Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası
Şurasının 2018-ci il 27 dekabr tarixli 307/1
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLAR PALATASININ 2019-cu il üzrə

İŞ PLANI

Sıra
№-si

Tədbirin adı

Hansı sənədə
əsasən hazırlanır

İcra
müddəti

Məsul
İcraçılar

Fevral

E.İbrahimov
E.İbrahimov,
N.Talıbov,
M.Hüseynova
E.İbrahimov,
V.Rəhimov,
N.Talıbov

I. AUDİTİN TƏŞKİLİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ
1.1
1.1.1

Audit qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi aktların layihələrinin
hazırlanması:
Milli auditor təşkilatlarında fəaliyyət göstərən icazəli auditorların
minimal sayının qanunvericiliklə təsbit olunmasına dair

Konsepsiya

1.1.2

Audit komitələrinin və daxili audit qurumlarının fəaliyyətlərinin
monitorinqinin təşkilinə dair

Aprel

1.1.3

Mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlılığının şəffaflığının təmin
olunmasında auditorların məsuliyyətinin artırılmasına və
keyfiyyətsiz auditə görə ciddi sanksiyaların tətbiqinin
genişləndirilməsinə dair
İctimai əhəmiyyətli qurumlarda və publik hüquqi şəxslərdə maliyyə
hesabatlarının auditini aparan auditor təşkilatlarına və sərbəst
auditorlara qarşı xüsusi tələblərin hazırlanması
Auditor fəaliyyəti ilə əlaqədar təlimatlar, tövsiyələr və metodik
göstərişlərin hazırlanması:

Mart

1.1.4

1.2

1.2.1

Publik hüquqi şəxslərdə maliyyə hesabatlarının auditi üzrə metodik
göstərişin hazırlanması

1.2.2

2018-ci il üzrə maliyyə (mühasibat) hesabatlarının auditinin
aparılmasına dair tövsiyələrin hazırlanması və auditor təşkilatları və
sərbəst auditorlara çatdırılması
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Yanvar

E.İbrahimov,
N.Talıbov

Fevral

N.Talıbov

Yanvar

S.Gülməmmədov

Konsepsiya* və
Auditə dair
qanunvericilik aktları

Qeyd

1.2.3

1.2.4

“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
Auditi aparılan təsərrüfat subyektinin yeni və əvvəlki auditorlarının
qarşılıqlı münasibət və hərəkətlərinə dair metodik vəsaitin
hazırlanması

1.2.5

Yeni fəaliyyətə başlayan auditorlara əməli köməkliyin
göstərilməsinə dair proqramın hazırlanması

1.2.6

Auditorların ixtisasartırma kurslarının təşkili üzrə yeni qaydaların
hazırlanması
«Audit komitələri haqqında» Əsasnamənin yenidən işlənməsi

1.2.7

1.2.8
1.2.9

May

M.Abbasov,
B.Məmmədli,
E.İbrahimov

Aprel

S.Gülməmmədov,
E.İbrahimov,
V.Rəhimov
S.Gülməmmədov,
E.İbrahimov
E.Behbudova

May
Fevral
İyun

Auditorların və auditor təşkilatlarının müstəqillik qaydalarının
hazırlanması
2018-ci il üzrə öz fəaliyyətlərinə dair hesabatların auditor təşkilatları
və sərbəst auditorlar tərəfindən Auditorlar Palatasına təqdim
edilməsi barədə müraciətin hazırlanması

İyul

N.Talıbov,
E.İbrahimov,
M.Hüseynova
E.İbrahimov

Yanvar

S.Gülməmmədov

1.3

Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 2018-ci il üzrə illik
Auditə dair
hesabatlarının
toplanması,
təhlili
və
icmal-tövsiyələrin qanunvericilik aktları
hazırlanması

Mart

S.Gülməmmədov

1.4

2018-ci ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst
Konsepsiya*
auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi
Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 2019-cu il üzrə I
Auditə dair
yarımillik hesabatlarının toplanması, təhlili və icmal-tövsiyələrin qanunvericilik aktları

Aprel

N.Talıbov

Avqust

S.Gülməmmədov

1.5

2

1.6
1.7

hazırlanması
Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə audit yoxlamalarının
Auditə dair
aparılması
qanunvericilik aktları
Fond birjasında qeydiyyatdan keçən şirkətlərin 2016-2018-ci illər
üzrə fəaliyyətlərinin monitorinqinin aparılması

