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Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2019-cu ilin I yarımilliyi üzrə 
auditor xidməti göstərilməsinə dair hesabat barədə 

 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş planının 1.5-ci 

“Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 2019-ci ilin I yarımilliyi üzrə hesabatlarının 
toplanması, təhlili və icmal - tövsiyələrin hazırlanması” bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə Palatanın icraçı direktoru (S.Gülməmmədov), Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil 
şöbəsi (V.Cavadov, N.İsmayılova) tərəfindən hazırlanmış hesabata dair məruzəni müzakirə 
edərək Auditorlar Palatasının Şurası 

 
                                                 QƏRARA ALIR: 

 

1. “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2019-cu ilin I yarımilliyi üzrə 
auditor xidməti göstərilməsinə dair hesabat” nəzərə alınsın (əlavə olunur). 

2. 2019-cu ilin I yarımilliyi ərzində ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə auditor xidməti 
göstərilməsinə dair yerinə yetirilmiş müqavilələrin sayının 2824-dən 3278-ə qədər, yəni 454 
ədəd və ya 16,08% artması, məbləğinin 31 236 457,8 manatdan 33 708 654,77 manata 
qədər, yəni 2 472 196,97 manat və ya 7,91%, artması, müqavilələrin orta məbləğinin isə 
11 061,06 manatdan 10 283,3 manata qədər, yəni 777,76 manat və ya 7,03% azalması qeyd 
edilsin. 

3. Auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara tapşırılsın ki; 
- auditor xidməti bazarında xidmət haqqı məbləğlərini yolverilməz dərəcədə aşağı 

salmaqla Auditorlar Palatasının digər üzvlərinə qarşı haqsız rəqabətin və dempinq hallarının 
artmasının və keyfiyyətsiz auditor xidməti göstərilməsinin qarşısının alınması ilə əlaqədar 
Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən imzalanmış Partnyorluq Sazişinin müddəalarına 
riayət edilsin; 

- sifarişçilərə göstərilən auditor xidmətinin Beynəlxalq Audit Standartlarının tədbiqi 
əsasında yüksək səviyyədə və keyfiyyətlə aparılması təmin edilsin. 

4. Auditorlar Palatasının icraçı direktoru S.Gülməmmədova və Aparatın rəhbəri  
Q.Bayramova tapşırılsın ki, auditə dair maarifləndirmə, təbliğat-informasiya işini gücləndirmək 
məqsədilə auditin mövcud problemləri və inkişaf istiqamətləri mövzularında mətbuatda 
mütəmadi olaraq materiallar dərc etdirilməsinə, habelə Auditorlar Palatasının rəsmi internet 
səhifəsinin imkanlarından və funksiyalarından istifadə etməklə maarifləndirmə, 
məlumatlandırma və interaktiv sorğuların aparılmasına dair işlərin Auditorlar Palatasının 
2020-ci il üzrə iş planına daxil edilməsi təmin edilsin. 

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

                Şuranın sədri                                      Vahid Novruzov 


