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Auditorlar Palatası sədrinin 

29 yanvar 2016-cı il tarixli  
1/4 №-li sərəncamı ilə  
TƏSDİQ EDİLMIŞDİR 

 
 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 6.3-cü 
“Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi 
masa”ların və seminarların təşkili” bəndində nəzərdə tutulan tədbirlərin 
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keçirilmə 
vaxtı 

Tədbirin 
keçirilməsinə 
məsul şəxs 

Tədbirin 
iştirakçıları 

Qeyd 

1 2 3 4 5 6 
1 "Auditin dəyərinin 

müəyyən edilməsi 
metodikası"na dair 
seminar 

Yanvar Maliyyə və 
təsərrüfat idarəsi 

Auditorlar 
Palatasının 
üzvləri və 
əməkdaşları 

 

2 "Müasir şəraitdə auditin 
əsas vəzifələri" 
mövzusunda dəyirmi 
masa 

Fevral Auditorlar 
Palatası 

Auditorlar 
Palatasının 
üzvləri və 
əməkdaşları, 
Tərəfdaş 
qurumların 
nümayəndələri 

 

3 "Maliyyə hesabatlarının 
Beynəlxalq 
Standartlara uyğun 
hazırlanması 
praktikası" 
mövzusunda seminar 

Fevral, 
may, 
sentyabr,  
noyabr 

Auditorlar 
Palatası, müvafiq 
tərəfdaşlar, 
Beynəlxalq 
auditor təşkilatları 

Auditorlar 
Palatasının 
üzvləri, müəssisə 
və təşkilatların 
nümayəndələri 

Ödə-
nişli* 

4 "Müasir şəraitdə auditin 
tənzimlənməsinin 
aktual problemləri" 
mövzusunda 
beynəlxalq elmi-praktik 
konfrans 

Aprel Təşkilat Komitəsi, 
Kadr hazırlığı, 
akkreditasiya və 
beynəlxalq 
əlaqələr idarəsi 

Xarici və yerli 
konfrans 
iştirakçıları 

 

5 Risklərin idarə 
olunması və 
müəssisələrin biznes 
planlarının 
əsaslandırılması 
zamanı risk-orientasiya 
(Risk yönümlü) 
yanaşması 
mövzusunda seminar 

Mart Auditorlar 
Palatası, 
Azərbaycan risk 
professionalları 
Assosiasiyası 

Auditorlar 
Palatasının 
üzvləri, müəssisə 
və təşkilatların, 
məsul qurumların 
nümayəndələri 

 

6 "Kənd təsərrüfatı 
müəssisələrində və 
bələdiyyələrdə 

İyun-
noyabr 

Auditorlar 
Palatası, müvafiq 
tərəfdaşlar, 

Kənd təsərrüfatı 
müəssisələrinin 
və bələdiyyələrin 

 



mühasibat uçotunun, 
hesabatlılığın və auditin 
xüsusiyyətləri" 
mövzusunda regional 
seminarlar 

 yerli icra 
hakimiyyəti 
orqanları 

nümayəndələri 

7 "Müəssisə və 
təşkilatlarda 
korrupsiyaya qarşı 
mübarizə və cinayət 
yolu ilə əldə edilmiş 
gəlirlərin 
leqallaşdırılmasının 
qarşısının alınması" 
mövzusunda dəyirmi 
masa 

İyun-iyul Auditin hüquqi 
təminatı və 

standartlaşdırma 
idarəsi, müvafiq 

tərəfdaşlar  
 

 

Auditorlar 
Palatasının 
əməkdaşları və 
üzvləri, 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Baş Prokuroru 
yanında 
Korrupsiyaya 
qarşı Mübarizə 
Baş İdarəsinin, 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Mərkəzi Bankı 
yanında Maliyyə 
Monitorinqi 
Xidmətinin və 
qeyri-hökumət 
təşkilatlarının 
nümayəndələri 

 

8 " MHBS (İFRS)  
əsasında konsolidə 
edilmiş maliyyə 
hesabatlarının 
hazırlanması 
praktikası" 
mövzusunda seminar 

İyun, 
oktyabr 

Auditorlar 
Palatası, müvafiq 
tərəfdaşlar, 
Beynəlxalq 
auditor təşkilatları 

Auditorlar 
Palatasının 
üzvləri, müəssisə 
və təşkilatların 
nümayəndələri 

Ödə-
nişli* 

9 "Korporasiyadaxili 
fırıldaqçılıq və 
dələduzluqla mübarizə,  
mühasibat uçotu 
məlumatlarının 
bilərəkdən təhrif 
edilməsi əlamətlərinin 
aşkar olunması" 
mövzusunda seminar 

Sentyabr Auditin hüquqi 
təminatı və 

standartlaşdırma 
idarəsi, müvafiq 

tərəfdaşlar  
 

Auditorlar 
Palatasının 
üzvləri, 
korporasiyalarin, 
müəssisə və 
təşkilatların, 
məsul qurumların 
nümayəndələri 

Ödə-
nişli* 

10 "Daxili audit və 
korporativ idarəetmə 
sistemi" mövzusunda 
seminar 

Noyabr Auditorlar 
Palatası, müvafiq 
tərəfdaşlar  

Auditorlar 
Palatasının 
üzvləri, müəssisə 
və təşkilatların, 
məsul qurumların 
nümayəndələri 

 

 

*Qeyd: Ödəniş Auditorlar Palatasının üzvlərinə şamil edilmir 


