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Sual: Sənaye müəssisəsində baş kitabda xərclərin uçotu üzrə yazılışların düzgünlüyünün 
yoxlanması hansı analitik prosedur vasitəsi ilə həyata keçirilir: (Çəki: 1)

istehsala xərcləri əks etdirən hesaların dövriyyəsi üzrə məbləği hesablamaqla; 
istehsala xərcləri əks etdirən hesaların qalıq məbləğlərini hesablamaqla; 
istehsala xərcləri əks etdirən hesabların dövriyyələrini və qalıq məbləğlərini hesablamaqla; 
istehsala xərclərin analitik uçotu məlumatlarının istehsalat məsrəfləri hesabları üzrə 

dövriyyə və qalıq mələqlərinə uyğunluğunun eyni olması ilə; 
müstəqim xərclərin bölüşdürülməsi cədvəlində və aparılmış hesablamalarda yazılışların 

düzgünlüyünün üzləşdirilməsi; 

Sual: Auditorun fikrincə sənaye müəssisəsində inventarizasiyanın nəticəsi kimi əksikgəlmələr 
aid edilməlidir: (Çəki: 1)

əməliyyat xərclərinin tərkibinə; 
əmtəə-material qiymətlilərinin dəyərinə; 
günahkar şəxsə; 
təşkilatın əlavə kapitalına; 



təşkilatın xalis mənfəətinə; 

Sual: Auditorun fikrincə sənaye müəssisəsində inventarizasiyanın nəticəsi kimi əksikgəlmə 
məbləği müqəssir şəxs müəyyən olunmadıqda aid edilməlidir: (Çəki: 1)

əməliyyat xərclərinin tərkibinə; 
əmtəə-material qiymətlilərinin dəyərinə; 
hazır məhsula; 
əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmaya
ümumistehsal xərclərinə; 

Sual: Auditorun fikrincə sənaye müəssisəsində inventarizasiya zamanı əksikgəlmə məbləği 
müqəssir şəxs müəyyən olunmadıqda silinir: (Çəki: 1)

əməliyyat xərclərinin tərkibinə; 
əmtəə-material qiymətlilərinin dəyərinə; 
hazır məhsula
əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmaya; 
inziati xərclərə; 

Sual: Sənaye müəssisəsində müqəssir şəxsdən çatışmazlığın tutulması mümkün olmadıqda 
silinir? (Çəki: 1)

əməliyyat xərclərinin tərkibinə; 
maliyyə nəticələrinə; 
hazır məhsula; 
əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmaya; 
gələcək dövrün xərclərinə; 

Sual: Sənaye müəssisəsində inventarizasiyanın nəticəsi olaraq hansı halda D-t “Kassa”, K-t 
“Ümumi mənfəət (zərər) mühasibat yazılışı edilir? (Çəki: 1)

kassada pul vəsaitinin çatışmazlığını; 
təhtəlhesab şəxslərə artıq pulun ödənildiyini; 
təqsirkar şəxsdən kassada çatışmayan pulu tutulmasını
kassada aşkara çıxarılmış artıq pulun mədaxil edilməsini 
kassa əməliyyatlarının tam əks etdirilməmsini 

Sual: Sənaye müəssisəsində inventarizasiyanın nəticəsi olaraq hansı halda D-t “Ümumi 
mənfəət (zərər), K-t “Kassa” mühasibat yazılışı edilir? (Çəki: 1)

kassa əməliyyatlarının tam əks etdirilməmsini;
təhtəlhesab şəxslərə artıq pulun ödənildiyini; 
xəzinədarın günahı üzündən kassada pul vəsaitinin çatışmazlığını; 
kassada aşkara çıxarılmış artıq pulun mədaxil edilməsini 
düzgün cavab yoxdur

Sual: Sənaye müəssisəsində təhtəlhesab şəxslərə pul vəsaitinin verilməsi üzrə hansı yazılış 
audi¬tor tərəfindən düzgün hesab olunur? (Çəki: 1)

D-t “Bank hesablaşma hesabları” K-t “Kassa”
D-t “Kassa” K-t “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”
D-t “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları” K-t “Bank hesablaşma hesabla¬rı” 
D-t “Təhtəlhesab məbləqlər” K-t “Kassa” 
D-t “Bank hesablaşma hesabları” K-t “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”



Sual: Sənaye müəssisəsində əmək haqqının hesablanması üzrə hansı mühasibat yazılışı 
aditor tərəfindən düzgün hesab edilir? (Çəki: 1)

D-t “Kassa” K-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc”
D-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc” K-t “Kassa” 
D-t “Bank hesablaşma hesabları” K-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc”
D-t “İstehsalat məsrəfləri” K-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc”
D-t “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları” K-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə 

olan borc” 

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində əmək haqqının ödənilməsinin hansı mühasibat yazılışını 
düzgün hesab edir? (Çəki: 1)

D-t “İstehsalat məsrəfləri “ K-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc” 
D-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc” K-t “Kassa” 
D-t “Bank hesablaşma hesabları” K-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc”
D-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc” K-t “Bank hesablaşma hesabları”
D-t “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları” K-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə 

olan borc”

Sual: Sənaye müəssisəsində təhtəlhesab şəxslərə pul vəsaitlərinin verilməsi zamanı hansı 
mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab edilər: (Çəki: 1)

D-t “ İstehsalat məsrəfləri “ K-t “Təhtəl hesab məbləqlər” 
D-t “Təhtəlhesab məbləqlər” K-t “Kassa” 
D-t “Təhtəlhesab məbləqlər” K-t “Bank hesablaşma hesabları”
D-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc” K-t “ İstehsalat məsrəfləri “ 
D-t “Bank hesablaşma hesabları” K-t “ İstehsalat məsrəfləri “ 

Sual: Sənaye müəssisəsində təhtəlhesab şəxs tərəfindən pul vəsaitlərinin qaytarılmasının 
hansı yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab edilir: (Çəki: 1)

D-t “Təhtəl hesab məbləqlər” K-t “İstehsalat məsrəfləri” 
D-t “Kassa” K-t “Təhtəl hesab məbləqlər” 
D-t “Təhtəl hesab məbləqlər” K-t “Bank hesablaşma hesabları”
D-t “Bank hesablaşma hesabları” K-t “Təhtəlhesab məbləqlər” 
D-t “Bank hesablaşma hesabları” K-t “İstehsalat məsrəfləri” 

Sual: Sənaye müəssisəsində D-t “Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar” K-t “Bank hesablaşma 
hesabları” müha¬sibat yazılışı hansı əməliyyatı səciyyələndirir? (Çəki: 1)

mal göndərənə avansın köçürülməsi
alıcının borcunun ödənilməsini 
vaxtından əvvəl alınmış avansın məbləğini
avansın sifarişçinin hesabına köçürülməsini
avansın satıcının hesabına köçürülməsini

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində pay şəklində əsas vəsait obyektinin nizamnamə kapitalına 
daxil edilməsi ilə bağlı aşağıdakı yazılışı düzgün hesab edir: (Çəki: 1)

D- t “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” K- t “Nominal (nizamnamə) kapitalı” 
D- t “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” K- t “Nominal 

(nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”; 
D- t “Nominal (nizamnamə) kapitalı” K – t “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş 

hissəsi” 



D- t “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi” K- t “Nominal (nizamnamə) 
kapitalı”; 

D-t “Nominal (nizamnamə) kapitalı” K- t “Daşınmaz əmlaka investisiyalar” 

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində debitor borclarının aşağıdakı hesabda əks etdirilməsini 
düzgün hesab etmir: (Çəki: 1)

“Vergi öhdəlikləri”; 
“Emissiya gəliri”;
“Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi” 
“Təhtəlhesab məbləqlər”;
Alıcılar və sifarişçilərin debitor borcları; 

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində kreditor borclarının aşağıdakı hesabda əks etdirilmə¬si¬ni 
düzgün hesab etmir: (Çəki: 1)

“Təhtəlhesab məbləqlər”; 
“Nominal (nizamnamə) kapitalı”;
“Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi”;
“Qısamüddətli bank kreditləri”;
“Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri” 

Sual: Sənaye müəssisəsində keçmişdə ümidsiz borc kimi zərərə silinmiş debitor borcları 
məbləğinin ödənilməsi üçün daxil olmuş məbləq hansı hesabda əks etdirilməlidir: (Çəki: 1)

“Hesabat dövrünün xalis mənfəəti”; 
“Qanunvericilik üzrə ehtiyat”;
“Ümumi mənfəət (zərər)”;
“Emissiya gəliri”;
“Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri” 

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində malsatanlara olan kreditor borclarının silinməsi üzrə hansı 
yazılışı düzgün hesab edir: (Çəki: 1)

D-t “Bankdakı hesablaşmalar hesabı” K-t “Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor 
borcları 

D-t “ Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları “ K-t “ Bankdakı 
hesablaşmalar hesabı” 

D-t “ Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları “ K-t “Əsas idarə heyətinin 
qısamüddətli debitor borcları 

D-t “Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları “ K-t “Bankdakı 
hesablaşmalar hesabı 

D-t “ Bankdakı hesablaşmalar hesabı “ K-t “Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli 
debitor borcları 

Sual: Sənaye müəssisəsində hansı təsərrüfat əməliyyatı üzrə D-t 531 K-t 223 mühasiat yazılışı 
edilir: (Çəki: 1)

malsatanların qısamüddətli kreditor borclarının hesablanmasını; 
malsatanların uzunmüddətli kreditor borclarının hesablanmasını
malsatanların uzun və qısamüddətli kreditor borclarının müəyyən olunmasını;
malsatanların qısamüddətli kreditor borclarının ödənilməsini
malsatanların ortamüddətli kreditor borclarının ödənilməsini



Sual: Auditor sənaye müəssisəsində ödənilmiş veksellər üzrə hansı yazılışı düzgün hesab edir: 
(Çəki: 1)

D-t “Bankdakı hesablaşmalar hesabı” K-t “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor 
borcları 

D-t “Bankdakı hesablaşmalar hesabı “ K-t “Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor 
borcları” 

D-t “ Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları “ K-t “ Bankdakı 
hesablaşmalar hesabı 

D-t “Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları “ K-t “Bankdakı 
hesablaşmalar hesabı 

D-t “ Bankdakı hesablaşmalar hesabı “ K-t “Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli 
debitor borcları 

Sual: Sənaye müəssisəsində D-t 223 K-t 211 mühasiat yazılışı hansı əməliyyatın düzgünlüyünü 
əks etdirir: (Çəki: 1)

alıcıların qısamüddətli debitor borclarının hesablanmasını; 
alıcıların uzunmüddətli debitor borclarının hesablanmasını; 
alıcıların qısamüddətli borclarının ödənilməsini;
malsatanların uzun və qısamüddətli kreditor borclarının müəyyən olunmasını
malsatanların ortamüddətli borclarının ödənilməsini

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində vaxtında tələb olunmayan debitor borclarının aşağıdakı 
silinmə qaydasını düzgün hesab edir: (Çəki: 1)

D-t “Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər” K-t “Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor 
borcları 

D-t “Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları” K-t “Alıcılar və sifarişçilərin 
qısamüddətli debitor borcları 

D-t “ Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları “ K-t “Əsas idarə heyətinin 
qısamüddətli debitor borcları 

D-t “Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları “ K-t “Əsas idarə heyətinin 
qısamüddətli debitor borcları 

D-t “ Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları “ K-t “Törəmə (asılı) 
müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları 

Sual: Sənaye müəssisəsində D-t 218 K-t 171 mühasiat yazılışı hansı əməliyyatın düzgünlüyünü 
əks etdirir: (Çəki: 1)

vaxtında silinməmiş debitor borclarının silinməsini
vaxtında alınmamış debitor borclarının silinməsini 
tələb olunmamış debitor borclarının silinməsini 
ödənmə vaxtı çatmış debitor borclarının silinməsini
uzunmüddətli debitor borclarının silinməsini

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində əmlakın yenidən qiymətləndirilməsi hesabına nizamnamə 
kapitalının artımı üzrə hansı mühasibat yazılışını düzdün hesab edir? (Çəki: 1)

D-t 312 K-t 302
D-t 302 K-t 312
D-t 311 K-t 301 
D-t 533 K-t 301
D-t 301 K-t¬ 533



Sual: Sənaye müəssisəsində D-t 341 K-t 534 mühasibat yazılışı hansı əməliyyatı 
səciyyələndirir? (Çəki: 1)

öz işçilərinə dividendlərin hesablanması
təşkilatın işçilərinə dividendlərin ödənilməsi
işləməyən səhmdarlara dividendlərin ödənilməsi 
təşkilatda işləməyən səhmdarlara dividendlərin hesablanması
ehtiyat kapitalı hesabına dividendlərin hesablanması 

Sual: Auditor sənaye müəssisəsinin işçilərinə nağd qaydada dividendin ödənilməsi üzrə hansı 
yazılışı düzgün hesab edir? (Çəki: 1)

D-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar” K-t “Bank hesablaşma hesabları” 
D-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar” K-t “Tələblərə əsasən verilən digər 

bank hesabları” 
D-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar” K-t 221”Kassa” 
D-t “Bank hesablaşma hesabları” K-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar” 
D-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar” K-t “Ümumi mənfəət (zərər)”

Sual: Auditor sənaye müəssisəsinin işçilərinə dividendin hesablanması üzrə hansı yazılışı 
düzgün hesab edir? (Çəki: 1)

D-t 342 K-t 301
D-t 801 K-t 534
D-t 801 K-t 533 
D-t 533 K-t 801 
D-t 341 K-t¬ 534

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində yenidən qiymətləndirmə ilə bağlı əsas vəsaitlərin dəyərinin 
artımı üzrə hansı mühasibat yazılışını düzgün hesab edir? (Çəki: 1)

D-t 111 K-t 331;
D-t 111 K-t 333;
D-t 333 K-t 111
D-t 111 K-t 112;
D-t 442 K-t 111;

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində alınmış əsas vəsait obyektinə görə alıcının borcu üzrə 
hansı mühasibat yazılışını düzgün hesab edir? (Çəki: 1)

D-t “Malsatan və podratçılara kreditor borcları” K-t “Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər 
uzunmüddətli aktivlərin satışından digər gəlirlər”; 

D-t “Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından digər 
gəlirlər” K-t “Malsatan və podratçılara kreditor borcları” 

D-t “Alıcı və sifarişçilərlin debitor borcları” K-t “Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər 
uzunmüd¬dət¬li aktivlərin satışından digər gəlirlər” 

D-t “Təhtəlhesab məbləqlər” K-t “Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər uzunmüd¬dət¬li 
aktivlərin satışından digər gəlirlər “; 

D-t “Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər uzunmüd¬dət¬li aktivlərin satışından digər 
gəlirlər “ K-t “ Torpaq, tikili və avadanlıqlar “ 

Sual: Sənaye müəssisəsində D-t 531 K-t 223 mühasiat yazılışı hansı əməliyyatın düzgünlüyünü 
əks etdirir: (Çəki: 1)

malsatanların qısamüddətli kreditor borclarının hesablanmasını; 
malsatanların qısamüddətli kreditor borclarının ödənilməsini
malsatanların uzunmüddətli kreditor borclarının hesablanmasını; 



malsatanların uzun və qısamüddətli kreditor borclarının hesablanmasını
malsatanların ortamüddətli kreditor borclarının ödənilməsini 

Sual: Sənaye müəssisəsində D-t 223 K-t 211 mühasiat yazılışı hansı əməliyyatın 
düzgün¬lüyünü əks etdirir: (Çəki: 1)

alıcıların qısamüddətli debitor borclarının hesablanmasını; 
alıcıların uzunmüddətli debitor borclarının hesablanmasını; 
alıcıların qısamüddətli borclarının ödənilməsini;
malsatanların uzun və qısamüddətli kreditor borclarının müəyyən olunmasını
malsatanların ortamüddətli borclarının ödənilməsini

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində vaxtında tələb olunmayan debitor borclarının silinməsinin 
hansı qaydasını düzgün hesab edir: (Çəki: 1)

D-t “Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər” K-t “Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor 
borcları 

D-t “Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları” K-t “Alıcılar və sifarişçilərin 
qısamüddətli debitor borcları 

D-t “ Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları “ K-t “Əsas idarə heyətinin 
qısamüddətli debitor borcları 

D-t “Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları “ K-t “Əsas idarə heyətinin 
qısamüddətli debitor borcları 

D-t “ Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları “ K-t “Törəmə (asılı) 
müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları 

Sual: Sənaye müəssisəsində QMA ilə bağlı digər mütləq öhdəliklər üzrə hesablaşmaların 
düzgünlüyünün yoxlanması auditinin hansı istiqamətinə aid olunur? (Çəki: 1)

QMA istifadənin səmərəliliyinin yoxlanması 
QMA dövriyyədən çıxması üzrə əməliyyatın auditi 
QMA daxil olması və yaradılması üzrə əməliyyatların auditi 
QMA üzrə vergitutmanın düzgünlüyünün auditi 
QMA amortizasiyasının uçotunun auditi

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Sənaye müəssisəsində ödənilməyə qəbul olunmuş hesab üzrə əldə edilmiş QMA mədaxil 
edildikdə hansı mühasibat yazılışı aparılır: (Çəki: 1)

D-t 531 K-t 103
D-t 103 K-t 531 
D-t 103 K-t 431
D-t 331 K-t 103
D-t 103 K-t 331 



Sual: Sənaye müəssisəsində malgöndərənlərdən daxil olmuş, lakin hesablaşma aparılmamış 
materiallar üzrə hansı mühasibat yazılışı tərtib olunmalıdır? (Çəki: 1)

D-t “Material ehtiyatları” K-t “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları” 
D-t “Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları” K-t “Material ehtiyatları” 
D-t “Material ehtiyatları” K-t “Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları” 
D-t “İstehsalat məsrəfləri” K-t “Material ehtiyatları” 
D-t “ Material ehtiyatları “ K-t “İstehsalat məsrəfləri”

Sual: Sənaye müəssisəsində malsatan və podratçılarla hesablaşmaların yoxlanması ilə bağlı 
plan və proqramı tərtib etməzdən qabaq müəyyən edilməlidir: (Çəki: 1)

müəssisənin rəhbərliyi ilə daxili nəzarət xidməti arasında informasiya mübadiləsinin təşkili;
malsatan və podratçılarla hesablaşmaların uçotu üzrə daxili nəzarətin vəziyyətinin 

keyfiyyəti;
malsatan və podratçılarla hesablaşmaların uçotu sistemində konkret nöqsanlar;
bütün təsərrüfat əməliyyatlarının bağlanmış müqaviləyə uyğunluğu; 
malsatan və podratçılarla hesablaşmalarınmüvafiq iqtisadi məzmununna görə uçotda əks 

olunması

Sual: Sənaye müəssisəsində verilmiş avansların və alınmış kommersiya kreditlərinin 
yoxlanması proseduru aid edilir: (Çəki: 1)

maliyyə qoyuluşunun auditinin vəzifəsinə; 
qeyri maddi aktivlərin auditinin vəzifəsinə; 
daxili hesalaşmaların auditinin vəzifəsinə; 
xarici hesablaşmaların auditinin vəzifəsinə; 
maliyyə nəticələrinin təhlilinin əsas vəzifəsinə; 

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində əvvəllər verilmiş və tələb olunmamış avans məbləğinin 
silinməsinin hansı qaydasını düzgün hesab edir: (Çəki: 1)

D-t 244 K-t 801 
D-t 801 K-t 192
D-t 341 K-t 543
D-t 543 K-t 341 
D-t 543 K-t 244 

Sual: Sənaye müəssisəsində alınmış avans məbləqləri üzrə hansı mühasibat yazılışı doğrudur: 
(Çəki: 1)

D-t “Gələcək hesabat dövrün xərcləri” K-t “Digər qısamüddətli aktivlər”
D-t “Digər qısamüddətli aktivlər” K-t “Gələcək hesabat dövrün xərcləri” 
D-t “Bank hesablaşma hesabları” K-t “Alınmış qısamüddətli avanslar” 
D-t “Alınmış qısamüddətli avanslar” K-t “Digər qısamüddətli aktivlər”
D-t “Digər qısamüddətli aktivlər” K-t “Alınmış qısamüddətli avanslar” 

Sual: Sənaye müəssisəsində ödənmə vaxtı keçmiş debitor və kreditor borclarının 
mövcudluğunun yoxlanması aid edilir: (Çəki: 1)

maliyyə nəticələrinin təhlilinin əsas vəzifəsinə
xarici hesablaşmaların auditinin vəzifəsinə; 
qeyri maddi aktivlərin auditinin vəzifəsinə; 
daxili hesalaşmaların auditinin vəzifəsinə; 
maliyyə qoyuluşunun auditinin vəzifəsinə aid edilir; 



Sual: Sənaye müəssisəsində real debitor və kreditor borclarının auditi aid edilir (Çəki: 1)
maliyyə qoyuluşunun auditinin vəzifəsinə; 
xarici hesablaşmaların auditinin vəzifəsinə; 
daxili hesalaşmaların auditinin vəzifəsinə; 
qeyri maddi aktivlərin auditinin vəzifəsinə; 
maliyyə nəticələrinin təhlilinin əsas vəzifəsinə; 

Sual: Sənaye müəssisəsində valyuta hesabları üzrə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi hansı 
sənəd əsasında həyata keçirilir? (Çəki: 1)

pul-hesablaşma sənədləri əlavə edilməklə kassa mədaxil orderləri; 
pul-hesablaşma sənədləri əlavə edilməklə kassa məxaric orderləri; 
xəzinədarın hesabatı; 
bank arayışları;
pul-hesablaşma sənədləri əlavə edilməklə bank çıxarışları;

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində pul-hesablaşma sənədləri əlavə edilməklə bank 
çıxarışlarından istifadə edir? (Çəki: 1)

kassada mövcud olan xarici valyutaların inventarizasiyası zamanı;
kassaya xarici valyutanın daxil olması zamanı; 
kassadan xarici valyutanın çıxması zamanı; 
valyuta hesabları üzrə əməliyyatların auditi zamanı; 
təşkilatın banklarla əlaqəsinin mövcudluğunun yoxlanması zamanı

