Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-cı il üzrə iş planının 8.7-ci
“Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən yol verilmiş intizam
pozuntuları üzrə tədqiqatların təşkili və müvafiq intizam tədbirlərinin
görülməsi” bəndinin icrası ilə əlaqədar 2017-ci ilin I yarımilliyi üzrə
ARALIQ HESABAT
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planının 8.7-ci “Sərbəst
auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən yol verilmiş intizam pozuntuları üzrə tədqiqatların
təşkili və müvafiq intizam tədbirlərinin görülməsi” bəndinə və Auditorlar Palatası Şurasının
2015-ci il 25 noyabr tarixli 269/1 saylı “Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam
tədbirləri sistemi üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi barədə” qərarına uyğun
olaraq, ilk növbədə Auditorlar Palatasının üzvü olan auditor təşkilatlarına təşkilat və sərbəst
auditorlara mülki məsuliyyətin son sığortalanması barədə şəhadətnamənin surətini, eyni
zamanda auditor təşkilatları 2016-cı il üzrə maliyyə hesabatlarının auditinin nəticələrinə görə
tərtib edilmiş müstəqil auditorun hesabatına dair təqdim edilmiş rəyin surətinin Kadr hazırlığı,
akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinə (S.Gülməmmədov) təqdim edilməsi barədə
xəbərdarlıq məktubları göndərilmişdir. Həmçinin, Palatanın müvafiq struktur bölmələrinə
2016-cı il ərzində “Azərbaycanda auditor xidməti sahəsində tövsiyyə edilən araşdırma və
intizam tədbirlər sistemi”nin
müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq, işlərin icrası barədə
məlumatların təqdim edilməsi barədə məktublar ünvanlanmışdır.
Həmin məktublara struktur bölmələri tərəfindən verilən cavablar hesabata əlavə olunur
və onların məktubu əsasında aşağıdakı məlumatlar hazırlanmışdır:
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi tərəfindən səlahiyyətli dövlət
orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamaları əsassız olaraq ləngidən, “Auditor fəaliyyəti
haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyini, o cümlədən, Auditorlar Palatasının
normativ sənədlərinin tələblərini pozulması ilə bağlı aşağıdakı məlumatlar Kadr hazırlığı,
akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinə təqdim edilmişdir:
-2015-ci il 26 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati- İqtisadi
Məhkəməsinin hakimi Miminat Hacıbəyova tərəfindən göndərilmiş “Qızıl Gül” firmasının
cavabdeh “Bazarstore” MMC-yə qarşı hesablanmış əlavə dəyər vergisinin depozitə
ödənilməsi tələbinə dair iddia ərizəsinin icra edilməsini xahiş edirik” başlıqlı məktubla
göndərilmiş qərardad Palata sədrinin 2015-ci il 27 oktyabr tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Azərbaycan
Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2015-ci il 26 oktyabr tarixli 2(82)2110/2015 nömrəli qərardadında göstərilənlər Palata sədrinin 2015-ci il 27 oktyabr tarixli 1/37
nömrəli sərəncamına əsasən sərbəst auditor Avtandil Əliyevə tapşırılmışdır. Avtandil Əliyevin
“Palata sədrinin 2015-ci il 27 oktyabr tarixli 1/37 nömrəli sərəncamını Apellyasiya müddətinin
gözlənilməsi ilə əlaqədar olaraq icra edə bilməmişəm. Apellyasiya müddəti bitdiyinə görə
1/37 nömrəli sərəncamın yeni sərəncamla əvəz edilməsinə icazə verməyinizi xahiş edirəm”
başlıqlı ərizəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi
Məhkəməsinin 2015-ci il 26 oktyabr tarixli 2(82)-2110/2015 nömrəli qərardadının icrası Palata
sədrinin 2015-ci il 16 noyabr tarixli 1/38 nömrəli sərəncamına əsasən yenidən sərbəst auditor
Avtandil Əliyevə tapşırılmışdır. “Bazarstore” MMC-nin baş direktoru Zeynab Konyar
tərəfindən Palataya ünvanlanmış “Əliyev Avtandil “Qızıl-Gül” firması ilə kommersiya
münasibətlərinə daxil olmuş, müqavilə üzrə 2200 manat alacağı üçün iş üzrə iddiaçı “QızılGül” firmasından asılılığı yaranmış və bu işlə bağlı artıq bir dəfə həmin firmanın xeyrinə audit
yoxlaması apararaq əsassız olaraq auditor rəyi tərtib etməklə, qeyri-obyektiv, tərəfli və qərəzli
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hərəkət etmişdir. Qeyd edilənləri rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı
İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2015-ci il 26 oktyabr tarixli 2(82)-2110/2015 nömrəli
qərardadının icrasının Avtandil Əliyevə tapşırılmamasını xahiş edirik” məzmunlu məktuba
əsasən, həmin qərardadın icrası Palata sədrinin 2015-ci il 04 dekabr tarixli 1/42 nömrəli
sərəncamı ilə “Azərbeynəlxalq Audit Xidməti” MMC-nin direktor auditoru Misir Zaman oğlu
Əhmədova tapşırılmış və bu barədə “Bazarstore” MMC-nin baş direktoru Zeynab Konyara
cavab məktubu göndərilmişdir. Sərəncamın icrası başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit
hesabatının 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinə təqdim edilməsi təmin edilmişdir.
Bunun ardınca “Qızıl-Gül” Firmasının təsisçisi Elvin Tarif oğlu Axundov və direktoru Azər
Məhəmməd oğlu Nəbiyev tərəfindən Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasına sərbəst
auditor Avtandil Adıgözəl oğlu Əliyevlə bağlı şikayət ərizəsi daxil olmuş Palata sədrinin 2016cı il 15 fevral tarixli “Xahiş edirəm Apellyasiya Şurasında və Qanunvericilik və hüquqi
məsələlər üzrə Komitədə baxın və təklif verin” dərkənar-göstərişinə əsasən müzakirəyə
çıxarılmışdır. Ərizə “Qızıl-Gül” Firmasının sərbəst auditor Avtandil Əliyev arasında bağlanmış
auditor xidməti haqqında müqavilədən irəli gələn öhdəliklərlin keyfiyyətsiz icra olunması, bu
səbəbdən onlardan alınmış 4000 ( dörd min) manat pulun onlara qaytarılmasına köməklik
göstərilməsi ilə bağlı olmuşdu. 2016-cı il 23 fevral tarixində Azərbaycan Respublikası
Auditorlar Palatasının Apellyasiya Şurasının üzvləri və Qanunvericilik və hüquqi məsələlər
üzrə Komitənin sədri Elnur İbrahimov tərəfindən şikayət ərizəsi araşdırılmış və sərbəst
auditor Avtandil Adıgözəl oğlu Əliyevin dəlilləri dinlənilmişdir. Araşdırmanın nəticəsi olaraq
məlum olmuşdur ki, “Qızıl-Gül” Firması ilə sərbəst auditor Avtandil Əliyev arasında 2015-ci il
23 oktyabr tarixində “Auditor xidməti göstərilməsi haqqında” müqavilə bağlanmışdır (№25/25
Seriya: SA/AAƏ Mİ/DS). Həmin müqaviləyə əsasən, sərbəst auditor Avtandil Əliyev “QızılGül” Firmasının “Bazarstore” MMC-ə qarşı iddia ərizəsi və bununla bağlı olan digər müvafiq
sənədlərin təhlili, auditi, onlar arasında aparılmış əmlak icarəsi və pul ödənişləri ilə bağlı
olaraq “Bazarstore” MMC-nin ƏDV borcunun qanunvericiliyə uyğun olaraq ödənilməsini və ya
alınması prosesinə dair qanuni münasibətin rəy daxilində bildirilməsini, bununla bağlı digər
müvafiq sənədlərin toplanmasını və ya hazırlanmasını, eləcə də auditor rəyinin tərtib edilməsi
və məhkəməyə təqdim olunmasını, audit zamanı auditor xidmətini tənzimləyən qanunvericilik
aktlarının və həmin şəxslərin qanuni tələblərinə və göstərişlərinə əməl olunmasını,
