AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
AUDİTORLAR PALATASI SƏDRİNİN YANINDA
2016-cı il 21 aprel tarixində saat 10:00-da keçirilmiş iclasın
PROTOKOLU
Bakı şəhəri

№ 02

21 aprel 2016-cı il

İclasın sədri: Vahid Novruzov
İclasın katibi: Zərifə Şəhriyarlı
İştirak etdilər: 9 (doqquz) nəfər:
Fəxrəddin İsmayılov, Qəşəm Bayramov, Fəqan Qarayev,
Nəcəf Talıbov, Maarif Abbasov, Səbuhi Gülməmmədov,
Vəli Rəhimov, Rövşən Cəfərli, Fəzail Məmmədov.

GÜNDƏLİK:
1. Auditorlar Palatasının 2016-cı ilin I rübü üzrə iş fəaliyyətinin yekununa dair hesabatın
müzakirəsi;
2. Digər məsələlər.

Auditorlar Palatasının sədri cənab Vahid Novruzov iclası açıq elan etdi və I rüb ərzində
görülmüş işlərlə bağlı, xüsusilə, Auditorlar Palatasının 20 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən
tədbirləri qeyd edərək yubiley tədbirinin təşkilində əməyi olan Palatanın üzvlərinə və
əməkdaşlarına öz təşəkkürünü bildirdi.
Gündəlikdə olan məsələ “Auditorlar Palatasının 2016-cı ilin I rübü üzrə iş fəaliyyətinin
yekununa dair hesabatın müzakirəsi” ilə əlaqədar Palata Aparatının rəhbəri Qəşəm
Bayramova söz verildi. Q.Bayramov Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 8.7-ci
“Auditorlar Palatasında daxili nəzarətin həyata keçirilməsi” və 8.8-ci “Struktur bölmələrinin
2016-cı il üzrə fəaliyyəti barədə rüblük hesabatların hazırlanması, onların təhlili və
tövsiyələrin verilməsi” bəndlərinin icrası ilə əlaqədar Palatanın struktur bölmələri tərəfindən
2016-cı ilin I rübü üzrə hesabatların vaxtında hazırlanıb təqdim olunduğunu və Palatanın iş
planına əsasən hazırlanmış və təsdiq edilmiş plan-proqramlarda, konfransların, seminarların,
simpoziumların keçirilməsinə dair qrafikdə nəzərdə tutulan bir sıra işlərin məsul icraçılar
tərəfindən vaxtında yerinə yetirilmədiyini və başa çatdırılmadığını qeyd etdi.
Daha sonra Hesabat ilə bağlı qərara alındı:
1. Auditorlar Palatasının 2016-cı ilin I rübü üzrə iş fəaliyyətinin yekununa dair hesabat
nəzərə alınsın;
2. İcrası 2016-cı ilin I rübü ərzində nəzərdə tutulmuş aşağıda sadalanan müvafiq işlərin
vaxtında başa çatdırılmamasına görə həmin işlərə məsul olan icraçılara xəbərdarlıq elan
edilsin:
- Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 2.2.2-ci “Beynəlxalq Audit
Standartlarına 2014-cü ildə edilmiş əlavə və dəyişikliklərin İngilis dilindən Azərbaycan dilinə
tərcüməsi, redaktəsi və tətbiqi” (İcraçılar: N.Talıbov, V.Rəhimov, İşçi qrupu, Beynəlxalq
Standartlar üzrə Komitə);
- 3.2-ci ““Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə İctimai nəzarətə
dair” Əsasnamənin tətbiqi üzrə tədbirlərin görülməsi” (İcraçılar: M.Abbasov, F.Məmmədov,
Keyfiyyətə nəzarət Komitəsi, İnformasiya və mətbuat üzrə Komitə, Dövlət orqanları və
ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə Komitə, Milli auditə dəstək üzrə Komitə);
- 3.5-ci ““Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən
tətbiqinə dair Metodiki tövsiyələrin hazırlanması” (İcraçılar: M.Abbasov, Qanunvericilik və
hüquqi məsələlər üzrə Komitə). M.Abbasovun 2016-cı il 30 mart tarixli təhriri məruzəsi ilə
həmin bəndin icrası cari ilin II rübünə keçirilmişdir;
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- Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 6.3-cü “Auditin aktual problemləri üzrə
konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və seminarların təşkili” bəndində nəzərdə
tutulan tədbirlərin Qrafikinin 5-ci “Risklərin idarə olunması və müəssisələrin biznes planlarının
əsaslandırılması zamanı risk-orientasiya (Risk yönümlü) yanaşması mövzusunda seminar”
(İcraçılar: Auditorlar Palatası, Azərbaycan Risk Professionalları Assosiasiyası);
- Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 1.19-cu “Məcburi auditdən yayınmanın
qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi” bəndinə əsasən tərtib olunmuş PlanProqramın 5-ci bəndi: “Vergilər Nazirliyinə vergi ödəyiciləri tərəfindən elektron qaydada
hesabatların təqdim olunması prosesində rəyin mütləq şəkildə əks olunmasının proqram
təminatının həll edilməsi ilə bağlı tədbirlərin görülməsi” (İcraçılar: N.Talıbov, M.Abbasov,
Z.Hüseynov);
- Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 25 dekabr tarixli 272/2 saylı “«Auditor
təşkilatlarının firmadaxili standartlarının hazırlanmasına dair metodik göstəriş»in hazırlanması
barədə” qərarının 3-cü “Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinə
(S.Gülməmmədov) və sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova tapşırılsın ki,
bu metodik göstərişin tətbiqinə dair auditor təşkilatlarının nümayəndələri üçün 2016-cı ilin I
rübündə müvafiq seminarın keçirilməsini təmin etsinlər.”
3. Analitik informasiya və təhlil şöbəsinin müdiri R.Cəfərliyə Auditorlar Palatasının 2016-cı
il üzrə iş planının 1.19-cu “Məcburi auditdən yayınmanın qarşısının alınması ilə bağlı
tədbirlərin görülməsi” bəndinə əsasən tərtib olunmuş Plan-Proqramın 1-ci bəndi: Audit
sahəsində analitik informasiya sisteminin (AİS “Audit”) yaradılması: a) “Məcburi auditor
xidməti istifadəçiləri haqqında məlumat bazasının yaradılması”; c) “Auditor xidməti göstərən
şirkətlərlə və sərbəst auditorlarla auditor xidməti istifadəçiləri arasında bağlanmış
müqavilələrin və onların yerinə yetirilməsinin nəticələrinin online qeydiyyatının təşkili”
bəndlərində nəzərdə tutulan tədbirləri vaxtında yerinə yetirmədiyi üçün töhmət elan edilsin;
4. Sədrin müşaviri F.Qarayevə tapşırılsın ki, 2016-cı ilin I rübü ərzində nəzərdə
tutulmasına baxmayaraq icrası başa çatdırılmayan Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə İş
Planının 2.2.1-ci “IFAC-ın Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin tərcüməsi, redaktəsi və
tətbiqi” bəndinin icrası ilə əlaqədar sədrin müvafiq sərəncamı ilə işçi qrupu yaradılsın və
məsələ 2 (iki) həftə ərzində öz həllini tapsın;
5. Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbov və Maliyyə və təsərrüfat
idarəsinin rəisi V.Rəhimova tapşırılsın ki, Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının
2.2.3-cü “Kiçik və orta müəssisələrdə BAS-ın tətbiqinə dair təlimatın tərcüməsi” bəndinin
icrası ilə əlaqədar təkliflərini 2 (iki) həftə ərzində hazırlayıb təqdim etsinlər;
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6. Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri Q.Bayramova və Palata sədrinin elmi-metodik
məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2016-cı il 04 aprel tarixli məktubu və məcburi audit problemlərinin həlli ilə əlaqədar Tədbirlər
Planının hazırlanıb təqdim olunmasını təmin etsinlər;
7. Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova, Auditin hüquqi
təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi M.Abbasova, Kadr hazırlığı, akkreditasiya və
beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi S.Gülməmmədova, Maliyyə və təsərrüfat idarəsinin rəisi
V.Rəhimova tapşırılsın ki, 2016-cı ilin may ayının 2-ci yarısında Azərbaycanda auditin inkişafı
və təbliği ilə əlaqədar İTV-də “dəyirmi masa”nın təşkilini təmin etsinlər;
8. Palata sədrinin müşaviri F.Qarayevə və İT üzrə mütəxəssis İ.B.Zeynallıya tapşırılsın
ki, bu protokolun mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin etsinlər.
İclasın sonunda Auditorlar Palatasının sədri cənab Vahid Novruzov iclas iştirakçılarına öz
təşəkkürünü bildirdi.

İclasın sədri

Vahid Novruzov

İclasın katibi

Zərifə Şəhriyarlı

4

