
                     AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  

                 AUDİTORLAR PALATASI SƏDRİNİN  

                                        Ə M R İ 

 

Bakı şəhəri                                  №08                                           10 fevral 2022-ci il  

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin  

dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinə əməl edilmədiyinə 

 görə intizam və tənbeh tədbirləri barədə 

 

Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinin rəisi V.Cavadov, həmin idarənin 

Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə şöbəsinin müdiri R.Cəfərli və Audit sistemində icra intizamı 

və daxili nəzarət şöbəsinin müdiri Z.Almazov tərəfindən təqdim edilmiş 2022-ci il 03 fevral 

və 04 fevral tarixli müvafiq olaraq 103 və 105 nömrəli xidməti məktublara və Auditorlar 

Palatası Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/4 nömrəli qərarı ilə II redaksiyada bəyənilmiş 

“Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi”nin V bölməsinə əsasən 

Palata Şurasının 2019-cu il 28 dekabr tarixli 316/6 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə 

olunan minimum hədləri”nə əməl etməyən auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar barəsində 

intizam və tənbeh tədbirləri görülməsi məqsədilə  

 

                                                 ƏMR EDİRƏM: 

 

1. Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 28 dekabr tarixli 316/6 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin 

dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri”nə əməl etmədiklərinə görə 2021-ci il ərzində 

adları aşağıda qeyd edilən auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara 

xəbərdarlıq olunmasına baxmayaraq eyni əməli təkrar törətdiklərinə görə onlara şəxsi 

işlərinə qeyd edilməklə töhmət elan edilsin: 

1. “AF Audit” MMC (direktor – Vahabov Adil İdris oğlu); 

2. “Global Audit” MMC (direktor – Pirimov Azər Arif oğlu); 

3. “HS Consulting” MMC (direktor – Əsədov Azər Asəf oğlu); 

4. “İnternational Consulting and Support Services” MMC (direktor – Paşayev Ramin 

Mahmud oğlu); 

5. Bəşirov Şərif Miri oğlu – Sərbəst auditor. 
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2. Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 28 dekabr tarixli 316/6 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin 

dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri”nə əməl etməyən adları aşağıda qeyd edilən 

auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara xəbərdarlıq elan edilsin: 

1. “A Audit and Consulting” MMC (direktor – Əliyev Rüfət Yaqub oğlu); 

2. “ATR Audit” MMC (direktor – Məmmədova Sevinc Çingiz qızı); 

3. “Audit Consulting 17” MMC (direktor – Cəfərov Nazim Suxənvər oğlu); 

4. “Audit Planning Strategy” MMC (direktor – Məmmədov Ülfət Miriyusif oğlu); 

5.“Business Consulting Company” MMC (direktor – Məmmədov Rəhman Hikmət oğlu); 

6. “İnterAudit Consulting” MMC (direktor – Hacıyev Elxan Sədrəddin oğlu); 

7. “S.L.S. Audit-Consulting Xidməti” MMC (direktor – Əliyev Xaləddin Cəlal oğlu); 

8. “Tax, Audit and Consulting Services” MMC (direktor – Abbasova Lalə Fərman qızı); 

9. Abbasov Çingiz Abbas oğlu – Sərbəst auditor; 

10. Bənnayev Elxan Bəhmən oğlu – Sərbəst auditor; 

11. Əhmədov Hafiz Məhəmməd oğlu – Sərbəst auditor; 

12. Hüseynov Aydın Həsən oğlu – Sərbəst auditor; 

13. Mehdizadə Ramal Ramiz oğlu – Sərbəst auditor; 

14. Zəkiyev Zəki Etibar oğlu – Sərbəst auditor. 

 

3. Bu əmrin 1-ci və 2-ci bəndlərində adları qeyd edilən auditor təşkilatları və sərbəst 

auditorlar yüksək risk qrupuna daxil edilərək, onların fəaliyyətlərinin 2022-ci il ərzində 

növbədənkənar monitorinqlərinin aparılması və bununla əlaqədar adlarının 2022-ci ilin Plan-

Qrafikinə daxil olunması təmin edilsin. 

4. Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinə (V.Cavadov) tapşırılsın ki, bu 

əmrin 1-ci və 2-ci bəndlərindən irəli gələn məsələləri həll etsin.  

5. Audit sistemində icra intizamı və daxili nəzarət şöbəsinə (Z.Almazov) tapşırılsın ki, 

bu əmrin mətninin xəbərdarlıq məktubu ilə birlikdə adları qeyd edilən auditor təşkilatlarına 

və sərbəst auditorlara göndərilməsini təmin etsin. 

6. Bu əmrin mətni Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilsin.  

 

 

           Palatanın sədri                                               Vahid Novruzov  


