
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

QƏRARI 
 

Bakı şəhəri                   № 266/5                  30 sentyabr 2015-ci il  
  

Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 2015-ci ilin I yarımilliyi üzrə   

təqdim edilmiş hesabatlarına dair icmal barədə   
 

Auditorlar Palatasının 2015-2017–ci illər üzrə iş planının “Sərbəst auditorların və 

auditor təşkilatlarının 2015-ci ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesabatlarına dair 

müvafiq icmalın hazırlanması” barədə 1.8-ci bəndinə uyğun olaraq, Analitik 

informasiya və təhlil şöbəsi (R.Cəfərli) tərəfindən hazırlanmış məruzəni müzakirə 

edərək Auditorlar Palatasının Şurası   
 

QƏRARA  ALIR: 
 

1. “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2015-ci ilin I yarımilliyi 

üzrə təqdim edilmiş hesabatlarına dair müvafiq icmal” barədə məruzə nəzərə alınsın. 

2. 2015-ci ilin I yarimilliyi üzrə hesabatı təqdim etmədiyinə görə sərbəst auditor 

Bayramov Məmmədəli Nəci oğluna ciddi xəbərdarlıq edilsin. 

3. Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinə 

(S.Gülməmmədov) və Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova 

tapşırılsın ki, auditor xidməti bazarında könüllü auditin və məsləhət xidmətlərinin 

genişləndirilməsi məqsədi ilə 2015-ci il üzrə Auditorlar Palatasının iş planında nəzərdə 

tutulmuş 1.16-cı “Könüllü və əlaqədar xidmətlərin genişləndirilməsi üzrə tədbirlər 

sisteminin hazırlanması”nı və həyata keçirilməsini 2 (iki) ay müddətində başa 

çatdırsınlar. 

4. Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova, Kadr 

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

Şurası yanında Milli auditə dəstək üzrə Komitəyə (Z.Hüseynov) tapşırılsın ki, yerli 

auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar üzrə auditor xidmətinin həcminin azalması 

səbəbləri araşdırılsın və bu sahədə vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində təkliflər 

hazırlayıb 2 (iki) ay müddətində təqdim etsinlər. 

5. Təqdim olunmuş icmala əsasən məcburi auditdən keçmə faizinin aşağı olması ilə 

bağlı məcburi auditdən yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi mexanizmlərinin 

müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilsin. 

6. Auditə dair maarifləndirmə, təbliğat-informasiya işini gücləndirmək və zəruri 

məlumatları KİV-də işıqlandırmaq məqsədilə, şəffaflığın təmin olunmasında və auditin 

mövcud problemləri və inkişaf istiqamətləri mövzularında mətbuatda mütəmadi olaraq  
materiallar dərc etdirilməsi işləri davam etdirilsin. 

7. Sərbəst auditorlara və auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə tapşırılsın ki, bu 

qərardan irəli gələn və onlara öhdəlik yaradan vəzifələrin icrasına xüsusi diqqət 

yetirsinlər və bu istiqamətdə zəruri tədbirlərin görülməsini təmin etsinlər. 
8. Bu qərarın mətni və icmal Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilsin. 

 

 ŞURANIN SƏDRİ                                 V.NOVRUZOV 


