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Bakı şəhəri               №319/1                                        24 aprel 2020-ci il 
 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci ilin I rübü üzrə  
fəaliyyətinin yekununa dair hesabat barədə 

 
Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş planının 8.7-ci və Palata Şurasının 19-cu 

“Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2020-ci il üzrə fəaliyyəti barədə rüblük 
hesabatların hazırlanması, onların təhlili və tövsiyələrin verilməsi” bəndlərinə əsasən 
Palatanın struktur bölmələri tərəfindən 2020-ci ilin I rübü üzrə fəaliyyətlərinin yekununa dair 
hazırlanmış və təqdim edilmiş hesabatların təhlilinə və verilmiş tövsiyələrə dair Aparatın 
rəhbəri Q.Bayramovun məruzəsini dinləyərək Auditorlar Palatasının Şurası 

 
                                                   QƏRARA ALIR: 
 
1. “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci ilin I rübü üzrə fəaliyyətinin 

yekununa dair hesabat” nəzərə alınsın və Auditorlar Palatasının fəaliyyəti qənaətbəxş hesab 
edilsin (hesabat əlavə olunur). 

2. Auditorlar Palatasının struktur bölmələri tərəfindən 2020-ci ilin I rübü üzrə iş planında 
nəzərdə tutulmuş aşağıdakı işlərin vaxtında yerinə yetirilməsi nəzərə alınsın: 

- “Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 2019-cu il üzrə illik hesabatlarının 
toplanması, təhlili və icmal-tövsiyələrin hazırlanması” (1.4; mart, V.Cavadov) 

-  “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin tətbiq edilməsi” (1.8, yanvar-fevral, Q.Əhmədov) 
- “Yeni fəaliyyətə başlayan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara əməli köməklik 

göstərilməsi“ (1.9, il ərzində, V.Cavadov) 
- “2019-cu ildə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları auditlərin 

keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal-təhlilin hazırlanması” (3.1, yanvar, 
Y.Namazəliyev) 

- “Daxil olmuş müraciət, ərizə və şikayətlər üzrə araşdırmaların aparılması” (3.3, il 
ərzində, M.Abbasov) 

- “Milli layihələrin, dövlət proqramlarının, Strategiyaların, fəaliyyət planlarının, 
fərmanların, sərəncamların, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Birinci vitse-
prezidentin tapşırıqlarının, tövsiyələrinin icrasının gedişi və nəticələri barədə məlumatların 
hazırlanması və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim edilməsi” 
(3.4, yanvar, M.Abbasov) 

- “Auditorlar Paqlatasında ödənişli kursların təşkil edilməsi” (4.6, müntəzəm, 
E.Behbudova) 



- “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə ACCA arsında imzalanmış 
Anlaşma Memorandumunda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi” (4.7, il ərzində, 
E.Behbudova) 

- “Audit üzrə mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində beynəlxalq və milli peşəkar 
qurumlarla və ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığın təşkili” (4.8, il ərzində, E.Behbudova) 

- "Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) və Avropa Mühasiblər və Auditorlar 
Federasiyasının (EFAA) üzvlük tələblərinin icrası ilə əlaqədar vəzifələrin yerinə yetirilməsinin 
təşkil edilməsi" (5.2, il ərzində, N.Talıbov, V.Rəhimov, F.Qarayev, F.Kamalova) 

- "Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası (IFAC) və Avropa Mühasiblər və Auditorlar 
Federasiyası (EFAA) ilə birgə işlərin aparılması" (5.4, il ərzində, , F.Qarayev, V.Rəhimov, 
F.Kamalova) 

- "Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair 
təlimatın nəşr etdirilməsi" (6.3, I rüb, Q.Bayramov) 

- “Palata üzrə elanların və məlumatların hazırlanmasının, yerləşdirilməsinin və 
yenilənməsinin təmin edilməsi” (6.4, il ərzində, S.Gülməmmədov M.Hüseynova) 

- “Azərbaycan Respublikasının dövlət internet media-xəbər saytlarının, gündəlik 
qəzetlərin və TV kanalların izlənilməsinin təmin edilməsi və Palatanın rəhbərliyinin 
məlumatlandırılması” (6.5, il ərzində, V.Cavadov, M.Hüseynova) 

- “Auditorlar Palatasının rəsmi internet səhifəsinin imkanlarının və funksiyalarının 
genişləndirilməsi vasitəsilə maarifləndirmə və məlumatlandırma, habelə interaktiv sorğuların 
aparılmasının təmin edilməsi" (6.8, İl ərzində, F.Qarayev, Q.Əhmədov, E.Behbudova, 
M.Hüseynova) 

- “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar haqqında məlumatların yenilənmasi və 
Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi” (7.1, yanvar, il ərzində, V.Cavadov) 