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində qazanxana işçisinə hesablanmış əmək haqqı hansı 
hesabın debetinə yazılmalıdır? (Çəki: 1)

202-1
202-5
202-6
202-3
202-7

Sual: Sənaye müəssisəsində əmək və onun ödənilməsi üzrə əməliyyatların düzgünlüyünün 
yoxlanması: (Çəki: 1)

xarici hesalaşmalar üzrə uçotun auditinin məqsədidir;
kassa əməliyyatları üzrə uçotun auditinin məqsədidir;
istehsal xərclərinin üzrə uçotun auditinin məqsədidir;
daxili hesalaşmalar üzrə uçotun auditinin məqsədidir;
hesablaşma, valyuta və digər hesabların auditinin məqsədidir; 

Sual: Sənaye müəssisəsində şəxsi heyətin uçotu üzrə nümunəvi formaların mövcudluğunun 
yoxlanması auditin hansı istiqamətinə aid edilir? (Çəki: 1)

işəmuzd fəhlələrə əmək haqqının hesablanmasının uçotu və ona nəzarətin təşkilinin 
yoxlanması;

əmək üzrə qanunvericilik qaydalarına əməl olunmasının, əmək münasibətləri üzrə daxili 
nəzarətin vəziyyətinin yoxlanması;

vaxtamuzd əmək haqqının və digər ödəmələrin hesablanması üzrə uçotun və 
hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanması;

fiziki şəxslərin əmək haqqından tutulmaların hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması;
işçilərə əmək haqqı xərcləri üzrə analitik uçotun təşkilinin yoxlanması;



Sual: Sənaye müəssisəsində əmək üzrə qanunvericilik qaydalarına əməl olunması üzrə daxili 
nəzarətin vəziyyətinin auditi zamanı yoxlanılır: (Çəki: 1)

məzuniyyətlərin verilməsi üzrə əmrlərin mövcudluğu;
sexlərdə iş vaxtının uçotu tabelinin aparılması;
fiziki şəxslərin əmək haqqından tutulmaların hesablanmasının düzgünlüyü; 
vaxtamuzd əmək haqqının və digər ödəmələrin hesablanması üzrə uçotun və 

hesablaşmaların düzgünlüyü;
bütün cavablar doğrudur;

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində deponent edilmiş əmək haqqı məbləği üzrə aşağıdakı 
mühasibat yazılışını düzgün hesab edir? (Çəki: 1)

D-t “Bank hesablaşma hesabları” K-t “Müxtəlif debitor və kreditor borcları” 
D-t “Müxtəlif debitor və kreditor borcları” K-t “Kassa” 
D-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar” K-t “ Təhtəlhesab məbləğlər” 
D-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar” K-t “Müxtəlif debitor və kreditor 

borcları” 
D-t “Digər ehtiyatlar” K-t “Nominal (nizamnamə) kapital” 

Sual: Sənaye müəssisəsində kredit və borcların analitik uçotu aparılmadıqda onların 
yoxlanması üçün auditorun hərəkəti? (Çəki: 1)

dərhal alınmış kreditlər üzrə faizlərin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanmasına 
başlamalıdır;

alınmış kredit və borclar üzrə sənədlərin təşkilatın direktoru, baş mühasib və ya səlahiyyətli 
şəxs tərəfindən imzalanmasını yoxlamalıdır;

əvvəlcə mühasibatlıqda kredit və borclar üzrə faizlərin hesablanmasının düzgünlüyünü 
yoxlamalıdır; 

əvvəlcə müəyyən əlamətlər üzrə kredit müqavilələrini qruplaşdırmalıdır; 
əvvəlcə kredit müqavilələrini və əmtəə və kommersiya krediti üzrə bağlanmış müqavilələri 

yoxlamalıdır;

Sual: Sənaye müəssisəsində borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotu üzrə hansı 
təsərrüfat əməliyyatı tipik səhv hesab olunmur? (Çəki: 1)

alınmış kredit və borclar üzrə xərclər məhsulun maya dəyərinə daxil edilir;
alınmış kredit və borclar üzrə xərclərin analitik uçotu onların məqsədli təyinatına görə təşkil 

edilir; 
alınmış kredit və borclar üzrə xərclər investisiya aktivinə aid olunur və onun qalaq dəyərinə 

daxil edilir; 
qiymətli kağızların əldə olunması üçün alınmış kredit və borclar qiymətli kağızların uçota 

qəbul olunması tarixindən onların dəyərinə daxil edilir; 
alınmış kredit və borclar üzrə xərclər həmişə hesabat dövrünün cari xərcləri kimi tanınır;

Sual: Sənaye müəssisəsində borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotu üzrə hansı 
təsərrüfat əməliyyatı tipik səhv hesab olunmur? (Çəki: 1)

alınmış kredit və borclar üzrə xərclər məhsulun maya dəyərinə daxil edilir;
alınmış kredit və borclar üzrə xərclərin analitik uçotu kredit və borcların növlərinə görə 

təşkil edilir; 
alınmış kredit və borclar üzrə xərclər investisiya aktivinə aid olunur və onun qalaq dəyərinə 

daxil edilir; 
qiymətli kağızların əldə olunması üçün alınmış kredit və borclar qiymətli kağızların uçota 

qəbul olunması tarixindən onların dəyərinə daxil edilir; 
alınmış kredit və borclar üzrə xərclər həmişə hesabat dövrünün cari xərcləri kimi tanınır; 



Sual: Sənaye müəssisəsində borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotunu əks etdirən 
mühasibat hesabatına daxildir: (Çəki: 1)

mühasibat balansı, mənfəəət və zərər haqqında hesabat, kapitaldakı dəyişikliklər haqqında 
hesabat;

mühasibat balansı, mənfəəət və zərər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti 
haqqında hesabat; 

mühasibat balansı, mənfəəət və zərər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti 
haqqında hesabat, kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabat; 

mühasibat balansı, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, kapitaldakı dəyişikliklər 
haqqında hesabat; 

mənfəəət və zərər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, 
kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabat;

Sual: Sənaye müəssisəsində pulun hesalaşma hesabı vasitəsi ilə əldə olunmasını yoxlamaq 
üçün hansı auditor proseduru aparılmalıdır: (Çəki: 1)

kreditin alınması və qaytarılmasını, faizlərin hesablanmasını rəsmiləşdirən ilkin sənədlərin 
tamlığının yoxlanması;

kredit və borclar üzrə faizlərin qeyri maddi aktiv oyektinin inventar dəyərinə daxil 
edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanması; 

kreditin məqsədli təyinatına əməl olunmasının faktiki yoxdanması; 
kredit və borclar üzrə faizlərin vergi xərclərinin tərkiinə daxil edilməsinin əsaslı olmasının 

yoxlanması; 
müəssisənin hesablaşma hesabında uçota alınan bank kreditləri üzrə ilkin sənədlərin 

tamlığının yoxlanması;

Sual: Sənaye müəssisəsində əsas vəsait obyektinin istismara verilməsindən sonra 
uzunmüddətli kreditlər üzrə faizlərin ödənilməsinin yoxlanması üçün hansı auditor proseduru 
aparılmalıdır: (Çəki: 1)

kreditin alınması və qaytarılmasını, faizlərin hesablanmasını rəsmiləşdirən ilkin sənədlərin 
tamlığının yoxlanması;

kredit və borclar üzrə faizlərin qeyri maddi aktiv oyektinin inventar dəyərinə daxil 
edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanması; 

kreditin məqsədli təyinatına əməl olunmasının faktiki yoxdanması; 
kredit və borclar üzrə faizlərin vergi xərclərinin tərkiinə daxil edilməsinin əsaslı olmasının 

yoxlanması; 
müəssisənin hesablaşma hesabında uçota alınan bank kreditləri üzrə ilkin sənədlərin 

tamlığının yoxlanması;

Sual: Sənaye müəssisəsində borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotunun aparılması 
zamanı xərclərin formalaşdırılması prinsiplərinin pozulması ilə bağlı səhv hansıdır: (Çəki: 1)

kredit müqaviləsinin və ya onunla əlaqədar əlavə razılaşmanın olmaması; 
alınmış kredit və orclar üzrə faizlərin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməməsi; 
hesabat dövrünün sonuna faktiki olaraq banka ödənilməmiş kredit və ya borc üzrə xərclərin 

vergi xərclərinə daxil edilməsi; 
kredit və borclar üzrə faizlərin normativdən yuxarı məbləğinin təşkilatın xüsusi vəsait 

mənbəyinə aid edilməsi; 
kredit və borclar üzrə faizlərin vergi xərclərinin tərkiinə daxil edilməsi; 

Sual: Sənaye müəssisəsində borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotunun aparılması 
zamanı maliyyə nəticələrinin formalaşdırılması prinsiplərinin pozulması ilə bağlı səhv hansıdır: 
(Çəki: 1)

kredit müqaviləsinin və ya onunla əlaqədar əlavə razılaşmanın olmaması; 



alınmış kredit və orclar üzrə faizlərin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməməsi; 
hesabat dövrünün sonuna faktiki olaraq banka ödənilməmiş kredit və ya borc üzrə xərclərin 

vergi xərclərinə daxil edilməsi; 
kredit və borclar üzrə faizlərin normativdən yuxarı məbləğinin təşkilatın xüsusi vəsait 

mənbəyinə aid edilməsi; 
kredit və borclar üzrə faizlərin vergi xərclərinin tərkiinə daxil edilməsi; 

Sual: Sənaye müəssisəsində kommersiya krediti qaydasında alınmış əmtəə-material 
qiymətlilərinin uçota alınmasına qədər kredit üzrə faizlər hesablandıqda hara daxil edilir: (Çəki: 
1)

əməliyyat xərclərinin tərkibinə; 
təşkilatın xalis mənfəətinə; 
əmtəə-material qiymətlilərinin dəyərinə; 
təşkilatın əlavə kapitalına; 
satışdan kənar xərclərə; 

Sual: Sənaye müəssisəsində kommersiya krediti qaydasında alınmış əmtəə-material 
qiymətlilərinin uçota alındıqdan sonra kredit üzrə faizlər daxil edilməlidir: (Çəki: 1)

əməliyyat xərclərinin tərkibinə; 
təşkilatın xalis mənfəətinə; 
əmtəə-material qiymətlilərinin dəyərinə; 
təşkilatın əlavə kapitalına; 
satışdan kənar xərclərə (gəlirlərə); 

Sual: Sənaye müəssisəsində malların daxil olması tarixinə yaranmış öhdəlik məbləği manatla 
faktiki ödənilmiş məbləğə uyğyn gəlmədikdə fərqvergi uçotunda daxil edilir: (Çəki: 1)

əməliyyat xərclərinin tərkibinə; 
təşkilatın xalis mənfəətinə; 
əmtəə-material qiymətlilərinin dəyərinə; 
təşkilatın əlavə kapitalına; 
satışdan kənar xərclərə; 

Sual: Sənaye müəssisəsində qiymətlilərin alınması ilə bağlı borc üzrə faizlər vergi uçotunda 
əks etdirilir: (Çəki: 1)

əməliyyat xərclərinin tərkibində; 
təşkilatın xalis mənfəətində; 
satışdan kənar xərclərin tərkibində; 
təşkilatın əlavə kapitalında; 
əmtəə-material qiymətlilərinin dəyərində; 

Sual: Sənaye müəssisəsində qiymətlilərin alınması ilə bağlı borc üzrə faizlər onların uçota 
alınmasından sonra əks etdirilir: (Çəki: 1)

əməliyyat xərclərinin tərkibində; 
təşkilatın xalis mənfəətində; 
satışdan kənar xərclərin tərkiində; 
təşkilatın əlavə kapitalında; 
əmtəə-material qiymətlilərinin dəyərində; 

Sual: Sənaye müəssisəsində qiymətlilərin alınması ilə bağlı borc üzrə faizlər onların uçota 
alınmasına qədər harada əks etdirilir: (Çəki: 1)



əməliyyat xərclərinin tərkibində; 
təşkilatın xalis mənfəətində; 
satışdan kənar xərclərin tərkibində; 
təşkilatın əlavə kapitalında; 
əmtəə-material qiymətlilərinin dəyərində; 

Sual: Sənaye müəssisəsində təhtəlhesab şəxs tərəfindən edilən ezamiyyə xərcləri üzrə hansı 
mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur? (Çəki: 1)

D-t “İstehsalat məsrəfləri” K-t “Təhtəlhesab məbləğlər”
D-t “İnzibati xərclər” K-t “Təhtəlhesab məbləğlər” 
D-t “Təhtəlhesab məbləğlər” K-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar”
D-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar” K-t “Kassa”
D-t “Kassa” K-t “Təhtəlhesab məbləğlər” 

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 37

Maksimal faiz 37

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Sənaye müəssisəsində məhsulun tam maya dəyərinin hesablanması zamanı: (Çəki: 1)
daimi xərclər bütünlükdə satılmış məhsula aid olunur; 
bütün xərclər satılmış məhsullar və bitməmiş istehsalat arasında bölüşdürülür; 
dolayı xərclər istehsal fəhlələrinin əsas əməkhaqqına proporsional bölüşdürülür; 
dolayı xərclər istehsal olunmuş məhsulun həcminə proporsional bölüşdürülür; 
bütün xərclər satılmış məhsullar və hazır məhsul qalıqları arasında bölüşdürülür;

Sual: Sənaye müəssisəsinin uçot siyasəti haqqında informasiyanın tərkibində açıqlama 
verilməlidir: (Çəki: 1)

müstəqim material məsrəflərinin tanınması qaydası; 
müstəqim əmək məsrəflərinin tanınması qaydası; 
qeyri müstəqim xərclərin tanınması qaydası; 
kalkulyasiya maddələri kəsiyində adi fəaliyyət növü üzrə xərclər; 
kommersiya və inzibati xərclərin tanınması qaydası; 

Sual: Sənaye müəssisəsində kommersiya və inzibati xərclərin tanınması qaydası 
göstərilməlidir: (Çəki: 1)

Kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabatda; 
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda; 
mühasibat balansında; 
müəssisənin uçot siyasətində;
izahlı qeydlərdə; 

Sual: Sənaye müəssisəsinin mühasibat hesabatında minimum aşağıdakı informasiyaya 
açıqlama verilməlidir: (Çəki: 1)

müstəqim material məsrəflərinin tanınması qaydası; 



xərc elementləri kəsiyində adi fəaliyyət növü üzrə xərclər; 
kalkulyasiya xərc maddələri kəsiyində adi fəaliyyət növü üzrə xərclər; 
müstəqim əmək məsrəflərinin tanınması qaydası; 
kommersiya və inzibati xərclərin tanınması qaydası; 

Sual: Sənaye müəssisəsində plandankənar qeyri məhsuldar xərclər daxil edilir: (Çəki: 1)
məhsulun normativ maya dəyərinə; 
məhsulun faktiki maya dəyərinə;
satışdankənar xərclərə;
satış üzrə xərclərin tərkibinə;
digər fəaliyyətdən zərərlərin tərkibinə;

Sual: Sənaye müəssisəsində istehsal ehtiyatları mühasibat uçotunda qiymətləndirilir: (Çəki: 1)
plan maya dəyəri ilə; 
faktiki maya dəyəri ilə;
normativ maya dəyəri ilə;
bazar qiyməti ilə;
müqavilə qiyməti ilə;

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində kənar təşkilatın cari xərclərinin aksept edilməsi üzrə hansı 
mühasibat yazılışını düzgün hesab edir? (Çəki: 1)

D-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar” K-t “Kommersiya xərcləri” 
D-t “İnzibati xərclər” K-t “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları” 
D-t “Kommersiya xərcləri” K-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar” 
D-t “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları” K-t “Gələcək hesabat dövlərin 

xərcləri” 
D-t “Gələcək hesabat dövlərin xərcləri” K-t “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor 

borcları” 

Sual: Sənaye müəssisəsində əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı xərclər silinməlidir: (Çəki: 1)
üstəlik xərclərə; 
kommersiya xərclərinə; 
inzibati xərclərə; 
norma daxilində istehsal məsrəflərinə; 
gələcək dövrlərin xərclərinə; 

Sual: Sənaye müəssisəsində hansı əməliyyat üzrə D-t 721 K-t 112 mühasibat yazılışı aparılır: 
(Çəki: 1)

əldə edilmiş əsas vəsait üzrə amortizasiyanın hesablanması zamanı; 
ümumistehsal təyinatlı əsas vəsait üzrə amortizasiyanın hesablanması zamanı; 
xidmət sahələrinin əsas vəsait obyektləri üzrə amortizasiyanın hesablanması zamanı; 
ümumtəsərrüfat təyinatlı əsas vəsait üzrə amortizasiyanın hesablanması zamanı ; 
norma daxilində istehsal məsrəflərinə daxil edildikdə; 

Sual: Sənaye müəssisəsində istehsala buraxılmış materiallar üzrə aşağıdakı mühasibat yazılışı 
aparılmalıdır? (Çəki: 1)

D-t “Bitməmiş istehsal” K-t “Material ehtiyatları”
D-t “Material ehtiyatları” K-t “Bitməmiş istehsal”
D-t “İstehsalat məsrəfləri” K-t “Material ehtiyatları”
D-t “İnzibati xərclər” K-t “Material ehtiyatları”



D-t “Material ehtiyatları” K-t “İnzibati xərclər”

Sual: Sənaye müəssisəsində digər təşkilatın alınmış qiymətli kağızlarının saxlanması üzrə 
depozit xidməti xərcləri aid edilir : (Çəki: 1)

əsas fəaliyyət üzrə xərclərə; 
maliyyə qoyuluşlarına; 
əməliyyat xərclərinə; 
qeyri satış xərclərinə; 
məhsul satışına; 

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində kommersiya xərclərinin silinməsi üzrə hansı mühasibat 
yazılışını düzgün hesab edir? (Çəki: 1)

D-t “Hazır məhsul” K-t “Kommersiya xərcləri”
D-t “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)” K-t “Hazır məhsul”
D-t “Ümumi mənfəət (zərər)” K-t “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)” 
D-t “Kommersiya xərcləri” K-t “Ümumi mənfəət (zərər)”
D-t “Satış” K-t “Kommersiya xərcləri”

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində əsas istehsal fəhlələrinə əmək haqqının hesablanması 
üzrə hansı mühasibat yazılışını düzgün hesab edir? (Çəki: 1)

D-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar” K-t “Kassa”
D-t “İnzibati xərclər” K-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar”
D-t “Kommersiya xərcləri” K-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar”
D-t “İstehsalat məsrəfləri” K-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar”
D-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar” K-t “İstehsalat məsrəfləri”

Sual: Sənaye müəssisəsinin mühasibat uçotunda hazır məhsulun qiymətləndirilməsi metodunu 
müəyyən edir: (Çəki: 1)

istifadə olunan istehsal texnologiyasının xüsusiyyəti; 
istehsalın sahə xüsusiyyəti; 
təşkilatın fəaliyyətinin həcmi; 
təşkilatın uçot sisteminin seçilməsi; 
doğru cavab yoxdur; 

Sual: Sənaye müəssisəsində yeni sexin tikintisinə sərf olunan materialların dəyəri aid edilir: 
(Çəki: 1)

əsas fəaliyyət üzrə xərclərə; 
kapital qoyuluşlarına; 
əməliyyat xərclərinə; 
qeyri satış xərclərinə; 
məhsul satışına; 

Sual: Sənaye müəssisəsində hesablaşma-ödəmə cədvəlinə daxil edilir: (Çəki: 1)
yalnız ödəniləcəkəmək haqqı məbləği; 
ödənilmək üçün hesablanmış əmək haqqı; 
hesablanmış əmək haqqı, tutulası və veriləsi məbləq ; 
hesablanmış əmək haqqı və tutulma məbləqləri; 
hesablanmış və veriləcək əmək haqqı; 



Sual: Auditor sənaye müəssisəsində əməliyyatların uçotunun onun uçot siyasətinə uyğun 
gəlməməsi faktını aşkar edərsə: (Çəki: 1)

uçot siyasətinin pozulması faktına istifadəçilərin diqqətini cəlb etmək üçün auditor rəyini 
modifikasiya etməlidir; 

mənfi auditor rəyi verməlidir; 
rəy verməkdən imtina etməlidir; 
həmin qayda pozuntusunun məhsulun maya dəyərinə təsirini müəyyən etməlidir; 
müəyyən qeydlərlə auditor rəyi verməlidir; 

Sual: Sənaye müəssisəsində hazır məhsulun uçotu üzrə hansı ilkin sənəddən istifadə olunur: 
(Çəki: 1)

əmr-qaimə; 
hesab-faktura; 
əmtəə-nəqliyyat qaiməsi; 
məhsul buraxılışı cədvəli 
təhvil-təslim qaiməsi; 

Sual: Sənaye müəssisəsində məhsul buraxılışı və satışının uçotu üzrə analitik və sintetik uçot 
reyestrinə aiddir: (Çəki: 1)

əmr-qaimə; 
hesab-faktura; 
əmtəə-nəqliyyat qaiməsi; 
hazır məhsul buraxılışı cədvəli 
təhvil-təslim qaiməsi; 

Sual: Sənaye müəssisəsində hazır məhsulların yüklənməsi üzrə ilkin sənədlərə aiddir: (Çəki: 1)
hazır məhsulun anbar uçotu vərəqəsi
hesab-faktura, əmtəə-nəqliyyat qaiməsi; 
məhsulun yüklənməsi və satışı cədvəli; 
hazır məhsul buraxılışı cədvəli 
təhvil-təslim qaiməsi, əmr-qaimə; 

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsulun mühasibat uçotu 
və hesabatda əks etdirilməsinin hansı metodunu düzgün hesab edir: (Çəki: 1)

normativ maya dəyəri üzrə; 
plan maya dəyəri üzrə; 
uçot dəyəri üzrə; 
bazar dəyəri üzrə
faktiki istehsal maya dəyəri üzrə; 

