Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
Şurasının 2016-cı il 26 may tarixli 276/1 saylı
qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 20 illik yubileyi münasibətilə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Auditorlar
Palatasının kollektivinə və üzvlərinə ünvanladığı 2016-cı il 4 aprel tarixli təbrik
məktubundan irəli gələn vəzifələrin icrasına dair

TƏDBİRLƏR PLANI
Sıra
№-si
1.

2.

3.

Tədbirin adı

İcra
müddəti
Ölkənin iqtisadi qüdrətinin və potensialının 2016artırılması istiqamətində auditor xidmətinin 2017-ci
üzərinə düşən vəzifələrin beynəlxalq təcrübə illər
nəzərə alınmaqla genişləndirilməsi üzrə
tövsiyələrin hazırlanması
Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən I yarımil
iqtisadi
islahatların
indiki
mərhələsində 2016-cı il
qanunvericilik aktlarında və ölkə Prezidentinin
fərman
və
sərəncamlarında
edilən
dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq Azərbaycan
auditinin
normativ
hüquqi
bazasının
təkmilləşdirilməsi istiqamətində
tədbirlərin
görülməsi
Azərbaycan
auditinin
beynəlxalq
aləmə II yarımil
inteqrasiyasını gücləndirmək sahəsində təklif 2016-cı il
və tövsiyələrin hazırlanması
texnologiyaların 20162017-ci
illər

4.

Audit sistemində yüksək
tətbiqinin genişləndirilməsi

5.

Auditor xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
üzrə
təxirəsalınmaz
tədbirlərin
işlənib
hazırlanması
Müstəqil auditin təsirliliyinin artırılmasında və
şəffaflığın
təmin
edilməsində
Auditorlar
Palatasının rolunun daha da gücləndirilməsinə
həsr olunmuş dəyirmi masanın keçirilməsi

6.

İyun
2016-cı il
İyun-iyul
2016-cı il

İcraya məsul
şəxslər
İşçi qrupu

Qeyd

Q.Bayramov,
M.Abbasov,
N.Talıbov,
V.Rəhimov,
S.Gülməmmədov,
Qanunvericilik və
hüquqi məsələlər
üzrə komitə
S.Gülməmmədov,
Beynəlxalq
əlaqələr üzrə
komitə
N.Talıbov,
S.Gülməmmədov,
V.Rəhimov,
R.Cəfərli
F.Məmmədov
Keyfiyyətə
nəzarət komitəsi
N.Talıbov,
M.Abbasov,
S.Gülməmmədov,
V.Rəhimov,
Qanunvericilik və
hüquqi məsələlər
üzrə komitə,
Auditorların Peşə
Etikası komitəsi
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7.

Peşəkar Mühasiblərin Etika
tərcüməsi, redaktəsi və nəşri

8.

Beynəlxalq Audit Standartlarına 2014-cü ildə İyun
edilmiş əlavə və dəyişikliklərin tərcüməsi, 2016-cı il
redaktəsi və nəşri

9.

Beynəlxalq Audit
redaktəsi və nəşri

10.

Kiçik və orta müəssisələrdə Beynəlxalq Audit 2016-cı il
Standartlarının tərcüməsi, redaktəsi və nəşri

11.

Korporativ idarəetmə sistemində auditin 2016-cı il
rolunun artırılması və bu məqsədlə, idarəetmə
auditi üzrə metodik material və tövsiyələrin
işlənib hazırlanmasının davam etdirilməsi

12.

Beynəlxalq və regional peşə qurumlarının Mütəmadi
keçirdiyi tədbirlərdə Auditorlar Palatasının olaraq
üzvlərinin iştirakının genişləndirilməsi

13.

Büdcə xərclərinə nəzarətin və maliyyə 2016-cı il
intizamının gücləndirilməsi, gəlirlərdən səmərəli
istifadə edilməsi istiqamətində auditorların
məsuliyyətinin və rolunun artırılması üzrə
tövsiyələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi
Azərbaycanda audit sisteminin islahatı, inkişafı Mütəmadi
və ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar olaraq
barədə informasiyaların Auditorlar Palatasının
üzv olduğu və əməkdaşlıq etdiyi beynəlxalq və
xarici mühasibatlıq və audit qurumlarının
informasiya vasitələrində geniş yayılmasına
nail olunması

14.

15.

Məcəlləsinin İyun
2016-cı il

Standartlarının

şərhinin 2016-cı il

Auditorlar
Palatasında
və
auditorların Mütəmadi
fəaliyyətində şəffaflığın artırılması istiqamətində olaraq
tədbirlərin genişləndirilməsi

V.Rəhimov,
Beynəlxalq
Standartlar üzrə
komitə,
Auditorların Peşə
Etikası komitəsi
N.Talıbov,
V.Rəhimov,
İşçi qrupu,
Beynəlxalq
Standartlar üzrə
komitə
N.Talıbov,
V.Rəhimov,
Beynəlxalq
Standartlar üzrə
komitə
N.Talıbov,
V.Rəhimov,
İşçi qrupu,
Beynəlxalq
Standartlar üzrə
komitə
N.Talıbov,
M.Abbasov,
Metodik Komitə,
Auditorların
İxtisasartırma
komitəsi
Rəhbərlik,
S.Gülməmmədov,
Beynəlxalq
əlaqələr üzrə
komitə
M.Abbasov,
V.Rəhimov,
N.Talıbov,
Milli auditə dəstək
üzrə komitə
S.Gülməmmədov,
Beynəlxalq
əlaqələr üzrə
komitə,
Üzvlük məsələləri
üzrə Komitə,
İnformasiya və
mətbuat üzrə
komitə
M.Abbasov,
R.Cəfərli,
Milli auditə dəstək
üzrə komitə
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16.
17.

Auditorlar Palatasının maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi
Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində digər nəzarət orqanları ilə
əməkdaşlıq
münasibətlərinin
daha
da
genişləndirilməsi

Mütəmadi
olaraq
Mütəmadi
olaraq

18.

İctimai nəzarətə dair qanunvericilik bazasının 2016-cı il
formalaşması prosesində müstəqil auditin
rolunun artırılmasına dair təklif və tövsiyələrin
hazırlanması

19.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin son May-iyun
dövrlərdə sərəncamları ilə yaradılmış yeni 2016-cı il
qurumların maliyyə hesabatlarının auditinin
aparılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi

Rəhbərlik
M.Abbasov,
S.Gülməmmədov,
Dövlət orqanları
və ictimaiyyətlə
əlaqələr üzrə
komitə
M.Abbasov,
Qanunvericilik və
hüquqi məsələlər
üzrə komitə,
İnformasiya və
mətbuat üzrə
komitə
N.Talıbov,
Müvafiq işçi qrupu
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