
AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ 

AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

QƏRARI 

  

Bakı şəhəri                                         №263/3                               26 may 2015-ci il 

 

Məcburi audit subyektləri olan auditor təşkilatlarının  

auditdən keçmə və auditorların peşə məsuliyyətlərinin  

icbari sığortalanması vəziyyətlərinin araşdırılması barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2015-2017-ci illər üzrə iş planının 

3.10-cu “Məcburi audit subyektləri olan auditor təşkilatlarının auditdən keçmə və 

auditorların peşə məsuliyyətlərinin icbari sığortalanması vəziyyətlərinin araşdırılması” 

bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 22 may tarixli 

333-IIIQ saylı “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa, Auditorlar Palatası Şurasının 2009-cu il 26 yanvar tarixli 

197/5 saylı “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2007-ci il 28 

iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planının (2007-

2011-ci illər)” 48-ci “Qanunvericiliyə uyğun olaraq məcburi auditin obyekti olan 

təsərrüfat subyektlərinin auditdən yayınma hallarının qarşısının alınması üçün 

tədbirlərin görülməsi” yarımbəndinin, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Mülki 

Məcəlləsinin 91.4-cü “Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət illik maliyyə hesabatının 

düzgünlüyünü yoxlatmaq üçün hər il əmlak mənafeləri ilə cəmiyyətə və ya onun 

iştirakçılarına bağlı olmayan peşəkar auditor cəlb etməlidir (kənar audit)....” maddəsinin 

tələblərinə məhdud məsuliyyətli cəmiyyət təşkilati-hüquqi formasında olan auditor 

təşkilatları tərəfindən riayət olunmasının təmin edilməsi” barədə qərarına hazırda 

fəaliyyətdə olan Auditorlar Palatasının üzvləri (auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar) 

tərəfindən riayət olunması vəziyyətlərinin araşdırılması ilə bağlı Kadr hazırlığı, 

akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin (S.Gülməmmədov) hazırladığı hesabatı 

Şura üzvlərinin irad və təklifləri nəzərə alınmaqla müzakirə edərək, Auditorlar 

Palatasının Şurası 
 

 

QƏRARA ALIR: 

 

1. Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsi (S.Gülməmmədov) 

tərəfindən məcburi audit subyektləri olan auditor təşkilatlarının auditdən keçmə və 

auditorların peşə məsuliyyətlərinin icbari sığortalanması vəziyyətlərinin araşdırılması 

barədə hazırlanmış hesabat nəzərə alınsın (əlavə olunur). 

2. Auditdən keçməyən auditor təşkilatlarının ("AZAUDİT" MMC – direktor Afiq 

İsrəfilov, Azərbeynəlxalq auditor xidməti" MMC – direktor Misir Əhmədov, Bakı şəhər 

auditor təşkilatı – direktor Tofiq Çıraqov, "Baltik Kaspian Audit" MMC – direktor 

Samir Əsədullayev, "F.N. Audit Servis" MMC – direktor Fuad Əliyev, "G and A" 

MMC – direktor Səid Qafarov, "İnter Audit" auditor təşkilatı – direktor Əlimuxtar 
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Bağırov, "Kaspian Audit Kompani" MMC – direktor Əlibala Məhərrəmzadə, "Kaspian 

Konsaltinq" auditor şirkəti – direktor Elmar Abasov, "Kermur Audit və Konsaltinq" 

MMC – direktor Adil Vahabov, "MAK Azərbaycan LTD" MMC – direktor Zamin 

Hüseynov, "Tax, Audit & Konsaltinq Servis – direktor Lalə Abbasova" MMC, "Zaman 

Audit" MMC – direktor Hüseyn Cəbiyev) rəhbərlərinə qanunvericiliyin tələblərinə 

riayət etmədiklərinə görə ciddi xəbərdarlıq edilsin. 

3. Peşə fəaliyyətini sığortalamayan auditor təşkilatlarının ("Alfa Audit" MMC – 

direktor Vəli Musayev, "Azərbeynəlxalq auditor xidməti" MMC – direktor Misir 

Əhmədov, "Audit Servis" MMC – direktor Oleq Abdullayev, "Baker Tilly Audit 

Azərbaycan" MMC – direktor Ziya İbrahimov, “Balans Audit" audit məsləhət firması – 

direktor Əli Nəbiyev, "Finans Audit" MMC – direktor Mübariz Paşayev, "Kaspian 

Audit Kompani" MMC – direktor Əlibala Məhərrəmzadə, “Kermur Audit və 

Konsaltinq" MMC – direktor Adil Vahabov, "Q.R.T." MMC – direktor Cəmilə 

Qənizadə, “Premier Audit və Konsaltinq" MMC – direktor Anar Hacızadə, "PSG TAX 

Consalting" MMC – direktor Toğrul Abbasov, "RSM Azərbaycan" MMC – direktor 

Tural Məhərrəmov, "Tax, Audit & Konsaltinq Servis" MMC – direktor Lalə Abbasova) 

rəhbərlərinə və  sərbəst auditorlara (Bayramov Vəli, Bayramov Məmmədəli, Əliyev 

İbiş, Əlizadə Rahim, Eminov Otello, Gülməmmədov Şirxan, Sadıqov Musa, Nuriyev 

Alqış, Pənahov Novruz, Talıbov Tariyel) qanunvericiliyin tələblərinə riayət 

etmədiklərinə görə ciddi xəbərdarlıq edilsin. 

4. Bu qərarın 2-ci və 3-cü bəndlərində adları göstərilən auditor təşkilatlarının 

rəhbərləri qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq auditdən keçməni və peşə 

fəaliyyətinin sığortalanmasını, sərbəst auditorlar isə peşə fəaliyyətinin sığortalanması 

məsələlərini 1 (bir) ay müddətində həll etsinlər, əks halda həmin auditor təşkilatlarının 

rəhbərləri və sərbəst auditorlar barəsində daha ciddi tədbirlər görüləcəkdir. 

5. Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinə 

(S.Gülməmmədov) tapşırılsın ki, bu qərarın 2-ci və 3-cü bəndlərində adları göstərilən 

auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara 3 (üç) gün müddətində qərarın 

icrası ilə bağlı məktub göndərilsin. 

6. Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinə 

(S.Gülməmmədov) tapşırılsın ki, 1 (bir) aydan sonra bu qərarın 4-cü bəndinin icra 

vəziyyətini araşdıraraq arayış hazırlayıb təqdim etsin. 

7.    Bu qərarın mətni Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilsin. 

 

 

     ŞURANIN  SƏDRİ                                                         V.NOVRUZOV 

 


