
                                AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
                              AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 
                                                     QƏRARI 
  
Bakı şəhəri                                   №310/3                                           3 may 2019-cu il  
 

2018-ci ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların  
reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi barədə 

 
“Azərbaycan Respublikasında Auditor Xidmətinin İnkişaf Konsepsiyasının (2012-2020-

ci illər)” VI fəslinin 16-cı bəndinə və Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş planının 1.4-cü 
“2018-ci ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinq səviyyəsinin 
müəyyən edilməsi” bəndinin icrası ilə əlaqədar və Auditorlar Palatası Şurasının 2012-ci il 17 
iyul tarixli 233/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditorların (auditor təşkilatlarının) 
reytinqinin müəyyənləşdirilməsi barədə Qayda”ya əsasən Palatanın Şurası yanında Elm və 
auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitənin sədri N.Talıbovun təqdim etdiyi 
materialı müzakirə edərək Auditorlar Palatasının Şurası 

 
                                                 QƏRARA ALIR: 
 
1. 2018-ci ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinq 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar hazırlanmış “Auditorların reytinq cədvəli” 
bəyənilsin (əlavə olunur). 

2. 2018-ci il üzrə “Auditorların reytinq cədvəli”nə əsasən aşağıdakı kateqoriyalar üzrə 
ilk üç yeri tutmuş auditor təşkilatları və sərbəst auditorların adları qeyd edilsin: 

 

                                              Böyük dördlük üzrə: 
I yer – "Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi." şirkətinin Azərbaycan 

Respublikasındakı filialı;  
II yer – "Deloitte & Touche" məhdud məsuliyyətli auditor cəmiyyəti; 
III yer – "PraysVoterhausKupers Audit Azərbaycan" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti. 
 

                   Xarici hüquqi şəxslərin ticarət nişanından istifadə edən  
                                            auditor təşkilatları üzrə: 
I yer – "Baker Tilly Audit Azərbaycan" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; 
II yer – "Caspian Business Consultants" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
III yer – “Grant Thornton” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin  
             Azərbaycan Respublikasındakı filialı. 
 

                                     Yerli auditor təşkilatları üzrə: 
I yer –  "İmdad Audit" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
II yer – "İntegral Consulting" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti; 
III yer – "Premier Audit və Konsaltinq" məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti. 
                                       
                                      Sərbəst auditorlar üzrə: 
I yer – İsgəndərov Səməd Mahmud oğlu; 
II yer – Kərimov Vəli Məmməd oğlu; 
III yer – Cəfərov Altay Mürsəl oğlu. 
 

3. Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinə (S.Gülməmmədov, A.Seyidəliyeva) 
tapşırılsın ki, iki həftə müddətində “Auditorların reytinq cədvəli”ndə hər kateqoriya üzrə 1-ci, 
2-ci və 3-cü yeri tutmuş Palatanın üzvlərinə fərqlənmə diplomlarının təqdim edilməsi ilə 
əlaqədar təşkilati işlərin həyata keçirilməsi təmin edilsin. 

4. Bu qərarın və “Auditorların reytinq cədvəli”nin mətnlərinin Palatanın internet 
səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 

 
 
               Şuranın sədri                      Vahid Novruzov 