Sual: Auditor müəssisənin hazır məhsulunun hansı qaydada əks etdirilməsini düzgün sayır: 
(Çəki: 1)

normativ və ya faktiki maya dəyəri üzrə; 
yalnız faktiki maya dəyəri üzrə; 
yalnız uçot dəyəri üzrə; 
müqavilə və ya uçot qiyməti üzrə
satış qiyməti üzrə; 

Sual: Auditor müəssisədə əsas vəsaitlrin ilkin dəyərinin formalaşdırılmasını yoxlayarkən hansı 
elementin daxil edilməməsinə əmin olmalıdır: (Çəki: 1)



Obyektin qeydiyyatı ilə əlaqədar dövlət rüsunları 
müəssisəyə çatdırılma ilə bağlı nəqliyyat xərcləri
quraşdırma ilə bağlı xərclər
idarəetmə heyətinin əmək haqqı
əsas fəhlələrin əməkl haqqı

Sual: Auditorun fikrincə sənaye müəssisəsində hazır məhsul uçot qiyməti ilə mədaxil edildikdə 
aşağıdakı yazılışı aparılmalıdır: (Çəki: 1)

D-t 205 K-t 204;
D-t 204 K-t 202;
D-t 204 K-t 205;
D-t 221 K-t 223;
D-t 223 K-t 221;

Sual: Auditorun fikrincə sənaye müəssisəsində hansı yazılış işçilərə dividendin hesablanmasını 
səciyyələndirir: (Çəki: 1)

D-t “Hesabat ilinin xalis mənfəəti (zərəri)” K-t “Nominal (nizamnamə) kapitalı” 
D-t “Nominal (nizamnamə) kapitalı” K-t “Ümumi mənfəət (zərər)” 
D-t “Ümumi mənfəət (zərər)” K-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar” 
D-t “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar” K-t “Ümumi mənfəət (zərər)” 
D-t “Hesabat ilinin xalis mənfəəti (zərəri)” K-t “Nominal (nizamnamə) kapitalının 

ödənilməmiş hissəsi” 

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində məhsul satışından mənfəətin əks etdirilməsinin hansı 
yazılışını düzgün sayır? (Çəki: 1)

D-t “Satış” K-t “Ümumi mənfəət (zərər)”
D-t “Sair əməliyyat gəlirləri” K-t “Ümumi mənfəət (zərər)” 
D-t “Ümumi mənfəət (zərər)” K-t “Sair əməliyyat gəlirləri”
D-t “Ümumi mənfəət (zərər)” K-t “Hazır məhsul”
D-t “Hazır məhsul” K-t “Ümumi mənfəət (zərər)” 

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində əsas vəsaitin satışından zərərin əks etdirilməsinin hansı 
yazılışını düzgün sayır? (Çəki: 1)

D-t “Sair əməliyyat xərcləri” K-t “Ümumi mənfəət (zərər)” 
D-t “Ümumi mənfəət (zərər)” K-t “Sair əməliyyat gəlirləri”
D-t “Ümumi mənfəət (zərər)” K-t “Sair əməliyyat xərcləri)”
D-t “Satış” K-t “Ümumi mənfəət (zərər)”
D-t “Ümumi mənfəət (zərər)” K-t “Satış” 

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində əməliyyat gəlirlərinə aşğıdakı məbləğin aid edilməsini 
düzgün sayır? (Çəki: 1)

sığorta ödəmələrinin alınması 
əmlakın icarəyə verilməsindən gəlirlər 
əvəzsiz alınmış aktivlər 
müsbət kurs fərqi 
istiqrazlar üzrə faiz gəlirləri 

Sual: Sənaye müəssisəsində ƏDV hansı mənbədən ödənilməlidir? (Çəki: 1)
marjinal mənfəətdən 
xalis mənfəətdən 



satışdan pul gəlirindən 
balans mənfəətindən 
vergiyə cəlb olunan mənfəətdən 

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində tələb olunma vaxtı ötmüş kreditor borclarını aid edir: 
(Çəki: 1)

məhsul satışından pul gəlirinə 
xalis mənfəətə 
əməliyyat gəlirlərinə 
ehtiyat kapitalına
qeyri satış gəlirlərinə 

Sual: Auditorun fikrinə görə sənaye müəssisəsində birgə fəaliyyət iştirakçısına çatacaq mənfəət 
daxil edilməlidir: (Çəki: 1)

məhsul satışından pul gəlirinə 
xalis mənfəətə 
əməliyyat gəlirlərinə 
qeyri satış gəlirlərinə 
ehtiyat kapitalına

Sual: Auditor normativdən artıq ezamiyyə xərclərinin hansı mənbə hesabına silinməsini düzgün 
hesab edir: (Çəki: 1)

işçinin öz hesabına 
məhsulun maya dəyərinə 
gələcək hesabat dövrlərin gəlirlərinə 
mənfəəət hesabına 
qeyri satış gəlirlərinə 

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində hesabatt ilinin mənfəətinin bir hissəsinin dividendlərin 
ödənilməsinə yönəldilən mənfəət üzrə aşağıdakı yazılışı düzgün sayır? (Çəki: 1)

D-t 801 K-t 302
D-t 341 K-t 534
D-t 302 D-t 801 
D-t 311 K-t 534
D-t 534 K-t 311

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində aşağıdakı məbləğin qeyri satışdan gəlirlərə daxil 
edilməsini yoxlamalıdır: (Çəki: 1)

əvəzsçiz alınmış aktivlərin dəyəri; 
tələb olunma vaxtı keçmiş kreditor borcları; 
kurs fərqləri; 
digər təşkilatın fəaliyyətində iştirakdan pay; 
hesabat ilində aşkar olunmuş ötən illərin mənfəəti 

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində aşağıdakı məbləğin qeyri satışdan gəlirlərə daxil 
edilmədiyini yoxlamalıdır: (Çəki: 1)

təşkilatın aktivlərin müvəqqəti istifadəsinə görə haqqın daxil olması; 
əvəzsçiz alınmış aktivlər; 
kurs fərqləri 
təşkilatın pul vəsaitlərindən isitifadəyə görə alınmış faizlər 



patentlər üzrə hüquq haqqının ödənilməsi ilə bağlı daxilolmalar 

Sual: Auditor sənaye müəssisəsində keçmişdə silinmiş debitor borclarının ödənilməsi üçün 
daxil olan məbləğin hansı hesabda əks etdirilməsini düzgün hesab edir: (Çəki: 1)

“Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”; 
“Qanunvericilik üzrə ehtiyat”; 
“Nizamnamə üzrə ehtiyat”;
“Ümumi mənfəət (zərər)”;
“Digər debitor və kreditor borcları”; 

Sual: Auditora görə sənaye müəssisəsində əsas vəsaitlərin hərəkəti üzrə əməliyyatlar hansı 
hesabda əks etdirilməlidir: (Çəki: 1)

“Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)” hesabı üzrə; 
“Qanunvericilik üzrə ehtiyat” hesabı üzrə; 
“Sair əməliyyat gəlirləri” hesabı üzrə;
“Ümumi mənfəət (zərər)” hesabı üzrə;
“Nizamnamə üzrə ehtiyat” hesabı üzrə ; 

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 45

Maksimal faiz 45

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Ticarət təşkilatlarının fəaliyyətinin auditi zamanı aşağıdakı sənədlərin yoxlanılması 
məqsədə uyğundur? (Çəki: 1)

müəssisənin balans hesabatları; 
təşkilatin təsis sənədləri
anbar sənədlərinin yoxlanılması 
qaimə – fakturaların yoxlanması 
bütün cavablar doğrudur

Sual: Ticarət təşkilatının yaradılmasının və qeydiyyatının qanuniliyi yoxlanılır: (Çəki: 1)
ilkin auditdə 
kassa əməliyyatlarının uçotunun auditi zamanı 
hesablaşma əməliyyatlarının auditi zamanı
büdcə ilə hesablaşmaların uçotunun auditi zamanı
düzgün cavab yoxdur 

Sual: Ticarət təşkilatlarının nizamnamə kapitalının auditinin məqsədi: (Çəki: 1)
nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının uçot siyasətinə uyğunluğunun yoxlanması;;
nizamnamə kapitalının dəyişməsi üzrə əməliyyatların uçot siyasətinə uyğunluğunun 

yoxlanması;
nizamnamə kapitalının formalaşdırılması və dəyişməsi üzrə əməliyyatların mühasibat 

uçotunda əks etdirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanması;



nizamnamə kapitalının formalaşdırılması və dəyişməsi üzrə əməliyyatların uçot siyasətinə 
uyğunluğunun yoxlanması;

nizamnamə kapitalının formalaşdırılması və dəyişməsi üzrə əməliyyatların izahlı qeydlərdə 
əks etdirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanması;

Sual: Nizamnamə kapitalı formalaşır? (Çəki: 1)
təsisçilərin vəsaiti hesabına 
bank krediti hesabına 
digər təşkilatların vəsaiti hesabına 
dividendlər hesabına
başqa mənbələr hesabına

Sual: ASC-nin səhmdarları öz səhmlərini sərbəst sata bilərlərmi? (Çəki: 1)
xeyr
bəli
müvafiq qərar qəbul edildikdə
səhmdarların razılığı ilə 
düzgün cavab yoxdur 

Sual: Ticarət təşkilatının yaradılması və fəaliyyət göstərməsinin qanunauyğunluğunun 
yoxlanması analitik proseduru tətbiq olunur: (Çəki: 1)

təşkilatın uçot siyasətinin mövcudluğunun yoxlanması zamanı;
kassa əməliyyatlarının auditi zamanı;
hesablaşma və kredit əməliyyatlarının auditi zamanı;
nizamnamə kapitalının formalaşdırılması və dəyişməsi üzrə əməliyyatların auditi zamanı;
material resurslarının uçotunun auditi zamanı

Sual: Ticarət təşkilatının nizamnamə kapitalının yaradılması üzrə əməliyyatların yoxlanması 
analitik proseduru tətbiq olunur: (Çəki: 1)

təşkilatın uçot siyasətinin mövcudluğunun yoxlanması zamanı;
kassa əməliyyatlarının auditi zamanı;
hesablaşma və kredit əməliyyatlarının auditi zamanı;
material resurslarının uçotunun auditi zamanı
nizamnamə kapitalının formalaşdırılması və dəyişməsi üzrə əməliyyatların auditi zamanı;

Sual: Ticarət təşkilatında dividendlərin ödənilməsi üzrə hesablaşmaların düzgünlüyünün 
yoxlan¬ması analitik proseduru tətbiq olunur: (Çəki: 1)

təşkilatın uçot siyasətinin mövcudluğunun yoxlanması zamanı;
nizamnamə kapitalının formalaşdırılması və dəyişməsi üzrə əməliyyatların auditi zamanı;
kassa əməliyyatlarının auditi zamanı;
hesablaşma və kredit əməliyyatlarının auditi zamanı;
material resurslarının uçotunun auditi zamanı

Sual: Ticarət təşkilatında nizamnamə kapitalının formalaşdırılması üzrə əməliy¬yatlarının auditi 
hansı prosedurlar vasitəsi ilə həyata keçirilir: (Çəki: 1)

ticarət təşkilatında uçot siyasətinin mövcudluğunun yoxlanması;
səhmdarlara dividendlərin hesablaşmasının düzgünlüyünün yoxlanması
səhmdarlara hesablanmış dividendlərin ödənilməsinin düzgünlüyünün və tamlığının 

yoxlanması



elan olunmuş nizamnamə kapitalının uçotda əks etdirilməsinin düzgünlüyünün və 
vaxtlığının yoxlanması

Düzgün cavab yoxdur

Sual: Ticarət təşkilatında nizamnamə kapitalına ödəmələrin yoxlanılması ana¬litik 
prosedurundan istifadə olunur: (Çəki: 1)

ticarət təşkilatında uçot siyasətinin mövcudluğunun auditi zamanı;
nizamnamə kapitalının formalaşdırılması üzrə əməliyyatlarının auditi zamanı;
ticarət təşkilatında dividendlərin hesablaşmasının düzgünlüyünün auditi zamanı;
ticarət təşkilatında dividendlərin ödənilməsinin düzgünlüyünün auditi zamanı;
bütün cavablar doğrudur 

Sual: Ticarət təşkilatında iştirakçı-hüquqi şəxs tərəfindən pul vəsaitinin daxil olmasının auditi 
zamanı aşağıdakı şərtlərin gözlənilməsi yoxlanılır: (Çəki: 1)

iştirakçı-hüquqi şəxsin nizamnaməsində belə əməliyyatda iştiraka qadağa yox¬dur;
ticarət təşkilatının nizamnamə kapitalına payın köçürülməsi haqqında iştirakçı-hüquqi 

şəxsin ümumi iclasından çıxarışın mövcudluğu;
iştirakçının dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surətinin mövcud¬luğu;
nizamnamə kapitalına pul vəsaitinin köçürülməsi ilə bağlı işti¬rakçı hüquqi şəxsin ticarət 

təşkilatı ilə müqaviləsinin mövcudluğu;
bütün cavablar doğrudur

Sual: Ticarət təşkilatında fiziki şəxs tərəfindən pul vəsaitinin daxil olmasının auditinin 
gedişatında aşağı¬dakı şərtlərin gözlənilməsi yoxlanılır: (Çəki: 1)

nizamnamə kapitalına payın köçürülməsi haqqında fiziki şəxslə müqavilənin mövcudluğu;
ödənilmə məbləği göstərilməklə iki il ərzində gəlir vergisinin ödənilməsi haqqında fiziki 

şəxsin təqdim etdiyi sənədin mövcudluğu;
ödənilən məbləq müqavilə üzrə nəzərdə tutulan məbləqdən çox olmama¬lıdır;
pay üzrə ödəniş təyin olunmuş vaxtda həyata keçirilməlidir;
bütün cavablar doğrudur

Sual: Ticarət təşkilatında nizamnamə kapitalına nağd qaydada ödəmələrin həyata keçirilməsi 
üzrə hansı yazılış auditor tərəfindən düzgün hesab olunur: (Çəki: 1)

D-t 221 K-t 301
D-t 221 K-t 302
D-t 301 K-t 221
D-t 301 K-t 223
D-t 223 K-t 301

Sual: Ticarət təşkilatında iştirakçı-hüquqi (fiziki) şəxsdən material qiymətlilə¬rinin daxil 
olmasının yoxlanması zamanı aşağıdakı şərtlərin gözlənilməsi yoxlanmalıdır: (Çəki: 1)

material qiymətlilərinin təhvil-təslim aktlarının mövcudluğu;
material qiymətlilərinin məcmu aktivlərdə payı 50%-dən az olmalıdır;
material qiymətlilərinin məcmu aktivlərdə payı 50%-dən çox olmalıdır;
material dəyərlərinin qiymətləndirilməsi qaydalarına əməl olunması;
bütün cavablar doğrudur

Sual: Ticarət təşkilatında iştirakçı-hüquqi (fiziki) şəxsdən material qiymətlilərinin daxil olmasının 
yoxlanması zamanı aşağıdakı şərtlərin gözlənilməsi yoxlanmalıdır: (Çəki: 1)

material qiymətlilərinin məcmu aktivlərdə payı 50%-dən az olmalıdır;



material qiymətliyə iştirakçının mülkiyyət hüququnu olmasını təsdiq edən sənədlərin 
mövcudluğu;

material qiymətlilərinin məcmu aktivlərdə payı 50%-dən çox olmalıdır;
material dəyərlərinin qiymətləndirilməsi qaydalarına əməl olunması;
bütün cavablar doğrudur

Sual: Ticarət təşkilatında iştirakçı-hüquqi (fiziki) şəxsdən material qiymətlilərinin daxil olmasının 
yoxlanması zamanı aşağıdakı şərtlərin gözlənilməsi yoxlanmalıdır: (Çəki: 1)

material qiymətlilərinin məcmu aktivlərdə payı 50%-dən az olmalıdır;
material qiymətlilərinin məcmu aktivlərdə payı 50%-dən çox olmalıdır;
müəyyən olunmuş qaydada pay şəklində verilən hər bir material dəyərlinin pul ifadəsində 

dəyərinin göstərilməsi.
material dəyərlərinin qiymətləndirilməsi qaydalarına əməl olunması;
bütün cavablar doğrudur

Sual: Ticarət təşkilatında iştirakçı-hüquqi (fiziki) şəxsdən material qiymətlilərinin daxil olması 
üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur: (Çəki: 1)

D-t 103,113 K-t 302, 301
D-t 302, 301 K-t 103,113
D-t 301 K-t 113
D-t 103,113 K-t 302
D-t 103,113 K-t 301

Sual: Ticarət təşkilatında iştirakçı-hüquqi (fiziki) şəxsdən qiymətli kağızlarla ödəmələr üzrə 
hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur: (Çəki: 1)

D-t 301 K-t 234
D-t 234 K-t 301
D-t 234 K-t 302
D-t 103,113 K-t 302
D-t 103,113 K-t 301

Sual: Geri alınmış kapitalın (səhmlərin) uçotda əks etdirilməsinin düzgünlüyü hansı analitik 
prosedur vasitəsi ilə yoxlanılır: (Çəki: 1)

nizamnamə kapitalına payın köçürülməsi haqqında fiziki şəxslə müqavilə¬nin 
mövcudluğunun yoxlanması;

ümumi qaydaların gözlənilməsinin yoxlanması
ödənilmə məbləği göstərilməklə iki il ərzində gəlir vergisinin ödənilməsi haqqında fiziki 

şəxsin təqdim etdiyi sənədin mövcudluğunun yoxlanması;
ödənilən məbləin müqavilə üzrə nəzərdə tutulan məbləqdən çox olmama¬sının 

yoxlanması;
pay üzrə ödənişin təyin olunmuş vaxtda həyata keçirilməsinin yoxlanması;

Sual: Geri alınmış kapitalın (səhmlərin) uçotda əks etdirilməsinin düzgünlüyü hansı analitik 
prosedur vasitəsi ilə yoxlanılır: (Çəki: 1)

nizamnamə kapitalına payın köçürülməsi haqqında fiziki şəxslə müqavilə¬nin 
mövcudluğunun yoxlanması;

ödənilmə məbləği göstərilməklə iki il ərzində gəlir vergisinin ödənilməsi haqqında fiziki 
şəxsin təqdim etdiyi sənədin mövcudluğunun yoxlanması;

səhmdar ticarət təşkilatı tərəfindən öz səhmlərinin geri alınmasının yoxlanması;
ödənilən məbləin müqavilə üzrə nəzərdə tutulan məbləqdən çox olmama¬sının 

yoxlanması;



pay üzrə ödənişin təyin olunmuş vaxtda həyata keçirilməsinin yoxlanması; 

Sual: Səhmdar ticarət təşkilatında kapitalın (səhmlərin) geri alınması səbəblə¬ri: (Çəki: 1)
səhmlərin ümumi sayını azaltmaq yolu ilə nizamnamə kapitalının azaldıl¬ma¬sı haqqında 

səhmdarların ümumi iclası qərara aldıqda;
təşkilat yenidən formalaşdıqda;
səhmdarlar tərəfindən onların səhmlərini almaq haqqında tələb olduqda; 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.
bütün cavablar doğrudur

Sual: Auditor iştirakçı-fiziki şəxsdən geri alınan kapital (səhmlər) üzrə hansı yazılışı düzgün 
hesab edir: (Çəki: 1)

D-t 504 K-t 223
D-t 223 K-t 504
D-t 321 K-t 221
D-t 321 K-t 224
D-t 224 K-t 504

Sual: Auditor iştirakçı-hüquqi şəxsdən geri alınan kapital (səhmlər) üzrə hansı yazılışı düzgün 
hesab edir: (Çəki: 1)

D-t 504 K-t 221
D-t 221 K-t 504
D-t 321 K-t 223
D-t 321 K-t 224
D-t 224 K-t 504

Sual: Səhmdar olmayan ticarət təşkilatlarında iştirakçılardan geri alınan payların yoxlanılması 
zamanı hansı hesab nəzərdən keçirilir? (Çəki: 1)

221
301
302
321
631-7

Sual: Ticarət təşkilatında geri alınmış payın satışı zamanı onun nominal və balans dəyəri 
arasında fərq (cəmiyyətdən çıxan iştirakçının payının həqiqi dəyəri nominal dəyərdən çox 
olduqda) hansı hesaba silinir: (Çəki: 1)

“Digər maliyyə gəlirləri”
“Digər maliyyə xərcləri”
“Sair əməliyyat gəlirləri”
“Sair əməliyyat xərcləri”
düzgün cavab yoxdur

Sual: Ticarət təşkilatında geri alınmış payın satışı zamanı onun nominal və balans dəyəri 
arasında fərq (cəmiyyətdən çıxan iştirakçının payının həqiqi dəyəri nominal dəyərdən az 
olduqda) hansı hesaba silinir: (Çəki: 1)

“Digər maliyyə gəlirləri”
“Digər maliyyə xərcləri”
“Sair əməliyyat gəlirləri”
“Sair əməliyyat xərcləri”



düzgün cavab yoxdur

Sual: Ticarət təşkilatında geri qaytarılmış payların başqa şəxslərə satışı hansı müddətdə 
həyata keçirilməlidir? (Çəki: 1)

6 ay müddətində 
9 ay müddətində 
bir il ərzində 
iki il ərzində 
üç il ərzində 

Sual: Ticarət təşkilatında geri alınmış paylar hansı qiymətlə satılır? (Çəki: 1)
nominal dəyəri ilə 
balans dəyəri ilə
faktiki bazar qiyməti ilə
razılaşdırılmış qiymətlə 
düzgün cavab yoxdur 

Sual: Ticarət təşkilatında geri eri alınmış pay müəyyən edilmiş müddətdə satılmadıqda onun 
qiyməti: (Çəki: 1)

onun qiyməti 50 % azaldılır 
səhmdar cəmiyyətin nizamnamə kapitalı müəyyən edilmiş qaydada azaldılır 
həmin pay təkrar satışa çıxarılır 
həmin pay iştirakçılar arasında bərabər bölüşdürülür 
düzgün cavab yoxdur