götürülmüş öhdəliklə bağlı olaraq hakim və onun əməkdaşları ilə müvafiq hüquqi və fiziki
şəxslərlə, onların nümayəndələri ilə görüşlər keçirməyi və ya həmin görüşlərdə,
danışıqlıqlarda iştirak etməyi, audit başa çatdıqdan sonra audit materiallarını audit
qanunvericiliyinə uyğun olan formada tərtib edərək hər hansı məqsədlə istifadə olunması
üçün məhkəməyə və müvafiq şəxslərə təhvil-təslim etməyi, lazım gələrsə, bu məsələ ilə bağlı
olaraq keçiriləcək məhkəmə prosesində tərtib olunacaq Auditor Rəyi ilə əlaqədar iştirak
etməyi, çıxış etməyi, izahat verməyi öz öhdəsinə götürmüşdür. Müqavilənin 3.1-ci maddəsinə
əsasən, auditor xidmətin dəyəri 2200,00 manat müəyyən edilmişdir. Müqaviləyə əsasən
23.10.2016-ci il tarixdə “Qızıl-Gül” Firmasına auditor xidmətinin dəyərinin ödənilməsi barədə
25/25 Seriya: SA/AAƏ Mİ/DS nömrəli hesab-faktura təqdim edilmişdir. Həmin hesaba görə
“Qızıl-Gül” Firması tərəfindən 2200,00 manat xidmət haqqı ödənilməli idi. Şikayətçi Əliyev
Avtandil Adıgözəl oğlu tərəfindən 26.10.2016-cı il tarixli CDB №344289 saylı verilmiş kassa
mədaxil orderinin qəbzini təqdim etmişdir. Həmin qəbzə görə auditora 1200 manat pul
ödənilmişdir. Şikayətçilər tərəfindən auditora cəmi 4000,00 manat pul məbləğinin ödənildiyini,
lakin bunun müqabilində keyfiyyətli auditor xidməti göstərilmədiyini bildirmişdirlər. Sərbəst
auditor Avtandil Əliyev şikayəti qəbul etməmiş və öz dəlillərini Şuraya yazılı şəkildə təqdim
etmişdir. Lakin Palata sədrinin müavini cənab F.İsmaylovun sədrlik etdiyi Apellyasiya
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Şurasında sənədlərə baxış keçirilərkən A.Əliyev tərəfindən kassa mədaxil orderlərinə
birtərəfli qaydada düzəlişlər edildiyi aşkarlanmışdır. Şuranın üzvləri tərəfindən şikayət edən
tərəfə və A.Əliyevə mübahisənin sülh yolu ilə həll edilməsi təklif edilmiş və bunun üçün 10
gün vaxt verilmişdir. Bu dövr ərzində sərbəst auditor A.Əliyev tərəfindən 4000,00 manat
ərizəçilərə geri qaytarılmışdır. “Qızıl-Gül” Firmasının təsisçisi E.T.Axundov və direktoru
A.M.Nəbiyev 2016-cı il 04 mart tarixində ərizə ilə Palataya müraciət edərək, sərbəst auditor
A.Əliyev ilə olan mübahisələrinin sülh yolu ilə həll olunduğunu bildirmiş və şikayətləri təmin
olunduğu üçün ərizələrinin geri götürmüşlər.
-Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin hakimi Tahirə
Əsədova tərəfindən göndərilmiş “Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi
Məhkəməsinin 2016-cı il 20 aprel tarixli 2-1(81)1533/16 saylı qərardadı ekspertiza aparılması
üçün Sizə göndərilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2016-cı il 05 may tarixli dərkənargöstərişi ilə Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2016-cı il 20 aprel tarixli
2-1(81)1533/16 saylı qərardadının icrasına dair auditor yoxlamasının aparılması Palata
sədrinin 2016-cı il 5 may tarixli 1/16 nömrəli sərəncamı ilə sərbəst auditor Əliyev Avtandil
Adıgözəl oğluna tapşırılmışdır. Əliyev Avtandil 2016-cı il 27 may tarixində qərardadın icrasını
Audit Standartlarının tələblərinə uyğun aparıldığını qeyd etmişdir. Lakin Azərbaycan
Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsindən 2016-cı il 14 sentyabr tarixli
məktubla Palataya göndərilmiş 2016-cı il 04 avqust tarixli qərardaddan məlum olmuşdur ki,
Əliyev Avtandil 2016-cı il 20 aprel tarixli məhkəmə qərardadında qoyulmuş tapşırığı yerinə
yetirməmişdir. Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi Maarif Abbasov
tərəfindən 2016 -cı il 28 sentyabr tarixində sərbəst auditor Əliyev Avtandilin Auditorlar
Palatasının nüfuzunu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının müddəalarına görə
məhkəmə hakimiyyəti qarşısında hörmətdən salmağa, Auditorlar Palatası ilə Vergilər Nazirliyi
arasında mövcud olan işgüzar münasibətlərə zərər vurmağa yönəlik hərəkətlərinin, eləcə də
“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun ayrı-ayrı müddəalarının,
Beynəlxalq Audit Standartlarının və Peşəkar Mühasibləri Etika Məcəlləsinin tələblərini
davamlı olaraq pozması faktlarının ciddi araşdırılması və sərbəst auditor Əliyev Avtandillə
bağlı tədbir görülməsi barədə Auditorlar Palatasının sədri cənab Vahid Novruzova məruzə
edilmişdir.
Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinin 2016-cı il 28 sentyabr tarixli
xidməti məktubu Palata sədrinin 2016-cı il 03 oktyabr tarixli “Baxın və təklif verin” başlıqlı
dərkənar-göstərişinə əsasən, Auditorlar Palatasının Şurası yanında Qanunvericilik və hüquqi
məsələlər üzrə Komitənin sədri Elnur İbrahimova, Auditorların peşə etikası Komitəsinin sədri
Yunis Salayevə və Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri Yaşar Namazəliyevə
tapşırılmışdır. Dərkənarın icrası üzrə nəzarət Palata sədrini elmi-metodik məsələlər üzrə
müşaviri N.Talıbova tapşırılmışdır. Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə Komitənin sədri
Elnur Elxan oğlu İbrahimov tərəfindən sərbəst auditor Aftandil Əliyev barəsində 2016-cı il 28
sentyabr tarixli xidməti məktub ilə əlaqədar Auditorlar Palatasına 2016-cı il 24 oktyabr tarixli
məktubla müraciət etmişdir. Məktubda sərbəst auditor Aftandil Əliyevin fəaliyyətinin Auditorlar
Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsi və Auditorların Peşə Etikası Komitəsi
tərəfindən yoxlanılması və onun Auditorlar Palatasının Şurası yanında Dövlət orqanları və
ictimaiətlə əlaqələr üzrə Komitənin sədri olaraq qalıb-qalmaması məsələsinin Palatanın
Şurası qarşısında müzakirəyə çıxarılması təklif edilmişdir. Qeyd edilən məsələ ilə bağlı
Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi tərəfindən 2016-cı il 24 oktyabr tarixində Palata sədri
Vahid Novruzova 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2016-cı il 04 avqust tarixli
2-1(81)1533/2016 nömrəli Qərardadının icrasını təmin etmək məqsədi ilə həmin iş üzrə
qoyulmuş sualın cavablandırılmasının başqa auditora tapşırılması, sərbəst auditor Aftandil
Əliyevin fəaliyyətinin Auditorların peşə etikası Komitəsində müzakirə edilməsi və növbəti ilin
əvvəlində onun apardığı auditlərin keyfiyyətinin araşdırılması barədə xidməti məktub
göndərilmişdir. Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 5 dekabr tarixli 282/5 nömrəli “Sərbəst
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auditor Əliyev Aftandil Adıgözəl oğlunun hərəkətləri barədə” qərarının 1-ci bəndinə uyğun
olaraq, Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 20 aprel 2016-cı
il tarixli 2-1(81)1533/16 nömrəli inzibati iş qaydasında qəbul edilmiş Qərardada əsasən
sərbəst auditor Aftandil Əliyev 230 saylı "Auditin sənədləşdirilməsi", 320 saylı "Auditin
planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik", 501 saylı "Audit sübutu-seçilmiş
maddələr üzrə xüsusi mülahizələr" və 505 saylı "Kənar mənbələrdən təsdiqləmələr"
Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə riayət etmədiyinə görə onun apardığı audit
keyfiyyətsiz hesab edilmiş, 2-ci bəndinə əsasən, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
Şurasının 2015-ci il 25 noyabr tarixli 269/1 saylı "Auditor xidməti sahəsində araşdırma və
intizam tədbirləri sistemi üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi barədə" qərarının
V "Azərbaycanda auditor xidməti sahəsində tövsiyə edilən araşdırma və intizam tədbirləri
sistemi" bölməsinin 1-ci "Beynəlxalq audit standartlarının tələblərinə riayət edilmədiyinə və
keyfiyyətsiz auditor xidməti göstərdiyinə görə" bəndinə uyğun olaraq sərbəst auditor Əliyev
Aftandil Adıgözəl oğluna xəbərdarlıq edilmiş, gələcəkdə belə hallara yol verərsə barəsində
daha ciddi tədbirlərin görüləcəyi onun nəzərinə çatdırılmış və gələcəkdə auditor xidməti
göstərdiyi zaman Beynəlxalq Audit Standartlarına, Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə
və digər normativ-hüquqi aktlara uyğun olaraq daha keyfiyyətli auditor xidmətləri göstərməsi
tələb edilmişdir. Həmin işlə bağlı Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi
Məhkəməsinin sədri Rəşid Rzayev tərəfindən göndərilmiş 14 sentyabr 2016-cı il tarixli M769/4 nömrəli “Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin
icraatında olan 2-1(81)1533/2016 saylı iş üzrə 04.08.2016-cı il tarixli qərardadla məhkəmə
ekspertizası təyin edilmişdir. Ekspertiza təqdimatının aparılması üçün həmin inzibati iş Sizə
göndərilir” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2016-cı il 23 sentyabr tarixli dərkənar-göstərişinə
əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur. Azərbaycan
Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin qərardadında göstərilənlər Palata
sədrinin 2016-cı il 23 sentyabr tarixli 1/34 nömrəli sərəncamı ilə sərbəst auditor Qulu Mehbalı
oğlu Soltanova tapşırılmışdır. Sərəncamın icrası 15.10.2016-cı il tarixində başa çatdıqdan
sonra tərtib edilmiş audit hesabatının 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinə təqdim
edilməsi təmin edilmişdir.
-Bakı Apellyasiya məhkəməsinin hakimi Məmməd Məmmədov tərəfindən göndərilmiş
“İddiaçılar Əlizadə İlqar və Sadıqov Azərin cavabdehlər Əliyev Samir, Əliyev Cahangir,
Mirhəsənov Oktay və üçüncü şəxs Hacıyev Samirə qarşı təsisçi və pay hüququnun təmin
edilməsi barədə iddiasına dair mülki iş üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki
Kollegiyasının 2(103)-3702/2016 nömrəli 14 iyun 2016-cı il tarixli qərardadına əsasən
kompleks ekspertizanın aparılması üçün auditor xidmətinin təşkil olunmasına göstəriş
verməyinizi xahiş edirik” başlıqlı məktub Palata sədrinin 2016-cı il 04 avqust tarixli dərkənargöstərişinə əsasən, Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə daxil olmuşdur.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 2(103)-3702/2016 nömrəli 14 iyun 2016cı il tarixli qərardadında göstərilənlər Palata sədrinin 2016-cı il 04 avqust tarixli 1/28 nömrəli
sərəncamına əsasən sərbəst auditor Əliyev Avtandil Adıgözəl oğluna tapşırılmışdır. Palata
sədrinin 2016-cı il 19 dekabr tarixli dərkənar-göstərişinə əsasən, A.Əliyev tərəfindən
göndərilmiş məktubdan aydın olmuşdur ki, sərəncam icra edilməmiş və bu səbəbdən 1/28
nömrəli sərəncamı müvəqqəti olaraq Palataya qaytarılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki,
A.Əliyev əsassız olaraq qeyd edilən sərəncamın icrasını təmin etməmişdir. Belə ki, Bakı
Apellyasiya məhkəməsinin hakimi Elnur Həsənov tərəfindən 2016-cı il 30 dekabr tarixində
Palataya göndərilmiş məktubda həmin məhkəmənin 2(103)-3702/2016 saylı iş üzrə 14 iyun
2016-cı il tarixli qərardadının tələblərinin icra olunması təkrar xahiş edilmişdir. Bakı
Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının 2(103)-3702/2016 nömrəli 14 iyun 2016-cı il
tarixli qərardadında göstərilənlər Palata sədrinin 2017-ci il 18 yanvar tarixli 1/3 nömrəli
sərəncamına əsasən sərbəst auditor Şərif Miri oğlu Bəşirova tapşırılmışdır. Sərəncamın
icrası 20.02.2017-ci il tarixində başa çatdıqdan sonra tərtib edilmiş audit hesabatının Bakı
Apellyasiya Məhkəməsinə təqdim edilməsi təmin edilmişdir.
Auditin Keyfiyyətinə Nəzarət şöbəsi tərəfindən Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinə
riayət edilməyən, haqsız rəqabət hallarına yol verilən, sifarişçi ilə bağlanan müqavilənin
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şərtlərinə əməl edilməyən, sərbəst auditor və auditor təşkilatları qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmayan başqa növ fəaliyyətlə məşğul olan, auditorun yekun sənədlərinin qorunub
saxlanılması təmin edilməyən hallardakı qayda pozuntuları ilə bağlı aşağıdakı məlumatlar
Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinə təqdim edilmişdir:
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 04 iyul tarixli 277/5
saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən aparılmış
auditlərin keyfiyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə Plan-Qrafik”ə əsasən 10 auditor
təşkilatının və 11 sərbəst auditorun son 3 (üç) ildə apardığları auditlərin keyfiyyətinin
Beynəlxalq audit standartlarının tələblərinə uyğunluğunu yoxlanılmışdır. Yoxlama dövründə
Auditorlar Palatası Şurasının 2009-cu il 26 yanvar tarixli 197/6 saylı «Azərbaycan
Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum
hədləri barədə» Auditorlar Palatası Şurasının 2005-ci il 23 dekabr tarixli 159/5 saylı qərarına
əlavə dəyişikliklər edilməsi haqqında» qərarına tam əməl etməyənlər:
1. “Alfa-Audit” MMC -11 müqavilədən 1 halda;
2. “Azəri-Audit” auditor firması – 18 müqavilədən 1 halda;
3. “Baltik Kaspian Audit” MMC - 9 müqavilədən 2 halda;
4. “CACS AUDİT ” MMC – 7 müqavilədən 4 halda;
5. “Kaspian Audit Kompani” MMC - 7 müqavilədən 2 halda;
6. “Premium-Audit” MMC - 19 müqavilədən 2 halda;
7. Bayramov Vəli - 16 müqavilədən 6 halda;
8. Bəşirov Şərif - 19 müqavilədən 11 halda;
9. Əhmədov Hafiz - 26 müqavilədən 13 halda;
10. İsayev Telman - 13 müqavilədən 12 halda;
11. Musayev Adıgözəl - 61 müqavilədən 36 halda;
12. Soltanov Qulu - 17 müqavilədən 8 halda;
13. Şirinov Yasin - 36 müqavilədən 14 halda;
14. Tağıyev Vasif - 3 müqavilədən 2 halda.
Palata Şurasının 2004-cü il 28 dekabr tarixli 143/1 saylı “Auditor xidməti bazarında
haqsız rəqabət hallarının aradan qaldırılması üçün qabaqlayıcı tədbirlər barədə” təsdiq
edilmiş qərarın 9-cu bəndində qeyd edilir ki, sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları
üçün hər bir təsərrufat subyektində (fəaliyyəti olmayan təsərrufat subyektləri istisna
olmaqla) auditin aparılması müddəti ən azı 3 (üç) gün müəyyən edilmişdir. Yoxlama
dövrü ərzində bu qərara riayət etməyən və 1 gün ərzində 2 və daha çox auditor rəyləri
təqdim edən auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar:
1. “Alfa-Audit” MMC
2. “Baker Tilly Audit Azərbaycan” MMC

