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2018-ci ilin I yarımilliyi üzrə Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatları 
və sərbəst auditorların hesabatlarının qəbulu zamanı  

yol verilmiş nöqsanlar barədə 
 
“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu və “Azərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamənin 11-ci bəndini rəhbər tutaraq  
                    
                                                      ƏMR EDİRƏM: 
 

1. 2018-ci ilin I yarımilliyi üzrə auditor təşkilatları və sərbəst auditorların Auditorlar 
Palatasına təqdim etməli olduqları hesabatları vaxtında toplayıb və təhlil etmədiyi üçün 
Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil idarəsinin Hesabatlılıq və təhlil şöbəsinin müdiri 
R.Cəfərlinin işi yarıtmaz hesab edilsin. 

2. 2018-ci ilin I yarımilliyi üzrə auditor təşkilatları və sərbəst auditorların Auditorlar 
Palatasına təqdim etməli olduqları hesabatların vaxtında toplanılmasına yetərli nəzarətin 
təmin edilməməsi və müvafiq şöbənin əməkdaşlarına qarşı ciddi tələbkarlıq göstərilməməsi 
Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil idarəsinin rəisi E.İbrahimovun nəzərinə çatdırılsın. 

3. 2018-ci ilin I yarımilliyi üzrə auditor təşkilatları və sərbəst auditorların Auditorlar 
Palatasına təqdim etməli olduqları hesabatların vaxtında toplanılmasını təmin etmədiyinə və 
bu sahədə üzvlərlə hesabatın təqdim olunması üzrə düzgün işin qurulmamasına (o cümlədən, 
saytda vaxtında elanın verilməməsi, onlara göndərilən məktubun cəmi bir cümlədən ibarət 
yox, geniş məzmunda ətraflı məktubun göndərilməməsi, xüsusən də məktubda hesabatı 
təqdim etməyən üzvlərə hansı cəzanın tətbiq ediləcəyinin qeyd edilməməsi, göndərilən 
məktubların üzvlərin ünvanlarına çatıb-çatmamasının dəqiqləşdirilməməsi, fəaliyyəti olmayan 
üzvlərin də hesabat təqdim etmələri barədə onların məlumatlandırılmaması, ötən illərdə 
hesabatlarını təlimata uyğun düzgün və vaxtında təqdim etməyən üzvlərə başqa məzmunda 
məktubların göndərilməməsi, hesabatın qəbulu zamanı üzvlər tərəfindən təlimata uyğun 
düzgün tərtib olunub-olunmamasına ciddi nəzarət etmək və bu barədə üzvlərin 
məlumatlandırılmaması və s.) görə Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil idarəsinin 
Hesabatlılıq və təhlil şöbəsinin müdiri Rövşən Asif oğlu Cəfərliyə sonuncu xəbərdarlıqla 
töhmət elan edilsin. 



4. Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil idarəsinə (E.İbrahimov) və Hesabatlılıq və 
təhlil şöbəsinə (R.Cəfərli) tapşırılsın ki, auditor təşkilatları və sərbəst auditorların yarımillik və 
illik hesabatlarının vaxtında və keyfiyyətlə elektron qaydada qəbul edilməsinə dair cari ilin 
noyabr ayında seminarın təşkil edilməsini təmin etsinlər. 

5. Yarımillik və illik hesabatlarını vaxtında və keyfiyyətlə Palataya təqdim etmədikləri 
halda Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 25 noyabr tarixli 269/1 nömrəli qərarı ilə I 
redaksiyada, 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/4 nömrəli qərarı ilə II redaksiyada bəyənilmiş 
“Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi”nin 7-ci və 8-ci bəndlərinə 
müvafiq olaraq barələrində intizam tədbirlərinin görüləcəyi auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin 
və sərbəst auditorların nəzərinə çatdırılsın. 

6. Bu əmrin mətninin Palatanın internet saytında yerləşdirilməsi təmin edilsin. 
 
 
 

                     Palatanın sədri                                          Vahid Novruzov 
 

2 
 


	2018-ci ilin I yarımilliyi üzrə Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatları və sərbəst auditorların hesabatlarının qəbulu zamanı
	yol verilmiş nöqsanlar barədə
	1. 2018-ci ilin I yarımilliyi üzrə auditor təşkilatları və sərbəst auditorların Auditorlar Palatasına təqdim etməli olduqları hesabatları vaxtında toplayıb və təhlil etmədiyi üçün Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil idarəsinin Hesabatlılıq və təh...
	2. 2018-ci ilin I yarımilliyi üzrə auditor təşkilatları və sərbəst auditorların Auditorlar Palatasına təqdim etməli olduqları hesabatların vaxtında toplanılmasına yetərli nəzarətin təmin edilməməsi və müvafiq şöbənin əməkdaşlarına qarşı ciddi tələbkar...
	4. Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil idarəsinə (E.İbrahimov) və Hesabatlılıq və təhlil şöbəsinə (R.Cəfərli) tapşırılsın ki, auditor təşkilatları və sərbəst auditorların yarımillik və illik hesabatlarının vaxtında və keyfiyyətlə elektron qaydada...
	5. Yarımillik və illik hesabatlarını vaxtında və keyfiyyətlə Palataya təqdim etmədikləri halda Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 25 noyabr tarixli 269/1 nömrəli qərarı ilə I redaksiyada, 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/4 nömrəli qərarı ilə II re...