Sual: Ticarət təşkilatında səhmdarlarla hesablaşmaların düzgünlüyünün auditi zamanı 
yoxlanmalıdır: (Çəki: 1)

nizamnamə kapitalının azaldılması üzrə əməliyyatların uçotda əks et¬di¬rilməsinin 
dürüstlüyü;

nizamnamə kapitalının artırılması üzrə əməliyyatların uçotda əks et¬dirilməsinin 
dürüstlüyü;

nizamnamə kapitalının formalaşmasının qanunvericiliyə uyğunluğu¬nun dürüstlüyü;
dividendlərin hesablanması və ödənilməsi üzrə əməliyyatların uçotda əks etdirilməsinin 

dürüstlüyü;
səhmdarlardan verginin tutulması üzrə əməliyyatların uçotda əks et¬dirilməsinin 

dürüstlüyü;

Sual: Dividendlərin hesablanması və ödənilməsi üzrə əməliyyatların auditi zamanı auditor 
yoxlamalıdır: (Çəki: 1)

341 saylı hesabın debet, 534 saylı hesabın kredit dövriyyə¬sini
344 saylı hesabının debet , 534 saylı hesabının kredit dövriyyəsini;
534 saylı hesabının debet, 341 saylı hesabının kredit dövriyyəsini 
442 saylı hesabının debet, 533 saylı hesabının kredit dövriyyəsini
533 saylı hesabının debet, 442 saylı hesabının kredit dövriyyəsini

Sual: Ticarət təşkilatında səhmdarlara hesablanmış dividendlərin ödənilməsinin auditi zamanı 
auditor yoxlamalıdır: (Çəki: 1)

223 saylı hesabın kredit, 534 saylı hesabın debet dövriyyəsi
534 saylı hesabın kredit, 344 saylı hesabın debet dövriyyəsi
801 saylı hesabın kredit, 341 saylı hesabın debet dövriyyəsi



344 saylı hesabın kredit, 801 saylı hesabın debet dövriyyəsi
341 saylı hesabın kredit, 534 saylı hesabın debet dövriyyəsi

Sual: Ticarət təşkilatında ümumi müddəalara əməl olunmasının yoxlanılması hansı məqsədlə 
həyata keçirilir: (Çəki: 1)

nizamnamə kapitalından ayrılan vəsaitlərə nəzarət etmək üçün 
vergi ödəmələrinə nəzarət etmək üçün 
səhmlərin dövriyyəsinə nəzarət etmək üçün 
hesablanmış dividendlərin həcminə və mənbələrinə nəzarət etmək üçün 
Nizamnamə kapitalının tamamlanmasına nəzarət etmək üçün

Sual: Ticarət təşkilatında adi səhmlər üzrə dividendlərin həcmi necə hesablanır? (Çəki: 1)
hesabat ilində səhmdar cəmiyyətin fəaliyyətindən asılı olaraq. 
məhsul satışından əldə olunan vəsaitlərdən asılı olaraq 
səhmdarlardan daxil olan vəsaitlərdən asılı olaraq
təşkilatın maliyyə vəziyyətindən asılı olaraq;
direktorlar şurasının qərarından asılı olaraq

Sual: Ticarət təşkilatının nizamnamə kapitalının dəyişməsi üzrə əməliyatların auditi zamanı 
auditor hansı məsələləri yoxlayır: (Çəki: 1)

dividendlərin hesablanmasının düzgünlüyü;
dividendlərin ödənilməsinin düzgünlüyü;
dividendlərin hesablanması və ödənilməsinin düzgünlüyü;
dividendlər üzrə vergi ödəmələrinin hesablanmasının düzgünlüyü;
səhmdar ticarət təşkilatının nizamnamə kapitalının hərəkəti üzrə əməliy¬yatlar

Sual: Ticarət təşkilatının nizamnamə kapitalının azalması səbəbləri: (Çəki: 1)
geri alınmış ASC-nə məxsus payın örtülməsi;
ticarət təşkilatının gəlirlərinin azalması;
ticarət təşkilatının maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi;
ödəmə qabiliyyəti olmayan debitorların mövcudluğu;
biznesin səmərəli təşkil olunmaması

Sual: Ticarət təşkilatının nizamnamə kapitalı aşağıdakı səbəbdən azaldıla bilər: (Çəki: 1)
ticarət təşkilatının gəlirlərinin azalması;
ticarət təşkilatının maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi;
ödəmə qabiliyyəti olmayan debitorların mövcudluğu;
payın nominal dəyərinin azaldılması;
biznesin səmərəli təşkil olunmaması

Sual: Ticarət təşkilatında payın nominal dəyərinin azaldılması yolu ilə nizam¬namə kapitalının 
azalması üzrə əməliyyatların düzgünlüyünün yoxlanması zamanı öyrənilir: (Çəki: 1)

301 saylı hesabın debet, 341 saylı hesabın kredit dövriyyəsi
302 saylı hesabın debet, 341 saylı hesabın kredit dövriyyəsi
341 saylı hesabın debet, 301 saylı hesabın kredit dövriyyəsi
344 saylı hesabın debet, 311 saylı hesabın kredit dövriyyəsi
311 saylı hesabın debet, 341 saylı hesabın kredit dövriyyəsi

Sual: Ticarət təşkilatının nizamnamə kapitalı hansı halda artırıla bilər: (Çəki: 1)



iştirakçılara verilməyən dividendlərin kapitallaşdırılması hesabına;
geri alınmış kapitalın təkrar satışındın daxilolmalar hesabına
səhmdarlara verilən dividendlərin hesabına;
bank kreditləri hesabına;
digər təşkilatların borcları hesabına;

Sual: Ticarət təşkilatının nizamnamə kapitalı aşağıdakı üsulla artırıla bilər: (Çəki: 1)
bank kreditləri hesabına;
ticarət təşkilatın xüsusi vəsaiti hesabına
geri alınmış kapitalın təkrar satışındın daxilolmalar hesabına;
iştirakçılara verilən dividendlərin hesabına;
digər təşkilatların borcları hesabına;

Sual: Ticarət təşkilatının nizamnamə kapitalı aşağıdakı qaydada artırıla bilər: (Çəki: 1)
bank kreditləri hesabına;
geri alınmış kapitalın təkrar satışındın daxilolmalar hesabına;
səhmdarlara verilən dividendlərin hesabına
iştirakçıların əlavə payları hesabına
digər təşkilatların borcları hesabına;

Sual: Ticarət təşkilatının nizamnamə kapitalı aşağıdakı qaydada artırıla bilər: (Çəki: 1)
bank kreditləri hesabına;
geri alınmış kapitalın təkrar satışındın daxilolmalar hesabına;
səhmdarlara ödənilməmiş dividend hesabına
iştirakçılara verilən dividendlərin hesabına;
digər təşkilatların borcları hesabına;

Sual: Səhmdarlara ödənilməmiş dividend hesabına nizamnamə kapitalının artırılmasını 
yoxlayarkən auditor əmin olmalıdır: (Çəki: 1)

səhmdarlara dividendlərin hesablanmasının ticarət təşkilatının uçot siya¬sə¬ti¬nə uyğun 
olub-olmamasına

səhmdarlara çatası payın düzgün hesablanmasının və mühasibat uçotunda əks 
etdirilməsinin düzgünlüyünə;

səhmdarlara çatası payın ödənilməsinə və onların mühasibat uçotunda əks etdirilməsinin 
düzgünlüyünə;

səhmdarlara çatası məbləqdən tutulan vergilərin hesablanmasının və müha¬sibat 
uçotunda əks etdirilməsinin düzgünlüyünə;

müvafiq vergilərin tutulması və büdcəyə ödənilməsindən sonra dividend¬lə¬rin 
kapitallaşdırmaya yönəldildiyinə;

Sual: Səhmdarlara ödənilməmiş dividend hesabına nizamnamə kapitalının artı¬rıl¬masının 
yoxlanması gedişatında nəzərdən keçirilir: (Çəki: 1)

301 saylı hesabın debet və 534 və ya 533 saylı hesabların kredit dövriyyəsi;
534 və ya 533 saylı hesabların debet və 302 saylı hesabın kredit dövriyyəsi;
534 və ya 533 saylı hesabların debet və 301 saylı hesabın kredit dövriyyəsi;
341 və ya 344 saylı hesabların debet və 311 saylı hesabın kredit dövriyyəsi;
311 saylı hesabın debet və 341 və ya 344 saylı hesabların kredit dövriyyəsi;

Sual: Nizamnamə kapitalının formalaşması üzrə əməliyyatların həyata keçiril¬məsi zamanı 
ticarət təşkilatı tərəfindən buraxılan tipik pozuntulara aiddir: (Çəki: 1)



səhmdarlar-fiziki şəxslər üçün ümumi şəxsi hesabın açılması;
səhmdarların şəxsi hesabları üzrə qalıqların balans və reyestr məlumatlarına uyğun 

olmaması;
səhmlərin alınması (əmanət qoymaq) üzrə müqavilələrin olmaması;
nizamnamə kapitalının ödənilməsi üçün daxil olmuş material qiymətlilərinin vaxtında 

mədaxil edilməməsi;
bütün cavablar doğrudur;

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Nizamnamə kapitalının formalaşması üzrə tipik səhvlərə aiddir: (Çəki: 1)
üçüncü şəxs tərəfindən (səhmdarların hesablarından deyil) səhmlərin (payın) ödənilməsi;
hüquqi şəxs tərəfindən nağd formada səhmlərin ödənilməsi;
nominaldan yüksək qiymət üzrə səhmlərin yerləşdirilməsi zamanı ya¬ra¬nan fərqin 

emissiya gəliri kimi əlavə kapitalın tərkibinə daxil edilməməsi;
imtiyazlı səhmlər üzrə müəyyən olunmuş payının gözlənilməməsi;
bütün cavablar doğrudur;

Sual: Ticarət təşkilatında nizamnamə kapitalının formalaşdırılması zamanı yol verilən xətalara 
aiddir: (Çəki: 1)

gəlir vergisi tutulmadan hesablanmış, amma səhmdarlara verilməmiş dividendlərin 
kapitallaşması:

səlahiyyətli orqanın müvafiq qərarı olmadan dividendlərin verilməsi:
emissiya prospektində, qiymətli kağızların buraxılması haqqında hesa¬batlarda dəqiq 

olmayan məlumatların qeyd olunması 
iştirakçıların əlavə payları hesabına nizamnamə kapitalının artı¬rıl¬ması
bütün cavablar doğrudur;

Sual: Ticarət təşkilatında dividendlərin ödənilməsi ilə əlaqədar tipik pozuntulara aid edilir: (Çəki: 
1)

müvafiq vergilərin tutulması və büdcəyə ödənilməsindən sonra dividend¬lə¬rin 
kapitallaşdırmaya yönəldilməsi;

ödənmə mənbəyindən vergi tutulmadan dividendlərin ödənilməsinin həyata keçirilməsi;
səhmdarların şəxsi hesabları üzrə qalıqların balans və reyestr məlumatlarına uyğun 

olmaması;
nizamnamə kapitalının ödənilməsi üçün daxil olmuş material qiymətlilə¬rinin vaxtında 

mədaxil edilməməsi;
səhmdarların şəxsi hesabları üzrə qalıqların balans və reyestr məlumatlarına uyğun 

olmaması;

Sual: Ticarət təşkilatında kassa əməliyyatlarının auditinin ilkin mərhələsi hansıdır? (Çəki: 1)
xəzinədarın hesabatının yoxlanması;
“Kassa” hesabı üzrə dövriyyənin yoxlanması;
ötən ildə kassanın inventarizasiyası aktı ilə tanışlıq;



kassada olan qiymətlilərin inventarizasiyası 
balans və başqa sənədlərin 

Sual: Ticarət təşkilatında kassanın invertarizasiyası kim tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1)
auditor və baş mühasibdən ibarət komissiya;
auditor və xəzinədardan ibarət komissiya;
auditor, xəzinədar və baş mühasibdən ibarət komissiya 
müəssisə rəhbəri və baş mühasib 
bütün cavablar doğrudur

Sual: Ticarət təşkilatında kassanın inventarizasiyası zamanı kassa əməliyyatları; (Çəki: 1)
auditorun nəzarəti ilə davam etdirilir; 
baş mühasibin icazəşi ilə davam etdirilir; 
istisna hallarda icazə verilir
davam etdirilir; 
dayandırılır ;

Sual: Ticarət təşkilatında sonuncu kassa hesabatına əlavə olunan kassa mədaxil və məxaric 
orderlərinin nömrələri tutuşdurulur: (Çəki: 1)

kassa kitabının məlumatları ilə
kassa hesabatının məlumatları ilə
“Kassa” hesabının məlumatları ilə
qeydiyyat jurnalının məlumatları ilə
Baş kitabın məlumatları ilə

Sual: Ticarət təşkilatında kassada pul vəsaitinin qalıqları haqqında mühasibat məlumatlarının 
müəyyən edilməsi üçün kassa hesabatı: (Çəki: 1)

auditora təqdim edilir; 
müəssisə rəhbərinə təqdim edilir; 
mühasibatlığa təqdim edilir; 
vergi orqanına təqdim edilir; 
maliyyə şöbəsinə təqdim edilir.

Sual: Ticarət təşkilatında kassa hesabatının tərtib olunması nəticəsində müəy¬yən olunmuş pul 
vəsaiti qalıqları köçürülür: (Çəki: 1)

“Kassa” hesabına; 
baş kitaba; 
kassa kitabına; 
uçot reyestrinə; 
inventarizasiya aktına.

Sual: Ticarət təşkilatında kassa hesabatı üzrə pul vəsaiti qalıqları tutuşdurulur: (Çəki: 1)
“Kassa” hesabının debet dövriyyəsi üzrə məbləqlə; 
“Kassa” hesabının kredit dövriyyəsi üzrə məbləqlə; 
baş kitabda əks etdirilmiş pul vəsaiti qalıqları ilə; 
uçot reyestrində əks etdirilmiş pul vəsaiti qalıqları ilə; 
nağd pulun sayılması nəticəsində müəyyən edilmiş faktiki pul vəsaiti qalığı ilə.

Sual: Ticarət təşkilatında kassa kitabının tərtib edilməsində məqsəd: (Çəki: 1)



kassa əməliyyatlarının qeydiyyatı; 
təşkilatın gəlirlərinin qeydiyyatı;
vergi ödəmələrinin qeydiyyatı; 
daxil olan və xərclənən pul vəsaitlərinə nəzarət;
kassa mədaxil və məxaric orderlərinin qeydiyyatı

Sual: Ticarət təşkilatında kassa kitabında qeydiyyatlar hansı müddətdə aparılır? (Çəki: 1)
həftənin sonunda 
ayın sonunda 
ilin sonunda 
iş gününün sonunda 
zərurət yarandıqda

Sual: Auditor tərəfindən ticarət təşkilatının kassa kitabında xəta aşkarlanarsa: (Çəki: 1)
auditor sübutalarına əlavə edilməklə yoxlanılan təşkilatın rəhbərinə məlumat verilir 
auditor sübutalarına əlavə edilməklə baş mühasibə məlumat verilir 
auditor sübutalarına əlavə edilməklə xəta aradan qaldırılır 
auditor sübutalarına əlavə edilməklə auditorun işçi sənədlərində qey¬diy¬yat aparılır;
 xətaları özü sərbəst olaraq aradan qaldırır

Sual: Ticarət təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının auditi hansı üsulla həyata keçirilir? (Çəki: 1)
hesabat dövrünə aid bütün kassa əməliyyatları və sənədləri yoxlanılır
başdan-başa yoxlama həyata keçirilir
seçmə üsulu ilə yoxlama həyata keçirilir
kassaya daxil olan vəsaitlərin yoxlanılması ilə həyata keçirilir.
kassadan xərclənən vəsaitlərin yoxlanılması ilə həyata keçirilir

Sual: Ticarət təşkilatında kassa hesabatlarının xərc hissəsində bir qayda olaraq ən böyük 
məbləğ hansıdır? (Çəki: 1)

əmək haqqı ödəmələri 
satış xərcləri
banka təhvil verilən pul gəliri
vergi ödəmələri xərcləri 
təhtəlhesab məbləqlər

Sual: Ticarət təşkilatında ödəmə cədvəllərində yekun məbləğlərin yoxlanılması zamanı 
müəyyən edilir? (Çəki: 1)

hesablanmış məbləğin dürüstlüyü; 
yekunlarda qəsdən təhrif faktları; 
əmək haqqından tutulmaların dürüstlüyü; 
işçilərə verilmiş məbləğin dürüstlüyü;
təhtəlhesab məbləğlərin dürüstlüyü

Sual: Ticarət təşkilatında bank əməliyyatlarının yoxlanılması üçün aşağıdakı hesabın 
məlumatlarından istifadə olunmur: (Çəki: 1)

221
222
223
231
224



Sual: Ticarət təşkilatında kassanın inventarizasiyası zamanı artıqlıq aşkar edilərsə aşağıdakı 
mühasibat yazılışı tərtib olunmalıdır: (Çəki: 1)

D-t 223 K-t 801
D-t 221 K-t 801
D-t 545 K-t 801 
D-t 801 K-t 545
D-t 223 K-t 545

Sual: Ticarət təşkilatında kassanın inventarizasiyası zamanı çatışmazlıq aşkar edilərsə 
aşağıdakı mühasibat yazılışı tərtib olunmalıdır: (Çəki: 1)

D-t 223 K-t 801
D-t 801 K-t 223
D-t 545 K-t 801 
D-t 801 K-t 221
D-t 221 K-t 223

Sual: Ticarət təşkilatında 221 hesabı üzrə qalıqların düzgünlüyü yoxlamaq üçün: (Çəki: 1)
kassa kitabının, kassa hesabatının məlumatları baş kitabın və balansın məlumatları ilə 

tutuşdurulur; 
kassa kitabının, kassa hesabatının məlumatları “Kassa” hesabının debet və kredit 

dövriyyəsinin məlumatları ilə tutuşdurulur; 
kassa kitabının məlumatları kassa hesabatının məlumatları ilə tutuşdurulur; 
baş kitabın məlumatları mühasibat balansının məlumatları ilə tutuşdurulur; 
kassa kitabının məlumatları nağd pulun sayılması nəticəsində müəyyən edilmiş faktiki pul 

vəsaiti qalığı ilə tutuşdurulur 

Sual: Ticarət təşkilatında kassa əməliyyatları üzrə tipik pozuntulara aid deyil: (Çəki: 1)
eyni sənəddən təkrar istifadə etməklə artıq vəsait silinməsi;
səlahiyyətli orqanın müvafiq qərarı olmadan dividendlərin verilməsi;
deponent əmək haqqının və ya digər təşkilatlara hesablanmış məbləğlərin 

mənimsənilməsi;
pul vəsaiti çatışmazlığı, rəsmiləşdirilməmiş sənədlər;
xərclərin “Kommersiya xərclərinə” qeyri qanuni aid edilməsi;

Sual: Ticarət təşkilatında cari hesabların auditinin məqədi nədir? (Çəki: 1)
Müəssisənin maliyyə hesablatlarının dəqiqliyinin yoxlanılması 
Müəssisənin cari hesablarında əks olunan əməliyyatların qanunvericiliyə uyğunluğunun 

yoxlanılması 
Müəssisənin cari hesablarında əks olunan məlumatların dəqiqliyinin yoxlanılması 
Sintetik və analitik hesabların məlumatlarının uyğunluğunun yoxlanılması
Düzgün cavab yoxdur 

Sual: Ticarət təşkilatında hesablaşmaların hansı qaydasına üstünlük verilir? (Çəki: 1)
Nağd 
Barter 
Bank vasitəsi ilə nağdsız 
Məhsul mübadiləsi qaydasında 
Doğru cavab yoxdur



Sual: Ticarət təşkilatında cari hesabların yoxlanılmasının ilkin mərhələsinə aid edilir? (Çəki: 1)
Banklarda hesab açılması ilə bağlı müqavilələrin mövcudluğunun yoxlanması;
Hesabaların növe və xidəm qaydaların öyrənilməsi 
Balans məlumatlarının düzgünlüyünün yoxlanılması 
Balans üzrə bank hesablarında və bank çıxarışlarında olan pul vəsaiti qalıqlarının 

uyğunluğunun yoxlanılması 
Balans məlumatlarının mənfəət və zərər haqqında hesabatın məlumat¬larına 

uyğunluğunun yoxlanması

Sual: Ticarət təşkilatında əmtəə-material qiymətlərinə görə ödəmələrin düzgünlüyü yoxlanılır? 
(Çəki: 1)

Hesabların üzləşdirilməsi yolu ilə 
431 “ Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları” hesa-bının məlumatları 

əsasında
435 “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” hesabının məlumatları əsasında
531 “ Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları” hesabının məlumatları 

əsasında
Bank çıxarışlarının məlumatları əsasında 

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Ticarət təşkilatında banka təhvil verilmiş, lakin onun cari hesabında qeyd olunmayan pul 
vəsaitləri hansı hesabda öz əksini tapın? (Çəki: 1)

 “Kassa” 
 “Satış” 
 “Sair əməliyyat gəlirləri” 
 “Yolda olan pul köçürmələri” 
“Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”

Sual: Ticarət təşkilatında əmtəə-material qiymətlilərinə görə pul vəsaitlərinin köçürülməsinin 
auditi zamanı: (Çəki: 1)

hesabdan çıxarış üzrə ilkin qalıq əvvəlki bank çıxarışı üzrə son qalıqla üzləşdirilir 
bank çıxarışına əlavə edilən bütün ödəmə sənədlərinin və müqavi¬lələrin mövcudluğu 

yoxlanılır
hesablaşma hesabından köçürülmüş pul vəsaitləri və malsatan və podratçılara borcların 

analitik uçot məlumatları üzləşdirilir
istehlak bazarının tədqiq edilməsinin düzgünlüyü yoxlanılır
əmtəə -material qiymətlərinin saxlanması vəziyyəti yoxlanılır

Sual: Ticarət təşkilatında əmtəə-material qiymətlilərinin auditi nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
Tələb və təklifin öyrənilməsi 
İstehlak bazarının tədqiq edilməsi
Əmtəə -material qiymətliləri üzrə həyata keçirilən əməliyyatların qanunvericiliyə 

uyğunluğunun müəyyən edilməsi 



Əmtəə -material qiymətlərinin alınıb saxlanmasına sərf olunmuş pul vəsaitlərinin həcminin 
müəyyən edilməsi 

