
                        AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ 

                      AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

                                                   QƏRARI 
 

Bakı şəhəri                                    № 266/4                           30 sentyabr    2015-ci il 
 

Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 26 may tarixli 263/3 saylı “Məcburi 

audit subyektləri olan auditor təşkilatlarının auditdən keçmə və auditorların 

peşə məsuliyyətlərinin icbari sığortalanması vəziyyətlərinin araşdırılması 

barədə” qərarının icrası haqqında 
 

Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 26 may tarixli 263/3 saylı “Məcburi audit 

subyektləri olan auditor təşkilatlarının auditdən keçmə və auditorların peşə 

məsuliyyətlərinin icbari sığortalanması vəziyyətlərinin araşdırılması barədə” qərarının 

icrası ilə bağlı Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin 

(S.Gülməmmədov) hazırladığı arayışı müzakirə edərək, Auditorlar Palatasının Şurası 
 

QƏRARA ALIR: 
 

1. Auditorlar Palatası Şurasının “Məcburi audit subyektləri olan auditor 

təşkilatlarının auditdən keçmə və auditorların peşə məsuliyyətlərinin icbari sığortalanması 

vəziyyətlərinin araşdırılması barədə” 2015-ci il 26 may tarixli 263/3 saylı qərarının icrası 

ilə bağlı hazırlanmış arayış nəzərə alınsın (əlavə olunur). 

2.  Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 26 may tarixli 263/3 saylı qərarına əməl 

etməyərək auditdən keçməyən auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə ("AZAUDİT" MMC – 

direktor Afiq İsrəfilov, "Baltik Kaspian Audit" MMC – direktor Samir Əsədullayev, 

"F.N. Audit Servis" MMC – direktor Fuad Əliyev, "İnter Audit" auditor təşkilatı – 

direktor Əlimuxtar Bağırov, "Tax, Audit & Konsaltinq Servis” MMC – direktor Lalə 

Abbasova) ciddi xəbərdarlıq edilsin. 

3.  Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 26 may tarixli 263/3 saylı qərarına əməl 

etməyərək peşə fəaliyyətini sığortalamayan auditor təşkilatlarına ("Audit Servis" MMC – 

direktor Oleq Abdullayev, "RSM Azərbaycan" MMC – direktor Tural Məhərrəmov) və  

sərbəst auditorlara (Eminov Otello, Sadıqov Musa) ciddi xəbərdarlıq edilsin. 

4. Bu qərarın 2-ci və 3-cü bəndlərində qeyd edilən auditor təşkilatlarının 

rəhbərlərinin və sərbəst auditorların nəzərlərinə çatdırılsın ki, 1 (bir) ay müddətində  

Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 26 may tarixli 263/3 saylı qərarının icrasını başa 

çatdırmadıqları halda onların lisenziyalarının dayandırılması məsələsinə baxılacaqdır. 

5.  Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinə (S.Gülməmmədov) 

tapşırılsın ki, bu qərarın 2-ci və 3-cü bəndlərində adları göstərilən auditor təşkilatları və 

sərbəst auditorlara edilən xəbərdarlıq onların şəxsi işlərinə qeyd edilsin. 

6.  Auditorlar Palatasının üzvü olan auditor təşkilatlarından və sərbəst auditorlardan 

tələb edilsin ki, gələcəkdə Auditorlar Palatasına hesabat təqdim edərkən auditdən 

keçmənin nəticələrinə dair rəyin və peşə fəaliyyətinin icbari sığortalanması barədə 

şəhadətnamənin surətini təqdim etsinlər. 

7.   Bu qərarın mətni Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilsin. 

 

 

     ŞURANIN  SƏDRİ                                                   V.NOVRUZOV 


