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Bakı şəhəri                         №314/7                                      18 noyabr 2019-cu il  
 

“Premium Audit” MMC, “V.İ.P. Audit” MMC və “Asan Yol” MMC tərəfindən  
auditin keyfiyyətinə kənar nəzarətin aparılması üçün tələb olunan müvafiq 

məlumatların və sənədlərin təqdim edilməməsi barədə 
 
Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 27 dekabr tarixli 307/6 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə 
kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2019-cu il üçün Plan-qrafik”ə əsasən aparılmış 
auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan məlumatları 
təqdim etməyən “Premium Audit” MMC, “V.İ.P. Audit” MMC və “Asan Yol” MMC barəsində 
Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin (V.Kərimov) və Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin 
(Y.Namazəliyev) təqdim etdikləri xidməti məktubu müzakirə edərək Auditorlar Palatasının 
Şurası 

 
                                             QƏRARA ALIR: 
 
1. “Premium Audit” MMC, “V.İ.P. Audit” MMC və “Asan Yol” MMC barəsində 

Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin (V.Kərimov) və Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin 
(Y.Namazəliyev) təqdim etdikləri xidməti məktub nəzərə alınsın (əlavə olunur).  

2. 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 
“Audit xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi”nə əsasən, “Premium Audit” 
MMC, “V.İ.P. Audit” MMC və “Asan Yol” MMC tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə 
kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan məlumatları və sənədləri Palatanın 
Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitəyə təqdim etmədiklərini nəzərə alaraq onlara 
ciddi xəbərdarlıq elan edilsin. 

3. “Premium Audit” MMC (direktor Kərimov Nicat Natiq oğlu), “V.İ.P. Audit” MMC 
(direktor Fərəcov Elçin İbad oğlu) və “Asan Yol” MMC-nin (direktor Xanoğlan Elçin Zahid 
oğlu) rəhbərlərinə tapşırılsın ki, iki həftə müddətində yoxlamaya tələb olunan sənədləri 
təqdim edərək aparılmış auditlərin keyfiyyətinin araşdırılması üçün Keyfiyyətə nəzarət üzrə 
komitənin müfəttişlərinə lazımi şərait yaratsınlar. 

4. Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinə (Y.Namazəliyev) tapşırılsın ki, bu qərarın 
mətninin Palatanın üzvü olan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara göndərilməsi təmin 
edilsin. 

5. Bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 
 
 
           Şuranın sədri                     Vahid Novruzov 