3. “Kaspian Audit Kompani” MMC
4. İsayev Telman

5. Musayev Adıgözəl
6. Soltanov Qulu
7. Tağıyev Vasif
2016-cı ildə auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarətin aparılması və onun
nəticələri barədə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının №285/1 saylı
qərarında qeyd edilmişdir ki,
- Xidmət göstərərkən beş və daha çox Beynəlxalq audit standartının tələblərinə
cavab verməyən auditor təşkilatları: "Alfa-Audit" MMC (direktor Vəli Musayev) BAS 250,
501, 505, 580, 700, 800, "Kaspian Konsaltinq" auditor şirkəti (direktor Elmar Abbasov)
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BAS 300, 500, 501, 505, 560, 580 və sərbəst auditorlar: Elxan Bənnayev BAS 300,
500, 501, 505, 580, 700, Şərif Bəşirov BAS 250, 300, 501, 505, 580, 700, Adıgözəl
Musayev BAS 501, 505, 580, 700 və 701;
- Xidmət göstərərkən dörd Beynəlxalq audit standartının tələblərinə cavab
verməyən auditor təşkilatları: "Premium-Audit" MMC (direktor Natiq Kərimov) BAS 250,
300, 580, 700, "V.İ.P.-Audit" MMC (direktor Elçin Fərəcov) BAS 250, 560, 580, 700, 701
və sərbəst auditorlar: Telman İsayev BAS 250, 300, 580, 700, Vəli Bayramov BAS 250,
560, 580 və 700;
- Xidmət göstərərkən üç Beynəlxalq audit standartının tələblərinə cavab verməyən
auditor təşkilatları: "Baltik Kaspian Audit" MMC (direktor Samir Əsədullayev) BAS 300,
560, 580, "Kaspian Audit Kompani" MMC (Əlibala Məhərrəmzadə) BAS 300, 500, 501
və sərbəst auditor Hafiz Əhmədov BAS 210, 300 və 580;
- Xidmət göstərərkən üç və daha çox Beynəlxalq audit standartının tələblərinə
cavab verməyən və fəaliyyətlərində ciddi nöqsan və çatışmazlıqların aşkar olunduğunu
nəzərə alaraq auditor təşkilatları: "Alfa-Audit" MMC (direktor Vəli Musayev), "Kaspian
Konsaltinq" auditor şirkəti (direktor Elmar Abbasov), "Premium-Audit" MMC (direktor
Natiq Kərimov), "V.İ.P.-Audit" MMC (direktor Elçin Fərəcov), "Baltik Kaspian Audit"
MMC (direktor Samir Əsədullayev), "Kaspian Audit Kompani" MMC (Əlibala
Məhərrəmzadə) və sərbəst auditorlar: Elxan Bənnayev, Şərif Bəşirov, Adıgözəl
Musayev,Telman İsayev, Vəli Bayramov və Hafiz Əhmədova ciddi xəbərdarlıq edilsin və
gələcəkdə belə hallara yol verərlərsə barələrində daha təsirli tədbirlər görüləcəkdir.
- Bu qərarın 3-cü bəndində adları qeyd edilən auditor təşkilatları və sərbəst
auditorların apardıqları auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq Audit Standartlarının
tələblərinə uyğunluğu 2017-ci ildə təkrar yoxlanılsın.
Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 20 aprel
2016-cı il tarixli 2-1(81)1533/16 nömrəli inzibati iş qaydasında qəbul edilmiş Qərardada
əsasən məhkəmə ekspertizası təyin edilmiş və bu işin aparılması Azərbaycan
Respublikası Auditorlar Palatasına həvalə edilmişdir. Ekspertizanın qarşısında: “Bakı
şəhəri, Yasamal rayonu, Həsənbəy Zərdabi prospekti, 593-cü məhəllə (Xəzər mebel)
ünvanında yerləşən 1128 kv.m. sahəsi olan 1-ci mərtəbə və 2431,4 kv.m. sahəsi olan
zirzəminin, həmçinin onun ətrafında yerləşən qeyri-yaşayış sahələrinin 01.01.2014-cü il
tarixdən 31.12.2014-cü il tarixədək orta aylıq icarə haqqı nə qədər təşkil etmişdir?”
sualı qoyulmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının sədri cənab Vahid Novruzovun 2016-cı il 05 may tarixli №1/16 saylı
sərəncamına əsasən bu işin aparılması sərbəst auditor Əliyev Aftandil Adıgözəl oğluna
tapşırılmışdır.
Həmin sərəncamın icrası ilə bağlı sərbəst auditor Aftandil Əliyev 2016-cı il 27 may
tarixində Auditor rəyi tərtib etmiş və 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinə təqdim
etmişdir.
1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin hakimi Əsədova Tahirə Əlif qızının
qəbul etdiyi 2016-cı il 04 avqust tarixli 2-1(811533/2016) nömrəli Qərardadında qeyd
edilir ki, Aftandil Əliyevin 2016-cı il 27 may tarixində təqdim etdiyi Auditor rəyi onun
qarşısında qoyulmuş suallardan kənara çıxaraq faktiki olaraq hüquqi rəy vermişdir.
Buna görə məhkəmə hesab etmişdir ki, ekspert qarşısında qoyulmuş suallar
cavablandırılmadığı üçün təkrar məhkəmə ekspertizası təyin edilməlidir. Həmin
ekspertizanın aparılması yenə də Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasına
həvalə edilmişdir.
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Qeyd edilən məsələyə dair Auditin hüquqi təminat və standartlaşdırma idarəsi,
Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi, Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə Komitənin
sədri Elnur İbrahimov Palatanın rəhbərliyinə müvafiq təkliflər vermişdilər. Həmin məsələ
ilə əlaqədar Auditorlar Palatası Şurasında 5 dekabr 2016-ci il 282/5 №-li qərar qəbul
edilmişdir. Bu qərarda qeyd edilir ki:
1. Azərbaycan Respublikası 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 20 aprel
2016-cı il tarixli 2-1(81)1533/16 nömrəli inzibati iş qaydasında qəbul edilmiş Qərardada
əsasən Sərbəst auditor Aftandil Əliyev tərəfindən 230 saylı "Auditin sənəıdləşdirilməsi",
320 saylı "Auditin planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik", 501
saylı "Audit sübutu - seçilmiş maddələr üzrə xüsusi mülahizələr" və 505 saylı "Kənar
mənbələrdən təsdiqləmələr" Beynəlxalq audit standartlarının tələblərinə riayət
etmədiyinə görə onun apardığı audit keyfiyyətsiz hesab edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 25 noyabr
tarixli 269/1 saylı "Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi üzrə
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi barədə" qərarının V."Azərbaycanda auditor
xidməti sahəsində tövsiyə edilən araşdırma və intizam tədbirləri sistemi" bölməsinin 1-ci
"Beynəlxalq audit standartlarının tələblərinə riayət edilmədiyinə və keyfiyyətsiz auditor
xidməti göstərdiyinə görə" bəndinə uyğun olaraq Sərbəst auditor Əliyev Aftandil
Adıgözəl oğluna xəbərdarlıq edilsin, gələcəkdə belə hallara yol verərsə barəsində daha
ciddi tədbirlərin görüləcəyi onun nəzərinə çatdırılsın və tələb edilsin ki, gələcəkdə
auditor xidməti göstərdiyi zaman Beynəlxalq audit standartlarına, Peşəkar Mühasiblərin
Etika Məcəlləsinə və digər normativ-hüquqi aktlara uyğun olaraq daha keyfiyyətli auditor
xidmətləri göstərsin.