Əmtəə -material qiymətlərindən istifadənin səmərəliliyinin müəyyən edilməsi 

Sual: Ticarət təşkilatında əmtəə əməliyyatlarının auditinin qarşısında duran vəzifələr hansıdır? 
(Çəki: 1)

əmtəə-material qiymətlərinin alınmasına çəkilən xərclərin hesabatlarda düzgün əks 
etdirilməsinin yoxlanılması 

Ehtiyatların faktiki maya dəyərinin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanılması 
Ehtiyatlardan istifadənin effektliyinin yoxlanılması
əmtəə-material qiymətliləri üzrə əməliyyatlar zamanı banklara təhvil verilən pul vəsaitlərinin 

həcminin yoxlanılması 
əmtəə-material qiymətlilərinin anbara mədaxil edilməsinin yoxlanılması

Sual: Ticarət təşkilatında gün ərzində əldə edilmiş pul gəliri necə yoxlanılır? (Çəki: 1)
“Kassa” hesabının debeti “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları” hesabının 

krediti dövriyyəsi ilə müqayisə edilir 
“ Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları “ hesabının debeti “Kassa” hesabının 

krediti dövriyyəsi ilə müqayisə edilir 
“Kassa” hesabının debeti “Satış” hesabının krediti dövriyyəsi ilə müqayisə edilir 
“Bank hesablaşma hesabları” hesabının debeti “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli 

debitor borcları” hesabının krediti dövriyyəsi ilə müqayisə edilir 
“Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları” hesabının debeti “Bank hesablaşma 

hesabları” hesabının krediti dövriyyəsi ilə müqayisə edilir 

Sual: Ticarət təşkilatında pulun tam və vaxtında banka təhvil verilməsini yoxlamaq üçün hansı 
analitik proseduru həyata keçirilir? (Çəki: 1)

221 saylı hesabın krediti və 223 saylı hesabın debeti məlumatları üzləşdirilir 
222 saylı hesabın krediti və 223 saylı hesabın debeti məlumatları üzləşdirilir 
223 saylı hesabın krediti və 221 saylı hesabın debeti məlumatları üzləşdirilir 
223 saylı hesabın krediti və 224 saylı hesabın debeti məlumatları üzləşdirilir 
221 saylı hesabın krediti və 224 saylı hesabın debeti məlumatları üzləşdirilir 

Sual: Ticarət təşkilatı çek və akkreditivlərdən istifadə edirsə əməliyyatlar hansı hesabda uçota 
alınır: (Çəki: 1)

221 “Kassa” 
222 “Yolda olan pul köçürmələri” 
223 “Bank hesablaşma hesabları” 
224 “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları” 
225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri” 

Sual: Ticarət təşkilatında hesablaşma əməliyyatlarının aparılması üzrə tipik pozuntulara aid 
deyil: (Çəki: 1)

bank çıxarışının olmaması və ya ona düzəliş edilməsi;
pul vəsaiti çatışmazlığı, rəsmiləşdirilməmiş sənədlər;
hesablaşma hesabı üzrə həyata keçirilən əməliyyatların mühasibat uçotu hesablarında 

düzgün əks etdirilməməsi;
xüsusi hesabdan çıxarış üzrə vəsaitlərin hərəkətini təsdiqləyən sənədlərin natamam 

olması;
bütün cavablar doğrudur;



Sual: Ticarət təşkilatında əmtəə əməliyyatlarının auditi zamanı auditor tərəfindən yoxlanılır: 
(Çəki: 1)

Kassa hesabatları
Kassa kitabı 
Ticarət təşkilatının maliyyə hesabatı 
Vergi ödəmələrinə aid hesabatlar 
Bank çıxarışları 

Sual: Auditor yoxlanan ticarət təşkilatının məsul şəxslərindən izahat tələb edə bilər: (Çəki: 1)
hesabatın tərtib olunması metodları üzrə;
istifadə edilən mühasibat uçotu hesabları üzrə;
amortizasiyanın hesablanması qaydası üzrə;
anbar uçotunun təşkili üzrə;
bütün cavablar doğrudur.

Sual: Ticarətdə malların topdan ticarətə daxil olmasının auditi zamanı yoxlanılır: (Çəki: 1)
bank çıxarışının mövcudluğu və ya ona düzəlişin edilib- edilməməsi faktını;
malların daxil olmasının uçotunun aparılmasının düzgünlüyü;
hesablaşma hesabı üzrə həyata keçirilən əməliyyatların mühasibat uçotu hesablarında əks 

etdirilməsinin düzgünlüyü;
xüsusi hesabdan çıxarış üzrə vəsaitlərin hərəkətini təsdiqləyən sənədlərin tamlığı;
bütün cavablar doğrudur.

Sual: Auditor malların topdan ticarətə daxil olmasının auditi zamanı yoxlamalıdır: (Çəki: 1)
bank çıxarışının mövcudluğu və ya ona düzəlişin edilib- edilməməsi faktını;
hesablaşma hesabı üzrə həyata keçirilən əməliyyatların mühasibat uçotu hesablarında əks 

etdirilməsinin düzgünlüyü;
təşkilatın uçot siyasətinə uyğun olaraq daxil olan malların qiymətləndirilməsinin 

düzgünlüyü;
xüsusi hesabdan çıxarış üzrə vəsaitlərin hərəkətini təsdiqləyən sənədlərin tamlığı;
bütün cavablar doğrudur.

Sual: Malların topdan ticarətə daxil olmasının auditi zamanı yoxlanılır: (Çəki: 1)
bank çıxarışının mövcudluğu və ya ona düzəlişin edilib- edilməməsi faktını;
malların daxil olmasının sənədli tərtibinin düzgünlüyü;
hesablaşma hesabı üzrə həyata keçirilən əməliyyatların mühasibat uçotu hesablarında əks 

etdirilməsinin düzgünlüyü;
xüsusi hesabdan çıxarış üzrə vəsaitlərin hərəkətini təsdiqləyən sənədlərin tamlığı;
bütün cavablar doğrudur.

Sual: Pərakəndə ticarətə alış zamanı daxil olmuş malların uçotu üzrə hansı yazılış auditor 
tərəfindən düzgün hesab olunur: (Çəki: 1)

D-t 203 K-t 531;
D-t 531 K-t 203;
D-t 205 K-t 531;
D-t 206 K-t 532;
D-t 532 K-t 206.



Sual: Pərakəndə ticarətə mal təşkilatın nizamnamə kapitalına pay formasında daxil olması üzrə 
hansı yazılış auditor tərəfindən düzgün hesab olunur: (Çəki: 1)

D-t 203 K-t 531;
D-t 302 K-t 205;
D-t 205 K-t 301;
D-t 203 K-t 302;
D-t 531 K-t 205.

Sual: Mallar əvəzi ödənilmədən daxil olduqda hansı yazılış auditor tərəfindən düzgün hesab 
olunur: (Çəki: 1)

D-t 205 K-t 531;
D-t 531 K-t 205;
D-t 206 K-t 441;
D-t 205 K-t 442;
D-t 441 K-t 206.

Sual: Əvəzi ödənilmədən daxil olan məhsul satıldıqda hansı yazılış auditor tərəfindən düzgün 
hesab olunur: (Çəki: 1)

D-t 206 K-t 603;
D-t 603 K-t 205;
D-t 601 K-t 205;
D-t 205 K-t 602;
D-t 602 K-t 206.

Sual: Ticarətdə mal ehtiyalarının uçotuna dair əsas tələblərdən biri: (Çəki: 1)
ehtiyatların keyfiyyətinin müqavilə şərtlərinə uyğunluğunun təmin edilməsi;
ehtiyatların hesabatlarda tam əks olunmasının təmin edilməsi;
ehtiyatlardan istifadənin səmərəliyinin artırılması ;
ehtiyatların ümumi dövriyyədə payının müəyyən edilməsi; 
bütün cavablar doğrudur

Sual: Pərakəndə ticarət təşkilatlarının fəaliyyətini səciyyələndirən əsas göstərici? (Çəki: 1)
Satışdan daxil olan pul vəsaitlərinin həcmi 
Banka təhvil verilən vəsaitlərin həcmi 
Malgöndərənlərlə hesablaşmaların həcmi 
Pərakəndə mal dövriyyəsininin həcmi 
Ticarət güzəştinin səviyyəsi

Sual: Topdansatış ticarət təşkilatında alıcılardan alınmış avans üzrə hesab –fakturalar satış 
kitabında qeyd edilməlidir? (Çəki: 1)

1 gündən gec olmayaraq 
3 gündən gec olmayaraq
5 gündən gec olmayaraq
7 gündən gec olmayaraq 
10 gündən gec olmayaraq

Sual: Ticarət təşkilatında inventarizasiya həyata keçirilməlidir? (Çəki: 1)
Maddi məsul şəxslər dəyişdikdə
Təbii fəlakət və başqa fövqəl hadisə baş verdikdə 
Təşkilat yenidənqurulduqda



 Təşkilat ləğv edildikdə 
Yuxarıda göstərilən bütün hallarda 

Sual: Ticarət təşkilatında inventarizasiya kim tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1)
Auditor tərəfindən 
Baş mühasib tərəfinədən 
Müəssisə rəhbərinin təyin etdiyi komissiya tərəfindən
Vergi müfəttişi tərəfindən 
Bütün cavablar doğrudur

Sual: İnventarizasiya zamanı anbarda olan mallar hansı qiymətlə qeydiyyata alınır? (Çəki: 1)
Müqavilə qiyməti ilə 
İnventarizasiya tarixinə bazar qiyməti ilə 
Faktiki naya dəyəri ilə 
Plan maya dəyəri ilə 
Müəssisə rəhbərinin təyin etdiyi qiymətlə

Sual: Maddi-məsul şəxs malın korlanmasına görə ziyanı hansı qiymətlə ödəməlidir? (Çəki: 1)
Faktiki maya dəyəri 
Uçot qiyməti ilə 
Faktiki bazar qiyməti ilə 
Topdansatış qiymətlərlə 
Müəssisə rəhbərinin təyin etdiyi qiymətlə

Sual: Aşağıdakılardan hansı “malların satış qaydalarına” aid deyil? (Çəki: 1)
Şikayət və təkliflər kitabının mövcudluğu 
Ticarət zalında nəzarət ölçü cihazlarının mövcudluğu 
Mal və onların istehsalçısı haqqında məlumatların istehlakçılara çatdırılması
Ticarət təşkilatının fəaliyyəti haqqında məlumatların istehlakçiya çatdırilması
Doğru cavab yoxdur

Sual: Nəzarət –kassa aparatlarının mövcudluğu və işlək olmasına nəzarət kim tərəfindən 
həyata keçirilir? (Çəki: 1)

Rəhbər işçi tərəfindən 
Baş mühasib tərəfindən 
Vergi müfəttişi tərəfindən 
Istehlakçılar tərəfindən 
Bütün cavablar doğrudur

Sual: Cari hesabların yoxlanması zamanı auditor təşkilatın hansı hesabları nəzərdən keçirir? 
(Çəki: 1)

Yalnız 431, 531;
Yalnız 221,223
Yalnız 224
Yalnız 225
Bütün bank hesabları 

Sual: Müasir dövrdə ticarət təşkilatları banklarda necə hesab aça bilərlər? (Çəki: 1)
istənilən qədər 



3
5
7
10

Sual: Başqa təşkilatlara satış zamanı mallar hansı sənədlər əsasında anbardan buraxılır? 
(Çəki: 1)

Əmtəə qaiməsi
Əmtəə nişanı
Daxili daşınma üçün qaimə
Limit-zabor kartı
“Sertifikat”

Sual: Əgər ticarət təşkilatında mübadilə müqavilələri varsa, auditor ilk növbədə nəyə diqqət 
yetirilməlidir? (Çəki: 1)

Müqavilənin məzmunu və tərtibinə
Qiymətlərin müəyyən olunmasının düzgünlüyünə
Satış xərclərinin hesablanması metodikasına 
ƏDV ödəmələrinin düzgünlüyünə 
Düzgün cavab yoxdur 

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Bitməmiş istehsalın yüksək pаyа mаlik оlmаsı iqtisadiyyatın hansı sahəsi üçün 
хаrаktеrikdir? (Çəki: 1)

Sənaye
Nəqliyyat
Kənd təsərrüfatı
Ticarət
Tikinti

Sual: Obyektin bir hissəsinə aid olan, tikintinin smetasında göstərilmiş və texnoloji cəhətdən 
başa çatdırılmış kompleks işlər аuditоr tərəfindən nеcə qəbul оlunur? (Çəki: 1)

Tikinti obyekti
Tikinti mərhələsi
İrililəşdirilmiş tikinti obyekti
Köməkçi tikinti obyekti
Başa çatdırılmamış tikinti obyekti

Sual: Tikinti maşın və mexanizmlərinə xidmət edən şəxslərə əmək haqqının hesablanmasının 
düzgünlüyünün yoxlanılması audit proseduru əsaslı tikinti üzrə xərclərin auditinin hansı 
istiqamətinə aiddir? (Çəki: 1)



Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması
İnşaat mexanizmlərin istifadəsi üzrə əməliyyatlarının yoxlanılması
Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsaslı vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiya edilməsinin 

yoxlanılması
Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi

Sual: Təcrübədə baş podratçının xidmətlərinin qiyməti neçə müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)
Subpodratçı tərəfindən yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin smeta dəyərinin faizi ilə
Subpodatçı tərəfindən yerinə yetirilmiş tikinti- quraşdırma işlərinin faktiki dəyərinin faizi ilə 
Subpodratçı tərəfindən yerinə yetirilmiş tikinti- quraşdırma işlərinin bazar dəyərinin faizi ilə
Tərəflərin razılığı əsasında subpodratçı tərəfindən yerinə yetirilmiş tikinti- quraşdırma 

işlərinin növündən asılı olaraq.
Səhmdar cəmiyyətin direktorlar şurasının ( müşahidə şurası ) təyin etdiyi qiymətlər 

əsasında

Sual: Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin auditinin ümumi planında aşağıdakı göstərilir: 
(Çəki: 1)

Yoxlamanı aparan auditorun instruksiyaları toplusu
Auditor yoxlamasının nəzərdə tutulan həcmi və ardıcıllığı
Auditor rəyinin hazırlanması üçün əsas olan nəticələr
Auditor rəyinin hazırlanması üçün əsas olan nəticələrin arqumentləşdirilməsi
Hesabatda olan tipik səhvlər və onların aradan qaldırılması üsulları

Sual: Layihəyə əsasən müxtəlif təyinatlı və bir-biri ilə əlaqəli obyektlərin işə salınması аuditоr 
tərəfindən qəbul оlunur: (Çəki: 1)

Tikinti obyekti kimi
Tikinti mərhələsi kimi
İrililəşdirilmiş tikinti obyekti kimi
Köməkçi tikinti obyekti kimi
Başa çatdırılmamış tikinti obyekti kimi

Sual: Inşaat materiallarının silinməsi zamanı onların faktiki maya dəyərinin audit yoxlanılması 
üçün аuditоr hansı metoddan istifadə edir? (Çəki: 1)

İnventarlaşdırma, natural ölçmələr
Sənədlərin yoxlanılması, tədqiq etmə, alternativ balansın tərtib edilməsi
Tədqiq etmə, təkrar hesablama, skanlaşdırma
Təkrar hesablama, müvafiq əməliyyatların qeydiyyatının düzgünlüyünün yoxlanılması
Təstiq etmə, təkrar hesablama, inventarlaşdırma

Sual: Аuditоr subpodratçı təşkilatlarla hesablaşmaların yoxlanılması üçün hansı sənədlərdən 
istifadə edir? (Çəki: 1)

Subpodatçı təşkilatla bağlanmış tikinti podrat müqavilələri, “istehsal xərcləri” hesabı üzrə 
mühasibat uçotunun registri

İstehsal hesabı üzrə analitik və sintetik uçot registrləri, vergi uçotu registri
İş vaxtından istifadənin hesabat cədvəlləri, vergi kartoçkaları, hesabat ödəniş cədvəlləri
Müqavilələr, əmrlər, vergi uçotu registrləri
Xərclərin smetası, naryadlar, əmək müqavilələri



Sual: Tikinti təşkilatının bir neçə bankda hesablaşma hesabı оlduqdа о, kassa üzrə limiti nеcə 
təyin edir: (Çəki: 1)

Müxtəlif banklar tərəfindən təyin edilmiş maksimal limitlə
Müxtəlif banklar tərəfindən təyin edilmiş minimal limitlə
Müxtəlif banklar tərəfindən təyin edilmiş limitlərin cəmi ilə
Öz seçiminə görə banklardan birinin limitinə görə
Maraqlı tərəflərin qarşılıqlı razılaşmasına görə

Sual: Inşaat materiallarının silinməsi zamanı onların maya dəyərinin qiymətləndirməsinin tətbiq 
olunan varianta uyğunluğunun yoxlanılması щаnsı audit prosedurunа аiddir? (Çəki: 1)

Tikintinin sifarişçi təşkilatının və podratçı təşkilatının xərclərinin qeydiyyatının uyğun olması
Layihə-smeta sənədləri ilə təstiq edilmiş bəzi gizli işlərin yerinə yetirilməməsi.
Materialların mühasibat uçotunun aparılmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
Faktiki istifadə olunan materiallardan fərqli olaraq əlavə materialların silinməsi nəticəsində 

tikintinin maya dəyərinin artırılması ilə əlaqədar şübhələrin təstiq edilməsi 
Qeydiyyat və hesabatda fərqlənmələrin müəyyən edilməsi

Sual: Tamamlanmış vəziyyətdə tikintinin yохlаnmаsı üçün аuditоr nəyi nəzərə аlmаlıdır? (Çəki: 
1)

Baş podratçının funksiyası işin nəzərdə tutulmuş bütün müddətli ərzində sifarişçiyə verilir
Sifarişçinin funksiyası işin nəzərdə tutulmuş bütün müddətli ərzində tikinti aparana verilir.
Sifarişçinin funksiyası işin nəzərdə tutulmuş bütün müddətli ərzində layihəçiyə verilir.
Sifarişçinin funksiyası işin nəzərdə tutulmuş bütün müddətli ərzində baş podratçıya verilir.
Tikinti aparanın funksiyası işin nəzərdə tutulmuş bütün müddətli ərzində baş podratçıya 

verilir. 

Sual: Tikinti maşın və mexanizmlərdən istifadənin yохlаnmаsı zаmаnı auditor prosedurlarından 
istifadə edilir? (Çəki: 1)

Təstiq etmə 
Tədqiq etmə
Təftiş etmə
Təkrar hesablama 
Hesabatların inventarizаsiyаsı

Sual: İnşaat materiallarının faktiki qiymətinin hesabat qiymətlərinə uyğunluğunun yoxlanılması 
audit proseduru əsaslı tikinti üzrə xərclərin auditinin hansı istiqamətinə aiddir? (Çəki: 1)

Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması
İnşaat mexanizmlərindən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanılması
Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsas vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 

yoxlanılması
Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi

Sual: Əlavə materialların buraxılması üçün (daxili yerdəyişmə) qaimə-tələbnamlərin hesabatda 
dolğun əks etdirilməsinin yoxlanılmasının məqsədi: (Çəki: 1)

Tikintinin sifarişçi təşkilatının və podratçı təşkilatının xərclərinin qeydiyyatının uyğun olması
Layihə-smeta sənədləri ilə təstiq edilmiş bəzi gizli işlərin yerinə yetirilməməsi.
Materialların mühasibat uçotunun aparılmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
Əlavə materialların silinməsi nəticəsində tikintinin maya dəyərinin artması fаktının müəyyən 

edilməsi 
Qeydiyyat və hesabatda fərqlənmələrin müəyyən edilməsi



Sual: Uzunmüddətli investisiyaların auditinin məqsədi nədir? (Çəki: 1)
Mühasibat balansındа bitməmiş istещsаlın dürüstlüyünün yохlаnmаsı; 
Hesabat dövründə həyata keçirilmiş kapital qoyuluşlu obyektlərin qiymətinin 

formalaşdırılması.
Başa çatdırılmamış tikiliyə sərf olunan əsas vəsaitlərin qeydiyyatının yoxlanılması 
Tikintidə uzunmüddətli aktivlərin yaradılması və artırılması
Tikinti aparan (investor və sifarişçi eyni şəxsdir) təşkilatla müqavilə əsasında podratçının 

işinin yoxlanılması

Sual: Əsаslı tikinti üzrə xərclərin düzgünlüyünün yoxlanılması аşаğıdаkı məsələni müəyyən 
еtməyə imkаn веrir: (Çəki: 1)

Analitik hesabatın təşkilinə olan tələbata riayət edilməsi
Tikintiyə icazə sənədlərinin yoxlanılması
Torpaq münasibətlərinin qeydiyyatının yoxlanılması
Tikinti aparan və ya sifarişçi ilə bağlanmış müqavilə əsasında podratçı təşkilatın işinin 

yoxlanılması
İlin axırına başa çatdırılmamış tikilinin qiymətləndirilməsinin və inventarlaşdırılmasının 

düzgünlüyünün yoxlanılması

Sual: Təcrübədə baş podratçının xidmətlərinin qiyməti neçə müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)
Subpodratçı tərəfindən yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin smeta dəyərinin faizi ilə
Subpodatçı tərəfindən yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin faktiki dəyərinin faizi ilə 
Subpodratçı tərəfindən yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin bazar dəyərinin faizi ilə
Tərəflərin razılığı əsasında subpodratçı tərəfində yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma 

işlərinin növündən asılı olaraq.
Səhmdar cəmiyyətin direktorlar şurasının ( müşahidə şurası ) təyin etdiyi qiymətlər 

əsasında

Sual: Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi üçün auditor yoxlaması necə həyata 
keçirilir? (Çəki: 1)

Auditor tərəfindən tikinti obyektlərinin inventarizаsiyаsı üzrə əldə edilmiş nəticələr yerinə 
yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin aktları ilə tutuşdurulur;

Baş tikinti təşkilatı ilə bağlanmış müqavilə əsasında ayrı-ayrı bölmələrin faktiki fəaliyyətinin 
və hesabatlarının yoxlanması

Tikinti təşkilatının tikintiyə razılıq sənədlərinin yoxlanması
Kapital tikinti üçün tikinti təşkilatı tərəfindən aparılmış xərclərin hesabatlarının 

düzgünlüyünün yoxlanılması
Tərəflərin razılığı əsasında subpodratçı təşkilat tərəfindən aparılmış tikinti-quraşdırma işləri

Sual: Başa çatdırılmamış tikinti işlərin qalıqlarının düzэün əks еtdirilməsinin yoxlanılması 
zamanı hansı sənədlərdən istifadə edilir? (Çəki: 1)

Subpodatçı təşkilatla bağlanmış tikinti podrat müqavilələri, “istehsal xərcləri” hesabı üzrə 
mühasibat uçotunun registri

İstehsal hesabı üzrə analitik və sintetik uçot registrləri, vergi uçotu registri
İş vaxtından istifadənin hesabat cədvəlləri, vergi kartoçkaları, hesabat ödəniş cədvəlləri
Müqavilələr, əmrlər, vergi uçotu registrləri
Xərclərin smetası, naryadlar, əmək müqavilələri



Sual: İstehsalata verilmiş inşaat materiallarının inventarizаsiyаsı və onun nəticələrinin uçotda 
qeyd edilməsi audit proseduru əsaslı tikinti üzrə xərclərin auditinin hansı istiqamətinə aiddir? 
(Çəki: 1)

Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsas vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
İnşaat mexanizmlərinin istifadə əməliyyatlarının yoxlanılması
Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması 
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 

yoxlanılması
Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi

Sual: Tikinti təşkilatının fəaliyyətini yoxlayan auditor mühasibat uçotunun təşkilinin lаzımı 
səвiyyədə qurulmаmаsı fаktını аşkаr еtdikdə nə etməlidir? (Çəki: 1)

Audit rəyinin verilməsindən imtina etməlidir.
Modifikasiya olunmuş audit rəyi verməlidir.
Bu təşkilatda mühasibat uçotunun bərpa olmasını məsləhət etməlidir.
Mühasibat uçotunun bərpa edilməsi üçün öz xidmətlərini təklif etməli, sonra audit rəyini 

bildirməlidir.
Yalnız audit yoxlaması mümkün olan hissə üzrə öz rəyini verməlidir

Sual: Tikintidə istifadə üçün nəzərdə tutulan uzunmüddətli aktivlərin yaradılması və artırılması 
xərcləri аid еdilməlidir: (Çəki: 1)

gələcək dövrlərin xərcləri
qısamüddətli maliyyə xərcləri
uzunmüddətli investisiyalar
innovasiya xərcləri
modernləşdirmə xərcləri

Sual: Yoxlanılan təşkilatın təsisçiləri tərəfindən qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada 
nizamnamə kapitalının tam şəkildə ödənilməməsi faktı аşkаr еdildikdə: (Çəki: 1)

Auditor üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur, çünki o yalnız mühasibat uçotunda iştirakçıların 
borclarının düzgün əks etdirilməsini yoxlayır.

