
                     AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  

                 AUDİTORLAR PALATASI SƏDRİNİN  

                                S Ə R Ə N C A M I 

Bakı şəhəri                                    №1/1                                         10 yanvar 2022-ci il 

  

Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqlərinin müəyyənləşdirilməsi  

üzrə komissiyanın yaradılması barədə 

 

Auditorlar Palatasının 2022-ci il üzrə iş planının 1.5-ci “2021-ci ilin nəticələri üzrə 

auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi” 

bəndinə uyğun olaraq Auditorlar Palatasının üzvləri arasında reytinq səviyyəsinin 

müəyyənləşdirilməsində zəruri olan amillərin daha geniş əks etdirilməsi və obyektivliyin 

təmin olunması məqsədilə 2021-ci il 03 dekabr tarixində auditor təşkilatları və sərbəst 

auditorlar arasında aparılmış sorğunun tövsiyələrini və qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni əsas 

götürərək qərara alıram: 

1. Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqlərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə 

aşağıdakı tərkibdə komissiya yaradılsın: 

 

                                             Komissiyanın sədri: 

           Nəcəf Talıbov – Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri 

 

                                            Komissiyanın üzvləri: 

Elçin Əliyev – “BKR Consulting” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin direktoru - auditor; 

Nazim Axundov – Sərbəst auditor; 

Rişad Dadaşev – “Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin Azərbaycan    

                             Respublikasındakı filialının rəhbər müavini - auditor; 

Vasif Cavadov – Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinin rəisi; 

Şəfiqə Əsgərova – Audit sistemində icra intizamı və daxili nəzarət  

                              şöbəsinin müdir müavini; 

Zahid Qədimli – “Deloitte &Touche” məhdud məsuliyyətli auditor cəmiyyətinin  

                           Audit departamentinin meneceri.   

2. Aşağıda adları qeyd edilən məsul icraçılara tapşırılsın ki, hər ilin 01 mart tarixinədək 

göstərilən statistik məlumatları komissiyaya təqdim etsinlər: 

Səbuhi Gülməmmədov – Palatanın icraçı direktoru – Palatanın ictimai həyatında 

auditorların iştirakı; 

Qəşəm Bayramov – Palatanın Aparatının rəhbəri – auditorların sorğularda iştirakı; 
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Elnur İbrahimov  – Auditin hüquqi tənzimlənməsi və keyfiyyətin yüksəldilməsi 

idarəsinin rəisi – keyfiyyətə kənar nəzarət qaydasında aparılmış monitorinqin nəticələri, 

sifarişçilərin təklifləri və şikayətləri; 

Vasif Cavadov – Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinin rəisi – auditor 

təşkilatlarının və sərbəst auditorların illik hesabatı; 

Vəli Rəhimov – Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinin rəisi – üzvlük haqqının 

ödənilməsi;  

Zaur Almazov – Audit sistemində icra intizamı və daxili nəzarət şöbəsinin müdiri – 

dempinq və haqsız rəqabət hallarına yol verilməsi. 

3. Komissiyaya tapşırılsın ki, hər ilin nəticələrinə görə məlumatların təhlili və 

monitorinqi aparılmaqla “Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqinin müəyyənləşdirilməsi 

barədə Qayda”nın müddəaları nəzərə alınmaqla növbəti ilin mart ayının sonunadək Palata 

üzvlərinin reytinqlərinin müəyyənləşdirilməsi təmin edilsin və bu barədə təkliflər baxılmaq 

üçün Palatanın Şurasına təqdim edilsin.     

4. Bu sərəncamın mətni Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilsin.  

5. Bu sərəncamın icrasına nəzarət Palatanın icraçı direktoru S.Gülməmmədova həvalə 

edilsin. 

 

 

               Palatanın sədri                                                   Vahid Novruzov 

 

 


