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Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin Əsasnamələrinin və  
2019-cu il üzrə iş planlarının təsdiq edilməsi barədə 

 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş planının 1.16-cı 

“Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrlə, audit komitələri və daxili audit qurumları 
ilə əlaqələrin qurulması və birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi” bəndinə dair tərtib olunmuş 
Plan-proqramın 2-ci “Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin 2019-cu il üzrə iş 
planlarının və Əsasnamələrinin hazırlanması” bəndinin icrası ilə əlaqədar Palatanın Audit 
komitələri və daxili audit qurumları ilə iş şöbəsi (M.Hüseynova) tərəfindən təqdim edilmiş 
Auditorlar Palatasının Şurası yanında Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə 
komitənin, Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin, Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə komitənin, Beynəlxalaq əlaqələr üzrə 
komitənin, Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə komitənin, Auditorların 
ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə komitənin, Etika, mübahisələr və intizam komissiyasının 
Əsasnamələrinin və 2019-cu il üzrə iş planlarının layihələrini müzakirə edərək Auditorlar 
Palatasının Şurası 
             

                                                         QƏRARA ALIR: 
 

1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Elm və auditor 
fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitənin, Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin, 
Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları komitənin, 
Beynəlxalaq əlaqələr üzrə komitənin, Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə 
komitənin, Auditorların ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə komitənin, Etika, mübahisələr və 
intizam komissiyasının Əsasnamələri və 2019-cu il üzrə iş planları təsdiq edilsin (əlavə 
olunur). 

2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Elm və auditor 
fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitəyə (N.Talıbov), Keyfiyyətə nəzarət üzrə 
komitəyə (V.Kərimov), Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 
Standartları üzrə komitəyə (N.Abbaslı), Beynəlxalaq əlaqələr üzrə komitəyə (F.Qarayev), 
Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə komitəyə (E.Qurbanov), Auditorların 
ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə komitəyə (A.Qurbanov), Etika, mübahisələr və intizam 
komissiyasına (İ.Əliyev) və Palatanın Audit komitələri və daxili audit qurumları ilə iş 
şöbəsinə (M.Hüseynova) tapşırılsın ki, komitələrin və komissiyanın 2019-cu il üzrə iş 
planlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini təmin 
etsinlər. 

3. Bu qərarın və təsdiq edilmiş Əsasnamələrin mətnlərinin Auditorlar Palatasının 
internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 
 
 
                         Şuranın sədri      Vahid Novruzov 
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