
                              AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

                            AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

                                                   QƏRARI 

 

Bakı şəhəri                                №327/2                                      29 dekabr 2020-ci il 

 

“Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) təqdim edilmiş fəaliyyət planının 

icrası ilə əlaqədar məlumat barədə 

 

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) üzvlük tələblərinin və Azərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş planının 5.1-ci “Beynəlxalq 

Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) təqdim edilmiş fəaliyyət planının icrası ilə əlaqədar 

məlumatların hazırlanması və göndərilməsi” bəndinin icrası ilə əlaqədar Palata sədrinin 

elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbov tərəfindən hazırlanmış “Auditorlar 

Palatasının Fəaliyyət Planının (2020-2021)” layihəsini müzakirə edərək Auditorlar 

Palatasının Şurası 

 

                                             QƏRARA ALIR: 

 

1. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) üzvlük tələblərinin icrasını təmin 

etmək məqsədilə hazırlanmış və həmin quruma təqdim edilmiş “Auditorlar Palatasının 

Fəaliyyət Planı (2020-2021)” bəyənilsin (əlavə olunur). 

2. Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşavirinə (N.Talıbova), sədrin müşavirinə 

(F.Qarayev) və Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinə (V.Rəhimov) tapşırılsın ki, 

Fəaliyyət Planı ilə bağlı müvafiq üzvlük tələblərinə uyğun olaraq dəyişiklik, əlavə və 

təkmilləşdirmə işlərinin müntəzəm olaraq aparılması və Beynəlxalq Mühasiblər 

Federasiyasına (IFAC) təqdim edilməsi təmin edilsin. 

3. Sədrin müşavirinə (F.Qarayev) və Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinə 

(V.Rəhimov) tapşırılsın ki, təqdim edilmiş “Auditorlar Palatasının Fəaliyyət Planının (2020-

2021)” IFAC tərəfindən bəyənilərək bu qurumun internet səhifəsində dərc etdirildikdən 

sonra azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi 

təmin edilsin. 

4. Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşavirinə (N.Talıbov), Maliyyə təminatı və 

xarici əlaqələr idarəsinə (V.Rəhimov) tapşırılsın ki, 2021-ci ilin I rübü ərzində “Auditorlar 

Palatasının Fəaliyyət Planına (2020-2021)” dair auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin və 

sərbəst auditorların iştirakı ilə vebinarın keçirilməsi təmin edilsin.  

5. Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinə (V.Rəhimov) tapşırılsın ki, Auditorlar 

Palatası tərəfindən tərcümə edilərək nəşr etdirilmiş Beynəlxalq Mühasiblər 

Federasiyasının (IFAC) təsdiq etdiyi Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin 

(Beynəlxalq Müstəqillik Standartları ilə birlikdə) 2018-ci il versiyasının 20 nüsxədə 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsi təmin edilsin.  

6. Bu qərarın və “Fəaliyyət Planının (2020-2021)” mətnlərinin Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 

 

 
 

             Şuranın sədri                                                   Vahid Novruzov 


