
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
 sədrinin 2018-ci il 16 oktyabr tarixli 1/72 nömrəli  

sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir 
 

2018-ci ilin oktyabr-dekabr aylarında Auditorlar Palatasının Şurasında müzakirəyə çıxarılacaq məsələlərin hazırlanması və 
təqdim olunması qrafiki 

 
Sıra 
№-si 

 
Müzakirə olunacaq işin adı 

 

Məsul şəxs 

 

Təqdim olunma 
müddəti 

 

Şurada müzakirə 
vaxtı 

 

Əlavə 
qeydlər 

1. Auditin keyfiyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsinin 
təkmilləşdirilməsi barədə 

N.Talıbov Təqdim olunub 31 oktyabr, 2018  

2. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2018-ci ilin 
I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesabatlara dair icmal-təhlilin 

və tövsiyələrin hazırlanması barədə 

R.Cəfərli 
 

Təqdim olunub 31 oktyabr, 2018  

3. Azərbaycanda auditor xidməti  

bazarının təhlilinə dair 

S.Gülməmmədov Təqdim olunub 31 oktyabr, 2018  

4. 2017-ci il üzrə göstərilmiş auditor xidmətinin həcmi və orta 
müqavilə məbləği aşağı olan auditor təşkilatları və sərbəst 

auditorların fəaliyyətlərinin araşdırılmasının nəticəsi 

 barədə hesabata dair 

E.İbrahimov 23 oktyabr, 2018 31 oktyabr, 2018  

5. Müflisləşmə mərhələsində olan müəssisələrin auditi üzrə 
metodik göstərişin hazırlanması barədə 

E.İbrahimov 26 oktyabr, 2018 13 noyabr, 2018  

6. Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində 
daxili nəzarət sisteminin effektivliyinin müəyyən edilməsi üzrə 

metodik vəsaitin hazırlanması barədə 

M.Abbasov 19 oktyabr, 2018 13 noyabr, 2018  
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7. Nümunəvi firmadaxili audit standartlarının  

hazırlanması barədə 

N.Talıbov 
 

Təqdim olunub 13 noyabr, 2018  

8. 2019-cu  il üçün Auditorlar Palatasının iş planının 
hazırlanması barədə 

Q.Bayramov 10 noyabr, 2018 27 noyabr, 2018  

9. İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik vəsaitin 
hazırlanması barədə 

A.Cəfərov Təqdim olunub 27 noyabr, 2018  

10. Beynəlxalq audit standartlarının 2017-ci il versiyasının II 
cildinin nəşri barədə 

N.Talıbov 19 noyabr, 2018 27 noyabr, 2018  

11. Dələduzluq risklərinin qiymətləndirilməsi üzrə metodik 
vəsaitin hazırlanması barədə 

Ü.Fətiyev 01 dekabr, 2018 11 dekabr, 2018  

12. Azərbaycanda auditor xidmətinin müasir vəziyyəti və inkişaf 
istiqamətləri keçirilmiş sosioloji sorğu barədə 

S.Gülməmmədov 03 dekabr, 2018 11 dekabr, 2018  

13. Auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi razılığın 
(icazənin) müddəti başa çatmış auditorların auditor adı almaq 

üçün imtahanlarda iştirakı barədə 

S.Gülməmmədov 03 dekabr, 2018 11 dekabr, 2018  

14. 2019-cu  il üçün Auditorlar Palatasının iş planının 
hazırlanması barədə 

Q.Bayramov 10 noyabr, 2018 11 dekabr, 2018  

15. Palatanın struktur bölmələrinin və Palatanın Şurası yanında 
komitələrin işlərinin monitorinqi və müzakirəsi barədə 

Yoxlamaya 
məsul şəxslər 

01 dekabr, 2018 11 dekabr, 2018  

16. IFAC-ın 1 №-li Üzvlüyə dair Öhdəlik Tələblərinə (SMO) 
müvafiq olaraq təsdiq edilmiş plana əsasən auditor xidmətinin 
keyfiyyətinə kənar nəzarətin aparılması və onun nəticələrinə 

dair icmalın hazırlanması barədə 

Y.Namazəliyev 21 dekabr, 2018 25 dekabr, 2018  
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