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14 aprel 2015-ci il

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının
2014-cü il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat barədə
Azərbaycan Respublikası Pzezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökümətin təşviqinə dair 20122015-ci illər üçün Milli Faliyyət Planı”nı və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə
dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nı rəhbər tutaraq, “Auditor
xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, “Azərbaycan
Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamə”yə müvafiq olaraq ölkə
iqtisadiyyatında şəffaflığın artırılması, müstəqil maliyyə nəzaritinin
gücləndirilməsi, bununla əlaqadar olaraq auditor xidmətinin inkişafı və
təkmilləşdirilməsi, auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, auditor
kadrlarının hazırlanması və ixtisasartırılması, beynəlxalq audit standartlarının və
qabaqcıl xarici təcrübənin öyrənilməsi və tətbiq olunması istiqamətləri üzrə
zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək, Auditorlar Palatasının 20152017-ci illər üzrə iş planının və Palata Şurasının 2015-ci il üzrə iş planının “Auditorlar Palatasının 2014-cü il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatın
hazırlanması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə çatdırılması” barədə 9.3-cü və
37-ci müvafiq bəndlərinin icrası ilə əlaqadar işçi qrupu (Q.Bayramov,
F.Qarayev, N.Talıbov, S.Gülməmmədov) tərəfindən Palata Şurasının 2012-ci il
18 dekabr tarixli 238/7 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə illik hesabatın və məruzənin strukturu,
hazırlanması və nəşri haqqında Təlimat”a uyğun olaraq hazırlanmış Azərbaycan
Respublikası Auditorlar Palatasının 2014-cü il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına
dair hesabatın layihəsini müzakirə edərək və bu məsələyə dair Şura üzvlərinin
təkliflərini nəzərə alaraq, Auditorlar Palatasının Şurası
QƏRARA ALIR:
1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2014-cü il üzrə
fəaliyyətinin yekunlarına dair hazırlanmış hesabat təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə iş planının 1.1-ci
“Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasında
(2012-2020-ci illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası” (V.Novruzov,
Q.Bayramov, N.Talıbov, işçi qrupu), 1.2.1-ci və 1.2.2-ci “Auditor fəaliyyəti
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haqqında” qanunun təkmilləşdirilməsinə dair layihənin hazırlanması və
müzakirəsi (V.Novruzov, işçi qrupu), 1.5-ci “Auditor xidməti ilə əlaqədar
təlimatlar, tövsiyələr və metodik göstərişlərin hazırlanması” (N.Talıbov,
müvafiq struktur bölmələr), 1.6-cı “Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik
davranış qaydalarına riayət olunması vəziyyəti barədə illik hesabatın
hazırlanması” (M.Abbasov, Auditorların Peşə Etikası Komitəsi), 1.7-ci “Sərbəst
auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən təqdim edilən hesabatların elektron
qaydada qəbul olunmasının təşkili” (N.Talıbov, R.Cəfərli), 1.8-ci və 1.10-cu
“Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2013-cü ilin yekunu və
2014-cü ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş illik hesabatlara dair icmalın
hazırlanması” (R.Cəfərli), 1.9-cu və 1.11-ci “Sərbəst auditorlar və auditor
təşkilatları tərəfindən 2013-cü ilin yekunu və 2014-cü ilin I yarımilliyi üzrə
təqdim edilmiş illik hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması”
(N.Talıbov, R.Cəfərli), 1.13-cü “Auditor xidmətinin aktual problemləri üzrə
keçirilmiş sosioloji sorğunun nəticələrinin təhlili və tövsiyələrin hazırlanması”
