
                                  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
                                   AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

                                   QƏRARI 
 
Bakı şəhəri                 №299/2                                        16 aprel 2018-ci il  
  

Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 2017-ci ilin yekunu üzrə təqdim 
edilmiş hesabatlarına dair icmal-təhlil və tövsiyələr barədə 

 
Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə iş planının 1.2-ci “Sərbəst auditorlar və auditor 

təşkilatları tərəfindən 2017-ci ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş illik hesabatlara dair icmal-təhlilin və 
tövsiyələrin  hazırlanması” bəndinin icrası ilə əlaqədar Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil 
idarəsi (E.İbrahimov, R.Cəfərli) tərəfindən hazırlanmış məruzəni müzakirə edərək Auditorlar 
Palatasının Şurası 

  
                               QƏRARA ALIR: 

 
1. Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil idarəsinə (E.İbrahimov, R.Cəfərli) tapşırılsın ki, iki 

həftə müddətində “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2017-ci ilin yekunu üzrə 
təqdim edilmiş illik hesabatlara dair icmal-təhlil və tövsiyələr” və auditorların hesabat formalarına 
edilmiş dəyişikliklər Şura üzvlərinin irad və təklifləri nəzərə alınmaqla yenidən işlənsin və 
rəhbərliyə təqdim olunsun. 

2. 2017-ci il üzrə göstərilmiş auditor xidmətinin həcminin və orta müqavilə məbləğinin bir çox 
auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən nəzərə çarpacaq dərəcədə azalması qeyri-
qənaətbəxş hal kimi qiymətləndirilsin və bu halların aradan qaldırılması üzrə təkliflərin iki ay 
müddətinə işlənib hazırlanması məqsədilə aşağıdakı tərkibdə komissiya yaradılsın:  

 

                                                   Komissiyanın sədri 
        Elnur İbrahimov - Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil idarəsinin rəisi. 
 
                                                  Komissiyanın üzvləri 
        Vəli Rəhimov - Korrupsiyaya, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı  
        mübarizə üzrə komitənin üzvü; 
        Rövşən Cəfərli - Hesabatlılıq və təhlil şöbəsinin müdiri; 
        Ələkbər İsazadə - Auditin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdir müavini; 
        Nərmin Quliyeva - Auditin təşkili, akkreditasiya və üzvlük şöbəsinin müdir müavini; 
        Aytən Seyidəliyeva - Kadr hazırlığı və ictimaiyyətlə əlaqə şöbəsinin müdir müavini. 
 

3. Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil idarəsinə (E.İbrahimov) tapşırılsın ki, auditor 
təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən təqdim edilən Maliyyə Hesabatlarının Auditi üzrə 
verilmiş rəylərin qeydiyyat bazasının yaradılması başa çatdırılsın. 

4. Standartlaşdırma, hesabatlılıq və təhlil idarəsinin rəisi E.İbrahimova, Maliyyə və təşkilati-
texniki təminat idarəsinin rəisi V.Rəhimova və sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri 
N.Talıbova tapşırılsın ki, iki ay müddətində Auditorlar Palatasının internet səhifəsində aşağıda 
qeyd olunan bölmələrdən ibarət “Auditorun şəxsi kabineti” elektron portalının yaradılmasını təmin 
etsinlər: 

- auditor təşkilatları və sərbəst auditorların fəaliyyətlərinə dair illik (yarımillik) hesabatların 
qəbulu və emalı üzrə bölmənin yaradılması; 

-  auditor rəylərinin qeydiyyatı bölməsinin yaradılması; 
- maliyyə hesabatlarının auditinə dair verilən rəylərin qəbulu, saxlanması və emalı üçün 

bölmənin yaradılması. 
5. Bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 
 
 
           ŞURANIN SƏDRİ                                          V.NOVRUZOV 