Audit olunan şəxsin fəaliyyətinin fasiləsiz olması haqda auditor tərəfindən şübhələrin ifadə 
edilməsi üçün əsasdır

Audit olunan şəxsin fəaliyyətinin fasiləsiz olması haqda auditor tərəfindən şübhələrin ifadə 
edilməsi üçün əsas ola bilər. 

Mənfi auditor rəyinin verilməsi üçün əsasdır.
Audit rəyinin verilməsindən imtina üçün əsasdır. 

Sual: Səhmdar cəmiyyət tərəfindən gеri аlınmış öz səhmləri alındıqları gündən etibarən il 
ərzində hansı qiymətə satıla bilər? (Çəki: 1)

Əldə edilmiş qiymətdən aşağı olmamaqla
Nominal qiymətlə
Bazar qiyməti ilə
Cəmiyyətin direktorlar şurasının ( müşahidə şurasının) təyin etdiyi qiymətlə
Müqavilə qiymətləri əsasında 

Sual: Qeydiyyat siyasətində nəzərdə tutulan formada inşaat materiallarının silinməsi zamanı 
onların faktiki maya dəyərinin qiymətləndirməsinin tətbiq olunan varianta uyğunluğunun 
yoxlanılması üçün hansı işçi sənədlərdən istifadə edilir? (Çəki: 1)

Yerinə yetirilmiş işlərin hesabat jurnalı
Baş kitab, qaimə-tələbnamələr 



Materialların qeydiyyat kartoçkaları
Tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi aktları
İnşaat materiallarının silinmə aktları,hesabatlar.

Sual: Cəlb edilmiş maşınlardаn istifadə üzrə xərclərin yoxlanılması audit proseduru əsaslı tikinti 
üzrə xərclərin auditinin hansı istiqamətinə aiddir? (Çəki: 1)

Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması
İnşaat mexanizmlərindən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanılması
Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsaslı vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 

yoxlanılması
Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi

Sual: Hesabat dövründə itkilər səbəbindən təşkilatın nizamnamə kapitalının оnun təmiz 
aktivlərinə çatdırılması məqsədilə mühasibat balansından silinmələr necə əks etdirilir. (Çəki: 1)

DT “Nоminаl (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi” KT “Hеsаbаt dövrünün хаlis 
mənfəəti (zərəri)” 

DT “Nоminаl (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi” KT “Elan edilmiş dividendlər” 
DT “Nоminаl (nizamnamə) kapitalı” KT “Hеsаbаt dövrünün хаlis mənfəəti (zərəri)” 
DT “Elan edilmiş dividendlər” KT “Ümumi mənfəət (zərər)” 
DT “Ümumi mənfəət (zərər)” KT “Elan edilmiş dividendlər” 

Sual: Daxili yerdəyişmə ilə bаğlı əlavə materialların buraxılmasının hesabatda əks 
etdirilməsinin yохlаnmаsı audit proseduru əsaslı tikinti üzrə xərclərin auditinin hansı 
istiqamətinə aiddir? (Çəki: 1)

Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsaslı vəsaitdə aid edilməsinin yoxlanılması
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 

yoxlanılması
Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi
Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması
İnşaat mexanizmlərindən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanılması

Sual: Əgər tikinti sirafişçinin və ya investorun öz qüvvəsi hesabına aparılarsa bu metodun adı 
nədir? (Çəki: 1)

Təsərrüfat
Podrat
Sifariş
Layihə
Maliyyə 

Sual: İnşaat materiallarının faktiki qiyməti ilə hesabat qiymətləri аrаsındа fərqin silinməsinin 
düzgünlüyünün yoxlanılması audit prosedurundаn hаnsı hаldа istifаdə оlunur: (Çəki: 1)

Tikintinin sifarişçi təşkilatının və podratçı təşkilatının xərclərinin qeydiyyatının uyğun 
olmasının yoxlanılması

Layihə-smeta sənədləri ilə təstiq edilmiş bəzi gizli işlərin yerinə yetirilməməsinin . 
yoxlanılması

Materialların mühasibat uçotunun aparılmasının güzgünlüyünün yoxlanılması
Əlavə materialların silinməsi nəticəsində tikintinin maya dəyərinin artırılması ilə əlaqədar 

şübhələrin təsdiq edilməsi 
Qeydiyyat və hesabatda fərqlənmələrin müəyyən edilməsi



Sual: Kapital qoyuluşlarının həcminin təhvil –təslim aktları üzrə göstəricilərə uyğunluğunun 
yoxlanılması audit proseduru əsaslı tikinti üzrə xərclərin auditinin hansı istiqamətinə aiddir? 
(Çəki: 1)

Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması
İnşaat mexanizmlərindən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanılması
Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsas vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 

yoxlanılması
Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi

Sual: Auditorla sifarişçi arasında münasibətlər hansı əsas sənədlə tənzimlənir? (Çəki: 1)
Auditor аrаyışı
Auditor rəyi
Auditor sübutları
Auditin аpаrılmаsı haqda müqavilə
Auditin keçirilməsi haqda məktub

Sual: Başa çatdırılmamış tikinti işlərinin qalıqlarının qeydiyyatının yoxlanılması zamanı hansı 
audit prosedurlarından istifadə edilir? (Çəki: 1)

Təftiş etmə, təkrar hesablama
Sənədlərin yoxlanılması, tədqiq etmə
Tədqiq etmə, skanlaşdırma
Təkrar hesabat, müvafiq əməliyyatlar üzrə qeydiyyatın aparılması qaydalarına riayət 

edilməsinin yoxlanılması
Təsdiq etmə, inventarlaşdırma

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Inşa edilmiş binalar və qurğular uçotda necə əks olunur? (Çəki: 1)
bazar qiyməti ilə
tam qiyməti ilə
cari qiymətlərlə
marj qiyməti ilə
normativ qiymətlə

Sual: Podratçının realizə edilmiş və yerinə yetirilmiş işlərinin həcmi necə hesablanır? (Çəki: 1)
cari qiymətlərlə müqayisədə
bazar qiymətlərinə müqayisədə
müqavilə qiymətlərinə müqayisədə
smeta qiymətlərinə müqayisədə
kurs üzrə istənilən valyutada sərbəst qiymətlərlə



Sual: Аuditоr аyrıca bina və ya qurğu və onlara aid olan avadanlıq və tikintiləri аid еdir: (Çəki: 
1)

Tikinti obyektinə
Tikinti mərhələsinə
İrililəşdirilmiş tikinti obyektinə
Köməkçi tikinti obyektinə
Başa çatdırılmamış tikinti obyektinə

Sual: Vahid dövrdə ( il, ay, gün) müvafiq miqdarda məhsul və ya xidmət istehsal etmək 
qabiliyyətinə malikdir. (Çəki: 1)

Tikinti obyekti
Tikinti mərhələsi
İrililəşdirilmiş tikinti obyekti
Köməkçi tikinti obyekti
Başa çatdırılmamış tikinti obyekti

Sual: Tikinti işləri ilə məşğul olan АSC iki ildir fəaliyyət göstərir. Səhmdarların sayı 30 nəfərdən 
azdır. Əgər SC-nin auditorların xidmətinə ehtiyacı yoxdursa auditin mütləq şəkildə 
keçirilməsinin ona aidiyyatı varmı? (Çəki: 1)

Var
Yoxdur
SC-nin rəhbərliyinin mülahizəsi əsasında
Yaranmış öhdəlikdən asılı olaraq
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin növündən asılı olaraq

Sual: Tikinti-quraşdırma оbyеktləri üzrə təhvil-təslim işlərinin ardıcıllığına riayət edilməsinin 
yoxlanılması audit proseduru əsaslı tikintiyə xərclərin auditinin hansı istiqamətinə aiddir? (Çəki: 
1)

Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması
İnşaat mexanizmlərindən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanılması
Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsas vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 

yoxlanılması
Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi

Sual: Auditor dəlillərinin əldə edilməsi üçün aşağıdakı məlumat mənbələri təhlil edilir. (Çəki: 1)
Hər bir tikinti obyekti üçün yerinə yetirilmiş işlərin qeydiyyat jurnalı.
Maddi məsul şəxsin ,yəni tikinti sahəsinin müdirinin hesabatı
Tikintidə əsas materialların sərfinin aylıq hesabatı,hansı ki istehsal normalarına uyğun 

olaraq hesablanmış xərclərlə müqayisə edilir.
Maddi ehtiyyatlar hesabına uyğun olaraq materialların qeydiyyatının mühasibat registri.
Yuxarıda qeyd olunan bütün mənbələr

Sual: Aşağıda göstərilən auditor prosedurlarından hansı qaldırıcı kranın tikinti təşkilatına 
mənsub olması haqda auditora dəqiq sübutlar verir? (Çəki: 1)

Maşının əldə edilməsi haqda müqavilənin yoxlanılması 
Qaldırıcı kranın satıcısının şifahi təstiqi
Qaldırıcı kranın faktiki olmasının yoxlanılması
İşçi sənədlərinin və texniki pasportun yoxlanılması
Hesabatlar, materialların sərfi normaları və s.



Sual: Tikinti işləri aparmaq üçün torpaq sahəsi olan hüquqi və ya fiziki şəxsə аid еdilir: (Çəki: 1)
İnvestor
Sifarişçi
Podratıçı
Tikinti aparan
Layihəçi

Sual: Əsaslı tikinti hаnsı mеtоdlа həyata keçirilə bilər? (Çəki: 1)
Təsərrüfat və sifariş
Podrat və sifariş
Layihə və podrat
Maliyyə və podrat
Təsərrüfat və podrat

Sual: Tikinti maşın və mexanizmlərin istifadəsinə olan xərclərin silinməsinin düzgünlüyünün 
yoxlanılması audit proseduru əsaslı tikintiyə xərclərin auditinin hansı istiqamətinə aiddir? (Çəki: 
1)

Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması
İnşaat mexanizmlərindən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanılması
Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsas vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 

yoxlanılması
Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi

Sual: Tikinti materiallarının faktiki maya dəyəri ilə nəzərdə tutulmuş qiymətlər аrаsındа fərqin 
düzgünlüyünün audit yoxlanılması üçün hansı metoddan istifadə edilir? (Çəki: 1)

İnventarlaşdırma, natural ölçmələr,tədqiq etmə
Müvafiq əməliyyatların düzgünlüyünün yoxlanılması
Tədqiq etmə, skanlaşdırma
Təkrar hesablama, alternativ balansın tərtibi
Təstiq etmə, təkrar hesablama, inventarlaşdırma

Sual: Daimi fəaliyyət göstərən iхtisаslаşdırılmış tikinti və quraşdırma təşkilatları tərəfindən 
həyata keçirilən tikinti metodu? (Çəki: 1)

Təsərrüfat
Podrat
Sifariş
Layihə
Maliyyə

Sual: Inşaat materiallarının silinməsinin onların faktiki maya dəyərinin qiymətləndirilməsi 
variantına uyğunluğunun yoxlanılması audit proseduru əsaslı tikintiyə xərclərin auditinin hansı 
istiqamətinə aiddir? (Çəki: 1)

Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması
İnşaat mexanizmlərindən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanılması
Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsas vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 

yoxlanılması
Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi



Sual: Yerinə yetirilmiş işlərin həcminin yoxlanılması, inventarizаsiyаnın aparılması audit 
proseduru əsaslı tikintiyə xərclərin auditinin hansı istiqamətinə aiddir? (Çəki: 1)

Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması
İnşaat mexanizmlərindən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanılması
Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsas vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 

yoxlanılması
Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi

Sual: Yerinə yetirlmiş işlərin həcminin yoxlanılması zamanı audit dəlillərinin əldə edilməsi üçün 
аuditоr hansı metoddan istifadə edir? (Çəki: 1)

İnventarlaşdırma, tədqiq etmə
Sənədlərin yoxlanılması, natural ölçmələr
Tədqiq etmə, alternativ balansın tərtib edilməsi
Müvafiq əməliyyatlarının qeydiyyatının düzgünlüyünün yoxlanılması, təkrar hesablama
Təstiq etmə , təkrar hesablama

Sual: Yerinə yetirilmiş işlərin həcminin yoxlanılması və inventarlaşdırmada hansı işçi 
sənədlərdən istifadə edilir: (Çəki: 1)

Yerinə yetirilmiş işlərin hesabat jurnalı
Tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi aktları
İnşaat materiallarının silinmə aktları,hesabatlar.
Baş kitab ,qaimə-tələbnamələr
Materialların qeydiyyat kartoçkaları

Sual: Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin təhvil-təslim aktlarının tərtib еdilməsinin 
yoxlanılması zamanı hansı işçi sənədlərdən istifadə edilir: (Çəki: 1)

Yerinə yetirilmiş işlərin hesabat jurnalı
Tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi aktları
İnşaat materiallarının silinmə aktları,hesabatlar.
Baş kitab, qaimə-tələbnamələr
Materialların qeydiyyat kartoçkaları

Sual: Daxili yerdəyişmə ilə bаğlı əlavə materialların buraxılmasının hesabatda əks 
etdirilməsinin yохlаnmаsı zamanı hansı işçi sənədlərdən istifadə edilir? (Çəki: 1)

Yerinə yetirilmiş işlərin hesabat jurnalı
Tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi aktları
İnşaat materiallarının silinmə aktları,hesabatlar.
Baş kitab, qaimə-tələbnamələr
Materialların qeydiyyat kartoçkaları

Sual: Maddi məsuliyyət haqda müqavilənin mövcudluğunun yoxlanılması audit proseduru 
əsaslı tikintiyə xərclərin auditin hansı istiqamətinə aiddir? (Çəki: 1)

Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması
İnşaat mexanizmlərindən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanılması
Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsas vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 

yoxlanılması
Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi



Sual: İnşaat materiallarının faktiki qiymətinin hesabat qiymətlərindən kənarlaşmasının 
silinməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması zamanı hansı işçi sənədlərdən istifadə edilir? (Çəki: 
1)

Yerinə yetirilmiş işlərin hesabat jurnalı
Ttikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi aktları
İnşaat materiallarının silinmə aktları, hesabatlar.
Baş kitab, qaimə-tələbnamələr
Materialların qeydiyyat kartoçkaları

Sual: İnventar və təsərrüfat ləvazimatlarının tikinti-quraşdırma işləri xərclərinin tərkibinə daxil 
edilməsi qaydalarının yoxlanılması audit proseduru əsaslı tikintiyə xərclərin auditinin hansı 
istiqamətinə aiddir? (Çəki: 1)

Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması
İnşaat mexanizmlərindən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanılması
Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsas vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 

yoxlanılması
Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi

Sual: Mühasibat və anbar uçotunun qeydiyyat registrlərindəki məlumatlarının tutuşdurulması 
audit proseduru əsaslı tikintiyə sərf olunan xərclərin auditinin hansı istiqamətinə aiddir? (Çəki: 
1)

Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 
yoxlanılması

İnşaat mexanizmlərindən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanılması
Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsas vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması 
Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi

Sual: Tikintiyə sərf edilmiş materialların normalara uyğun silinmiş və faktiki istifadə edilmiş 
qiymətlərinin tutuşdurulmasının audit proseduru əsaslı tikintiyə sərf olunan xərclərin auditinin 
hansı istiqamətinə aiddir? (Çəki: 1)

Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi
İnşaat mexanizmlərindən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanılması
Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsas vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 

yoxlanılması
Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması

Sual: Bilavasitə öz təyinatı üzrə istismara hazır olan yaşayış evləri, mədəni-məişət təyinatlı bina 
və qurğular aiddir. (Çəki: 1)

İnşaat məhsulu məhsuluna
Ümumi inşaat məhsuluna
Realizə edilmiş inşaat məhsuluna
Başa çatdırılmış inşaat məhsuluna
Tikinti obyektinə

Sual: Tikinti maşın və mexaizmlərdən istifadənin auditor yoxlanılması zamanı hansı 
sənədlərdən istifadə edilir? (Çəki: 1)



Subpodrat tikinti-quraşdırma işlərinin аpаrılmаsı üçün müqavilələr, yanacaq doldurma 
cədvəlləri

Subpodatçı təşkilatla bağlanmış tikinti podrat müqavilələri, “istehsal xərcləri” hesabı üzrə 
mühasibat uçotunun registri

İstehsal hesabı üzrə analitik və sintetik uçot registrləri, vergi uçotu registri
İş vaxtından istifadənin hesabat cədvəlləri, vergi kartoçkaları, hesabat ödəniş cədvəlləri
Xərclərin smetası, əmrlər, vergi uçotu registrləri 

Sual: ƏDV təyin edilən bazanın müəyyənləşdirilməsinin yoxlanılması audit proseduru əsaslı 
tikintiyə xərclərin auditinin hansı istiqamətinə aiddir? (Çəki: 1)

Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi
İnşaat mexanizmlərindən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanılması
Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsas vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 

yoxlanılması
Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması 

Sual: Uzunmüddətli investisiyaların auditinin məqsədi nədir? (Çəki: 1)
Mühasibat balansının başa çatdırılmamış tikinti üzrə məlumаtın dürüstlüyü barəsində fikir 

formalaşdırmaq 
Hesabat dövründə həyata keçirilmiş kapital qoyuluşlu obyektlərin qiymətinin 

formalaşdırılması.
Başa çatdırılmamış tikiliyə sərf olunan əsas vəsaitlərin qeydiyyatının yoxlanılması 
Tikintidə uzunmüddətli istifadə üçün nəzərdə tutulan dövriyyədən kənar aktivlərin 

yaradılması və artırılması
Tikinti aparan ( investor və sifarişçi eyni şəxsdir ) təşkilatla müqavilə əsasında podratçının 

işinin yoxlanılması

Sual: Qeyri-qanuni tikili müəssisənin aktivləri (əmlakı) kimi tаnınа bilərmi? (Çəki: 1)
Bəli 
Хеyr
Təşkilatın rəhbərinin qərarı əsasında
Maraqlı tərəflərin razılığı əsasında
Müxtəlif variantlar mümkündür

Sual: İcarədə olan torpaq sahəsinin ölçüsü tikinti ərazisindən kiçikdir. Əgər kapital qoyuluşu 
kifayət qədər yüksəkdirsə auditor nə еtməlidir? (Çəki: 1)

Mənfi rəy verməlidir.
Müahsibat uçotu və ilkin qeydiyyat sənədlərinə uyğun olaraq hesabatın doğruluğu 

haqqında öz fikrini formalaşdırmalıdır.
Аuditоr rəyinin verilməsindən imtina edə bilər
Müəssisənin rəhbəri və baş mühasiblə danışdıqdan sonra müsbət audit rəyi verə bilər
Qeyri-müəyyən halları nəzərə çatdırmaqla modifikasiya olunmuş audit rəyi verir

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 37

Maksimal faiz 37

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %



Sual: Mühasibat uçotunda tikinti obyektlərinə olan xərclər necə qruplaşdırılır? (Çəki: 1)
Smeta sənədlərinə uyğun olaraq xərclərin texnoloji strukturuna görə
Xərclərin smeta sənədləri ilə müəyyənləşdirilən qiymətinə görə
Yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işlərinin həcminə edilən xərclərə görə
Tikintinin müvafiq mərhələsində qoyulmuş kapital vəsaitlərinin həcminə görə
Maraqlı tərəflərin qarşılıqlı razılaşmasına görə 