1.8

Auditorun şəxsi kabineti sisteminin yaradılması

1.9

Yeni fəaliyyətə başlayan auditor təşkilatlarına
auditorlara əməli köməklik göstərilməsi

İl ərzində
Mart
II rüb

Q.Əhmədov

Auditə dair
qanunvericilik aktları
Auditə dair
2018-ci il üzrə auditdən keçməyən məcburi audit subyektlərinin
qanunvericilik
müəyyən edilməsi və təsnifləşdirilməsi
aktları

İl ərzində

S.Gülməmmədov

Avqust

S.Gülməmmədov

1.11

Nazirlər Kabinetinin növbəti il üçün iş planına dair təkliflərin
verilməsi

Sentyabr

M.Abbasov,
B.Məmmədli,
E.Rzayev

1.12

Tənzimləyici təsirin təhlilinə dair illik planın hazırlanması və
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim
olunması

Aprel

M.Abbasov,
B.Məmmədli,
E.Rzayev

1.13

Auditin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri üzrə konsepsiyanın
hazırlanması

Noyabr

Q.Əhmədov,
İşçi qrupu

1.10

və

M.Abbasov,
B.Məmmədli
N.Talıbov,
Q.Əhmədov

sərbəst

Azərbaycan
Respublikasının
Nazirlər Kabinetinin
12 oktyabr 2017-ci il
tarixli 676s nömrəli
sərəncamı
“Tənzimləyici təsirin
təhlili Qaydası”nın
təsdiq edilməsi
haqqında
Azərbaycan
Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2 noyabr 2016-cı il
tarixli 432 nömrəli
Qərarı
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1.14

Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsinin hazırlanması

1.15

Auditlə bağlı yeni qəbul olunmuş qanunlar və normativ hüquqi
aktlar üzrə açıqlamaların hazırlanması və Palatanın üzvlərinə
çatdırılması
Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrlə, audit komitələri
və daxili audit qurumları ilə əlaqələrin qurulması və birgə tədbirlərin
həyata keçirilməsi

İl ərzində
İl ərzində

M.Hüseynova

P/p

2018-ci ildə auditor xidməti bazarının öyrənilməsinə dair keçirilmiş
Auditə dair
sosioloji sorğunun nəticələrindən irəli gələn problemlərin həlli ilə qanunvericilik aktları
bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi

İl ərzində

E.Behbudova,
İşçi qrupu

P/p

E.İbrahimov,
Redaksiya heyəti
E.İbrahimov,
Redaksiya heyəti

P/p

1.16

1.17

İyul

N.Talıbov,
E.İbrahimov
E.İbrahimov,
F.Qarayev

II. BEYNƏLXALQ AUDİT STANDARTLARININ TƏTBİQİ
2.1
2.2

Beynəlxalq Audit Standartlarının 2017-ci il versiyasının II cildinin
tərcüməsi və redaktəsi
Kiçik və orta müəssisələr üçün Beynəlxalq Audit Standartlarının
tərcüməsi və redaktəsi

İl ərzində
İyun

III. KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT, ETİKA VƏ ŞƏFFAFLIĞIN TƏMİNATI
Auditin keyfiyyətinə nəzarətə, onun nəticələrinə dair icmalın
hazırlanması və açıqlanması üzrə elektron informasiya bazasının
təşkili və tətbiqi

Audit qanunvericiliyi
və Beynəlxalq
Mühasiblər
Federasiyasının
üzvlük tələbləri

3.2

Daxil olmuş müraciət, ərizə və şikayətlər üzrə araşdırmaların
aparılması

Palata rəhbərliyinin
göstərişinə əsasən

İl ərzində

3.3

Korrupsiyaya qarşı mübarizə, açıq hökumətin təşviqi və yaxşı

Azərbaycan

Oktyabr

3.1

4

Fevral
(hər rüb
hesabat
təqdim
edilməklə)

Q.Əhmədov,
Y.Namazəliyev

M.Abbasov,
E.İbrahimov,
B.Məmmədli,
E.Rzayev
M.Abbasov,

P/p

idarəçilik sahəsində həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumatların
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim edilməsi

