
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

QƏRARI 
 

Bakı şəhəri №331/8                                                18 iyun 2021-ci il  
 

Auditorlar Palatası Şurasının “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları  
tərəfindən 2020-ci il üzrə auditor xidməti göstərilməsinə dair hesabat barədə”  

2021-ci il 02 aprel tarixli 329/1 nömrəli qərarının icrasına dair 
 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının “Sərbəst auditorlar və auditor 
təşkilatları tərəfindən 2020-ci il üzrə auditor xidməti göstərilməsinə dair hesabat barədə” 2021-ci il 
02 aprel tarixli 329/1 nömrəli qərarının icrasını təmin etmək məqsədilə Auditin təşkili, hesabatlılıq 
və informasiya idarəsi (V.Cavadov) tərəfindən təqdim edilmiş xidməti məktubu müzakirə edərək 
Auditorlar Palatasının Şurası 

 
                                                QƏRARA ALIR: 
 
1. Auditorlar Palatası Şurasının “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2020-ci 

il üzrə auditor xidməti göstərilməsinə dair hesabat barədə” 2021-ci il 02 aprel tarixli 329/1 nömrəli 
qərarının icrasına dair Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsi (V.Cavadov) tərəfindən 
təqdim edilmiş xidməti məktub nəzərə alınsın (əlavə olunur).  

2. Auditorlar Palatası Şurasının “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2020-ci 
il üzrə auditor xidməti göstərilməsinə dair hesabat barədə” 2021-ci il 02 aprel tarixli 329/1 nömrəli 
qərarı ilə 16 auditor təşkilatının və 11 sərbəst auditorun şəxsi kabinetdə hesabatlarının 
yığılmaması və təsdiq edilməməsi onların nəzərlərinə çatdırılmış və həmin üzvlərə tapşırılmışdır 
ki, bir ay müddətində şəxsi kabinetdən istifadə edərək müqavilələrin qeydiyyatının aparılmasını 
təmin etsinlər. Lakin bunlardan 2 auditor təşkilatı “M and J Accuracy Consulting” MMC (direktor - 
Elçin Cəfərov), “V.İ.P. Audit” MMC (direktor - Elçin Fərəcov) və 2 sərbəst auditor (Eminov Otello 
Zəkəriyyə oğlu və Məmmədov Daşqın Natiq oğlu) qeyd edilən qərarın 5-ci bəndinin tələblərini 
yerinə yetirmədiklərinə görə, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 25 
noyabr tarixli 269/1 nömrəli qərarı ilə I redaksiyada, 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/4 nömrəli qərarı 
ilə II redaksiyada bəyənilmiş “Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri 
sistemi”nin 5-ci bölməsinin 7-ci və 8-ci bəndlərinə əsasən onlara ciddi xəbərdarlıq elan edilsin.  

3. Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinə (V.Cavadov) tapşırılsın ki, bu qərarın 
2-ci bəndində adları qeyd edilən auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara şəxsi işlərinə qeyd 
edilməklə xəbərdarlıq məktublarının göndərilməsi təmin etsin. 

4. Bu qərarın mətni Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilsin. 

 
 

                        Şuranın sədri                          Vahid Novruzov 
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