
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  

AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ  

QƏRARI 
 

Bakı şəhəri                             № 252/6                            25 iyun 2014-cü il  
 

“Ekspert Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin yoxlanılması barədə” 

 

Keyfiyyətə nəzarət və hüquqi təminat idarəsinin Auditin keyfiyyətinə 

nəzarət şöbəsinin müdiri Yaşar Namazəliyevin məruzəsini dinləyərək və   

“Ekspert Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin 29.09.2012-ci il tarixdən      

01.12.2013-cü il tarixədək olan dövr üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 

yoxlanılması barədə” tərtib edilmiş aktı müzakirə edərək Auditorlar Palatasının 

Şurası  

 

QƏRARA ALIR: 
 

1. Keyfiyyətə nəzarət və hüquqi təminat idarəsinin Auditin keyfiyyətinə 

nəzarət şöbəsinin müdiri Yaşar Namazəliyevin məruzəsi və "Ekspert Audit” 

məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin 29.09.2012-ci il tarixdən 01.12.2013-cü il 

tarixədək olan dövr üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılması barədə”  

tərtib edilmiş akt  nəzərə alınsın (əlavə olunur). 

2. "Ekspert Audit” MMC-nin tərəfindən (direktor İlham Bağırovun) 

aşağıdakı qanunlarının və digər normativ sənədlərin tələblərinin pozulduğu qeyd 

edilsin: 

a) Cəmiyyət Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı 2007-ci il          

22 may tarixli 333-IIIQ nömrəli “Auditorun mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq öz fəaliyyətini   

2012-2013-cü  illərdə sığortalamamışdır; 

b) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 91.4 maddəsinin və 

Auditorlar Palatası Şurasının 2011-ci il 30 iyun tarixli 221/5 saylı qərarının 

tələbləri pozularaq cəmiyyətin 2013-cü il  üzrə maliyyə hesabatlarının auditor 

yoxlanılması keçirilməmişdir; 

c) Cəmiyyət tərəfindən yoxlama dövrü ərzində Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatası Şurasının 2010-cu il 14 dekabr tarixli 214/7 saylı qərarı ilə     

təsdiq edilmiş «Sərbəst auditorların, auditor təşkilatlarının və xarici auditor 

təşkilatlarının filiallarının (və ya nümayəndəliklərinin) fəaliyyətini əks etdirən 

yarımillik (illik) hesabat formasına və ona əlavəyə dəyişiklik edilməsinə dair» 

Təlimatın tələbləri pozulmuşdur.  

ç)  Cəmiyyətin yoxlama dövrü ərzində auditoru olmamışdır. 

d) Cəmiyyət tərəfindən Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 

Şurasının 21 aprel 1998-ci il tarixli 19/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş "Auditorlar 

Palatasının üzvlərinin üzvlük haqqının müəyyən edilməsi və onun ödənilməsi 



qaydaları barədə" Təlimata və Palata Şurasının 2007-ci il 29 dekabr tarixli         

188/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş "Auditorlar Palatasının üzvlərinin üzvlük 

haqqının müəyyən edilməsi və onun ödənilməsi qaydaları barədə" Təlimata 

edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə  əlaqədar Təlimatın tələblərinə riayət etməmişdir. 

Belə ki, 01.01.2013-cü il tarixə Cəmiyyətin 2646,00 manat borcu olmuşdur, 

2013-cü il üçün 5693,00 manat hesablanmış, bundan 2000,00 manat ödənilmiş, 

nəticədə 01.01.2014-cü il tarixə 6339,00 manat borc qalmışdır.  

        3. Cəmiyyət tərəfindən yoxlama dövrü ərzində Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatası Şurasının 2010-cu il 14 dekabr tarixli 214/7 saylı qərarı ilə     

təsdiq edilmiş «Sərbəst auditorların, auditor təşkilatlarının və xarici auditor 

təşkilatlarının filiallarının (və ya nümayəndəliklərinin) fəaliyyətini əks etdirən 

yarımillik (illik) hesabat formasına və ona əlavəyə dəyişiklik edilməsinə dair» 

Təlimatın tələbləri pozulmuş, Auditorlar Palatasına müvafiq formada yarımillik 

və illik hesabatlar tərtib edərək təqdim etmək əvəzinə əsassız olaraq Auditorlar 

Palatasına fəaliyyətinin olmaması barədə məktublar  təqdim edilmişdir; 

        4. Cəmiyyət tərəfindən hesablaşma hesablarının olduğu banklar barədə 

məlumatlar Auditorlar Palatasının keçirdiyi yoxlamaya düzgün təqdim 

edilməmişdir. 