(S.Gülməmmədov, N.Talıbov), 1.14-cü “Audit sahəsində qabaqcıl təcrübənin
öyrənilməsi və tətbiqi” (Q.Bayramov, müvafiq struktur bölmələr, komitələr),
1.15-ci “Yoxlamaların risk qiymətləndirilməsi sistemi əsasında təyin edilməsi”
(M.Abbasov), 3.3-cü “Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların maliyyətəsərrüfat fəaliyyətlərinin yoxlanılması və aparılmış yoxlamalara dair icmalın
hazırlanması” (M.Abbasov), 3.4-cü “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının qərarına
əsasən (sifarişi ilə) auditor yoxlamalarının həyata keçirilməsi” (M.Abbasov),
3.6-cı “Təsərrüfat subyektlərində aparılan auditlərin vahid məlumat reyestrinin
aparılması” (R.Cəfərli, N.Talıbov), 4.1-ci “2014-cü il üzrə auditorların
ixtisasartırma
kursunun tədris proqramının və qrafikinin hazırlanması”
(S.Gülməmmədov, ixtisasartırma komissiyası), 4.2-ci “Auditor adı almaq üçün
imtahanların təşkili” (S.Gülməmmədov, imtahan komissiyası), 4.3-cü
“Auditorların ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi” (S.Gülməmmədov,
ixtisasartırma komissiyası), 4.4-cü “auditor təşkilatlarının əməkdaşları
(assisentlər, mütəxəssislər) üçün ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi”
(S.Gülməmmədov, ixtisasartırma komissiyası), 4.5-ci “Daxili audit kurslarının
keçirilməsi” (S.Gülməmmmədov, N.Talıbov, V.Rəhimov, ixtisasartırma
komitəsi), 5.2-ci “Beynəlxalq audit və mühasibat qurumları tərəfindən təşkil
olunacaq konfranslarda, forumlarda, simpoziumlarda və digər tədbirlərdə Palata
təmsilçilərinin iştirakının təmin edilməsi” (Rəhbərlik, S.Gülməmmədov,
V.Rəhimov), 5.3-cü “ Auditorlar Palatasının üzv olduğu beynəlxalq peşəkar
qurumlarla müvafiq işlərin aparılması ” (Rəhbərlik, N.Talıbov, V.Rəhimov),
5.4-cü “ Müvafiq əməkdaşlıq sazişlərinə əsasən tərəfdaşlarla birgə tədbirlərin
həyata keçirilməsi” (S.Gülməmmədov, V.Rəhimov, müvafiq struktur bölmələr),
5.5-ci “ İFAC, EFAA və digər beynəlxalq qurumların keçirildiyi sorğularda
iştirak edilməsi” ( N.Talıbov, komitələr, müvafiq struktur bölmələr), 6.2.1-ci “
Audit xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2012-2020-ci illər) əsas istiqamətləri”
mövzusunda “dəyirmi masa” (Rəhbərlik, N.Talıbov, S.Gülməmmədov), 6.2.2-ci
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“Məcburi auditdən yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi”
mövzusunda“dəyirmi masa” (Q.Bayramov, M.Abbasov, N.Talıbov), 6.2.3-cü
“Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət
olunması vəziyyəti barədə illik hesabata dair Təlimatın tətbiqi ilə əlaqədar
seminar” (M.Abbasov, Y.Salayev), 6.2.4-cü “Auditor xidmətində informasiya
texnologiyalarının tətbiqi və elektron audit sisteminin yaradılması” mövzusunda
“dəyirmi masa” (N.Talıbov, İ.Bayramov), 6.2.5-ci “Təsərrüfat subyektlərində
aparılan auditlərin vahid məlumat reyestrinin aparılması mövzusunda seminar”
(N.Talıbov), 6.2.6-cı “Auditor xidmətinin aktual problemləri üzrə keçirilmiş
sosioloji sorğu mövzusunda seminar” (S.Gülməmmədov), 6.2.7-ci “Müasir
şəraitdə auditin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”
mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans (Rəhbərlik, S.Gülməmmədov,
təşkilat komitəsi), 6.3.1-ci “Auditin inkişafı və mövcud problemləri barədə
KİV-də materialların verilməsi və müzakirələrin keçirilməsi” (Q.Bayramov,
S.Gülməmmədov, müvafiq struktur bölmələr), 6.3.2-ci “Auditə dair reklam
xarakterli materialların KİV-də yerləşdirilməsi” (Q.Bayramov, V.Rəhimov,
N.İsmayılov), 6.3.3-cü “ Auditorlar Palatasının öz fəaliyyəti barədə mətbuat
konfranslarının və ictimaiyyətlə birbaşa ünsiyyət formasında tədbirlərin