Azərbaycanda auditor xidməti sahəsində tövsiyə
edilən araşdırma və intizam tədbirləri sistemi
Sıra
№si

Auditor təşkilatı və
sərbəst auditor

-

Təqdimatı verən
struktur
bölməsinin
rəhbəri
-

Beynəlxalq audit
standartlarının
tələblərinə riayət
edilmədiyinə və
keyfiyyətsiz auditor
xidməti göstərilməsinə
görə

1.

-

2.

Qayda pozuntularının
adı

Auditor xidməti
göstərərkən yol
verilmiş nöqsanlara və
qanun pozuntularına
görə

Araşdırma və
intizam tədbirləri

Pozuntunun
aradan
qaldırılmasına
dair məktub;
Xəbərdarlıq;
Auditor
fəaliyyətinə
verilən icazənin
ləğvi.
Pozuntunun aradan
qaldırılmasına dair
məktub;
Xəbərdarlıq;
Auditor fəaliyyətinə
verilən icazənin
dayandırılması;
Auditor fəaliyyətinə
verilən icazənin ləğvi.
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-

-

-

-

-

-

-

-

3.

4.

5.

6.

7.

Auditor təşkilatları:
1. “Legal Audit” MMC
(direktor –
Qədimov Sənan)
2. “Çinar Audit” MMC
(direktor –
Qarayeva Lalə)
3. “Prime Audit and
Consulting” MMC
(direktor – Ağayev
Cəbrayıl)
4. “Grant Thornton”
MMC-nin
Azərbaycan
Respublikasındakı
filialı (direktor –
Farauk Mohamed)
5. “Moss Adams
Azərbaycan” MMC
(direktor –
Allahverdiyev
Qabil)
6. “AZAUDİT” MMC
(direktor – İsrəfilov
Afiq)
7. “F.N.Audit Servis”

Xüsusi razılıq
Xəbərdarlıq;
(Sertifikat) olmadan
KİV-nə, İqtisadiyyat
auditor xidmətinin
və Sənaye Nazirliyinə
yerinə yetirilməsi üçün
və Vergilər
müqavilə bağlandıqda
Nazirliyinə məlumat
və ya auditor xidməti
verilməsi.
yerinə yetirdikdə
Sorğu edilən
informasiyanı və tələb
Xəbərdarlıq;
olunan sənədləri
Auditorlar Palatasının
Auditor fəaliyyətinə
struktur bölmələrinə
verilən icazənin
Palatanın Şurası
dayandırılması.
yanında komitələrə və
digər qurumlara təqdim
etmədikdə
Üzvlükdən çıxarılma
Auditor fəaliyyətinə
üçün ciddi əsaslar və verilən icazənin ləğvi.
digər hallar olduqda
Xəbərdarlıq;
Töhmət;
Peşəkar Mühasiblərin
Auditor fəaliyyətinə
Etika Məcəlləsinin
verilən icazənin
dayandırılrması;
tələblərinə riayət
Auditorfəaliyyətinə
edilmədikdə
verilən icazənin
ləğvi.

Analitik
informasiya və
təhlil şöbəsinin
müdiri R.Cəfərli

Xəbərdarlıq;
Auditor fəaliyyətinə
verilən icazənin
dayandırılması, ləğvi
Öz fəaliyyətlərinə dair
tələb olunan
hesabatları müəyyən
edilmiş müddətlərdə
təqdim etmədikdə
(2016-cı il üzrə)
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MMC (direktor –
Əliyev Fuad)
Sərbəst auditorlar:
1. Həsənov Ülvi
2. Sadıqov Musa
-

-

8.
Üzvlük haqqını
qismən ödəyənlər:

9.

Auditor təşkilatları:
1. "Kaspian
Konsaltinq" auditor
şirkəti (direktor –
Elmar Abasov)
2. “M & J Accuracy
Consulting” MMC
(direktor Elçin
Cəfərov)

Maliyyə və
təsərrüfat
idarəsinin rəisi
Vəli Rəhimov

Sərbəst auditorlar:
1. Həsənov Ülvi
2. Musa Sadıqov
3. Tariyel Talıbov

-

Haqsız rəqabət
hallarına yol verildikdə

-

-

-

-

-

-

11.

12.

Xəbərdarlıq;
Auditor fəaliyyətinə
verilən icazənin ləğvi

Müəyyən olunmuş
vaxt ərzində üzvlük
haqqını ödəmədikdə
- hər gecikdirilmiş
gün üçün üzvlük
haqqının 0,05%-i
miqdarında peniyanın
ödənilməsi;
İlin sonunadək
Müəyyən olunmuş
ödəmədikdə - auditor
qaydada üzvlük
fəaliyyətinə verilən
haqqlarını ödəmədikdə
icazənin ləğvi.
(2016-cı il üzrə)

-

10.

13.

