
                                   AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  
                                 AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ  
                                                         QƏRARI  

 
Bakı şəhəri                           №308/3                              22 fevral 2019-cu il   
 

Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş Beynəlxalq Audit Standartlarının 
 2017-ci il versiyasının istifadəsi barədə 

 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş planının 6.2-ci 

“Beynəlxalq Audit Standartlarının 2017-ci il versiyasının I cildinin nəşri” bəndinə uyğun olaraq 
Palata tərəfindən tərcümə edilmiş Beynəlxalq Audit Standartlarının istifadəsi ilə əlaqədar, o 
cümlədən auditin normativ-hüquqi bazasının və auditin keyfiyyətinə nəzarət sisteminin 
təkmilləşdirilməsi sahəsində kompleks tədbirlərin görülməsini təmin etmək məqsədilə 
Auditorlar Palatasının Şurası 

 
                                                    QƏRARA ALIR: 
 
1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən auditor təşkilatları və 

sərbəst auditorlara tapşırılsın ki, 2019-cu il 1 aprel tarixindən Beynəlxalq Audit Standartlarının 
Auditorlar Palatası tərəfindən azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş 2017-ci il versiyasının 
aşağıda qeyd olunan standartların istifadəsinə başlansın: 

 1 saylı BKNS: Maliyyə hesabatlarının auditini və təhlilini, habelə digər  təsdiqləmə və 
əlaqəli xidmətlər üzrə tapşırıqları yerinə yetirən şirkətlərdə keyfiyyətə nəzarət; 

 200 saylı  BAS Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditinbeynəlxalq audit 
standartlarına uyğun  aparılması; 

 210 saylı BAS: Audit tapşırığı şərtlərinin razılaşdırılması; 
 220 saylı BAS: Maliyyə hesabatlarının auditinin keyfiyyətinə nəzarət;  
 230 saylı BAS: Auditin sənədləşdirilməsi;  
 240 saylı BAS: Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun 

məsuliyyəti; 
 250 saylı BAS: Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə 

alınması;   
 260 saylı (düzəliş edilmiş) BAS: İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə; 
 265 saylı BAS:Daxili nəzarətlə bağlı çatışmazlıqların idarəetməyə məsul şəxslərə və 

rəhbərliyə bildirilməsi;  
 300 saylı BAS: Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaşdırılması; 
 315 saylı (düzəliş edilmiş) BAS:  Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında 

əhəmiyyətli  təhriflər  riskinin  müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi; 
 320 saylı BAS: Auditin planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində  əhəmiyyətlilik; 
 330 saylı BAS: Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı auditorların cavab tədbirləri;  
 402 saylı BAS: Xidmət təşkilatının xidmətindən istifadə edən müəssisələrin auditi 

üzrə mülahizələr; 
 450 saylı BAS: Audit zamanı müəyyən edilmiş təhriflərin qiymətləndirilməsi;  
 500 saylı BAS: Audit sübutları; 
 501 saylı BAS: Audit sübutu – seçilmiş maddələr üzrə xüsusi mülahizələr;  
 505 saylı BAS: Kənar mənbədən təsdiqləmələr; 
 510 saylı BAS:  İlk audit tapşırıqları - ilkin qalıqlar;  
 520 saylı BAS: Analitik prosedurlar; 
 530 saylı BAS: Audit seçməsi; 

 



 540 saylı BAS: Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər 
qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların auditi; 

 550 saylı BAS: Əlaqəli tərəflər; 
 560 saylı BAS: Sonrakı hadisələr;  
 570 saylı (düzəliş edilmiş) BAS: Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı; 
 580 saylı BAS: Yazılı təqdimatlar; 
 600 saylı BAS: Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən 

bölmə auditorlarının işi);  
 610 saylı (2013-cü ildə düzəliş edilmiş) BAS: Daxili auditorların işindən istifadə edi 

lməsi; 
 620 saylı BAS: Auditorun ekspertlərinin işindən istifadə edilməsi; 
 700 saylı (düzəliş edilmiş) BAS: Maliyyə hesabatları haqqında rəyin  

formalaşdırılması və hesabat verilməsi; 
 701 saylı BAS: Müstəqil auditorun hesabatında əsas audit məsələləri haqqında  

məlumatvermə; 
 705 saylı (düzəliş edilmiş) BAS: Müstəqil auditorun hesabatında  fərqli rəylər; 
 706 saylı (düzəliş edilmiş) BAS: Müstəqil auditorun hesabatında izahedici  paraqraflar 

və digər məsələlər paraqrafları; 
 710 saylı BAS: Müqayisəli məlumatlar: müqayisəli göstəricilər və müqayisəli  maliyyə 

hesabatları; 
 720 saylı BAS: Auditi aparılmış maliyyə hesabatlarını əks etdirən sənədlərdəki  digər 

məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti; 
 800 saylı (düzəliş edilmiş) BAS: Xüsusi mülahizələr – xüsusi təyinatlı çərçivələrdə  

hazırlanmış maliyyə hesabatlarının auditi; 
 37. 805 saylı (düzəliş edilmiş) BAS: Xüsusi mülahizələr – ayrıca maliyyə 

hesabatlarının  və maliyyə hesabatının xüsusi elementlərinin, hesablarının və ya   
maddələrinin auditi;  

 810 saylı (düzəliş edilmiş) BAS: İcmal maliyyə hesabatlarına dair hesabatvermə 
tapşırığı; 

 1000 saylı BAPQ: Maliyyə alətlərinin auditi üzrə xüsusi mülahizələr. 
2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən auditor təşkilatları və 

sərbəst auditorlara tapşırılsın ki, 2019-cu il 1 aprel tarixindən Beynəlxalq Audit Standartlarının 
2017-ci il versiyasına qədər olan azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş standartların istifadəsi 
dayandırılsın. 

3. Auditorlar Palatasının Hüquqi təminat və standartlaşdırma idarəsinə (E.İbrahimov) və 
Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinə (S.Gülməmmədov) tapşırılsın ki, bu qərarın 1-ci 
və 2-ci bəndlərinin icrası ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsinlər. 

4. Auditorlar Palatası sədrinin müşaviri F.Qarayevə tapşırılsın ki, Beynəlxalq Audit 
Standartlarının azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş 2017-ci il versiyasının elektron nüsxəsinin 
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) göndərilməsini təmin etsin. 

5. Maliyyə və təşkilati-texniki təminat idarəsinin rəisi V.Rəhimova və Aparatın 
informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssisi Z.Almazova tapşırılsın ki, üç həftə müddətində 
Beynəlxalq Audit Standartlarının azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş 2017-ci il versiyasının 
müdafiə edilmiş PDF formatında elektron qaydada Auditorlar Palatasının internet səhifəsinin 
müvafiq bölməsində yerləşdirilməsini  təmin etsinlər. 

6. Bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 
 
 
       Palata sədrinin müavini                Fəxrəddin İsmayılov 
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