Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının
2018-ci il 11 dekabr tarixli 306/1 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmişdir
Əlavə 1
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasında 2019-cu il üzrə keçiriləcək “dəyirmi masa”larda
müzakirəsi tövsiyə olunan məsələlərin qrafiki
Sıra
№-si
1.

“Dəyirmi masa”da müzakirə ediləcək məsələ

Məsul şəxslər

“Dəyirmi masa”nın
keçirilmə tarixi

İş planının 1.1.1 “Milli auditor təşkilatlarında fəaliyyət
göstərən icazəli auditorların minimal sayının qanunvericiliklə
təsbit olunmasına dair” bəndi

E.İbrahimov

Fevral

2.

İş planının 1.1.2 “Audit komitələrinin və daxili audit
qurumlarının fəaliyyətlərinin monitorinqinin təşkilinə dair”
bəndi

E.İbrahimov,
N.Talıbov,
M.Hüseynova

Aprel

3.

İş planının 1.1.3 “Mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlılığının
şəffaflığının təmin olunmasında auditorların məsuliyyətinin
artırılmasına və keyfiyyətsiz auditə görə ciddi sanksiyaların
tətbiqinin genişləndirilməsinə dair” bəndi

E.İbrahimov,
V.Rəhimov,
N.Talıbov

Mart

4.

İş planının 1.3 “Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları
tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinin vəziyyəti və onun
yaxşılaşdırılması yolları” bəndi
İş planının 1.5 “2019-cu ildə sərbəst auditor və auditor
təşkilatları tərəfindən aparılan auditlər zamanı aşkar olunmuş
nöqsan və çatışmazlıqlar və onların aradan qaldırılması
məqsədilə tövsiyələrin hazırlanması barədə” bəndi
Auditin vəzifələrinin yeni dövrün çağırışları ilə uzlaşdırılması
və auditin statusunun qanunvericiliklə yüksəldilməsinə dair

S.Gülməmmədov

Mart

S.Gülməmmədov

Avqust

S.Gülməmmədov
İşçi qrupu

Oktyabr

5.

6.

1

7.

8.

9.

10.

İş planının 1.1 “Audit qanunvericiliyinə dair normativ hüquqi
aktların layihələrinin hazırlanması və müzakirəsi barədə”
bəndi
İş planının 1.2.1 “İctimai əhəmiyyətli qurumlarda və publik
hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditi üzrə metodik
göstərişə dair” bəndi

E.İbrahimov
E.Qurbanov

İl ərzində

E.İbrahimov
N.Talıbov

Fevral

İş planının 1.2.3 “Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri
(iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı payları və qiymətli
kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitorinq
iştirakçılarına və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə
verilməsi Qaydası” ilə bağlı “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən
tətbiqinə dair Metodik tövsiyələrə” əlavələr edilməsi barədə
bəndi
İş planının 1.2.4 “Auditi aparılan təsərrüfat subyektinin yeni və
əvvəlki auditorlarının qarşılıqlı münasibət və hərəkətlərinə dair
metodik vəsait barədə” bəndi

M.Abbasov
E.İbrahimov
B.Məmmədli

May

S.Gülməmmədov
E.İbrahimov
V.Rəhimov

Aprel

11.

İş planının 1.11 “Nazirlər kabinetinin növbəti il üçün iş planına
dair təkliflər “ barədə bəndi

M.Abbasov
B.Məmmədli
E.Rzayev

Sentyabr

12.

İş planının 1.2.5 “Auditorlara əməli köməkliyin göstərilməsinə
dair proqramın hazırlanması barədə” bəndi
İş planının 1.2.6 “Auditorların ixtisasartırma kurslarının təşkili
üzrə yeni qaydalar barədə” bəndi
İş planının 1.2.7 «Audit komitələri haqqında» Auditorlar
Palatasının hazırladığı Əsasnamənin yenidən işlənməsi
barədə bəndi

S.Gülməmmədov
E.İbrahimov
E.Behbudova

May

13.
14.

15.
16.

İş planının 1.2.8 “Auditorların və auditor təşkilatlarının
müstəqillik qaydalarına dair” bəndi
İş planının 1.13 “Auditin innovativ inkişafının əsas
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Fevral

E.İbrahimov
N.Talıbov
M.Hüseynova

İyun

E.İbrahimov

İyul

Q.Əhmədov

Noyabr

istiqamətləri üzrə konsepsiyanın hazırlanması barədə” bəndi

İşçi qrupu

17.

İş planının 1.14 “Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsinə dair”
bəndi

N.Talıbov
E.İbrahimov

İyul

18.

İş planının 1.8 “Auditorun şəxsi kabineti” sisteminin təşkilinə
dair bəndi
İş planının 3.1 “Auditin keyfiyyətinə nəzarətə dair elektron
informasiya bazasının təşkili və tətbiqi barədə” bəndi
İş planının 3.4 “Auditor yoxlamalarının nəticələrinin səmərəli
və şəffaf yayılmasında yeni texnologiyaların tətbiqi barədə”
bəndi
İş planının 3.5 “Kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması
istiqamətində kompleks tədbirlər sisteminin xüsusi Yol Xəritəsi
çərçivəsində işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi
barədə” bəndi
İş planının 4.1 “2019-cu il üzrə auditorların ixtisasartırma
kurslarının tədris proqramının və qrafikinin layihəsinin
hazırlanması barədə” bəndi
İş planının 7.6 “Sahibkar-auditor” onlayn rejimli forum, çat və
digər əlaqələndirmə sistemlərinin yaradılması və onun
keyfiyyətli xidmət səviyyəsinin təmini edilməsinə dair bəndi
İş planının 8.9 “2020-ci il üçün Auditorlar Palatasının iş
planının hazırlanması barədə” bəndi

Q.Əhməov

II rüb

Q.Əhmədov
Y.Namazəliyev
S.Gülməmmədov
Q.Əhmədov

Fevral

19.
20.

21.

22.

23.

24.

I yarimil

Q.Əhmədov
İşçi qrupu

Il ərzində

E.Behbudova

Aprel

Q.Əhmədov
F.Qarayev
Z.Almazov
S.Gülməmmədov
Q.Bayramov
N.Talıbov
F.Qarayev

Sentyabr
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Noyabr

