
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

QƏRARI 
 

Bakı şəhəri                                       №308/9                                  22 fevral 2019-cu il  
 

2018-ci ildə auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) apardıqları auditlərin 
keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal barədə 

 
“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasında (2012-2020-

ci illər)” nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının təmin edilməsi, Auditorlar Palatasının 2018-ci 
il üzrə iş planının 3.2-ci "IFAC-ın 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələblərinə (SMO) müvafiq 
olaraq təsdiq edilmiş plana əsasən auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin aparılması və 
onun nəticələrinə dair icmalın hazırlanması" və Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 23 
fevral tarixli 298/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 
tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin həyata keçrilməsi üzrə 2018-ci il 
üçün Plan-qrafik"ə əsasən 2018-ci ildə auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) 
apardıqları auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair Auditorlar Palatasının 
Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə (V.Kərimov) və Auditin keyfiyyətinə nəzarət 
şöbəsi (Y.Namazəliyev) tərəfindən hazırlanmış icmalı müzakirə edərək Auditorlar 
Palatasının Şurası 
 

QƏRARA ALIR: 
 

1. 2018-ci ildə auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) apardıqları auditlərin 
keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair hazırlanmış icmal nəzərə alınsın (əlavə 
olunur). 

 2. "Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi." Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı 
filialının (Rəhbər İlqar Vəliyev), “PraysVoterhosKupers Audit Azərbaycan” MMC-nin (Audit 
üzrə direktor-auditor Fəxri Mustafayev), “Deloitte & Touche” MMC-nin (Direktor Nuran 
Kərimov), "ANR Audit" MMC-nin (Direktor-auditor Namik Abbaslı), "Smart Audit" MMC-nin 
(Direktor-auditor Emil Məmmədov) və Sərbəst auditor Nəcəf Talıbovun apardıqları auditlərin 
keyfiyyətinin Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə uyğun olması qeyd edilsin. 

3. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2009-cu il 30 dekabr tarixli 
206/7 saylı qərarı ilə 2010-cu il 1 yanvar tarixindən etibarən Respublikada Beynəlxalq Audit 
Standartlarının tədbiqinə başlanmasına baxmayaraq, auditin keyfiyyətinə kənar nəzarət 
göstərir ki, bir sıra auditor təşkilatları və sərbəst auditorların göstərdikləri auditor xidmətinin 
keyfiyyəti Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə hələ də tam cavab vermir. Bunlardan: 
"M.A. Audit" (keçmiş “Moss Adams Azərbaycan”) MMC-ni, “Zaman Audit” MMC-ni, “V.İ.P. 
Audit” MMC-ni, “L.B. Audit xidməti” MMC-ni, “Premium Audit” MMC-ni, “Şəfəq Audit 
Konsaltinq” MMC-ni, “Audit Grup” MMC-ni, “BKR İŞIK” MMC-ni, “Azel-Audit” MMC-ni və 
sərbəst auditorlar: Musa Sadıqov, Çingiz Abbasov, Şirxan Gülməmmədov, Daşqın 
Məmmədov, Novruz Pənahov, Elçin Əliyev, Köçəri Alıyevi qeyd etmək olar. 

4. Üç və daha çox halda Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə əməl etməyən 
auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə: "M.A. Audit" (keçmiş “Moss Adams Azərbaycan”) MMC 
(Qabil Allahverdiyev), “Zaman Audit” MMC (Hüseyn Cəbiyev), “V.İ.P. Audit” MMC (Elçin 



Fərəcov), “Premium Audit” MMC (Nicat Kərimov), “Şəfəq Audit Konsaltinq” MMC (Şirvan 
Abbasov), “Audit Grup” MMC (Natiq Məmmədov) və sərbəst auditorlar: Musa Sadıqov, 
Çingiz Abbasov, Şirxan Gülməmmədov, Daşqın Məmmədov, Novruz Pənahova ciddi 
xəbərdarlıq elan edilsin və onların nəzərlərinə çatdırılsın ki gələcəkdə belə hallara yol 
verərlərsə barələrində daha təsirli tədbirlər görüləcəkdir. 

5. Auditor təşkilatları: “BKR İŞIK” MMC (Elvin Əliyev), “Azel-Audit” MMC (Elzadə 
Suleymanova) və sərbəst auditorlar: Elçin Əliyev, Köçəri Alıyevin İki halda Beynəlxalq Audit 
Standartlarının tələblərinə əməl etmədikləri onların nəzərlərinə çatdırılsın. 

6. Sərbəst auditor və auditor təşkilatlarının apardıqları auditlərin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi, habelə fəaliyyətlərində aşkar olunmuş nöqsan və çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması məqsədi ilə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi onlardan tələb edilsin:  

-Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə tam olaraq riayət edilməsi; 
- Auditorların iş sənədlərində auditorun seçməsinin və audit prosedurlarının daha 

geniş təsvirinin verilməsi; 
- Auditin sənədləşdirilməsi zamanı Palata Şurasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 267/7 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Auditin aparılması və sənədləşdirilməsinə dair Təlimat”ın 
tələblərinə riayət edilməsi; 

- Auditdə əhəmiyyətliliyin müəyyən edilməsi prosedurlarının ilkin sənədlərdə ətraflı əks 
etdirilməsi; 

- Auditor hesabatını forlaşdırmaq üçün auditor sübutlarının daha tam və etibarlı 
mənbələrdən əldə olunmasının təmin edilməsi; 

- Audit zamanı yüksək texnologiyalardan istifadənin genişləndirilməsi;  
- Auditin real vaxt çərcivəsində aparılmasının təmin edilməsi;  
- Auditin yekunlarına dair rəhbərliyin ilkin müzakirəsinin və son məlumatlandırılmasının 

iş sənədlərində əks etdirilməsi;  
- Əvvəlki audit zamanı aşkar olunmuş səciyyəvi nöqsan və çatışmazlıqların aradan 

qaldırıb-qaldırılmaması barədə iş sənədlərində qeydlərin aparılmasının təmin edilməsi; 
- Auditorun Hesabatında auditor tərəfindən sifarişçinin hansı Maliyyə Hesabatı 

formalarının tətbiq edilməsinin aydın göstərilməsi;  
- İş sənədlərində auditorun və təsərrufat subyektlərinin risklərinin qiymətləndirilməsinin 

düzgün əks etdirilməsi.  
7. Bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 
 

 
         Palata sədrinin müavini            Fəxrəddin İsmayılov 
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