
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası  
Şurasının 2017-ci  il 22 noyabr  tarixli 

293/2 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir 

 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 2018-ci il üzrə   
İ Ş   P L A N I   

 
Sıra 
№-si 

Tədbirin adı Hansı sənədə 
əsasən hazırlanır 

İcra 
müddəti 

Məsul 
İcraçılar 

Qeyd 
 

1. 
(3.1) 

2017-ci ildə auditor təşkilatlarının (sərbəst auditorların) apardıqları 
auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal-təhlilin   
hazırlanması 

Audit qanunvericiliyi 
və Beynəlxalq 

Mühasiblər 
Federasiyasının 
üzvlük tələbləri 

 
Fevral 

 

Y.Namazəliyev, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi 
 

 

2. 
(4.10) 

Beynəlxalq tələblər nəzərə alınmaqla auditor adı almaq üçün meyarların 
təkmilləşdirilməsi üzrə “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa dəyişikliklərin layihələrinin hazırlanması 

Tövsiyələr**  
Aprel  

N.Talıbov, 
M.Abbasov, 

S.Gülməmmədov, 
Qanunvericilik və 
hüquqi məsələlər 

üzrə komitə  

 

3. 
(6.1.5) 

Məcburi audit meyarlarının müəyyənləşdirilməsi  ------ıı------ Aprel  N.Talıbov, 
Milli auditə dəstək 
və məcburi audit 

üzrə komitə, 
Beynəlxalq 

Standartlar və 
metodiki təminat 

komitəsi, 
Qanunvericilik və 
hüquqi məsələlər 

üzrə komitə 

 

1 
 



4. 
(8.4) 

Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə fəaliyyətinin nəticələrinə dair 
hesabatın hazırlanması, müvafiq qurumlara və ictimaiyyətə çatdırılması 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Aprel  
  

Q.Bayramov, 
N.Talıbov, 

S.Gülməmmədov 

 

5. 
(8.5) 

 

Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə maliyyə hesabatının hazırlanması və 
onun auditinin aparılması  

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Aprel V.Rəhimov  

6. 
(1.2) 

Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2017-ci ilin yekunu üzrə 
təqdim edilmiş illik hesabatlara dair icmal-təhlilin və tövsiyələrin  
hazırlanması  

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

May  R.Cəfərli 
 

P/P 

7. 
(1.3) 

2017-ci ilin nəticələri üzrə auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən 
edilməsi 

Konsepsiya* May  N.Talıbov, 
R.Cəfərli, 

Y.Namazəliyev, 
Auditorların peşə 
etikası və üzvlük  

komitəsı, Dempinq 
və haqsız rəqabətə 
qarşı mübarizə üzrə 

komitə, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. 

(1.13) 
Məcburi audit subyekləri üzrə auditdən keçmə meyarlarının müəyyən  
edilməsinə dair qanunvericilik aktlarının layihələrinin hazırlanması 

Konsepsiya İyun N.Talıbov, 
M.Abbasov, 

E. İbrahimov, 
Milli auditə dəstək  
və məcburi audit 

üzrə komitə, 
Beynəlxalq 

standartlar və 
metodiki təminat 

komitəsi 

 

9. 
(4.1) 

2018-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramının və 
qrafikinin layihəsinin hazırlanması 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Iyun  
 

S.Gülməmmədov, 
E.Behbudova, 
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  Kadr hazırlığı və 
gənclərlə iş üzrə 

komitə 
10. 

(4.2) 
Auditor adı almaq üçün imtahanların təşkili Auditə dair 

qanunvericilik aktları 
İyul- 

dekabr 
 

S.Gülməmmədov, 
Kadr hazırlığı və 
gənclərlə iş üzrə 

komitə,  
İmtahan Komissiyası 

 

11. 
(6.2.1) 

“İqtisadiyyat və audit” onlayn qəzetinin nəşrinin təşkili Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

 
Iyul  

N.Talıbov, 
E.Qurbanov, 
F.Qarayev, 

Redaksiya heyəti 

 

12. 
(1.8.2) 

Müflisləşmə mərhələsində olan müəssisələrin auditi üzrə metodik 
göstərişin hazırlanması   

Tövsiyələr  
Avqust  

 

E.İbrahimov, 
E.Qurbanov 

 