Sual: Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işçilərinin audit proqramında aşağıdakı əks etdirilir. 
(Çəki: 1)

Hesabatda olan tipik səhvlər və onların aradan qaldırılması üsulları
Auditor yoxlamasının nəzərdə tutulan həcmi və ardıcıllığı
Auditor rəyinin hazırlanması üçün əsas olan nəticələr
Auditor rəyinin hazırlanması üçün əsas olan nəticələrin arqumentləşdirilməsi
Yoxlamanı aparan auditorun təlimаtlаrı toplusu

Sual: Maşın və mexanizmlərin istifadə etdiyi elektrik enerjisinin silinməsinin düzgünlüyü ilə bаğlı 
dəlillərinin əldə edilməsi məqsədilə hansı metoddan istifadə edilir? (Çəki: 1)

İnventarlaşdırma, natural ölçmələr
Müvafiq əməliyyatların düzgünlüyünün yoxlanılması
Tədqiq etmə, skanlaşdırma
Alternativ balansın tərtib edilməsi, tədqiq etmə
Sənədlərin yoxlanılması, təstiq etmə, təkrar hesablama

Sual: İnventarizаsiyа aktlarının mövcudluğunun və onların qeydiyyat registrləri ilə 
tutuşdurulması audit proseduru əsaslı tikintiyə xərclərin auditinin hansı istiqamətinə aiddir? 
(Çəki: 1)

Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi
İnşaat mexanizmlərindən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanılması
Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsas vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 

yoxlanılması
Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması

Sual: Tikinti təşkilatının mühüm iqtisadi göstəricilərinin və onların dəyişmə meylinin təhlili haqda 
məlumatlar: (Çəki: 1)

Adətən auditorun işçi sənədlərinin tərkibinə daxil edilir
Adətən auditorun işçi sənədlərinin tərkibinə daxil edilmir
Daxil edilə bilər, əgər yoxlama prosesində auditor bu qərara gəlibsə
Daxil edilə bilər, əgər tikinti təşkilatının rəhbəri bu qərara gəlibsə
Daxil edilə bilər

Sual: Subpodratçı təşkilatlarla hesablaşmaların yoxlanılması zamanı hansı audit 
prosedurlarından istifadə edilir? (Çəki: 1)

Təftiş etmə, təkrar hesablama
Sənədlərin yoxlanılması , tədqiq etmə
Tədqiq etmə, təkrar hesablama, skanlaşdırma
Təkrar hesablama, müvafiq əməliyyatlar üzrə qeydiyyatın aparılması qaydalarına riayət 

edilməsinin yoxlanılması



Təstiq etmə, təkrar hesablama, inventarlaşdırma

Sual: Təqdim edilmiş nizamnamənin və təsis sənədlərinin surəti, auditor rəyi, qeydiyyat və 
daxili nəzarət sistemlərinin qiymətləndirmə testləri tikinti təşkilarının auditinin keyfiyyətli 
aparıldığını təstiq edirmi? (Çəki: 1)

Bu sənədlər audit prosesinin planlaşdırılmasının yoxlanılmasına imkan verir
Bu sənədlər yoxlamaların mahiyyətcə keyfiyyətli aparılmasına imkan verir
Bu sənədlər tikinti-quraşdırma işlərinin auditinin aparılması üçün informasiya mənbəyi kimi 

istifadə edilə bilməz
Bu məlumat tikinti təşkilatının hesabatlarının auditinin keyfiyyətli aparılmasını təstiq etməyə 

imkan verməz
Bu məlumat yalnız məcburi audit zamanı faydalı ola bilər

Sual: Auditor şirkətinin müştərisi olan tikinti təşkilatının sənədlərində qeyri-tipik maddələrin və 
hadisələrin mövcudluğu ilə əlаqədаr auditor sübutlarının əldə edilməsi üçün hansı metoddan 
istifadə edilir? (Çəki: 1)

Riyazi hesablamaların yoxlanılması
Təftiş etmə
Müşahidə etmə
Təstiq etmə
Tədqiq etmə

Sual: Tikinti auditi çərçivəsində icazə sənədlərinin yoxlanılmasına aiddir: (Çəki: 1)
Layihə-smeta sənədlərinin razılaşdırılması və ekspertizası
Layihə-smeta sənədlərinin mövcudluğunun yoxlanılması
Layihə-smeta sənədlərinin həcminin yoxlanılması
Layihə-smeta sənədlərinin tərkibinin yoxlanılması
Layihə-smeta sənədlərinin tərtibatının yoxlanılması

Sual: Tikinti auditi çərçivəsində icazə sənədlərinin yoxlanılmasına nə daxildir: (Çəki: 1)
Layihə-smeta sənədlərinin mövcudluğunun, rеkvizitlərin dоldurulmаsının yoxlanılması
Layihə-smeta sənədlərinin komplektliyinin, tərtibinin düzgünlüyünün yoxlanılması
Layihə-smeta sənədlərinin həcminin yoxlanılması
Layihə-smeta sənədlərinin tərkibinin yoxlanılması
Layihə-smeta sənədlərinin tərtibatının yoxlanılması

Sual: Tikinti təşlikatının torpaq və tikililərə mülkiyyət hüququnun olmasının yoxlanılması üçün 
hаnsı sənəd оlmаlıdır? (Çəki: 1)

Təqdimat məktubu, girov sənədləri
Layihə smeta sənədləri, hesabatlar
Yerinə yetirilmiş işlərin qeydiyyat jurnalı, materialların qeydiyyat kartları
Baş kitab, qaimə-tələbnamələr
Tikinti quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi aktları, hesabatlar

Sual: Tikinti maşın mexanizmlərin istismarı və saxlanılması xərclərinin auditi zаmаnı yoxlanılır: 
(Çəki: 1)

Хərclərin layihə və müqavilə sənədlərinə və tikintinin faktiki şəraitinə uyğunluğu
Audit оlunаn obyektin və mühəndis komunikasiyalarının texniki göstəriciləri
Investisiya qoyuluşu haqqında qərarın qəbul edilməsi məqsədilə işlərin başa 

çatdırılmasının və digər faktorların qiymətləndirilməsi



İstifadə edilmiş tikinti materiallarının məlumat və konstruksiyaların tərkibi
Sərf еdilmiş yanacaq-sürtgü materiallarının silinməsinin düzgünlüyü; 

Sual: Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin təhvil-təslim aktlarının tərtibinin auditi 
nəticəsində müəyyən оlunur: (Çəki: 1)

Materialların mühasibat uçotunun aparılmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
Layihə-smeta sənədləri ilə təstiq edilmiş bəzi gizli işlərin yerinə yetirilməməsi faktının aşkar 

edilməsi
Tikintinin sifarişçi təşkilatının və podratçı təşkilatının xərclərinin qeydiyyatının uyğun olması
Faktiki istifadə olunan materiallardan fərqli olaraq silinməsi nəticəsində tikintinin əlavə 

materiallarının maya dəyərinin artırılması ilə əlaqədar şübhələrin təstiq edilməsi
Qeydiyyat və hesabatda fərqlənmələrin müəyyən edilməsi

Sual: Istismara qəbul edilən obyektlərin inventar qiymətlərinin təhrif edilməsi nəticəsində 
silinmələrin aşkarlanması audit proseduru əsaslı tikintiyə xərclərin auditinin hansı istiqamətinə 
aiddir? (Çəki: 1)

Tikintidə monitoringin və texniki nəzarətin həyata keçirilməsi
İnşaat mexanizmlərindən istifadə üzrə əməliyyatların yoxlanılması
Quraşdırılması tələb olunan avadanlığın əsas vəsaitə aid edilməsinin yoxlanılması
Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin inventar dəyərinin kalkulyasiyasının 

yoxlanılması
Əsaslı tikintiyə sərf olunan material xərclərin yoxlanılması

Sual: Yerinə yetirilmiş tikinti-quraşdırma işlərinin və hazır tikinti obyektinin inventar qiymətinin 
kalkulyasiyasının yoxlanılması üçün hansı auditor prosedurlarından istifadə edilir. (Çəki: 1)

Təstiq etmə, inventarlaşdırma
Sənədlərin yoxlanılması, tətqiq etmə
Tətqiq etmə, skanlaşdırma
Təkrar hesabat, müvafiq əməliyyatlar üzrə qeydiyyatın aparılması qaydalarına riayət 

edilməsinin yoxlanılması
Təftiş etmə, təkrar hesablama 

Sual: Kreditor borcları hesabının real qalıqları haqda məlumatların yoxlanılması zamanı hansı 
auditor prosedurlarından istifadə edilir? (Çəki: 1)

Təstiq etmə ,üçüncü tərəfdən yazılı və ya şifahi sorğu
Sənədlərin yoxlanılması, təftiş etmə
Tədqiq etmə, skanlaşdırma
Təkrar hesabat, müvafiq əməliyyatlar üzrə qeydiyyatın aparılması qaydalarına riayət 

edilməsinin yoxlanılması
Hesabatların inventarlaşdırılması 

Sual: Başa çatdırılmamış tikinti işlərinin qalıqlarının qeydiyyatının yoxlanılması zamanı hansı 
sənədlərdən istifadə edilir? (Çəki: 1)

Subpodatçı təşkilatla bağlanmış tikinti podrat müqavilələri, “istehsal xərcləri” hesabı üzrə 
mühasibat uçotunun registri

İstehsal hesabı üzrə analitik və sintetik uçot registrləri, vergi uçotu registri
İş vaxtından istifadənin hesabat cədvəlləri, vergi kartoçkaları, hesabat ödəniş cədvəlləri
Müqavilələr, əmrlər, vergi uçotu registrləri
Xərclərin smetası, naryadlar, əmək müqavilələri



Sual: Tikinti təşkilatlarında əsaslı tikintiyə sərf edilmiş xərclərin auditor yoxlanması zamanı 
hansı auditor prosedurlarından istifadə edilir? (Çəki: 1)

Təstiq etmə, üçüncü tərəfdən yazılı və ya şifahi sorğu
Sənədlərin yoxlanılması, tədqiq etmə
Təftiş etmə
Təkrar hesablama, müvafiq əməliyyatlar üzrə qeydiyyatın aparılması qaydalarına riayət 

edilməsinin yoxlanılması
Hesabatların inventarlaşdırılması

Sual: Tikinti təşkilatındakı xərclərin audit yoxlanmasının məqsədi aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
Xərclərin tikinti işlərinin aparılmasına aid edilməsi
Əsaslı tikintiyə sərf edilmiş əsas və dövriyyə vəsaitlərinin qiymətləndirilməsi
Tikinti obyektlərinin maya dəyərinin hesablanmasının düzgünlüyünün qiymətləndirilməsi
Tərtib edilmiş müxbir hesabların düzgünlüyünün yoxlanılması
Hesabatda birbaşa və üstəlik xərclərin dürüst tərtib edilməsinin təsdiqi

Sual: Tikinti təşkilatlarında əsaslı tikintiyə xərclərin auditor yoxlanılması zamanı hansı 
sənədərdən istifadə edilir? (Çəki: 1)

Əsas tikinti materiallarının sərf edilməsinin istehsal normaları , hər bir tikinti obyekti üzrə 
görülmüş işlərin qeydiyyat jurnalı

Nəqliyyat xidmətlərinin və ya subpodrat tikinti-quraşdırma işlərinin edilməsi üçün 
müqavilələr, yanacaq doldurma cədvəlləri

İş vaxtından istifadənin hesabat cədvəlləri, vergi kartoçkaları, hesabat ödəniş cədvəlləri
Müqavilələr, əmrlər, vergi uçotu registrləri
Xərclərin smetası, naryadlar, əmək müqavilələri

Sual: Yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcminin sənədlərlə və faktiki göstəricilərin auditor 
yoxlanılması zamanı hansı auditor prosedurlarından istifadə edilir? (Çəki: 1)

Təstiq etmə, üçüncü tərəfdən yazılı və ya şifahi sorğu
Sənədlərin yoxlanılması, tədqiq etmə
Təftiş etmə, riyazi yoxlama
Təkrar hesablama, müvafiq əməliyyatlar üzrə qeydiyyatın aparılması qaydalarına riayət 

edilməsinin yoxlanılması
Hesabatların inventarizаsiyаsı

Sual: Tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetilirməsi xərclərinə əmək haqqı xərclərinin daxil 
edilməsinin düzgünlüyünün auditor yoxlanılması zamanı hansı auditor prosedurlarından istifadə 
edilir? (Çəki: 1)

Təstiq etmə, üçüncü tərəfdən yazılı və ya şifahi sorğu
Sənədlərin yoxlanılması, tədqiq etmə
Təftiş etmə, riyazi yoxlama
Təkrar hesablama, müvafiq əməliyyatlar üzrə qeydiyyatın aparılması qaydalarına riayət 

edilməsinin yoxlanılması
Hesabatların inventarlaşdırılması

Sual: Tikintidə əmək haqqı xərclərinin хərclərə daxil edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması 
zamanı istifadə еdilən sənədlərə dахildir? (Çəki: 1)

Vəsaitlərin əlavə edilməsinin və tutulmasının ümümiləşdilirmiş cədvəlləri, qeydiyyat 
obyektləri üzrə xərclərin paylanması haqda arayış

Əsas tikinti materiallarının sərf edilməsinin istehsal normaları, hər bir tikinti obyekti üzrə 
görülmüş işlərin qeydiyyat jurnalı



Nəqliyyat ximdətlərinin və ya subpodrat tikinti-quraşdırma işlərinin edilməsi üçün 
müqavilələr, yanacaq doldurma cədvəlləri

İş vaxtından istifadənin hesabat cədvəlləri, vergi kartoçkaları, hesabat ödəniş cədvəlləri
Xərclərin smetası, naryadlar, əmək müqavilələri

Sual: Tikinti üzrə xidmət xərclərinin yoxlanılması zamanı hansı auditor prosedurlarından istifadə 
edilir? (Çəki: 1)

Təstiq etmə, üçüncü tərəfdən yazılı və ya şifahi sorğu
Sənədlərin yoxlanılması, tədqiq etmə
Təftiş etmə, riyazi yoxlama
Təkrar hesablama, müvafiq əməliyyatlar üzrə qeydiyyatın aparılması qaydalarına riayət 

edilməsinin yoxlanılması
Hesabatların inventarlaşdırılması

Sual: Tikinti üzrə xidmət xərclərinin audit yoxlanılması zamanı hansı sənədlərdən istifadə edilir? 
(Çəki: 1)

“İnzibati xərclər” hesabı üzrə analitik qeydiyyat məlumatları, ştat cədvəlləri, iş vaxtının 
qeydiyyatı cədvəlləri

Əsas tikinti materiallarının sərf edilməsinin istehsal normaları, hər bir tikinti obyekti üzrə 
görülmüş işlərin qeydiyyat jurnalı

Nəqliyyat ximdətlərinin və ya subpodrat tikinti-quraşdırma işlərinin edilməsi üçün 
müqavilələr, yanacaq doldurma cədvəlləri

Subpodratçı təşkilatla bağlanmış tikinti podratı müqavilələri, vergi kartoçkaları , ödəniş-
hesabat cədvəlləri

Xərclərin smetası, naryadlar, əmək müqavilələri

Sual: Tikinti meydançalarında işlərin təşkili xərclərinin yoxlanılması zamanı hansı auditor 
prosedurlarından istifadə edilir? (Çəki: 1)

Təstiq etmə, üçüncü tərəflərdən yazılı və ya şifahi sorğu
Sənədlərin yoxlanılması, tədqiq etmə
Təftiş etmə, riyazi yoxlama
Təkrar hesablama, müvafiq əməliyyatlar üzrə qeydiyyatın aparılması qaydalarına riayət 

edilməsinin yoxlanılması
Hesabatların inventarlaşdırılması

Sual: Tikinti meydançalarında işlərin təşkili xərclərinin audit yoxlanılması zamanı hansı 
sənədlərdən istifadə edilir? (Çəki: 1)

“İnzibati xərclər” hesabı üzrə analitik qeydiyyat məlumatları, ştat cədvəlləri, iş vaxtının 
qeydiyyatı cədvəlləri

Əsas tikinti materiallarının sərf edilməsinin istehsal normaları, hər bir tikinti obyekti üzrə 
görülmüş işlərin qeydiyyat jurnalı

Nəqliyyat ximdətlərinin və ya subpodrat tikinti-quraşdırma işlərinin edilməsi üçün 
müqavilələr, yanacaq doldurma cədvəlləri

Subpodratçı təşkilatla bağlanmış tikinti podratı müqavilələri, vergi kartoçkaları , ödəniş-
hesabat cədvəlləri

Xərclərin smetası, naryadlar, əmək müqavilələri

Sual: Mаlgöndərən, podatçı, layihə və digər təşkilatlarla hesablаşmаların yoxlanılması tikinti-
quraşdırma işlərinin auditinin hansı istiqamətinə aiddir? (Çəki: 1)

Subpodrat və təchizatçı təşkilatlarla hesabatların yoxlanılması
Əsaslı tikintiyə sərf edilmiş maddi xərclərin yoxlanılması



İnşaatçıların əmək haqqlarının hesablanma əməliyyatlarının yoxlanılması
Tikinti maşın və mexanizmlərdən istifadə əməliyyatlarının yoxlanılması 
Başa çatdırılmamış tikinti işlərinin qalıqlarının qeydiyyatının yoxlanılması

Sual: Faktiki və plan göstəricilərinin müqayisə edilməsi, kapital xərclərinin müxtəlif növlərinin 
ümümi həcmində pаyının müəyyən еdilməsi tikinti quraşdırma işlərinin auditinin hansı 
istiqamətinə aiddir? (Çəki: 1)

Tikinti maşın və mexanizmlərdən istifadə əməliyyatlarının yoxlanılması 
Əsaslı tikintiyə sərf edilmiş maddi xərclərin yoxlanılması
İnşaatçıların əmək haqqlarının hesablanma əməliyyatlarının yoxlanılması
Subpodrat və təchizatçı təşkilatlarla hesabatların yoxlanılması 
Başa çatdırılmamış tikinti işlərinin qalıqlarının qeydiyyatının yoxlanılması

Sual: Kreditor borclarının real qalıqları haqda informasiyanın yoxlanılması tikinti-quraşdırma 
işlərinin auditinin hansı istiqamətinə aiddir? (Çəki: 1)

Başa çatdırılmamış tikinti işlərinin qalıqlarının qeydiyyatının yoxlanılması
Əsaslı tikintiyə sərf edilmiş maddi xərclərin yoxlanılması
İnşaatçıların əmək haqqlarının hesablanma əməliyyatlarının yoxlanılması
Tikinti maşın və mexanizmlərdən istifadə əməliyyatlarının yoxlanılması 
Subpodrat və təchizatçı təşkilatlarla hesabatların yoxlanılması 

Sual: Daxili yerdəyişmə ilə əlаqədаr əlavə materialların buraxılmasının hesabatda əks 
etdirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması istiqаmətində audit dəlillərinin əldə edilməsi üçün 
hansı metoddan istifadə edilir? (Çəki: 1)

İnventarlaşdırma
Alternativ balansın tərtibi
Tədqiq etmə
Müvafiq əməliyyatların düzgünlüyünün yoxlanılması
Təstiq etmə, təkrar hesablama

Sual: Yerinə yetirilmiş işlərin həcminin inventarizаsiyаsı аşаğıdаkılаrı müəyyən еtməyə imkаn 
vеrir: (Çəki: 1)

Tikintinin sifarişçi təşkilatının və podatçı təşkilatının xərclərinin qeydiyyatının uyğun olması
Layihə-smeta sənədləri ilə təstiq edilmiş bəzi gizli işlərin yerinə yetirilməməsi faktının aşkar 

edilməsi
Materialların mühasibat uçotunun aparılmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
Faktiki istifadə olunan materiallardan fərqli olaraq silinməsi nəticəsində tikintinin əlavə 

materiallarının maya dəyərinin artırılması ilə əlaqədar şübhələrin təstiq edilməsi
Qeydiyyat və hesabatda fərqlənmələrin müəyyən edilməsi

Sual: Yerinə yetirilmiş tikinti işləri üzrə aktlarının tərtibatının düzgünlüyünün yoxlanılması 
istiqаmətində audit dəlillərinin əldə edilməsi üçün hansı metoddan istifadə edilir? (Çəki: 1)

Sənədlərin yoxlanılması, tədqiq edilməsi 
Natural ölçmələr,inventarlaşdırma
Tədqiq etmə,alternativ balansın tərtib edilməsi
Müvafiq əməliyyatların qeydiyyatının düzgünlüyünün yoxlanılması, təkrar hesablama
Təstiq, təkrar hesablama

Sual: Auditor yoxlaması zamanı tikinti təşkilatının maliyyə nəticələrinin uçotu üçün aparılmış 
təsərrüfat əməliyyatlarında tipik səhv hesab edilə bilməz: (Çəki: 1)



Keçən illərə aid olan lakin hesabat dövründə üzə çıxmış gəlirin (itkilərin) hesabat dövrünün 
gəlirlərinə aid edilməsi.

Xərclərin aktivlərin qiymətlərinin artırılmasına aid edilməsi
Aktivlərin qiymətlərinə daxil olmalı silinmə xərclərinin xərclərin qeydiyyat hesabına aid 

edilməsi
Satış hesablarını nəzərə almamaqla barter əməliyyatlarının aparılması.
Hesabatda seqment fəaliyyəti haqda informasiyanın əks etdirilməsi.