Öz fəaliyyətlərinə dair
hesabatları təqdim
etmədikdə

Öz fəaliyyətlərinə dair
təhrif edilmiş
hesabatlar təqdim
edildikdə
Sertifikatın alınması
üçün təqdim edilən
sənədlərdə doğru
olmayan məlumatlar
aşkar edildikdə
Qanunla müəyyən
edilmiş hallarda
kommersiya sirlərinin
qorunub saxlanması
təmin edilmədikdə

Azərbaycan
Respublikası
Auditorlar Palatası
Şurasının 2017-ci il
31 yanvar tarixli
285/5 nömrəli qərarı
ilə təsdiq edilmiş
"Auditor Xidməti
Bazarında Haqsız
Rəqabətin
Əlamətləri" əsasında
Tənbeh və intizam
tədbirləri
Xəbərdarlıq;
Auditor fəaliyyətinə
verilən icazənin
dayandırılması.
Auditor fəaliyyətinə
verilən icazənin ləğvi.

Xəbərdarlıq.
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-

-

Sərbəst auditor
Avtandil Əliyev

-

Auditin hüquqi
təminatı və
standartlaşdırma
idarəsinin rəisi
Maarif Abbasov
-

-

-

-

-

14.

15.

16.

17.

18.

19.

-

-

-

-

20.

21.

22.

Auditin nəticələrinə
BAS-ın tələblərinə
uyğun olmayan rəy
bildirildikdə;
Səlahiyyətli dövlət
orqanlarının sifarişi ilə
aparılan yoxlamalar
əsassız olaraq
ləngidildikdə;
Sifarişçi ilə bağlanan
müqavilənin şərtlərinə
əməl edilmədikdə;
Sərbəst auditor və
auditor təşkilatları
qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmayan
başqa növ fəaliyyətlə
məşğul olduqda;
Sərbəst auditorlar öz
fəaliyyətlərini əks
etdirən gündəlikləri
vaxtında təqdim
etmədikdə;
Sərbəst auditor öz
fəaliyyətini əks etdirən
gündəliyi təqdim
etmədikdə.
Auditorun auditin
aparılmasında
iştirakının qeyri
mümkünlüyü barədə
dərhal sifarişçiyə
(səlahiyyətli dövlət
orqanına) xəbər
vermədikdə;
Auditorun yekun
sənədlərinin qorunub
saxlanması təmin
edilmədikdə;

Sərbəst auditorun
(auditor təşkilatının)
şəxsi işinə qeydlərin
edilməsi;
Auditor fəaliyyətinə
verilən icazənin ləğvi
Xəbərdarlıq;
Auditor
fəaliyyətinə
verilən icazənin
dayandırılması.
Növbədənkənar
keyfiyyətə nəzarət
yoxlamasının
təyin edilməsi.
Xəbərdarlıq;
Auditor
fəaliyyətinə
verilən icazənin
dayandırılması.
Xəbərdarlıq;
Töhmət.

Xəbərdarlıq;
Töhmət;
Auditor
fəaliyyətinə
verilən icazənin
dayandırılması
Xəbərdarlıq;
Auditor
fəaliyyətinə
verilən icazənin
dayandırılması

Xəbərdarlıq;
Auditor fəaliyyətinə
verilən icazənin
dayandırılması.

Auditor təşkilatları:
1. “Audit Servis”
MMC (direktor –
Abdullayev Oleq)
2. “BAKI Audit”
MMC (direktor –
Çıraqov Tofiq)
3. “Best Audit”
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MMC (direktor –
Quliyev Anar)
4. “BNB Audit”
MMC (direktor –
Qurbanov Nəbi)
5. “CROCUS” MMC
(direktor –
Nurlan Orucov)
(Təkrar)
6. “Consulting
Group” (direktor
- Aslanov
Ramazan)
7. “Çinar” Audit
Konsalting MMC
(direktor Qarayeva Lalə)
8. “FAİRNESS
Consalting
Group” MMC
(direktor –
Rəsulov Nihad)
9. "İnter Audit"
auditor təşkilatı
(direktor –
Əlimuxtar
Bağırov)
(Təkrar)
10. "Kaspian Audit
Kompani" MMC
(direktor –
Əlibala
Məhərrəmzadə)
(Təkrar)
11. “Kaspian
Konsaltinq”
auditor şirkəti
(direktor –
Abbasov Elmar)
12. “LEGAL Audit”
MMC (direktor
Qədimov Sənan)
13. “Nexia EA”
MMC (direktor –
Haqverdiyev
Həsən) (Təkrar)
14. “Nahid Audit”
MMC (direktor –
Ələkbərov Elnur)
15. “Prime Audit
and Consulting”
MMC (direktor –
Ağayev
Cəbrayıl)

Kadr hazırlığı,
akkreditasiya və
beynəlxalq
əlaqələr
idarəsinin rəisi
Səbuhi
Gülməmmədov

Sərbəst auditor və
auditor təşkilatları öz
mülki məsuliyyətinin
icbari sığortasını
etdirmədikdə;

Xəbərdarlıq;
İnzibati məsuliyyətə
cəlb edilmə;
Auditor fəaliyyətinə
verilən icazənin
dayandırılması.
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16. PSG TAX
Consalting”
MMC (direktor –
Abbasov Toğrul)
(Təkrar)
17. “Tax, Audit
&Konsaltinq
Servis” MMC
(direktor –
Abbasova Lalə)
18. “Real-Audit
Konsaltinq”
MMC (direktor –
Hacıyev
Mübariz)
19. “TRUST Audit”
MMC (direktor –
Şahmarov
Ramin)
20. “Universal Audit
Konsalting”
MMC (direktor –
Abbasov Mikayıl)
21. “VİCTORYVVA
YS Audit
Consulting”
MMC (direktor –
Əzizov Elşən)
22. “Zaman Audit”
MMC (direktor –
Cəbiyev Hüseyn)
Sərbəst auditorlar:
1. Abbasov Çingiz
2. Sadıqov Musa
(Təkrar)
3. Həsənov Ülvi
4. Mikayılzadə Raqif
5. Nuriyev Alqış
(Təkrar)
6. Talıbov Tariyel
(Təkrar)
7. Rzayev Akif
8. İsayev Telman
-

23.

-

Auditor xidməti
göstərən şəxslər
tərəfindən Cinayət
yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin və ya
digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və
terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə
qarşı mübarizə

İnzibati məsuliyyətə
cəlb edilmə;
Auditor fəaliyyətinə
verilən icazənin
dayandırılması.
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haqqında
qanunvericiliyin
pozulmasına görə

24.

Auditor təşkilatları:
1. “Alfa Audit” MMC
(direktor –
Musayev Vəli)
2. “Audit Servis”
MMC (direktor –
Abdullayev Oleq)
(Təkrar)
3. "BDO
Azərbaycan" MMC
(direktor – Yunis
Salayev)
4. “BKR İŞIK
Konsaltinq” MMC
(direktor – Əliyev
Elçin)
5. "Caspian
Business
Consultants" MMC
(direktor – Rauf
Həsənov)
6. “CROCUS” MMC
(direktor – Nurlan
Orucov) (Təkrar)
7. “Çinar” Audit
Konsalting MMC
(direktor Qarayeva Lalə)
8. "F.N. Audit
Servis" MMC
(direktor – Fuad
Əliyev) (Təkrar)
9. "G and A" MMC
(direktor – Səid
Qafarov) (Təkrar)
10. "İnter Audit"
auditor təşkilatı
(direktor –
Əlimuxtar Bağırov)
(Təkrar)
11. “JPA
İnternational
Azərbaycan” MMC
(direktor –
Rəhimov Vəli)
12. "Kaspian Audit
Kompani" MMC
(direktor – Əlibala
Məhərrəmzadə)
13. KPMG Audit
Azərbaycan” MMC

Kadr hazırlığı,
akkreditasiya və
beynəlxalq
əlaqələr
idarəsinin rəisi
Səbuhi
Gülməmmədov

Xəbərdarlıq;
İnzibati məsuliyyətə
cəlb edilmə;
Auditor fəaliyyətinə
verilən icazənin ləğvi.
Məcburi auditin
subyekti olan auditor
təşkilatları öz
fəaliyyətlərini auditdən
keçirmədikdə
(2016-cı il üzrə)
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25.

