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                                 AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

                                                         QƏRARI 

 

Bakı şəhəri               №328/1                                       23 fevral 2021-ci il 

 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə fəaliyyətinin 

yekunlarına dair hesabat barədə 

 

Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 8.2-ci “Auditorlar Palatasının struktur 

bölmələrinin 2020-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabatlarının hazırlanması” və 8.4-

cü “Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatın 

hazırlanması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə çatdırılması” bəndlərinə müvafiq olaraq 

hazırlanmış “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə fəaliyyətinin 

yekunlarına dair hesabat”ı və bu hesabata dair Palatanın icraçı direktoru S.Gülməmmədovun 

təqdimatını müzakirə edərək Auditorlar Palatasının Şurası 

 

                                                 QƏRARA ALIR: 

 

1. “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə fəaliyyətinin 

yekunlarına dair hazırlanmış hesabat” bəyənilsin (əlavə olunur) və Palatanın fəaliyyəti yüksək 

qiymətləndirilsin. 

2. Auditorlar Palatasının struktur bölmələri tərəfindən hesabat ili ərzində 2020-ci il üzrə 

iş planında nəzərdə tutulan 60-dan çox, o cümlədən “Azərbaycan Respublikasında auditor 

fəaliyyətinin inkişaf konsepsiyası”nın (2021-2030-cu illər üzrə) hazırlanması, “Auditorun şəxsi 

kabineti” sisteminin istifadəyə verilməsi, “Auditorların müstəqillik qaydaları”nın tərcüməsi və 

nəşri, “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 materiallar Toplusu”nun (2010-2020-

ci illər) hazırlanması və nəşri, Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) üzvlük 

tələblərinə (SMO) uyğun olaraq hazırlanmış Auditorlar Palatasının 2021-2024-cü illər üzrə 

Fəaliyyət Planının hazırlanması, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə 2020-ci il 24 noyabr tarixində “Qələbəyə aparan 

yol: iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir” mövzusunda onlayn elmi-praktik 

konfransın keçirilməsi, Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının 

tətbiqinə dair Təlimatın 2018-ci il versiyasının tərcüməsi və nəşr etdirilməsi, auditor fəaliyyəti 

ilə əlaqədar, o cümlədən Palata üzrə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planına uyğun olaraq 

pandemiya dövründə auditin aparılması və onun keyfiyyətinə nəzarətə dair bir sıra təlimatlar, 

tövsiyələr və metodik göstərişlərin hazırlanması, distant qaydada vebinarların, kursların və 

sair tədbirlərin həyata keçirilməsi müsbət hal kimi dəyərləndirilsin. 
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3. Auditorlar Palatasının rəhbərliyinə (S.Gülməmmədov, Q.Bayramov, F.Qarayev, 

N.Talıbov, Y.Namazəliyev, N.Quliyeva) və struktur bölmələrinin rəhbərlərinə (V.Rəhimov, 

E.İbrahimov, V.Cavadov, Q.Əhmədov, E.Behbudova) tapşırılsın ki, Auditorlar Palatasının 

2021-ci il üzrə iş planında nəzərdə tutulan tədbirlərin vaxtında və yüksək keyfiyyətlə həyata 

keçirilməsini təmin etsinlər. 

4. 2020-ci il üzrə hesabatın hazırlanmasına məsul olan icraçılara (S.Gülməmmədov, 

Q.Bayramov, N.Talıbov, F.Qarayev, N.Quliyeva) tapşırılsın ki, cari ilin 15 mart tarixinədək 

“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair 

hesabat”ın icmalının hazırlanıb Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına və 

digər aidiyyatı qurumlara göndərilməsi təmin edilsin. 

5. Palata sədrinin müşaviri F.Qarayevə və Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinə 

(V.Rəhimov, F.Kamalova) tapşırılsın ki: 

5.1. İki həftə müddətində Auditorlar Palatasının icraçı direktoru S.Gülməmmədov 

tərəfindən 2020-ci ilin yekunlarına dair hesabat üzrə hazırlanmış təqdimatın ingilis və rus 

dillərinə tərcümə olunmaqla Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin;  

5.2. Cari ilin 01 may tarixinədək “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-

ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat”ın icmalının azərbaycan, ingilis və rus 

dillərində Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi və Auditorlar Palatasının həqiqi üzvü 

olduğu Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) və Avropa Mühasiblər və Auditorlar 

Federasiyasına (EFAA) göndərilməsi təmin edilsin. 

6. Auditorlar Palatasının rəhbərliyi tərəfindən “Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatasının 2020-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat”ın icmalının ictimaiyyətə 

açıqlanması məqsədilə KİV-də məqalə və şərhlərin dərc etdirilməsi məqsədəmüvafiq hesab 

edilsin. 

7. Bu qərarın mətni və Auditorlar Palatasının 2020-ci ilin yekunlarına dair hazırlanmış 

təqdimat Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilsin. 

 

 

              Şuranın sədri                       Vahid Novruzov  

 

 


