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«Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2015-ci  ilin yekunu üzrə 
təqdim edilmiş hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması» barədə 

 
Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 1.6-cı «Sərbəst auditorlar və 

auditor təşkilatları tərəfindən 2015-ci ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş hesabatların təhlili 
və tövsiyələrin hazırlanması» bəndinə uyğun olaraq, Analitik informasiya və təhlil şöbəsi 
(R.Cəfərli) tərəfindən hazırlanmış təhlil materiallarını müzakirə  edərək  Auditorlar  
Palatasının  Şurası 

 
                                                 QƏRARA ALIR: 

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

auditorlar  və  auditor təşkilatları tərəfindən 2015-ci ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş 
hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması» barədə məruzə nəzərə alınsın (əlavə 
olunur); 

2.  Audit sistemində informasiya və təhlil işlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 
statistik göstəricilər sisteminə yenidən baxılması və ötən ilin təcrübəsini nəzərə almaqla 
sistemin 2 №-li əlavəsinin dəqiqləşdirilməsi istiqamətində müvafiq işlər həyata keçirilsin; 

3. Könüllü və əlaqədar xidmətlərin genişləndirilməsi istiqamətində səmərəlilik, 
uyğunluq, yüksək texnologiyalar və innovasiya auditlərinə dair metodiki vəsaitlərin 
hazırlanması üzrə tədbirlər həyata keçirilsin; 

4. Vahid məlumat reyestrindən istifadə etməklə auditdən yayınan məcburi 
subyektləri barəsində ətraflı informasiyanın əldə olunması, həmin subyektlərə Palata və 
onun tərəfdaşları (Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası) tərəfindən müvafiq bildirişlərin göstərilməsinin təşkili; 

5. Auditorların 2015-ci il üzrə reytinq cədvəlində ilk onluqda yer alan sərbəst 
auditorların və auditor təşkilatlarının nailiyyətlərinin öyrənilməsi və onun minimal 
göstəricilərə malik olan auditorlara əməli köməklik göstərilməsi istiqamətində tətbiq 
edilməsi üzrə müvafiq işlər həyata keçirilsin; 

6. Mövcud təhlilin elmi-metodiki nəticələrinin auditorların ixtisasartırma kurslarının 
tədris proqramına daxil edilməsi, son dövrlərdə qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktlarda 
auditlə bağlı müddəaların öyrənilməsi və tətbiqi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi və 
yeni müddəaların auditə təsirinin öyrənilməsi istiqamətində 2017-ci ilin iş planında 
Analitik informasiya və təhlil şöbəsi üçün müvafiq öhdəliyin yaradılması nəzərə alınsın; 

7.   5 qabaqcıl xarici investisiyalı auditor təşkilatının: 
-   “Baker Tilly Audit Azərbaycan” MMC;  
-   "Caspian Business Consultants" MMC 
-   “HLB Azərbaycan” MMC; 
-   “Premium Audit” MMC; 
-   "Grant Thornton" MMC; 
 



5 qabaqcıl yerli auditor təşkilatının: 
-   “Biznes-Audit”MMC; 
-   "ANR Audit" MMC; 
-   "İmdad Audit" MMC; 
-   "L.B. Audit Xidməti" MMC; 
-   “İqtisadçı Audit” MMC və  
  
5 qabaqcıl sərbəst auditorun: 
-   İsgəndərov Səməd; 
-   Şirinov Yasin; 
-   Əliyev Xaləddin; 
-   Hüseynov Şəmşinur; 
-  Soltanov Qulunun məcburi  auditin  icra olunmuş  müqavilə  məbləğində  xüsusi 

çəkisinin yüksək olması qeyd olunsun; 
8. Dövlətin, təsərrüfat subyektlərinin və auditorların mənafelərini müdafiə etmək, 

cəmiyyətdə maliyyə şəffaflığının artırılmasında auditin rolunu yüksəltmək, məcburi 
auditdən keçməli olan təsərrüfat subyektlərini auditə cəlb etmək məqsədilə,auditin 
mövcud problemləri və inkişaf istiqamətləri mövzularında mətbuatda mütəmadi olaraq 
materiallar dərc etdirilməsi, habelə Palatanın rəsmi internet səhifəsindən istifadə 
etməklə maarifləndirmə, məlumatlandırma və interaktiv sorğuların aparılması işləri 
davam etdirilsin; 

9. Bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 
 
 

         ŞURANIN SƏDRİ                                          V.NOVRUZOV  
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