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Auditor təşkilatlarında  

daxili nəzarət sisteminin yaradılması ilə əlaqədar  

sorğu anketini cavablandırmayan auditor təşkilatlarının siyahısı 

 

1.  “Abacus Audit and Consulting” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

2.  "ASON AUDİT" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti  

3.  "AF Audit" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

4.  “Alfa-Audit" qapalı səhmdar cəmiyyəti 

5.  “ANR Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

6.  "Analitik - Audit Konsaltinq” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

7.  “ARGENTUM AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

8.  “ARQUMENT AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

9.  “ATR AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

10.  “AUDİT CONSULTİNG 17” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

11.  “AUDİT PLANNING AND STRATEGY” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

12.  "Audit Ekspert Servis" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

13.  “Audit Target" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

14.  "AZERBAİJANFİNANCİAL AND LEGAL SERVİCE" 

15.  "AZBA Audit aand Business Services LTD" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

16.  "AZFİNANCE AND CONSULTİNG" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

17.  "AZƏRUÇOT" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

18.  “Baker Tilly Audit Azərbaycan” qapalı səhmdar cəmiyyəti 

19.  "Bakinar Audit" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

20.  “BDO Azərbaycan” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

21.  “BKR Consulting” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

22.  “BKR İŞIK Konsaltinq” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

23.  “Business Consulting Company” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

24.  “Business Finance And Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

25.  “Caspian Business Consultants” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

26.  “Cavid-Audit" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

27.  “CAPİTAL AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyyəti 

28.  “CONSULTING SERVICE OF BAKU” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

29.  “COMPASS Audit-Consulting” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

30.  “Davud Mamedov” məhdud məsuliyyətli auditor cəmiyyəti 

31.  "ECONOMİC-CHA” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

32.  “EON Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

33.  "ENEMAY FİNANCİAL CONSULTİNG AND CAREER CENTER" məhdud 

məsuliyyətli cəmiyyəti 

34.  “Ekspert Finans Konsaltinq” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

35.  “EUROCOND” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

36.  "FAM GROUP AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

37.  “FAIRNESS CONSALTING GROUP” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

38.  "FİNANS AUDİT-M"məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 
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39.  "Financial Academy Audit and Consulting "məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

40.  “Forum” məhdud məsuliyyətli auditor müəssisəsi 

41.  “FCHAİN AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

42.  "GINZA AUDİT" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

43.  "GLOBAL  AUDIT"  

44.  "Global and Legal Audit" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

45.  “HİMMARA AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

46.  “HLB AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

47.  "HS Consulting" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

48.  “İ and H Partners Financial Audit”  məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

49.  “İDEOVATE CONSULTİNG” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

50.  “İntex Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

51.  “İNTERNATİONAL AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

52.  “İNTERNATİONAL CONSULTİNG AND SUPPORT SERVİCES” məhdud 

məsuliyyətli cəmiyyəti 

53.  “İnter Audit” auditor təşkilatı 

54.  “INTERAUDİTSERVİCE” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

55.  “İNVEST Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

56.  “Kaspian Audit Kompani” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

57.  “Q.R.T.” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

58.  “LŞ Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

59.  "LOCAL AUDIT" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

60.  "Macron Group Azerbaijan" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

61.  “Moore Stephens Azerbaijan” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

62.  "M.R.Consulting və Audit" mədud məsuliyyətli cəmiyyəti 

63.  “M ənd J Konsaltinq” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

64.  Naxçıvan Muxtar Respublikası Auditor təşkilatı 

65.  "Nurular-Beynəlxalq Audit Konsaltinq" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

66.  "NET FINANCE" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

67.  “Nexia EA” qapalı səhmdar cəmiyyəti 

68.  “NEXT AUDİT - KONSALTİNQ” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

69.  “ONZ ACCOUNTING” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

70.  “PKF Audit Azərbaycan” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

71.  “PRAYSVOTERHAUSKUPERS AUDIT AZƏRBAYCAN” məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyəti 

72.  "PROQRESS AUDIT" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

73.  “PREMİUM-AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

74.  “Prime Audit and Consulting” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

75.   "REAL AUDIT-Konsalting" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

76.  "RM AUDİT" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

77.  “RSM Azerbaijan” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

78.  “SMART AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

79.  “SME AUDIT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

80.  “SOLUTIONS AUDIT SERVICES” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 
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Tərtib etdi: 

Audit sistemində icra intizamı  

və daxili nəzarət şöbəsinin müdiri                                                    Zaur Almazov 

                                                                                         15.03.2022-ci il 

81.  “SVVİFT CONSULTİNG AUDİT” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

82.  "S.L.S Audit-Consulting Xidməti" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

83.  “Şəfəq Audit Konsaltinq” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

84.  “TİD CONSULTING” qapalı səhmdar cəmiyyəti 

85.  “V.İ.P. - Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

86.  “ Yeni Zaman Audit” məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 

87.  “Grant Thornton” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin Azərbaycan 

Respublikasındakı filialı 