keçirilməsi ” (Rəhbərlik, işçi qrupu), 7.1-ci “İFAC, EFAA və digər beynəlxalq
qurumların yeniliklərinin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi ”
(N.Talibov, Metodik Komitə, R.Ələkbərov), 7.2-ci “Sərbəst auditorların və
auditor təşkilatlarının hesabatlarına dair 2013-cü il üzrə informasiya bazasının
hazırlanması” (R.Cəfərli), 7.3-cü “Auditorlar Palatasının internet səhifəsinin
təkmilləşdirilməsi və onun fasiləsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi” (Q.Bayramov,
R.Ələkbərov, müşavirlər, V.Rəhimov, struktur bölmələr), 7.4-cü “Auditorlar
Palatasının internet səhifəsində interaktiv sorğuların aparılması” (N.Talıbov,
S.Gülməmmədov, R.Ələkbərov), 7.5-ci “Auditorlar Palatasının üzvləri olan
auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar haqqında məlumatların yeniləşdirilməsi
və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi” (R.Ələkbərov), 8.1-ci
“Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2013-cü il üzrə iş fəaliyyətinin
yekununa dair hesabatların hazırlanması” (Q.Bayramov, N.Talıbov, struktur
bölmələr), 8.3-cü “Auditorlar Palatasının 2013-cü il üzrə fəaliyyətinin
nəticələrinə dair hesabatın hazırlanması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə
çatdırılması” (Q.Bayramov, işçi qrupu), 8.4-cü “Auditorlar Palatasının 2013-cü
ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatın hazırlanması və
onun auditinin aparılması” (V.Rəhimov), 8.6-cı “Auditorlar Palatasında daxili
nəzarətin həyata keçirilməsi” (Q.Bayramov), 8.7-ci “Auditor xidmətinin aktual
problemləri üzrə sosioloji sorğunun keçirilməsi proqramının təkmilləşdirilməsi
” (S.Gülməmmədov), 8.8-ci “2014-cü ildə auditor xidmətinin aktual problemləri
üzrə sosialoji sorğunun keçirilməsi” (S.Gülməmmədov), 8.10-cu “Struktur
bölmələrin 2014-cü il üzrə fəaliyyəti barədə rüblük hesabatların hazırlanması,
onların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması” (Struktur bölmələr, Q.Bayramov,
N.Talıbov), 8.11-ci “Struktur bölmələrin 2014-cü il üzrə fəaliyyəti barədə
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hesabatların müzakirəsi” (Rəhbərlik, xüsusi komissiyalar), 8.12-ci “2015-2017ci illər üçün Auditorlar Palatasının iş planının hazırlanması” (Q.Bayramov,
N.Talıbov, struktur bölmələr) və sair müvafiq bəndlərində nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətlə icra olunması müsbət qiymətləndirilsin.
3. Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə iş planının aşağıda
göstərilən müvafiq bəndlərində qeyd olunmuş işlərin yerinə yetirilmədiyi
məsul icraçıların nəzərinə çatdırılsın:
3.1. IFAC-ın 1 N-li Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələblərinə (SMO) müvafiq
olaraq təsdiq edilmiş plana əsasən auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə
yoxlamaların aparılması və yoxlamalara dair icmalın hazırlanması (İl ərzində,
dekabr 2014, İ.Bayramov, M.Abbasov, Keyfiyyətə Nəzarət Komitəsi);
5.6.2. Ərəb ölkələrinin audit və mühasibat qurumları ilə əməkdaşlığa dair
saziş və memorandumların hazırlanması və imzalanması (Rəhbərlik,
S.Gülməmmədov);
6.1.4. “Audit üzrə 100 sual və cavab” sorğu kitabının nəşri (Sentyabr 2014,
N.Talıbov);
6.1.5. “Daxili audit” kitabının yeni nəşri (2014, Müəlliflər qrupu);
6.2.8. Auditor xidmətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınmasına
dair təlimatın tətbiqi üzrə treninqlərin təşkili (Oktyabr 2014-cü il, M.Abbasov,
Y.Namazəliyev);
6.2.10. Beynəlxalq audit standartlarının 2013-cü il üzrə versiyasının
tətbiqinə dair seminar (Dekabr 2014-cü il, N.Talıbov, S.Gülməmmədov);
6.2.11. Audit qanunvericiliyində yeniliklər barədə seminar (İl ərzində C.
Axundov).
4. Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə iş planının aşağıda
göstərilən müvafiq bəndlərində nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilməsinin
gecikdirilməsi məsul icraçıların nəzərinə çatdırılsın və onlardan həmin işlərin
mümkün qədər qısa vaxt ərzində başa çatdırılması tələb edilsin:
1.16. Məcburi auditdən yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə
bağlı tədbirlərin görülməsi (2014, Q.Bayramov, N.Talıbov, M.Abbasov,
S.Gülməmmədov, R.Cəfərli);
2.1.1. Beynəlxalq audit standartlarının 2013-cü il üzrə versiyasının
tərcüməsi (2014, N.Talıbov, V.Rəhimov, işçi qrupu);
2.1.3. IFAC-ın Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin tərcüməsi (2014,
N.Talıbov, V.Rəhimov, Auditorların Peşə Etikası Komitəsi, İşçi qrupu);
2.1.4. Kiçik və orta müəssisələrdə BAS-ın tətbiqinə dair təlimatın
tərcüməsi (2014-2015-ci illər, N.Talıbov, V.Rəhimov, Metodik komissiya, işçi
qrupu);
6.1.1. IFAC-ın Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin nəşri (2014,
Redaksiya heyəti);
6.1.2. Beynəlxalq audit standartlarının 2013-cü il üzrə versiyasının nəşri
(2014, Redaksiya heyəti).
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5. Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin rəhbərlərinə və məsul
icraçılara (Q.Bayramov, F.Qarayev, N.Talıbov, S.Gülməmmədov, M.Abbasov,
V.Rəhimov, R.Cəfərli, R.Ələkbərov) və Komitə rəhbərlərinə (İ.Bayramov,
Y.Salayev, F.Mustafayev, A.Qurbanov, E.İbrahimov, N.Abbaslı, A.Musayev,
E.Əliyev, A.Əliyev, L.Bayramova, Z.Hüseynov, F.Əliyev, İ.Əliyev) tapşırılsın
ki, 2015-ci il üzrə iş planlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin vaxtında və
keyfiyyətlə icra olunmasını təmin etsinlər.
6. Aparatın rəhbəri Q.Bayramova, sədrin müşaviri F.Qarayevə, sədrin elmimetodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova, Kadr hazırlığı, akkreditasiya və
beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi S.Gülməmmədova və Maliyyə və təsərrüfat
idarəsinin rəisi V.Rəhimova tapşırılsın:
- “Auditorlar Palatasının 2014-cü il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair
hesabat”ın icmalının Şura üzvləri tərəfindən edilən təkliflər nəzərə alınmaqla
nəşr olunması və aidiyyəti qurumlara təqdim olunmasını təmin etsinlər;
- “Auditorlar Palatasının 2014-cü il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair
hesabat”ın icmalının ingilis və rus dillərində tərcüməsinin hazırlanıb rəhbərliyə
təqdim olunmasını təmin etsinlər.
7. Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri Q.Bayramova, sədrin müşaviri
F.Qarayevə, sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova və Kadr
hazırlığı,
akkreditasiya
və
beynəlxalq
əlaqələr
idarəsinin
rəisi
S.Gülməmmədova tapşırılsın ki, Auditorlar Palatasının 2014-cü il üzrə
fəaliyyətinin yekunlarını əks etdirən hesabatın icmalının Palatanın internet
səhifəsində yerləşdirilməsini və həmin icmalın “İqtisadiyyat” qəzetində və digər
KİV-də dərc etdirilməsini təmin etsinlər.

ŞURANIN SƏDRİ

V.NOVRUZOV
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