
                            AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
                          AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 
                                                  QƏRARI 
 
Bakı şəhəri                                №323/5                                      10 noyabr 2020-ci il 
      
     Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin    
  dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinə auditor təşkilatları və sərbəst    
           auditorlar tərəfindən 2020-ci ilin I yarımili ərzində riayət edilməsi   
                               vəziyyətinin araşdırılması barədə 
 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş Planının 1.3-cü 

“Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə 
olunan minimum hədlərinin tətbiqinin monitorinqi” bəndinin və Palata Şurasının 
“Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə 
olunan minimum hədlərinə yenidən baxılması barədə” 2020-ci il 28 dekabr tarixli 316/6 
nömrəli qərarının icrasını təmin etmək məqsədilə Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya 
idarəsi (V.Cavadov) tərəfindən aparılan araşdırmanın nəticəsini müzakirə edərək 
Auditorlar Palatasının Şurası 

 
                                               QƏRARA ALIR: 
 
1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin 

tövsiyə olunan minimum hədlərinin tətbiqinin monitorinqinə dair araşdırmanın nəticəsi 
nəzərə alınsın (əlavə olunur). 

2. Orta müqavilə məbləğləri hər bir qrup üzrə hesablanan orta müqavilə məbləğindən  
yuxarı olan və tövsiyə olunan minimum hədlərə əməl edən aşağıdakı auditor təşkilatlarının 
və sərbəst auditorların müsbət işləri qeyd edilsin: 

• "Alfa Audit" MMC 
• "ANR Audit" MMC          
• "Arqument AUDİT" MMC 
• "Baker Tilly Audit Azərbaycan" QSC 
• "BDO Azərbaycan" MMC        
• "Business Finance And Audit" MMC 
• "Capital Audit" MMC 
• "Caspian Consulting and Partners" MMC 
• "Davud Mamedov" MMC 
• "F.N.Audit Servis" MMC   
• "FAM Group" MMC 
• "Grow Audit and Consultinq " MMC  
• "Himmara Audit" MMC 
• "HN Economy and Tax Services LLC" MMC  
• "İmdad Audit" MMC   
• "İnterAudit Consultinq "MMC      
• "İnterAudit Service "MMC  
• "İNVEST AUDİT" MMC        
• "NZA Audit" MMC  
• "ONZ ACCOUNTİNQ" MMC 
• "PKF Audit Azərbaycan" MMC   
• "Premier Audit Konsaltinq" MMC  



• "Prime Audit Consaltinq" LLC   
• "Qudvill Audit Consulting" MMC   
• "Tax Audit & Consaltinq Servis"MMC  
• "TİD KONSULTİNQ" QSC  
• "Victoryvvays Audit Consulting" MMC   
• Axundov  Nazim  
• Axundov Vaqif    
• Cəfərov Altay   
• Əliyev Aftandil   
• Əliyev Azər   
• Əliyev Elvin  
• Əliyev Natiq     
• İlham Hacı-Əzizov    
• İsmayılov Səxavət   
• Quiyev Rüfət   
• Rzayev Akif       
• Rzayev Orxan  
• Seyidov Elnur     
• Vəliyev Hafiz    
• Xidirbəyli  Cavid    
• Yusifova Gülnarə       

 

3. Palata tərəfindən müəyyən edilmiş auditor xidməti üzrə tövsiyə olunan minimum 
hədlərdən aşağı məbləğdə müqavilə bağlamış və icra etmiş aşağıdakı auditor 
təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara xəbərdarlıq elan edilsin və onların 
nəzərinə çatdırılsın ki, bir daha belə hallara yol verməsinlər: 

• “Analitik-Audit Konsaltinq” MMC 
• “AUDİT CONSULTİNG 17” MMC 
• “Audit Target” MMC 
• “Azərbeynəlxalq audit xidməti” MMC 
• “Azəri-Audit” auditor firması 
• “AZƏRİ AUDİT SERVİS” MMC 
• “BKR Consulting” MMC 
• “FİNANS AUDİT-M” MMC 
• “Financial Academy Audit and Consulting” MMC 
• “İDEOVATE CONSULTİNG” MMC 
• “İnter Audit” auditor təşkilatı 
• “OSHAR” MMC 
• “PREMİUM-AUDİT” MMC 
• “SVVİFT CONSULTİNG AUDİT” MMC 
• “Şəfəq Audit Konsaltinq” MMC 
• “TNM Audit” MMC 
• Əvəzov Kamil Şərail oğlu 
• Hüseynov Şəmşinur Rəşid oğlu 
• Hüseynov Aydın Həsən oğlu 
• “VİP-Audit” MMC 
• “VXA-Audit” MMC 
• “Zaman Audit” MMC   
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4. Tövsiyə olunan minimum hədlərdən az məbləğdə çoxsaylı müqavilə bağlayan 
aşağıdakı auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara ciddi xəbərdarlıq  elan 
edilsin və nəzərlərinə çatdırılsın ki, belə hallar təkrar olunarsa barələrində daha sərt 
tənbeh və təşkilatı tədbirlər görüləcəkdir: 

• “AUDİT PLANNING AND STRATEGY” MMC 
• “AUDİT GRUP” MMC 
• “A Audit and Consulting” MMC 
• “AZAUDİT” MMC 
• “AZER AUDİT” MMC 
• “AVİZO AUDİT” MMC  
• “Bakı Audit Konsaltinq” MMC 
• “CƏFƏROĞLU AUDİT” MMC 
• “Econom Audit” MMC 
• “ECONOMİC-CHA” MMC 
• “ELVİ AUDİT” MMC 
• “Global Audit” MMC 
• “İNTERNATİONAL AUDİT” MMC 
• “İqtisadçı Audit” MMC 
• “Kermur Audit və Konsaltinq” MMC 
• “Kaspian Audit Kompani” MMC 
• “PREMİUM-AUDİT” MMC 
• “RM AUDİT” MMC 
• “Rahim Alizada Account Tax and Consulting” MMC 
• “SME AUDIT” MMC 
• “Xəzər-Audit 2019” MMC 
• Abbasov Yaşar Çingiz oğlu 
• Musayev Adığözəl 
• Bayramov Vəli Oruc oğlu 
• Bənnayev Elxan Bəhmən oğlu 
• Çələbiyev Eldəniz Nazim oğlu 
• İsayev Telman Mabud oğlu 
• Nuriyev Alqış Tərlan oğlu 
• Pənahov Novruz İsmayıl oğlu 
• Soltanov Qulu Mehbalı oğlu 
• Talıbov Tariyel Aslan oğlu 
• Talıbov Vidadi Musa oğlu 
• Mikayılzadə Raqif Ramil oğlu 

 

5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin 
tövsiyə olunan minimum hədlərinə sözsüz olaraq əməl edilməsi bütün auditor 
təşkilatlarından və sərbəst auditorlardan tələb edilsin. 

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