- “Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının, Palata sədrinin əmr və sərəncamlarının və 
digər sənədlərin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi (zəruri hallarda ingilis və rus 
dillərində)” (7.2, il ərzində, F.Qarayev, F.Kamalova) 

- ““Auditor xidməti” onlayn rejimli forum, interaktiv sual-cavab bölməsi, çat və digər 
əlaqələndirmə sistemlərinin tətbiq edilməsi” (7.5, I rüb, Q.Əhmədov, F.Qarayev) 

- “Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına 
dair 1 və 2 nömrəli illik hesabat formalarının hazırlanıb təqdim edilməsi” (8.1, 10 yanvaradək, 
M.Abbasov) 

- “Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2019-cu il üzrə iş fəaliyyətinin yekunlarına 
dair hesabatlarının hazırlanması” (8.2, yanvar, Struktur bölmələrin rəhbərləri) 

- “Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə fəaliyyətinin  nəticələrinə dair hesabatın 
hazırlanması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə çatdırılması” (8.3, mart, Q.Bayramov, 
S.Gülməmmədov, N.Talıbov, F.Qarayev, N.Quliyeva) 

- “Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və onun 
auditinin təşkili” (8.4, I rüb, V.Rəhimov) 

- “Auditorlar Palatasında daxili auditin həyata keçirilməsi” (8.5, İl ərzində (Hər ay hesabat 
təqdim edilməklə), N.Quliyeva) 

- “Palatanın və onun Şurasının iş planlarının, Palatanın iş planına əsasən tərtib edilmiş 
Plan-proqramların, Palata rəhbərliyinin əmrlərinin, sərəncamlarının və tapşırıqlarının 
Palatanın struktur bölmələri tərəfindən icra olunmasının  təşkili” (8.6, il ərzində, 
S.Gülməmmədov, N.Quliyeva) 

- “Auditorlar Palatasının Şurası yanında fəaliyyət göstərən komitələr ilə birgə fəaliyyətin 
həyata keçirilməsi” (8.9, il ərzində, Q.Bayramov). 
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3. Auditorlar Palatasının struktur bölmələri tərəfindən 2020-ci ilin I rübü üzrə iş planında, 
plan-proqramlarda, Palata Şurasının qərarlarında, Palata sədrinin əmr və sərəncamlarında 
nəzərdə tutulmuş aşağıdakı işlərin icrasının gecikdirilməsi məsul icraçıların nəzərinə  
çatdırılsın: 

- Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş planının 4.7-ci  
“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə ACCA arasında imzalanmış Anlaşma 
Memorandumunda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi” bəndinin icrasına dair Plan-
Proqramın: 3-cü “Birgə ixtisas təlimlərinin keçirilməsinə dair ACCA ilə danışıqların aparılması 
və zəruri razılaşmaların əldə edilməsi” (fevral-mart, E.Behbudova); 

- Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 28 dekabr tarixli 316/7 nömrəli qərarının 3-cü 
“Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinə (V.Cavadov) tapşırılsın ki, bir ay müddətində 
auditor xidməti müqaviləsinin bağlanılmasına dair Auditorlar Palatasının məlumatlandırılması 
qaydasına riyaət etməyən auditor təşkilatlarının rəhbərlərindən və sərbəst auditorlardan 
izahat alınsın” bəndinin icrası; 

- Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 28 dekabr tarixli 316/8 nömrəli qərarının 6-cı 
“Maliyyə və təşkilati-texniki təminat idarəsinin rəisi V.Rəhimova və Palatanın Şurası yanında 
Şəffaflığın təminatı, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitənin sədri 
Ü.Fətiyevə tapşırılsın ki, 1 ay müddətində qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla 
Palatanın üzvləri tərəfindən ödəniləcək üzvlük haqqı məbləğinin hesablanması üzrə təkliflərini 
hazırlayıb təqdim etsinlər” bəndinin icrası; 

4. Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin rəhbərlərinə (S.Gülməmmədov, 
Q.Bayramov, F.Qarayev, M.Abbasov, V.Rəhimov, V.Cavadov, Q.Əhmədov, Y.Namazəliyev, 
F.Kamalova, E.Behbudova, M.Hüseynova) tapşırılsın ki, Palatanın 2020-ci il üzrə iş planının  
I rübündə və müvafiq olaraq tərtib edilmiş plan-proqramlarda nəzərdə tutulmuş yerinə 
yetirilməyən və icrası davam etdirilən işlərin icrasını təmin etsinlər.  

5. Bu qərarın və “Auditorlar Palatasının 2020-ci ilin I rübü üzrə iş fəaliyyətinin yekununa 
dair hesabat”ın mətnlərinin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 

 
 
 

            Palatanın sədri                       Vahid Novruzov 
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