
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

Q Ə R A R I 

Bakı şəhəri                  № 254/2                  10 sentyabr 2014-cü il 

  

Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 2014-cü ilin                                         

I yarımilliyi üzrə  təqdim edilmiş hesabatlarının təhlili və müvafiq                

icmalın hazırlanması barədə   

  

Auditorlar Palatasının 2014-2016–cı illər üzrə iş planının «Sərbəst 

auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2014-cü ilin I yarımilliyi üzrə 

təqdim edilmiş hesabatlara dair icmalın hazırlanması» barədə 1.10-cu 

bəndinə uyğun olaraq, Analitik informasiya və təhlil şöbəsi tərəfindən 

hazırlanmış «Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2014-cü ilin 

I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş illik hesabatlara dair icmalın hazırlanması»  

barədə məruzəni müzakirə edərək Auditorlar Palatasının Şurası  

  

QƏRARA ALIR: 

 

1. Analitik informasiya və təhlil şöbəsi (R.Cəfərli) tərəfindən 

hazırlanmış «Sərbəst  auditorlar  və  auditor  təşkilatları tərəfindən 2014-cü 

ilin I yarımilliyi üzrə təqdim  edilmiş hesabatlara dair müvafiq icmal» nəzərə 

alınsın (əlavə olunur); 

2. Analitik informasiya və təhlil şöbəsinə (R.Cəfərli) tapşırılsın: 

2.1. Təqdim olunmuş 2014-cü ilin I yarımilliyi üzrə hesabatlar əsasında 

ətraflı təhlili məruzə və tövsiyələr hazırlanaraq oktyabr ayının 1-dək təqdim 

edilsin; 

2.2. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən hesabatların 

elektron qaydada qəbulu və emalı ilə bağlı auditor təşkilatları və sərbəst 

auditorlar üzrə fərdi kodlar 1 (bir) ay müddətinə hazırlanıb tətbiq olunsun; 

2.3. Xarici ölkələrin audit təcrübəsi nəzərə alınmaqla, sərbəst 

auditorların, auditor təşkilatlarının və xarici auditor təşkilatlarının filialları 

(və ya nümayəndəlikləri) tərəfindən tərtib edilmiş onların fəaliyyətlərini 

əks etdirən yarımillik (illik) hesabatların təqdim edilməsi barədə yarımillik 

hesabatlar üzrə may ayının 1-dək, illik hesabatlar üzrə isə dekabr ayının 1-

dək xəbərdarlıq məktublarının göndərilməsi təmin edilsin; 



3. 2014-cü ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesabatların təhlilinin 

nəticəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının 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 etməyən sərbəst auditor – Eminov Otello Zəkəriyyə oğluna 

Auditorlar Palatası tərəfindən auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 

verilmiş xüsusi razılıq (28.06.11-ci il tarixli SA/306 -047501saylı lisenziya) 

hesabat və 2014-cü ilin II rübü üzrə gündəlik təqdim edilənədək 

dayandırılsın; 

4. Auditin təşkili və tənzimlənməsi idarəsinə (M.Hacıyev) tapşırılsın: 

4.1. Sərbəst auditor - Eminov Otello Zəkəriyyə oğluna Auditorlar 

Palatası tərəfindən auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün verilmiş xüsusi 

razılığın (lisenziya) dayandırılması ilə bağlı qərarın icrası istiqamətində 

müvafiq tədbirləri həyata keçirsin;  

5. Bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi 

təmin edilsin. 

 

 

 

 ŞURANIN SƏDRİ                               V.NOVRUZOV 

 