Respublikası
Prezidentinin
Administrasiyası
Rəhbərinin 2017-ci
il tarixli 20 sentyabr
2/799 nömrəli
məktubu

B.Məmmədli,
E.Rzayev

3.4

Maliyyə hesabatlarının auditinin nəticələrinin toplanmasında və
şəffaf yayılmasında informasiya texnologiyalarının tətbiqi

I yarımil

S.Gülməmmədov,
Q.Əhmədov

P/p

3.5

Kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması istiqamətində kompleks
tədbirlər sisteminin Yol Xəritəsi çərçivəsində işlənib hazırlanması

İl ərzində

Q.Əhmədov,
İşçi qrupu

P/p

Aprel

E.Behbudova

IV. KADR HAZIRLIĞI
4.1

2019-cu il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris
Auditə dair
proqramının və qrafikinin layihəsinin hazırlanması
qanunvericilik aktları

4.2

Auditorların ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi

4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

Auditə dair
Sentyabrqanunvericilik aktları oktyabr
Auditor adı almaq üçün imtahanların proqramının beynəlxalq
Fevral
standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi
Auditor adı almaq üçün imtahanların təşkili
Auditə dair
İl ərzində
qanunvericilik aktları
Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına dair ixtisasartırma
Auditə dair
İl ərzində
kurslarının keçirilməsi
qanunvericilik aktları

E.Behbudova

Auditor təşkilatlarının əməkdaşları (assistentlər, mütəxəssislər)
Auditə dair
üçün ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi
qanunvericilik aktları
Auditorlar Palatasında ödənişli kursların təşkili

E.Behbudova
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İyunnoyabr
Müntəzə
m

E.Behbudova
E.Behbudova
E.Behbudova

E.Behbudova

4.8
4.9

Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlər üçün proqram və tədris
materiallarının hazırlanması
Keyfiyyətə nəzarət üzrə müfəttişlərin ixtisasartırmalarının təşkili

Tövsiyələr

I rüb

E.Behbudova

Aprel

E.Behbudova,
Y.Namazəliyev

İl ərzində

N.Talıbov,
V.Rəhimov,
F.Qarayev,
Q.Əhmədov,
F.Kamalova
F.Qarayev,
F.Kamalova,
V.Rəhimov
N.Talıbov,
V.Rəhimov,
F.Qarayev,
Q.Əhmədov,
F.Kamalova

V. BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR
5.1

IFAC-a (Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası) təqdim edilmiş
fəaliyyət planının icrası ilə əlaqədar məlumatların hazırlanması və
göndərilməsi

5.2

Beynəlxalq və xarici audit və mühasibat qurumları tərəfindən təşkil
Auditə dair
olunacaq konfranslarda, forumlarda, simpoziumlarda və digər qanunvericilik aktları
tədbirlərdə Palata təmsilçilərinin iştirakının təmin edilməsi
IFAC (Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası) və EFAA (Avropa
Auditə dair
Mühasiblər və Auditorlar Federasiyası) ilə birgə işlərin aparılması
qanunvericilik
aktları, IFAC və
EFAA-nın üzvlük
tələbləri
Xarici ölkələrin audit və mühasibat qurumları ilə əlaqələrin
genişləndirilməsi

5.3

5.4

IFAC qarşısında
olan
üzvlük öhdəlikləri

İl ərzində

İl ərzində

İl ərzində

F.Qarayev,
F.Kamalova

VI. NƏŞRLƏR, KONFRANSLAR VƏ SEMİNARLAR
6.1

Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların,
“dəyirmi masa”ların və seminarların təşkili

Təsdiq edilmiş
qrafikə əsasən

6.2

Beynəlxalq Audit Standartlarının 2017-ci il versiyasının I cildinin
nəşri

Konsepsiya*
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F.Qarayev,
S.Məmmədova
I rüb

N.Talıbov,
V.Rəhimov,

P/p

E.İbrahimov
6.3

«Kölgə iqtisadiyyatının azaldılmasında auditin rolu və vəzifələri»
mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın təşkili

