
AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASININ 
AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

QƏRARI 
 

Bakı şəhəri                      236/2                16 noyabr 2012-ci il  
 

     Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 2012-ci ilin  
     I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesabatlarına dair icmal barədə 

 

     Auditorlar Palatasının 2012-2014-cü illər üzrə iş planının və Palata 
Şurasının 2012-ci il üzrə iş planının 8.6-cı “Sərbəst auditorların və auditor 
təşkilatlarının 2012-ci ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesabatlarına dair 
icmal barədə” 8.6.2-ci və 22-ci bəndlərinə uyğun olaraq Auditin 
tənzimlənməsi və şəffaflığın təminatı idarəsi (M.Abbasov) tərəfindən 
hazırlanmış “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 2012-ci ilin I 
yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesabatlarına dair icmal”ı müzakirə edərək və 
Palata Şurası üzvlərinin rəy və təkliflərini nəzərə alaraq,  Auditorlar 
Palatasının Şurası  

 

QƏRARA  ALIR: 
 

1. “Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 2012-ci ilin I yarımilliyi 
üzrə təqdim edilmiş hesabatlarına dair icmal” nəzərə alınsın (əlavə olunur).  

2. Bir sıra sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının öz fəaliyyətlərini 
günün tələbləri səviyyəsində qura bilməməsini şərtləndirən amillərin 
mövcudluğu qeyd edilsin:    

2.1 Auditorlar Palatası Şurasının 2010-cu il 14 dekabr tarixli 214/7 saylı 
qərarı ilə təsdiq olunmuş “Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 
fəaliyyətini əks etdirən yarımillik (illik) hesabat formasının və ona əlavənin 
tərtib edilməsinə dair Təlimat”ın tələblərinə riayət edilməməsi, nöqsan və 
çatışmazlıqlara yol verilməsi hallarının hələ də qalması (sərbəst auditor 
Məmmədəli Bayramov, “Ekspert Audit” MMC - direktor İlham Bağırov və 
“BDO Azərbaycan” MMC - idarəedici partnyor Yunis Salayev);  

2.2 Palatanın bəzi üzvləri (sərbəst auditorlar - Akif Ağayev, Alqış Nuriyev 
və Şirxan Gülməmmədov) tərəfindən təsərrüfat subyektləri ilə bağlanmış 
müqavilələrin sayının auditorun real icra imkanlarından çox olması 
səbəbindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinin aşağı olma riskinin artmasına 
səbəb olan halların mövcudluğu;      

2.3 Bir sıra aşağıda qeyd olunan sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları 
tərəfindən göstərdikləri auditor xidmətləri üzrə orta məbləğlərin Palata 
Şurasının “Azərbyacan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor 
xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan  minimum hədləri barədə” Auditorlar 
Palatası Şurasının 2005-ci il 23 dekabr tarixli 159/9 saylı qərarına əlavə və 



dəyişiklik edilməsi haqqında” 2009-cu il il 26 yanvar tarixli 197/6 saylı qərarı 
ilə müəyyən olunmuş tövsiyə qiymətlərindən aşağı olması nəzərlərinə 
çatdırılsın və onlara xəbərdarlıq edilsin: 

Auditor təşkilatları - Gəncə şəhər auditor təşkilatı (direktor-auditor Natiq 
Məmmədov), Şəmkir rayon auditor təşkilatı (direktor-auditor Musa Sadıqov), 
Bakı şəhər  auditor  təşkilatı  (direktor Tofiq Çıraqov),  Lənkəran  şəhər 
auditor təşkilatı (direktor-auditor Fəfhəddin Hüseynov), “Zaman-Audit” 
MMC (direktor-auditor Hüseyn Cəbiyev), “Alfa-Audit” MMC (direktor Vəli 
Musayev), “Baltik Kaspian Audit” MMC (direktor Samir Əsədullayev), 
“Azərbeynəlxalq audit xidməti” MMC (direktor Misir Əhmədov), “F.N. 
Audit Servis” MMC (direktor Fuad Əliyev), “G & A” auditor firması 
(direktor Səid Qafarov);  

Sərbəst auditorlar - Alqış Nuriyev, Akif Ağayev, Eminağa Fətullayev, 
Telman İsayev, Tariyel  Talıbov, Köçəri Alıyev, Vəli Bayramov, Elxan 
Bənnayev, Şərif Bəşirov, Vasif Tağıyev və Şirxan Gülməmmədov.  

3. Sərbəst auditor Məmmədəli Bayramova və auditor təşkilatı 
“EKSPERT AUDİT” MMC-nin direktoru İlham Bağırova Auditorlar Palatası 
Şurasının 2010-cu il 14 dekabr tarixli 214/7 saylı qərarı ilə təsdiq olunmuş 
“Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının fəaliyyətini əks etdirən 
yarımillik (illik) hesabat formasının və ona əlavənin tərtib edilməsinə dair 
Təlimat”ın tələblərini pozaraq hesabatlarını təqdim etmədiklərinə görə uçot 
vərəqələrinə yazılmaqla ciddi xəbərdarlıq edilsin.   

4. Palatanın müvafiq struktur bölmələrinə tapşırılsın: 
- Yarımıllik və illik hesabatlarının hazırlanması, təhlili səviyyəsinin 

yüksəldilməsi və onların vaxtında təqdim edilməsi təmin edilsin;  
- Təqdim edilmiş hesabatların təhlili nəticəsində aşkar olunmuş 

problemlərin həllinə dair müvafiq təkliflər sisteminin hazırlanyıb təqdim 
olunması təmin edilsin.  

5. Bu qərar Palatanın internet saytında yerləşdirilsin. 
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