
  AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASININ 
AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

QƏRARI  
 

Bakı şəhəri                             № 234/3                    5 oktyabr 2012-ci il 
 

Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikasının ərazisində  
göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri  
barədə” 2005-ci il 23 dekabr tarixli 159/5 saylı (2009-cu il 26 yanvar tarixli 
197/6 saylı qərarı ilə əlavə və dəyişikliklər edilmiş) qərarının icra vəziyyətinin 
araşdırılması haqqında   

 

Auditorlar Palatasının sədrinin “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən 
auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri barədə” Auditorlar 
Palatası Şurasının 2005-ci il 23 dekabr tarixli 159/5 saylı  (2009-cu il 26 yanvar tarixli 
197/6 saylı qərarı ilə əlavə və dəyişikliklər edilmiş) qərarının icra vəziyyətinin araşdı-
rılması haqqında” 2012-ci il 14 iyun tarixli 1/13 saylı sərəncamına əsasən yaradılmış 
Komissiya (sədr - Q.Bayramov, üzvləri - M.Abbasov, N.Axundov, S.Gülməmmədov, 
İ.Hacıəzizov, M.Hacıyev, Z.Hüseynov, A.Qurbanov, Y.Namazəliyev, Q.Vəliyeva) 
tərəfindən həmin qərarının icra vəziyyətinin araşdırılması haqqında hazırlanmış 
Arayışı, bu məsələyə dair rəyçilərin (İ.Byramov, N.Talıbov) və Şura üzvlərinin 
təklifələri müzakirə edərək, Auditorlar Palatasının Şurası  

 

QƏRARA ALIR: 
 

1. Auditorlar Palatasının sədrinin “Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri barədə” 
Auditorlar Palatası Şurasının 2005-ci il 23 dekabr tarixli 159/5 saylı  (2009-cu il 26 
yanvar tarixli 197/6 saylı qərarı ilə əlavə və dəyişikliklər edilmiş) qərarının icra                               
vəziyyətinin araşdırılması haqqında” 2012-ci il 14 iyun tarixli 1/13 saylı sərəncamına 
əsasən yaradılmış Komissiya tərəfindən həmin qərarının icra vəziyyətinin araşdırıl-
ması haqqında hazırlanmış Arayış nəzərə alınsın (əlavə olunur). 

2. Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri barədə” 
2005-ci il 23 dekabr tarixli 159/5 saylı (2009-cu il 26 yanvar tarixli 197/6 saylı qərarı 
ilə əlavə və dəyişikliklər edilmiş) qərarına asasən tövsiyə olunan minimum həddən 
aşağı məbləğə sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən bağlanılan və icra 
edilən müqavilələrin iş və yekun sənədlərinin yoxlanıması məqsədilə Xüsusi 
Komissiyanın yaradılması məqsədəmüvafiq hesab edilsin.     

3. Keyfiyyətə nəzarət Komitəsinə (M.Abbasov, İ.Bayramov) tapşırılsın ki, bir 
həftə ərzində bu qərarın 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş Xüsusi Komissiyanın 
yaradılması barədə öz təkliflərini hazırlayıb təqdim etsinlər.  

4. Keyfiyyətə nəzarət Komitəsinə (M.Abbasov, İ.Bayramov) tapşırılsın ki,  
auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2013-ci il üçün iş 
planının hazırlanmasında müzakirə edilən Arayışın nəticələri nəzərə alınsın.  

 
 
ŞURANIN SƏDRİ                                                         V.NOVRUZOV 

 