Sentyabr

S.Gülməmmədov,
Təşkilat komitəsi

6.4

Auditə dair təşviqat xarakterli kitabça, broşür və prospektlərin nəşri

İl ərzində

Məsul icraçılar

VII. İNFORMASİYA TƏMİNATI
7.1

7.2

7.3

Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatları və sərbəst
Auditorlar
Yanvar,
auditorlar haqqında məlumatların yenilənməsi və Palatanın internet
Palatasının
İl ərzində
səhifəsində yerləşdirilməsi
iş planı
Auditorlar Palatası Şurasının qərarlarının, Palata sədrinin əmr və
Auditə dair
İl ərzində
sərəncamlarının və digər sənədlərin Palatanın internet səhifəsində qanunvericilik aktları
yerləşdirilməsi (zəruri hallarda ingilis və rus dillərində)
IFAC, EFAA və digər beynəlxalq qurumların yeniliklərinin Palatanın
Auditə dair
İl ərzində,
İlin
internet səhifəsində yerləşdirilməsi
qanunvericilik aktları
sonunda
hesabat
təqdim
etməklə

7.4

Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin müntəzəm
məlumatlandırılması

7.5

Auditorlar Palatasında
yaradılması

7.6

elektron

sənəd

dövriyyəsi

sisteminin

“Auditor xidməti” onlayn rejimli forum, interaktiv sual-cavab
bölməsi, çat və digər əlaqələndirmə sistemlərinin yaradılması
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Konsepsiya*

İl ərzində

Aprel

Sentyabr

S.Gülməmmədov,
F.Qarayev,
Z.Almazov
F.Qarayev,
F.Kamalova,
Z.Almazov
Q.Əhmədov,
F.Qarayev,
Z.Almazov

S.Gülməmmədov,
F.Kamalova,
F.Qarayev,
Z.Almazov
F.Qarayev,
Q.Əhmədov,
Z.Almazov
Q.Əhmədov,
F.Qarayev,
Z.Almazov

P/p

8.1

8.2

8.3
8.4

8.5
8.6
8.7

VIII. PALATADAXİLİ TƏNZİMLƏMƏ
Azərbaycan
Auditorlar Palatasında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı
Respublikası
kargüzarlığın aparılmasına dair 1 və 2 nömrəli illik hesabat
Prezidentinin
formalarının hazırlanıb təqdim edilməsi
Administrasiyasının
Rəhbərinin 2016-cı
il 21 oktyabr tarixli
104 saylı Sərəncamı
Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2018-ci il üzrə iş
Auditə dair
fəaliyyətinin yekununa dair hesabatlarının hazırlanması
qanunvericilik aktları
Palata üzrə sorğu-telefon kitabçasının hazırlanması və nəşri

Auditə dair
qanunvericilik aktları
Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə dair
Auditə dair
hesabatın hazırlanması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə qanunvericilik aktları
çatdırılması
“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
qəbul edilməsinin 25 illiyi ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsi
Auditorlar Palatasının 2018-ci il üzrə maliyyə hesabatının
Auditə dair
hazırlanması və onun auditinin aparılması
qanunvericilik aktları
Auditorlar Palatasının struktur bölmələrinin 2019-cu il üzrə
Auditə dair
fəaliyyəti barədə rüblük hesabatların hazırlanması, onların təhlili və qanunvericilik aktları
tövsiyələrin verilməsi

8.8

Auditorlar Palatasında daxili nəzarətin həyata keçirilməsi

8.9

2020-ci il üçün Auditorlar Palatasının iş planının hazırlanması

Auditə dair
qanunvericilik aktları

Auditə dair
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10 yanvar
tarixinədək

M.Abbasov,
B.Məmmədli

Yanvar

Auditorlar,
Palatasının struktur
bölmələri
Yanvar
S.Gülməmmədov,
N.İsmayılov
Mart
Q.Bayramov,
S.Gülməmmədov,
N.Talıbov,
F.Qarayev
İl ərzində
Rəhbərlik
I rüb

V.Rəhimov

Q.Bayramov,
Hər rüb,
Auditorlar
(növbəti
Palatasının
struktur
ayın 5-ə
bölmələri
və 15-ə
dək)
İl ərzində
Z.Şəhriyarlıhər ay
Rzayeva
hesabat
təqdim
etməklə
Noyabr
S.Gülməmmədov,

P/p

qanunvericilik aktları

Qeyd:
*Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf Konsepsiyası (2012-2020-ci illər).
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Q.Bayramov,
N.Talıbov,
F.Qarayev