         Belə ki, təkrar araşdırma zamanı müəyyən olmuşdur ki, "Zaminbank" ASC-

nin cəmiyyətin "İnam" filialında olan hesablaşma hesabı üzrə     15.02.2013-cü il 

tarixə 293,11 manat qalığ olmuş, 02.07.2013-cü il tarixədək 31457,00 manat 

vəsait daxil olmuş, 31633,51 manat məxaricə verilmiş, qalıq 116,60 manat 

olmuşdur. Eyni zamanda vergi orqanına təqdim edilmiş ƏDV hesabatlarından da 

görünür ki, 2012-ci ilin oktyabr ayında 6602,43 manat, dekabr ayında 274,59 

manat, 2013-cü ilin yanvar ayında 90,07 manat, fevral ayında 819,09 manat, mart 

ayında 100,08 manat, aprel ayında 382,76 manat və dəqiqləşdirilmiş 328,67 

manat, may ayında 1512,20 manat və iyun ayında  270,00 manat vəsait dövlət 

büdcəsinə ödənilmişdir. Bu da xidmətin göstərildiyini bir daha təsdiqləyir.  

         5. Beləliklə “Auditorun mülki məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərini pozaraq Cəmiyyət öz 

fəaliyyətini 2012-2013-cü illərdə sığortalamadığına, Azərbaycan Respublikasının 

Mülki Məcəlləsinin 91.4 maddəsinin və Auditorlar Palatası Şurasının 2011-ci il 

30 iyun tarixli 221/5 saylı qərarının tələbləri pozularaq cəmiyyətin 2013-cü il 

üzrə maliyyə hesabatlarının auditor yoxlanılması keçirilmədiyiinə, Cəmiyyət 

tərəfindən hesablaşma hesablarının olduğu banklar barədə məlumatların 

Auditorlar Palatasının keçirdiyi yoxlamaya düzgün təqdim edilmədiyinə, bununla 

da Cəmiyyət tərəfindən yoxlama dövrü ərzində Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatası Şurasının 2010-cu il 14 dekabr tarixli 214/7 saylı qərarı ilə 

təsdiq edilmiş «Sərbəst auditorların, auditor təşkilatlarının və xarici auditor 

təşkilatlarının filiallarının (və ya nümayəndəliklərinin) fəaliyyətini əks etdirən 

yarımillik (illik) hesabat formasına və ona əlavəyə dəyişiklik edilməsinə dair» 

Təlimatın tələbləri pozulduğuna, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası 

Şurasının 21 aprel 1998-ci il tarixli 19/2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş "Auditorlar 

Palatasının üzvlərinin üzvlük haqqının müəyyən edilməsi və onun ödənilməsi 

qaydaları barədə" Təlimata və Palata Şurasının 2007-ci il 29 dekabr tarixli 188/1 



saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş "Auditorlar Palatasının üzvlərinin üzvlük haqqının 

müəyyən edilməsi və onun ödənilməsi qaydaları barədə" Təlimata edilmiş əlavə 

və dəyişikliklərlə əlaqədar Təlimat"ın tələblərinə riayət etməyərək 2013-cü il 

üçün Auditorlar Palatasına üzvlük haqqını ödənilmədiyinə görə “Azərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamənin VII bölməsini, 

“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası üzvlərinin hüquq və vəzifələri 

haqqında”  Əsasnamənin 2.5; 4.2 maddələrini və Palata Şurasının 1998-ci il 21 

aprel tarixli 19/2 saylı qərarı    ilə təsdiq  edilmiş  “Azərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatası üzvlərinin üzvlük haqqının müəyyən edilməsi və onun 

ödənilməsi qaydaları barədə Təlimat”ın 4-cü “Üzvlük haqqının ödənilməsinin 

təmin edilməsi və üzvlük  haqqı  ödənilmədikdə görülən tədbirlər” maddəsinin 

15-ci paraqrafının “v” bəndini rəhbər tutaraq, Auditorlar Palatası tərəfindən  

“Ekspert Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə auditor fəaliyyəti göstərmək 

üçün verilmiş 2012-ci il 25 sentyabr tarixli, AT/068 qeydiyyatlı, 072738 nömrəli 

xüsusi razılıq (lisenziya)  ləğv edilsin. 

6.  Qərar Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilsin. 

7. Bu qərar barəsində qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada 

lisenziya sahibinə və dövlət vergi xidməti orqanına məlumat göndərilsin. 

 

 

 

ŞURANIN SƏDRİ                                                     V. NOVRUZOV  

 

 

 
 