13. 
(1.8.3) 

Auditor təşkilatlarında PL/TM-ə qarşı mübarizə sahəsində daxili nəzarət 
sisteminin effektivliyinin müəyyən edilməsi üzrə metodik vəsaitin 
hazırlanması 

Pl/TM-ə qarşı 
mübarizəyə dair 

2017-2019-cu illər 
üçün MFP 

 
Avqust 

M.Abbasov, 
N.Talıbov 

 

 

14. 
(3.4) 

Auditin keyfiyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsinin 
təkmilləşdirilməsi  

Tövsiyələr  
Avqust  

N.Talıbov, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi, 
Auditorların peşə 
etikası və üzvlük 

komitəsi, 
Dempinq və haqsız 

rəqabətə qarşı 
mübarizə üzrə 

komitə 

 

15. 
(1.4) 

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

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Sentyabr  R.Cəfərli 
 

P/P 
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16. 
(1.12) 

Nümunəvi firmadaxili audit standartlarının hazırlanması Konsepsiya  Oktyabr N.Talıbov 
 

 

17. 
(1.8.6) 

Dələduzluq risklərinin qiymətləndirilməsi üzrə metodik vəsaitin 
hazırlanması 

Tövsiyələr Noyabr  Ü.Fətiyev  

18. 
(1.8.7) 

İdxal-ixrac əməliyyatlarının auditi üzrə metodik vəsaitin hazırlanması Tövsiyələr Noyabr  A.Cəfərov  

19. 
(8.9) 

2019-cu  il üçün Auditorlar Palatasının iş planının hazırlanması Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Noyabr-
dekabr  

Q.Bayramov, 
N.Talıbov, 
F.Qarayev, 

Palatanın struktur 
bölmələri 

 
 
 
 
 

20. 
(1.5) 

Azərbaycanda auditor xidməti bazarının təhlili Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

Dekabr  
 

S.Gülməmmədov, 
R.Cəfərli 

P/P 
 

21. 
(3.2.) 

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  

Konsepsiya* və 
IFAC qarşısında olan 

üzvlük öhdəlikləri  

Dekabr Y.Namazəliyev, 
Keyfiyyətə nəzarət 

komitəsi  

 

22. 
(1.7) 

Audit qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi aktların layihələrinin 
hazırlanması və müzakirəsi 

Konsepsiya 
 

İl ərzində 
 

P/p-a 
uyğun  

M.Abbasov, 
E.İbrahimov, 
N.Talıbov, 

Qanunvericilik və 
hüquqi məsələlər 

üzrə komitə 

P/P 

23. 
(1.9) 

Auditorlar Palatasına həqiqi, assosiativ və fəxri üzvlüklə bağlı  tədbirlərin 
həyata keçirilməsi 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

İl ərzində S.Gülməmmədov, 
Auditorların peşə 
etikası və üzvlük 

komitəsi 

 

24. 
(5.3) 

Xarici ölkələrin audit və mühasibat qurumları ilə əlaqələrin 
genişləndirilməsi 

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

İl ərzində S.Gülməmmədov, 
T.Əmiraslanov, 

Beynəlxalq əlaqələr 
və xarici təşkilatlarla 

iş üzrə komitə 
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25. 
(6.2.2) 

Beynəlxalq audit standartlarının 2017-ci il versiyasının II cildinin Auditorlar 
Palatasının internet səhifəsində yerləşdirilməsi  

Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

İl ərzində N.Talıbov, 
V.Rəhimov 

P/P 

26. 
(6.2.3) 

“Audit” dərs vəsaitinin hazırlanması və nəşri Auditə dair 
qanunvericilik aktları 

İl ərzində Müəlliflər qrupu və 
Redaksiya heyəti 

 

27. 
(8.8) 

Palatanın struktur bölmələrinin və Palatanın Şurası yanında komitələrin 
işlərinin monitorinqi və müzakirəsi 

Tövsiyələr Təsdiq 
edilmiş 

qrafik üzrə 

Rəhbərlik və 
Auditorlar 

Palatasının Şurası 

 

 
Qeydlər:  
*Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf Konsepsiyası (2012-2020-ci illər). 
** “Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlılıq və şəffaflıq problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın 
Tövsiyələri. 
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