(direktor – Əliyev
Vüqar) (Təkrar)
14. “M&J” MMC
(direktor - Cəfərov
Elçin) (Təkrar)
15. “Premium Audit”
MMC (direktor –
Kərimov Natiq)
16. "RSM
Azərbaycan" MMC
(direktor – Tural
Məhərrəmov)
17. “Tax, Audit
&Konsaltinq
Servis” MMC
(direktor –
Abbasova Lalə)
18. “VİP Audit”
MMC (direktor –
Fərəcov Elçin)
Palata Şurasının
2004-cü il 28 dekabr
tarixli 143/1 saylı
“Auditor xidməti
bazarında haqsız
rəqabət hallarının
aradan qaldırılması
üçün qabaqlayıcı
tədbirlər barədə”
qərarına riayət
etməyən və 1 gün
ərzində 2 və daha
çox auditor rəyləri
təqdim edən
Auditor təşkilatları:
1.“Alfa-Audit” MMC
2. “Baker Tilly Audit
Azərbaycan” MMC

Auditin
Keyfiyyətinə
Nəzarət
şöbəsinin müdiri
Y.Namazəliyev

Xəbərdarlıq;
Töhmət;
Auditor fəaliyyətinə
verilən icazənin ləğvi.

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.

3.“Kaspian Audit
Kompani” MMC
Sərbəst auditorlar:

1. İsayev Telman

26.

2. Musayev
Adıgözəl
3. Soltanov Qulu
4. Tağıyev Vasif
Auditorlar Palatası
Şurasının 2009-cu il
26 yanvar tarixli
197/6 saylı
«Azərbaycan
Respublikasının
ərazisində

Auditin
Keyfiyyətinə
Nəzarət
şöbəsinin müdiri
Y.Namazəliyev

Auditor təşkilatı və
sərbəst auditor
tərəfindən əsassız
olaraq aşağı xidmət
haqlarının tətbiq
edilməsi
1. Qiymət dempinqi

Xəbərdarlıq;
Reytinq balının aşağı
salınması;
Təkrar olunan
hallarda töhmət;
Növbədənkənar
keyfiyyətə nəzarət
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göstərilən auditor
xidmətlərinin
dəyərinin tövsiyə
olunan minimum
hədləri barədə»
Auditorlar Palatası
Şurasının 2005-ci il
23 dekabr tarixli
159/5 saylı qərarına
əlavə dəyişikliklər
edilməsi haqqında»
qərarına tam əməl
etməyənlər:
Auditor təşkilatları:
1. “Alfa-Audit” MMC
-11 müqavilədən
1 halda;
2. “Azəri-Audit”
auditor firması – 18
müqavilədən
1 halda;
3. “Baltik Kaspian
Audit” MMC - 9
müqavilədən
2 halda;
4. “CACS AUDİT ”
MMC – 7
müqavilədən
4 halda;

2. Auditə əsassız
aşağı qiymətlər
qoyulduğu halda
məsləhət xidmətlərinin
dəyərinin şişirdilməsi
(eyni müştəriyə paralel
olaraq audit üzrə
xidmət göstərilir və bu
zaman məsləhət
xidmətlərinin
göstərilməsinə dair
müqavilə müsabiqədən
kənar bağlanır)

yoxlamasının təyin
edilməsi;
Auditor fəaliyyətinə
verilən icazənin ləğvi

5. “Kaspian Audit
Kompani” MMC 7 müqavilədən
2 halda;
6. “Premium-Audit”
MMC - 19
müqavilədən
2 halda.
Sərbəst auditorlar:

1. Bayramov Vəli
- 16 müqavilədən
6 halda;
2. Bəşirov Şərif - 19
müqavilədən
11 halda;
3. Əhmədov Hafiz 26 müqavilədən
13 halda;

4. İsayev Telman 15

13 müqavilədən
12 halda;
5. Musayev
Adıgözəl - 61
müqavilədən
36 halda;
6. Soltanov Qulu 17 müqavilədən
8 halda;
7. Şirinov Yasin - 36
müqavilədən
14 halda;
8. Tağıyev Vasif - 3
müqavilədən
2 halda.
Aparılmış təhlilə və cədvələ əsasən sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları
tərəfindən yol verilmiş intizam pozuntuları üzrə aşağıdakı tövsiyələr hazırlanmışdır:
1. Auditorlar Palatası Şurasının 2004-cü il 28 dekabr tarixli 143/1 saylı “Auditor
xidməti bazarında haqsız rəqabət hallarının aradan qaldırılması üçün qabaqlayıcı tədbirlər
barədə” qərarına riayət etməyən və 1 gün ərzində 2 və daha çox auditor rəyləri təqdim
etdiklərinə görə aşağıdakı auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara rəsmi
xəbərdarlıq məktubunun göndərilməsi təmin edilsin:
Auditor təşkilatları:
1.“Alfa-Audit” MMC (direktor – Musayev Vəli)
2. “Baker Tilly Audit Azərbaycan” MMC (direktor – İbrahimov Ziya)
3.“Kaspian Audit Kompani” MMC (direktor – Məhərrəmzadə Əlibala)
Sərbəst auditorlar:

