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Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 2016-cı ilin yekunu üzrə təqdim
edilmiş hesabatlarına dair təhlil və tövsiyələr barədə
Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 1.4-cü “Sərbəst auditorlar və auditor
təşkilatları tərəfindən 2016-cı ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş hesabatların təhlili və tövsiyələrin
hazırlanması” bəndinin icrası ilə əlaqədar Analitik informasiya və təhlil şöbəsi (R.Cəfərli)
tərəfindən hazırlanmış məruzəni müzakirə edərək Auditorlar Palatasının Şurası
QƏRARA ALIR:
1. “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2016-ci ilin yekunu üzrə təqdim
edilmiş hesabatlarına dair təhlil və tövsiyələr” barədə məruzə nəzərə alınsın (əlavə olunur).
2. Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova, Kadr hazırlığı,
akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi S.Gülməmmədova, Palatanın Şurası yanında
Milli auditə dəstək üzrə komitənin sədri Z.Hüseynova tapşırılsın ki, üç ay müddətində sərbəst
auditorlar üzrə auditor xidmətinin həcminin azalması səbəblərini araşdırsınlar və bu sahədə
vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində təkliflərini hazırlayıb Palata rəhbərliyinə təqdim etsinlər.
3. Bir sıra auditor təşkilatları ("Ernst & Young Holdings (CIS) B.V." şirkətinin Azərbaycan
Respublikasındakı filialı, "Deloitte & Touch" MMAC, Praysvoterhaus Kupers Audit Azərbaycan"
MMC, "Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC, "BDO Azərbaycan" MMC, "RSM Azerbaijan” MMC,
“Moss Adams Azərbaycan” MMC, “Kaspian Konsaltinq” auditor şirkəti, “Best Audit” MMC)
tərəfindən Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 30 sentyabr tarixli 266/3 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Sərbəst auditorların, auditor təşkilatlarının və xarici auditor təşkilatlarının
filiallarının (və ya nümayəndəliklərinin) fəaliyyətini əks etdirən yarımillik (illik) hesabat formasına
və ona əlavəyə dəyişiklik edilməsinə dair” Təlimata və Palata Şurasının 2016-cı il 6 sentyabr
tarixli 278/3 nömrəli qərarına əsasən həmin təşkilatlara xəbərdarlıq məktubu göndərilməsinə
baxmayaraq 2016-cı il üzrə hesabatlarını bir daha Təlimata uyğun tərtib etmədiklərinə görə:
- Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 25 noyabr tarixli 269/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi”nin 5-ci bölməsinin 24cü “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən Auditorlar Palatasının icrası məcburi olan
təlimat və metodik göstərişlərinə, Palata Şurasının qərarlarına, Palata sədrinin əmr və
sərəncamlarına əməl edilmədikdə” bəndinə müvafiq olaraq onlara töhmət elan edilsin;
- belə hallara bir daha yol verərlərsə Palata tərəfindən onlara verilmiş icazənin ləğvi
məsələsinə baxılacağı onların nəzərlərinə çatdırılsın.
4. Vahid məlumat reyestrindən istifadə etməklə auditdən yayınan məcburi audit subyektləri
barəsində ətraflı informasiyanın əldə olunması, həmin subyektlərə Auditorlar Palatası və aidiyyatı
qurumlar tərəfindən müvafiq bildirişlərin göstərilməsi üzrə tədbirlər intensivləşdirilsin.
5. Bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin.
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