiblərin və 
Auditorların III Avrasiya Forumunun materiallarının nəşr etdirilmiş kitabının 
Palatanın üzvü olan hər bir auditor təşkilatına və sərbəst auditorlara 1 (bir) 
nüsxə, Auditorlar  Palatasının Şura üzvlərinə və struktur bölmələrinin hər 
birinə 1 (bir) nüsxə,  Palatada daimi fəaliyyət göstərən komissiya 
rəhbərlərinin hər birinə 1 (bir) nüsxə, Palatanın kitabxanasına 2 (iki) nüsxə, 
Palatanın arxivinə 2 (iki) nüsxə, Palatanın əməkdaşlıq sazişi olan yerli 
təşkilatların hər birinə 1 (bir) nüsxə, Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetində yaradılmış xüsusi auditoriya üçün 2 (iki) nüsxə, habelə  
iqtisadiyyatla bağlı dövlət və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına 1 (bir) 
nüsxə, iqtisadiyyat yönümlü ali məktəb-lərin kitabxanalarına və 
M.F.Axundov adına Mərkəzi Dövlət kitabxanasına 2 (iki) nüsxə  ödənişsiz  
təqdim edilməsi üçün müvafiq sayda nüsxələr ayrılsın (siyahı əlavə olunur).

3. “Şəffaflığın artırılmasında beynəlxalq maliyyə hesabatları və audit 
standartla-rının tətbiqi problemləri” mövzusunda keçirilmiş Mühasiblərin və 
Auditorların III Avrasiya Forumunun materiallarının nəşr etdirilmiş kitabının 
qalan nüsxələri müqa-vilə qiyməti ilə məqalə müəlliflərinə satılmaq üçün 
ayrılsın və satış qiyməti 10 (on) manat müəyyən edilsin.

4. “Şəffaflığın artırılmasında beynəlxalq maliyyə hesabatları və audit 
standartla-rının tətbiqi problemləri” mövzusunda keçirilmiş Mühasiblərin və 



Auditorların III Avrasiya Forumunun materiallarının nəşr etdirilmiş kitabının 
paylanması və satışı ilə əlaqədar müvafiq işlərin aparılması Auditorlar 
Palatası Aparatının reklam, kommer-siya və yayım meneceri N.İsmayılova  
tapşırılsın.

5. Auditorlar Palatası Aparatının İnformasiya texnologiyaları üzrə 
mütəxəssisi  R.Ələkbərova tapşırılsın ki, həmin kitab barədə məlumatı 
Palatanın internet saytında yerləşdirsin.

ŞURANIN SƏDRİ           V.NOVRUZOV