1. İsayev Telman

2. Musayev Adıgözəl
3. Soltanov Qulu
4. Tağıyev Vasif
2. Auditorlar Palatası Şurasının 2009-cu il 26 yanvar tarixli 197/6 saylı «Azərbaycan
Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan
minimum hədləri barədə» Auditorlar Palatası Şurasının 2005-ci il 23 dekabr tarixli 159/5
saylı qərarına əlavə dəyişikliklər edilməsi haqqında» qərarına tam əməl etmədiklərinə görə
aşağıdakı auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara rəsmi xəbərdarlıq
məktubunun göndərilməsi təmin edilsin:
Auditor təşkilatları:
1. “Alfa-Audit” MMC (direktor – Musayev Vəli) - 11 müqavilədən 1 halda;
2. “Azəri-Audit” auditor firması (direktor – Namazəliyev Rafiq) – 18 müqavilədən
1 halda;
3. “Baltik Kaspian Audit” MMC (direktor – Əsədullayev Samir) - 9 müqavilədən 2 halda;
4. “CACS AUDİT ” MMC (direktor – Hüseynov Valid) – 7 müqavilədən 4 halda;
5. “Kaspian Audit Kompani” MMC (direktor – Məhərrəmzadə Əlibala) – 7
müqavilədən 2 halda;
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6. “Premium-Audit” MMC (direktor – Kərimov Natiq) - 19 müqavilədən 2 halda.
Sərbəst auditorlar:
1. Bayramov Vəli - 16 müqavilədən 6 halda;
2. Bəşirov Şərif - 19 müqavilədən 11 halda;
3. Əhmədov Hafiz - 26 müqavilədən 13 halda;
4. İsayev Telman - 13 müqavilədən 12 halda;
5. Musayev Adıgözəl - 61 müqavilədən 36 halda;
6. Soltanov Qulu - 17 müqavilədən 8 halda;
7. Şirinov Yasin - 36 müqavilədən 14 halda;
8. Tağıyev Vasif - 3 müqavilədən 2 halda.
3. Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamaları əsassız olaraq
ləngitdiyinə, Auditorlar Palatasının icrası məcburi olan təlimat və metodik göstərişlərinə,
Palata Şurasının qərarlarına, Palata sədrinin əmr və sərəncamlarına əməl etmədiyinə görə
sərbəst auditor Avtandil Əliyevə rəsmi xəbərdarlıq məktubunun göndərilməsi təmin edilsin.
4. Öz mülki məsuliyyətinin icbari sığortasını etdirməyən aşağıdakı auditor
təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara rəsmi xəbərdarlıq məktubunun
göndərilməsi təmin edilsin:
Auditor təşkilatları:
1. “Audit Servis” MMC (direktor – Abdullayev Oleq)
2. “BAKI Audit” MMC (direktor – Çıraqov Tofiq)
3. “Best Audit” MMC (direktor – Quliyev Anar)
4. “BNB Audit” MMC (direktor – Qurbanov Nəbi)
5. “Consulting Group” (direktor - Aslanov Ramazan)
6. “Çinar” Audit Konsalting MMC (direktor - Qarayeva Lalə)
7. “FAİRNESS Consalting Group” MMC (direktor – Rəsulov Nihad)
8. “Kaspian Konsaltinq” auditor şirkəti (direktor – Abbasov Elmar)
9. “LEGAL Audit” MMC (direktor Qədimov Sənan)
10. “Nahid Audit” MMC (direktor – Ələkbərov Elnur)
11. “Prime Audit and Consulting” MMC (direktor – Ağayev Cəbrayıl)
12. “Tax, Audit &Konsaltinq Servis” MMC (direktor – Abbasova Lalə)
13. “Real-Audit Konsaltinq” MMC (direktor – Hacıyev Mübariz)
14. “TRUST Audit” MMC (direktor – Şahmarov Ramin)
15. “Universal Audit Konsalting” MMC (direktor – Abbasov Mikayıl)
16. “VİCTORYVVAYS Audit Consulting” MMC (direktor – Əzizov Elşən)
17. “Zaman Audit” MMC (direktor – Cəbiyev Hüseyn)
Sərbəst auditorlar:
1. Abbasov Çingiz
2. Həsənov Ülvi
3. Mikayılzadə Raqif
4. Rzayev Akif
5. İsayev Telman
5. Öz mülki məsuliyyətinin icbari sığortasını təkrar etdirməyən aşağıdakı auditor
təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı
rəsmi bildirişin göndərilməsi təmin edilsin:
Auditor təşkilatları:
1. “CROCUS” MMC (direktor – Orucov Nurlan) (Təkrar)
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2. "İnter Audit" auditor təşkilatı (direktor – Bağırov Əlimuxtar) (Təkrar)
3. "Kaspian Audit Kompani" MMC (direktor – Əlibala Məhərrəmzadə) (Təkrar)
4. “Nexia EA” MMC (direktor – Haqverdiyev Həsən) (Təkrar)
5. PSG TAX Consalting” MMC (direktor – Abbasov Toğrul) (Təkrar)
Sərbəst auditorlar:
1. Sadıqov Musa (Təkrar)
2. Nuriyev Alqış (Təkrar)
3. Talıbov Tariyel (Təkrar)
6. Məcburi auditin subyekti olan auditor təşkilatları öz fəaliyyətlərini auditdən
keçirmədiyinə görə aşağıdakı auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə rəsmi xəbərdarlıq
məktubunun göndərilməsi təmin edilsin:
Auditor təşkilatları:
1. “Alfa Audit” MMC (direktor – Musayev Vəli)
2. “BDO Azərbaycan” MMC (direktor – Salayev Yunis)
3. “BKR İŞIK Konsaltinq” MMC (direktor – Əliyev Elvin)
4. "Caspian Business Consultants" MMC (direktor – Həsənov Rauf)
5. “Çinar” Audit Konsalting MMC (direktor - Qarayeva Lalə)
6. “JPA İnternational Azərbaycan” MMC (direktor – Rəhimov Vəli)
7. "Kaspian Audit Kompani" MMC (direktor – Məhərrəmzadə Əlibala)
8. “Premium Audit” MMC (direktor – Kərimov Natiq)
9. "RSM Azərbaycan" MMC (direktor – Məhərrəmov Tural)
10. “Tax, Audit &Konsaltinq Servis” MMC (direktor – Abbasova Lalə)
11. “VİP Audit” MMC (direktor – Fərəcov Elçin)
7. Məcburi auditin subyekti olan auditor təşkilatları 2015 və 2016-cı illərin yekununa
dair öz fəaliyyətlərini auditdən keçirmədiyinə görə aşağıdakı auditor təşkilatlarının
rəhbərlərinə inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı rəsmi bildirişin göndərilməsi təmin
edilsin:
Auditor təşkilatları:
1. “Audit Servis” MMC (direktor – Abdullayev Oleq) (Təkrar)
2. “CROCUS” MMC (direktor – Orucov Nurlan) (Təkrar)
3. "F.N. Audit Servis" MMC (direktor – Əliyev Fuad) (Təkrar)
4. "G and A" MMC (direktor – Qafarov Səid) (Təkrar)
5. "İnter Audit" auditor təşkilatı (direktor – Bağırov Əlimuxtar) (Təkrar)
6. “M&J” MMC (direktor - Cəfərov Elçin) (Təkrar)
8. Müəyyən olunmuş qaydada üzvlük haqlarını ödəməyən aşağıdakı auditor
təşkilatlarına və sərbəst auditorlara rəsmi xəbərdarlıq məktubunun göndərilməsi təmin
edilsin:
Üzvlük haqqını qismən ödəyənlər:
Auditor təşkilatları:
1. "Kaspian Konsaltinq" auditor şirkəti (direktor – Elmar Abasov)
2. “M & J Accuracy Consulting” MMC (direktor - Elçin Cəfərov)
Sərbəst auditorlar:
1. Həsənov Ülvi
2. Sadıqov Musa
3. Talıbov Tariyel
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9. Öz fəaliyyətlərinə dair tələb olunan hesabatları müəyyən edilmiş müddətlərdə
təqdim etmədiklərinə (2016-cı il üzrə) görə aşağıdakı auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə
rəsmi xəbərdarlıq məktubunun göndərilməsi təmin edilsin:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Auditor təşkilatları:
“Legal Audit” MMC (direktor – Qədimov Sənan)
“Çinar Audit” MMC (direktor – Qarayeva Lalə)
“Prime Audit and Consulting” MMC (direktor – Ağayev Cəbrayıl)
“Grant Thornton” MMC-nin Azərbaycan Respublikasındakı filialı (direktor – Farauk
Mohamed)
“Moss Adams Azərbaycan” MMC (direktor – Allahverdiyev Qabil)
“AZAUDİT” MMC (direktor – İsrəfilov Afiq)
“F.N.Audit Servis” MMC (direktor – Əliyev Fuad)

Sərbəst auditorlar:
1. Həsənov Ülvi
2. Sadıqov Musa
10. Yuxarıda adları qeyd edilən auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst
auditorlara tapşırılsın ki, bir ay müddətində təxirəsalınmaz məsələlərin yerinə yetirilməsinə
əməl etsinlər.
11. Bu qərarın və hesabatın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi
təmin edilsin.

Kadr hazırlığı, akkreditasiya və
beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi

S.Gülməmmədov
24.07.2017-ci il
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