
                             AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
                           AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 
                                                   QƏRARI 
 

Bakı şəhəri                          №315/2                                       11 dekabr 2019-cu il  
  

Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin  
2019-cu il 29 oktyabr tarixində keçirilmiş iclasının yekunu barədə 

 
Auditorlar Palatası Şurasının 2018-ci il 27 dekabr tarixli 307/6 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinə 
kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2019-cu il üçün Plan-qrafik”ə əsasən 2019-cu ilin 9 
ayı üzrə Palatanın Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə tərəfindən aparılmış 
kənar nəzarətin nəticələrinin müzakirəsi barədə həmin komitənin 2019-cu il 29 oktyabr 
tarixində keçirilmiş iclasının protokolunu müzakirə edərək Auditorlar Palatasının Şurası 

 

                                              QƏRARA ALIR: 
 

1. Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin (V.Kərimov) 2019-cu il 29 oktyabr tarixində 
keçirilmiş iclasının protokolu nəzərə alınsın (əlavə olunur).  

2. Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin müfəttişləri tərəfindən auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorların apardıqları auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq Audit Standartlarının 
tələblərinə uyğunluğunun araşdırılması məqsədilə aparılmış kənar nəzarətin nəticələri qeyri-
qənaətbəxş (2) – kimi qiymətləndirilmiş (bu qiymətləndirmədə aşkar olunmuş nöqsan və 
çatışmazlıqlar əhəmiyyətli hesab edilir və auditor hesabatının keyfiyyətinə əhəmiyyətli təsir 
edir) auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə - “Audit Servis” MMC (direktor - Abdullayev Oleq 
Əhməd oğlu), “İntex Audit” MMC (direktor - Əliyev Ruhin Ramiz oğlu), “Victoryways Audit 
Consulting” MMC (direktor - Əzizov Elşən Bəxtiyar oğlu), “Nahid Audit” MMC (direktor - 
Ələkbərov Elnur Əsəd oğlu), “Legal Audit” MMC (direktor - Qulizadə Elçin İlham oğlu) və 
sərbəst auditor Rəsulzadə Elnur Cəsayıl oğluna məktub göndərilməklə xəbərdarlıq elan 
edilsin. 

3. “Audit Servis” MMC, “İntex Audit” MMC, “Victoryways Audit Consulting” MMC, 
“Nahid Audit” MMC və “Legal Audit” MMC-nin rəhbərlərinə tapşırılsın ki, aparılmış kənar 
nəzarət nəticəsində aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılmasını təmin 
etsinlər və bu barədə üç ay müddətində Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitəni 
məlumatlandırsınlar.  

4. Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitəyə (V.Kərimov) tapşırılsın ki: 
- “Audit Servis” MMC, “İntex Audit” MMC, “Victoryways Audit Consulting” MMC, “Nahid 

Audit” MMC və “Legal Audit” MMC-nin apardıqları auditlərin keyfiyyətinin Beynəlxalq Audit 
Standartlarının tələblərinə uyğunluğunun araşdırılması məqsədi ilə 2020-ci ildə 
plandankənar keyfiyyətə kənar nəzarətin aparılmasını təmin etsin; 

- aparılmış yoxlamaların nəticəsində dempinq və haqsız rəqabətə yol vermiş auditor 
təşkilatlarının və sərbəst auditorların siyahısının araşdırma aparılması məqsədilə Şəffaflığın 
təminatı, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitəyə (Ü.Fətiyev) 
göndərilməsini təmin etsin. 

5. Bu qərarın və Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə tərəfindən 2019-cu ilin 9 ayı üzrə 
aparılmış kənar nəzarətin nəticələrinin mətnlərinin Palatanın internet səhifəsində 
yerləşdirilməsi təmin edilsin.   

 
 
             Şuranın sədri                            Vahid Novruzov 


