
                            AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
                          AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 
                                                  QƏRARI 

 

Bakı şəhəri                    №318/3                                            17 mart 2020-ci il   
 

Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş Kiçik və orta müəssisələrin auditində 
 Beynəlxalq Audit Standartlarının  tətbiqinə dair təlimatın 2018-ci il versiyasının 

                                            I və II cildlərinin tətbiqi barədə 
 

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) tərcümə strategiyasının tələblərinə  
müvafiq olaraq və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş 
planının 2.2-ci “Kiçik və orta müəssisələr üçün Beynəlxalq Audit Standartlarının tərcüməsi 
və  redaktəsi” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Palata sədrinin 2019-cu il 15 yanvar 
tarixli 1/7 nömrəli sərəncamı ilə yaradılmış redaksiya heyəti tərəfindən Kiçik və orta 
müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimatın 2018-ci il 
versiyasının I və II  cildlərinin tərcüməsinin peşə redaktəsi və korrektəsinin başa çatdırılması 
və istifadəsi barədə Palatanın Aparatının rəhbəri, redaksiya heyətinin katibi Q.Bayramovun 
məruzəsini müzakirə edərək Auditorlar Palatasının Şurası 

 

                                              QƏRARA ALIR: 
 

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlara tapşırılsın ki, 2020-ci il 01 aprel tarixindən Kiçik və orta müəssisələrin 
auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimatın Auditorlar Palatası 
tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş 2018-ci il versiyasının I və II cildlərinə daxil 
olunan standartlar tətbiq edilsin. 

2. Auditorlar Palatasının Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinə 
(V.Cavadov) tapşırılsın ki, Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit 
Standartlarının tətbiqinə dair təlimatın Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş 2018-ci il 
versiyasının I və II cildlərinin elektron variantının auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara 
göndərilməsi təmin edilsin. 

3. Auditorlar Palatası sədrinin müşaviri F.Qarayevə tapşırılsın ki, Kiçik və orta 
müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimatın Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilmiş 2018-ci il versiyasının I və II cildlərinin elektron nüsxəsinin Beynəlxalq 
Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) göndərilməsi təmin edilsin. 

4. Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinin rəisi V.Rəhimova və sədrin müşaviri 
F.Qarayevə tapşırılsın ki, üç həftə müddətində Kiçik və orta müəssisələrin auditində 
Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair təlimatın Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş 
2018-ci il versiyasının I və II cildlərinin müdafiə edilmiş PDF formatında elektron qaydada 
Auditorlar Palatasının internet səhifəsinin müvafiq bölməsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 

5. Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinin rəisi V.Cavadova, Maliyyə 
təminatı və xarici əlaqələr idarəsinin rəisi V.Rəhimova və Palatanın Şurası yanında Elm və 
auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitənin sədri N.Talıbova tapşırılsın ki, 2020-
ci ilin II rübündə auditor təşkilatlarına, sərbəst auditorlara və maraqlı tərəflərin 
nümayəndələrinə Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının 
tətbiqinə dair təlimatın 2018-ci il versiyasının I və II cildlərinin tətbiqi ilə əlaqədar onlayn 
məlumatlandırma işlərinin həyata keçirilməsi təmin edilsin. 

6. Bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 
 
 
                  Şuranın sədri                          Vahid Novruzov  


