
                             AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  
                           AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ  
                                                   QƏRARI  

 
Bakı şəhəri                     №313/6                                     31 oktyabr 2019-cu il   
 

Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş Beynəlxalq Audit Standartlarının 
 2017-ci il versiyasının II cildinin tətbiqi barədə 

 
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) tərcümə strategiyasının tələblərinə  

müvafiq olaraq və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə iş 

planının 2.1-ci “Beynəlxalq Audit Standartlarının 2017-ci il versiyasının II cildinin 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 Beynəlxalq Audit 

Standartlarının 2017-ci il versiyasının II cildinin 374 səhifədən ibarət tərcüməsinin peşə 

redaktəsi və korrektəsi müvafiq plan-proqramda nəzərdə tutulmuş müddətdə həyata 

keçirməklə başa çatdırılması və istifadəsi barədə Aparatın rəhbəri, Hüquqi təminat və 

standartlaşdırma idarəsinin rəis əvəzi, 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 1 yanvar tarixindən Beynəlxalq Audit 
Standartlarının Auditorlar Palatası tərəfindən azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş 2017-ci il 
versiyasının II cildinin aşağıda qeyd olunan standartları tətbiq edilsin: 

 

TARİXİ MALİYYƏ HESABATLARININ TƏHLİLİ ÜZRƏ TAPŞIRIQLAR 
2000–2699 saylı TƏHLİL TAPŞIRIQLARI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ STANDARTLAR 
2400 (düzəliş edilmiş), Tarixi maliyyə hesabatlarının təhlili üzrə tapşırıqlar; 
2410 Müəssisənin müstəqil auditoru tərəfindən yerinə yetirilmiş aralıq maliyyə 

məlumatlarının təhlili; 
TARİXİ MALİYYƏ MƏLUMATLARININ AUDITİ VƏ YA TƏHLİLİNDƏN BAŞQA 

TƏSDİQLƏMƏ TAPŞIRIQLARI 
3000-3699  Təsdiqləmə Tapşırıqları üzrə Beynəlxalq Standartlar 
3000-3399 Bütün təsdqiləmə tapşırıqlarına tətbiq olunur; 
3000 (düzəliş edilmiş), Tarixi maliyyə məlumatlarının auditi və təhlilindən başqa 

təsdiqləmə tapşırıqları; 
3400-3699 MÜƏYYƏN MƏSƏLƏLƏR ÜZRƏ STANDARTLAR 
3400 Perspektiv maliyyə məlumatlarının nəzərdən keçirilməsi (Əvvəl 810 saylı BAS) 
3402 Xidmət təşkilatında nəzarət vasitələrinə dair təsdiqləmə tapşırıqları; 
3410 İstixana qazları haqqında hesabatlara dair təsdiqləmə tapşırıqları; 
3420 Emissiya prospektinə daxil edilmiş proforma maliyyə məlumatlarının tərtib 

edilməsi haqqında hesabat vermək üçün təsdiqləmə tapşırıqları; 
ƏLAQƏLİ XİDMƏTLƏR 
4000–4699 ƏLAQƏLİ XİDMƏTLƏR ÜZRƏ BEYNƏLXALQ STANDARTLAR 
4400 Maliyyə məlumatları ilə bağlı razılaşdırılmış prosedurların yerinə yetirilməsi üzrə 

tapşırıqlar (Əvvəl 920 saylı BAS); 
4410 (düzəliş edilmiş), Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi üzrə tapşırıqlar. 



2. Auditorlar Palatasının Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinə (V.Cavadov) 
tapşırılsın ki, on gün müddətində Beynəlxalq Audit Standartlarının azərbaycan dilinə 
tərcümə edilmiş 2017-ci il versiyasının II cildinin elektron nüsxəsinin auditor təşkilatlarına və 
sərbəst auditorlara göndərilməsi təmin edilsin. 

3. Auditorlar Palatası sədrinin müşaviri F.Qarayevə tapşırılsın ki, on gün müddətində 
Beynəlxalq Audit Standartlarının azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş 2017-ci il versiyasının II 
cildinin elektron nüsxəsinin Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasına (IFAC) göndərilməsi 
təmin edilsin. 

4. Maliyyə və təşkilati-texniki təminat idarəsinin rəisi V.Rəhimova və sədrin müşaviri 
F.Qarayevə tapşırılsın ki, üç həftə müddətində Beynəlxalq Audit Standartlarının azərbaycan 
dilinə tərcümə edilmiş 2017-ci il versiyasının II cildinin müdafiə edilmiş PDF formatında 
elektron qaydada Auditorlar Palatasının internet səhifəsinin müvafiq bölməsində 
yerləşdirilməsi təmin edilsin. 

5. Auditorlar Palatasının icraçı direktoru S.Gülməmmədova, Auditin təşkili, 
hesabatlılıqvə təhlil şöbəsinin müdiri V.Cavadova, Maliyyə və təşkilati-texniki təminat 
idarəsinin rəisi V.Rəhimova tapşırılsın ki, 2019-cu ilin dekabr ayında auditor təşkilatlarının, 
sərbəst auditorların və maraqlı tərəflərin nümayəndələrinin iştirakı ilə Beynəlxalq Audit 
Standartlarının 2017-ci il versiyasının II cildinin tətbiqi ilə əlaqədar konfransın keçirilməsi 
təmin edilsin. 

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