
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası  
Şurasının 2016-cı il 30 sentyabr tarixli 279/1 saylı  

qərarı ilə təsdiq edilmişdir   
 

 

      Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planına əlavələrin edilməsi cədvəli 

 

Sıra 
N-si 

Tədbirin adı Hansı sənədə əsasən hazırlanır Icra müddəti Məsul icraçılar Qeyd 

I. Auditin təşkili  və tənzimlənməsi 
 

1.3. Neft-yanacaq kompleksi və informasiya 
texnologiyaları üzrə sahəvi audit 

proqramlarının  hazırlanması  

Konsepsiyanın VIII bölməsinin 2-ci 
bəndi 

2016-2017-ci 
illər 

N.Talıbov, V.Rəhimov, Milli 
auditə dəstək üzrə Komitə, 
Metodik Komitə  

21.01.2016-cı il 
tarixdə təsdiq 
edilmiş Plan-
proqrama 
əlavələr 

1.1.3. Nəzarət xidmətləri (sənədlərin şərtlərə 
uyğun tərtibinin, uçotunun aparılmasının 
və hesabatların tərtibinin, vergi və digər 
ödəmələrin düzgün hesablanmasının və 
ödənilməsinin və s. yoxlanılması) 
göstərilməsi və tətbiqinə dair metodik 
vəsaitlərin hazırlanması  

Konsepsiyanın VIII bölməsinin 8-ci 
bəndi 

2016-2017-ci 
illər 

N.Talıbov, V.Rəhimov, Milli 
auditə dəstək üzrə Komitə, 
Metodik Komitə 

 

1.27  Fəaliyyətin əsas meyar göstəriciləri  
olan illik dövriyyənin həcmi, işçilərin 
sayı ilə bağlı  auditin əhatə dairəsinin 
dəqiqləşdirilməsi üzrətəkliflərin 
hazırlanması 

Konsepsiyanın II bölməsinin 14-cü 
bəndi 

2016-2017-ci 
illər 

M.Abbasov, N.Talıbov, 
Qanunvericilik və hüquqi 
məsələlər üzrə Komitə 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.28 Müstəqil auditin dövlət auditi və daxili 
auditlə əlaqəsinin təkmilləşdirilməsi .   
 

Konsepsiyanın VI bölməsinin 27-ci 
bəndi 

2016-2017-ci 
illər 

Q.Bayramov, 
S.Gülməmmədov, Dövlət 
orqanları və ictimaiyyətlə 
əlaqələr üzrə Komitə 

 

1.29  Əməliyyat xidmətləri  (iqtisadi 
subyektlərin sifarişi ilə sənədlərin –  
biznes planlarının, investisiya 
layihələrinin , müqavilələrin, qeyri-
standart maliyyə və statistika 
hesabatlarının və s. tərtibi) 
göstərilməsinin tətbiqi . 

Konsepsiyanın VI bölməsinin 34-cü 
bəndi 

2016-2017-ci 
illər 

N.Talıbov, V.Rəhimov,  
Metodik  Komitə, Milli auditə 
dəstək Komitəsi 

 

II. Beynəlxalq audit standartlarının tətbiqi 
 

2.5  Beynəlxalq audit standartlarının  
şərhlərinin  tərcüməsi və nəşri  

Konsepsiyanın III bölməsinin 3-cü 
bəndi 

2016-2017-ci 
illər 

V.Rəhimov, N.Talıbov, 
Beynəlxalq Standartlar üzrə 
Komitə 

 

III. Keyfiyyətə nəzarət, etika və şəffaflığın təminatı 
 

3.9 Ədalətli rəqabətin təmin edilməsi və 
inhisarçılığa yol verilməməsi 
sahəsində tədbirlərin həyata 
keçirilməsi 

Konsepsiyanın VII bölməsinin 7-ci 
bəndi 

2016-2017-ci 
illər 

M.Abbasov, 
S.Gülməmmədov, 
Qanunvericilik və hüquqi 
məsələlər üzrə Komitə, 
Auditorların Peşə Etikası 
Komitəsi 

 

VI. Nəşrlər, konfranslar və seminarlar 
 

6.2.4  “Audit” dərs dərs vəsaitinin təkrar 
nəşri 

Konsepsiyanın XI bölməsinin 7-ci 
bəndi 

2016-2017-ci 
illər 

Redaksiya heyəti  
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