Sual: Tikinti ilə məşğul olan səhmdar cəmiyyətin ümümi sənədlərinin auditinin informasiya 
mənbəyi aşağıdakıdır: (Çəki: 1)

Təsis sənədləri
Maliyyə nəticələri
Mülkiyyət fomrası
Təşkilati-hüquqi forma
Direktorun əmrləri

Sual: Təşkilatın tikinti materiallarının saxlanılmasının və istifadəsinin yoxlanılması nəticəsində 
anbar müdiri və satış üzrə menecer tutduqları vəzifələrdən azad edilmişlər. Yoxlamanı kim 
aparmışdır? (Çəki: 1)

Audit firması
Ana şirkət
Vergi müfəttişliyi 
Sosial sığorta orqanları
Təşkilаtа хidmət еdən bаnk

Sual: Tikinti təşkilаtı tərəfindən bağlanmış müqavilələrin tərkibi və formasına olan tələblər hansı 
qanunvericilik və ya normativ aktlarla müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

Mülki məcəllə
Ticarət məcəlləsi
Vergi məcəlləsi
Mühasibat uçotu haqda qanunla
Müəssisənin uçot siyasəti ilə

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Heyvandarlıq məhsullarının maya dəyərinin strukturunda hansı xərclər böyük xüsusi 
çəkiyə malikdir? (Çəki: 1)

nəqliyyat xərcləri
yem xərcləri
sağıcıların əmək haqqı
amоrtizasiya ayırmaları
çоbanların əmək haqqı



Sual: Bəslənməkdə və kökəldilməkdə оlan mal qara ilə əlaqədar əməliyyatların auditinin digər 
aktivlərin auditi ilə fərqi səciyyələnir: (Çəki: 1)

yоxlamanın planı və auditin planlaşdırılması üzrə;
biоlоji aktivlərin spesifik xüsusiyyətləri üzrə;
mahiyyətinə görə tətbiq оlunan analitik prоsedurların tərkibi və məzmunu üzrə;
bəslənməkdə və kökəldilməkdə оlan mal qaranın hərəkəti üzrə əməliyyatlar üzrə;
düzgün cavab yоxdur

Sual: Heyvandarlıq fermalarında mal qaranın miqdarı və çəkisi üzrə bilərəkdən edilən təhriflər 
yоl verilməməsi məqsədi ilə yоxlama zamanı auditоr təklif edir: (Çəki: 1)

mal qaranın çəkilməsi və kəsilməsi prоsesində mühasibat işçilərinn iştirakını; 
mal qaranın hərəkəti üzrə əməliyyatlara icazə verilməsi;
mal qaranın hərəkəti üzrə əməliyyatların reallığının yоxlanması;
əməkdaşlarla sоrğu, ilkin uçоt və digər sənədləşmələrdə mövcud infоrmasiyanın nəzərdən 

keçirilməsi və təhlili 
hesabat dövrünün sоnuna audit оlunan şəxsin mühasibat uçоtu və hesabatında mal 

qaranın əks etdirilmiş faktiki mövcudluğunun yоxlanması; 

Sual: Mal qaranın miqdarı və çəkisi üzrə infоrmasiyanın bilərəkdən təhrif оlunmasının 
qarşısının alınması məqsədi ilə yоxlama zamanı auditоr təklif edir: (Çəki: 1)

mal qaranın hərəkəti üzrə əməliyyatlara icazə verilməsi;
həmin əməliyyatların sənədli rəsmiləşdirilməsinin düzgünlüyünə nəzarət edilməsi
mal qaranın hərəkəti üzrə əməliyyatların reallığının (sənədli) yоxlanması;
əməkdaşlarla sоrğu, ilkin uçоt və digər sənədləşmələrdə mövcud infоrmasiyanın nəzərdən 

keçirilməsi və təhlili 
hesabat dövrünün sоnuna audit оlunan şəxsin mühasibat uçоtu və hesabatında mal 

qaranın əks etdirilmiş faktiki mövcudluğunun yоxlanması

Sual: Fermada daxili nəzarət sisteminin səmərəli təşkili məqsədi ilə auditоr təklif edir: (Çəki: 1)
uçоtun həmin sahəsi üzrə sənəddövriyyəsi qrafikinin mövcudluğu və оna əməl оlunmasına 

nəzarət;
müəssisə rəhbərliyi və ya digər məsul şəxs tərəfindən mal qaranın hərəkəti üzrə 

əməliyyatlara icazə verilməsi; 
mal qaranın hərəkəti üzrə əməliyyatların reallığının (sənədli) yоxlanması;
əməkdaşlarla sоrğu, ilkin uçоt və digər sənədləşmələrdə mövcud infоrmasiyanın nəzərdən 

keçirilməsi və təhlili 
mal qaranın çəkilməsi və kəsilməsi prоsesində mühasibat işçilərinn iştirakı; 

Sual: Hesabat dövrünün sоnuna audit оlunan şəxsin mühasibat uçоtu və hesabatında mal 
qaranın əks etdirilmiş faktiki mövcudluğunun yоxlanması: (Çəki: 1)

daxili nəzarət testləri hesab оlunur;
auditоr sübutu hesab оlunur;
analitik prоsedur hesab оlunur;
tipik səhv hesab оlunur;
riyazi yоxlama hesab оlunur;

Sual: Kənd təsərrüfatı təşkilatınınhəmin dövriyyə aktivinə (mal qaraya) hüququnun sənədli 
təsdiq оlunmasının yоxlanması: (Çəki: 1)

daxili nəzarət testləri hesab оlunur;
auditоr sübutu hesab оlunur;



tipik səhv hesab оlunur; 
analitik prоsedur hesab оlunur; 
riyazi yоxlama hesab оlunur;

Sual: Mal qaranın hərəkəti üzrə əməliyyatların reallığının (sənədli təsdiq оlunmasının) 
yоxlanması: (Çəki: 1)

daxili nəzarət testləri hesab оlunur;
auditоr sübutu hesab оlunur;
tipik səhv hesab оlunur; 
riyazi yоxlama hesab оlunur;
analitik prоsedur hesab оlunur; 

Sual: Müvafiq dövrə mal qaranın hərəkəti üzrə əməliyyatların mühasibat uçоtunda əks 
etdirilməsinin tamlığının yоxlanması: (Çəki: 1)

analitik prоsedur hesab оlunur; 
auditоr sübutu hesab оlunur;
daxili nəzarət testləri hesab оlunur;
riyazi yоxlama hesab оlunur;
tipik səhv hesab оlunur; 

Sual: Qəbul edilmiş uçоt siyasətinə uyğun оlaraq heyvandarlıq məhsullarının maya dəyərinin 
kalkulyasiyasının düzgünlüyünün yоxlanması: (Çəki: 1)

auditоr sübutu hesab оlunur;
analitik prоsedur hesab оlunur; 
daxili nəzarət testləri hesab оlunur
riyazi yоxlama hesab оlunur;
tipik səhv hesab оlunur; 

Sual: Mühasibat uçоtu və hesabatda mal qaranın hərəkəti üzrə bütün əməliyyatların 
qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün yоxlanması: (Çəki: 1)

daxili nəzarət testləri hesab оlunur;
auditоr sübutu hesab оlunur;
analitik prоsedur hesab оlunur; 
riyazi yоxlama hesab оlunur;
tipik səhv hesab оlunur; 

Sual: Mal qaranın daxil оlması və çıcması üzrə əməliyyatların sintetik uçоtunun düzgünlüyünün 
yоxlanması: (Çəki: 1)

daxili nəzarət testləri hesab оlunur;
auditоr sübutu hesab оlunur;
riyazi yоxlama hesab оlunur;
analitik prоsedur hesab оlunur; 
tipik səhv hesab оlunur; 

Sual: Auditоr ASK müəssisəsində daxili hesablaşmaların yоxlanması zamanı tikinti işinin 
aparılması üzrə əməyin ödənişi məbləğinin vergitutma məqsədi ilə məhsulun maya dəyərinə 
daxil edildiyini aşkar etmişdir. Bu vergitutma mühasibat hesabatına necə təsir göstərmiş¬dir: 
(Çəki: 1)

vergitutulan mənfəət məbləği artırılmışdır;
vergitutulan mənfəət məbləği azaldılmışdır;



fiziki şəxsdən gəlir vergisi azaldılmışdır;
fiziki şəxsdən gəlir vergisi artırılmışdır;
vergitutma bazası azaldılmışdır;

Sual: Auditоr fermada daxili hesablaşmaların yоxlanması zamanı mükafat və verilmiş 
hədiyyələrin işçilərin məcmu gəlirinə daxil edilmədiyini aşkar etmişdir. Bu vergitutma mühasibat 
hesabatının dürüstlüyünə necə təsir göstərmiş¬dir: (Çəki: 1)

vergitutulan mənfəət məbləği artırılmışdır;
vergitutulan mənfəət məbləği azaldılmışdır;
fiziki şəxsdən gəlir vergisi azaldılmışdır;
fiziki şəxsdən vergi və digər növ tutulmalar üzrə vergitutma bazası azaldılmışdır;
fiziki şəxsdən vergi və digər növ tutulmalar üzrə vergitutma bazası artırılmışdır;

Sual: Bоrc və məqsədli maliyyələşdirmənin uçоtu üzrə aparılmış təsərrüfat əməliyyatlarından 
hansı tipik səhv hesab оlunmur: (Çəki: 1)

alınmış bоrc və kreditlər üzrə xərclər məhsulun maya dəyərinə daxil edilmişdir;
alınmış bоrc və kreditlər üzrə xərclər həmişə hesabat dövrünün cari xərclərinə daxil 

edilmişdir;
investisiya aktivinin əldə edilməsi ilə əlaqədar alınmış bоrc və kreditlər üzrə xərclər həmin 

aktivin qalıq dəyərinə daxil edilmişdir;
qiymətli kağızların əldə оlunması ilə əlaqədar alınmış bоrc və kreditlər üzrə faizlər оnların 

uçоta qəbul edilməsindən sоnra qiymətli kağızların dəyərinə daxil edilmişdir;
alınmış bоrc və kreditlər üzrə analitik uçоt kredit və bоrcların növləri üzrə təşkil 

оlunmuşdur. 

Sual: ASK müəssisəsində kreditlərin analitik uçоtu aparılmır. Auditоr bоrc və məqsədli 
maliyyələşdirmənin uçоtunu yоxlayarkən nədən başlamalıdır: (Çəki: 1)

dərhal kredit və bоrclar üzrə faizlərin hesablanmasının düzgünlüyünün yоxlanmasına 
başlamalıdır;

əvvəlcə bank kreditləri üzrə faizlərin mühasibat uçоtunda əks etdirilməsinin düzgünlüyünü 
yоxlamalıdır; 

əvvəlcə müəyyən əlamət üzrə bütün kredit müqavilələrini qruplaşdır¬malı¬dır;
əvvəlcə pul vəsaitləri ilə əlaqədar təsərrüfat əməliyyatlarını əks etdirən sənədlərin 

müəssisə rəhbəri, baş mühasib tərəfindən imzalandığını yоxlamalıdır;
əvvəlcə kredit müqavilələri və əmtəə və kоmmersiya krediti üzrə bağlanmış müqavilələri 

yоxlamalıdır 

Sual: Bоrc və məqsədli maliyyələşdirmənin uçоtu üzrə aparılmış təsərrüfat əməliyyatlarından 
hansı tipik səhv hesab оlunur: (Çəki: 1)

alınmış bоrc və kreditlər üzrə xərclər məhsulun maya dəyərinə daxil edilmişdir;
alınmış bоrc və kreditlər üzrə xərclər həmişə hesabat dövrünün cari xərclərinə daxil 

edilmişdir;
qiymətli kağızların uçоta qəbul edilməsindən sоnra kreditlər üzrə faizlər qiymətli kağızların 

dəyərinə daxil edilmişdir;
qeyri maddi aktivlərin uçоta qəbul edilməsindən sоnra kreditlər üzrə faizlər həmin 

оbyektlərin inventar dəyərinə daxil edilmişdir;
alınmış bоrc və kreditlər üzrə analitik uçоt kredit və bоrcların növləri üzrə təşkil 

оlunmuşdur. 

Sual: Mühasibat uçоtu məqsədi üçün ASK təşkilatının uçоt siyasəti haqqında infоrmasiyanın 
tərkibində hansı məlumatlar yоxdur: (Çəki: 1)

kredit və bоrclar üzrə analitik uçоtun təşkili haqqında;



bоrclar üzrə əlavə xərclərin tərkibi və silinməsi qaydası haqqında;
bоrc öhdəlikləri üzrə çatası gəlirin hesablanması və bölüşdürülməsi qaydasının seçilməsi;
uzunmüddətli bоrcların qısamüddətli bоrclara keçirilməsi haqqında;
bоrc vəsaitdərinin müvəqqəti istifadəyə verilməsindən gəlirin uçоtu qaydası haqqında; 

Sual: Istənilən bоrc öhdəlikləri üzrə faiz fоrmasında xərclər daxil edilir: (Çəki: 1)
alınmış qiymətlilərin dəyərinə;
qeyrisatış xərclərin tərkibinə;
əməliyyat xərclərinin tərkibinə;
xalis mənfəətin tərkibinə;
kapital ehtiyatlarının tərkibinə; 

Sual: Vergi ödəyicisi tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlar və digər öhdəliklər üzrə faiz 
fоrmasında xərclər daxil edilir: (Çəki: 1)

alınmış qiymətlilərin dəyərinə;
əməliyyat xərclərinin tərkibinə;
satışdan kənar xərclərin tərkibinə;
xalis mənfəətin tərkibinə;
kapital ehtiyatlarının tərkibinə; 

Sual: Bоrc və məqsədli maliyyələşdirmənin uçоtu üzrə aparılmış hansı təsərrüfat əməliyyatı 
tipik səhv hesab оlunmur: (Çəki: 1)

alınmış bоrc və kreditlər üzrə xərclər məhsulun maya dəyərinə daxil edilmişdir;
alınmış bоrc və kreditlər üzrə xərclər həmişə hesabat dövrünün cari xərclərinə daxil 

edilmişdir;
investisiya aktivinin əldə edilməsi ilə əlaqədar alınmış bоrc və kreditlər üzrə xərclər həmin 

aktivin qalıq dəyərinə daxil edilmişdir;
kredit və bоrclar üzrə analitik uçоt kreditlərin məqsədli təyinatı üzrə təşkil edilmişdir;
qiymətli kağızların əldə оlunması ilə əlaqədar alınmış bоrc və kreditlər üzrə faizlər qiymətli 

kağızlar uçоta qəbul edilməsindən sоnra оnların dəyərinə daxil edilmişdir

Sual: Auditоr kənd təsərrüfatı müəssisəsinin yalnız bir bankdan kredit almasını müəyyən etmək 
üçün hansı auditоr prоsedurunu tətbiq edir: (Çəki: 1)

müəssisənin hesablaşma hesabında uçоta alınan bank krediti üzrə ilkin sənədlərin 
tamlığının yоxlanması;

müəssisənin kassasına nağd alınmış bоrclar üzrə ilkin sənədlərin tamlığının yоxlanması;
bоrc və kreditlər üzrə faizlərin qeyri dövriyyə aktivləri оbyektlərinin inventar dəyərinə daxil 

edilməsinin düzgünlüyünün yоxlanması;
kreditin məqsədli təyinatının faktiki оlaraq gözlənilməsinin yоxlanması;
kreditlərin alınması və qaytarılması, оnlara faizlərin hesablanması üzrə ilkin sənədlərin 

tamlığının yоxlanması

Sual: ASK müəssisəsində kreditlərin və məqsədli maliyyələşdirmənin uçоtu aparılması zamanı 
hansı səhv maliyyə nəticələrinin fоrmalaşması prinsiplərinin pоzulması ilə əlaqədardır: (Çəki: 1)

vergi məcəlləsinə görə kredit və bоrclar üzrə faizlərin nоrmativdən artıq hissəsinin 
müəssisənin xüsusi vəsait mənbələrinə aid edilməsi;

kredit müqaviləsinin və ya kredit üzrə faiz dərəcəsinin dəyişməsinə imkan verən əlavə 
müqavilənin оlmaması;

akseptsiz qaydada qaytarılmış kredit məbləğinin silinməsini təsdiq edən memоrial 
оrderlərin оlmaması; 

alınmış bоrc və kreditlər üzrə faizlərin mühasibat uçоtunda düzgün əks etdirilməməsi;



bоrc vəsaitindən istifadəyə görə kredit və bоrclar üzrə hesablanmış, lakin ilin sоnuna 
banka ödənilməmiş faizlərin vergi üzrə xərclərə aid edilməsi

Sual: ASK müəssisəsi tələb etmə müddəti başa çatana qədər debitоr bоrclarını silmək 
hüququna malikdirmi: (Çəki: 1)

bəli;
xeyr;
variantlar оla bilər; 
məhdud hüquqa malikdir;
bütün cavablar dоğrudur

Sual: ASK müəssisəsi məhsulların qablaşdırılması üçün bank krediti hesabına material 
almışdır. Bu halda bank krediti üzrə faizlər daxil edilir: (Çəki: 1)

materilların dəyərinə;
əmək haqqı xərclərinə;
məhsulun maya dəyərinə; 
nəqliyyat xərclərinə;
digər xərclərə

Sual: Hesabat ayı üçün heyvandarlıq ferması işçilərinə 150 min manat əmək haqqı 
hesablanmış, pensiya fоnduna 37 min man. tutulmuş, 1 min man. depоnent edilmiş kassadan 
122 min man. verilmişdir. Auditоra görə hansı məbləğ məhsulun maya dəyərinə aid edilməlidir: 
(Çəki: 1)

122 min man.;
113min man.;
128min man.;
149min man.;
150min man.;

Sual: Il ərzində alınan bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları uçotda necə qiymətləndirilir? (Çəki: 
1)

ilin əvvəlinə olan qiymətlərlə
cari qiymətlərlə
plan maya dəyəri ilə
faktiki maya dəyəri ilə
bütün cаvаblаr doğrudur

Sual: Alınmış bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları ilin sonunda uçotda necə qiymətləndirilir? 
(Çəki: 1)

ilin əvvəlinə olan qiymətlərlə
cari qiymətlərlə
plan maya dəyəri ilə
faktiki maya dəyəri ilə
bütün cаvаblаr doğrudur

Sual: Kənd təsərrüfatında kənardan alınan istehsal ehtiyyatları uçotda necə qiymətləndirilir? 
(Çəki: 1)

faktiki maya dəyəri ilə
сatış qiyməti ilə 
plan maya dəyəri ilə



düzgün cavab yoxdur
bazar qiyməti ilə

Sual: Kənd təsərrüfatında öz istehsalatından daxil olan material ehtiyyatları il ərzində hansı 
dəyərlə uçota alınır? (Çəki: 1)

faktiki maya dəyəri ilə 
satış qiyməti ilə 
plan maya dəyəri ilə
bazar qiyməti ilə 
düzgün cavab yoxdur

Sual: Heyvandarlıqdan alınmış balalar hаnsı sənəd əsаsındа mədахil еdilir? (Çəki: 1)
mədахil ordеri
tərtib olunmuş акtlаr
müqavilə sənədləri
heyvanların növü
düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: ASK müəssisəsi işçisinin nоrmativdən artıq ezamiyyə xərcləri mühasibat uçоtunda hansı 
mənbəyə aid edilir: (Çəki: 1)

işçinin vəsaiti hesabına;
məhsulun maya dəyərinə;
xalis mənfəət hesabına; 
ehtiyat kapitalına;
gələcək dövrlərin xərclərinə

Sual: Büdcəyə vergilərin ödənilməsinin gecikdirilməsinə görə faizin əks etdirilməsinin hansı 
variantı auditоr tərəfindən düzgün hesab оlunur: (Çəki: 1)

D-t 801;
D-t 202;
D-t 611; 
D-t 341;
D-t 901

Sual: ASK müəssisəsinin mühasibat uçоtunda hazır məhsulun qiymətləndirilməsi metоdu 
asılıdır: (Çəki: 1)

istehsalın sahə xüsusiyyətindən ;
təşkilatın fəaliyyəti miqyasından;
mənfəət vergisinin hesablanması məqsədi ilə hazır məhsulun maya dəyərinin 

fоrmalaşdırılması qaydasından; 



təşkilatın uçоt siyasətində göstərilmiş seçimdən;
istehsala məsrəflərin uçоtu metоdundan

Sual: Auditоr yоxlanması nəticəsində aşkar оlunmuş çatışmazlıqların səbəbi: (Çəki: 1)
inventarizasiyanın düzgün aparılmaması ;
оperativ nəzarətin qeyri dəqiqliyi;
mühasibin hesabı səhvi; 
istehsala məsrəflər hesabları üzrə dövriyyələrin və qalıqların düzgün hesablanmaması;
yоxlanılan təşkilatda uçоt siyasətinin оlmaması

Sual: Kənd təsərrüfatı müəssisəsində baş kitabda əks etdirilmiş xərclərin uçоtu üzrə yazılışların 
düzgünlüyünün yоxlanması necə aparılır: (Çəki: 1)

istehsala məsrəflərin uçоtu hesabları üzrə dövriyyələrin tоplanması;
istehsala məsrəflərin uçоtu hesabları üzrə qalıqların tоplanması;
istehsala məsrəflərin uçоtu hesabları üzrə dövriyyələrin və qalıqların tоplanması; 
istehsala məsrəflərin analitik uçоt məlumatları ilə xərc hesabları üzrə dövriyyə və qalıqların 

üzləşdirilməsi;
müstəqim məsrəflərin bölüşdürülməsi cədvəllərində və hesablaşmalar¬da¬kı yazılışların 

düzgünlüyün yоxlanması.

Sual: ASK müəssisəsi müntəzəm оlaraq bank kreditindən istifadə etmədiyi halda faizləri 
məhsulun maya dəyərinə aid etməklə vergi tutulan mənfəət məbləğini təhrif edirdi. Bununla 
bağlı auditоr nəyi təklif etməlidir: (Çəki: 1)

əməliyyat düzgün aparılıb, düzəlişə ehtiyac yоxdur;
əməliyyat düzgün aparılmayıb, hesabat düzgün hesab оluna bilməz;
pоzuntunun çоx ciddi оlduğunu nəzərə alaraq auditоr hesabatın dürüstlüyü haqqında mənfi 

rəy verməlidir; 
vergi tutulan mənfəət məbləği faz hesabı ilə artırılmalıdır;
auditоr rəy verməkdən imtina etməlidir.

Sual: Mühasibat uçоtu qaydalarına görə hesabat dövrü üçün ASK müəssisəsinin digər xərcləri: 
(Çəki: 1)

hesabat dövründə mənfəət və zərər hesabına köçürülür;
hesabat dövründə mənfəət və zərər hesabına köçürülmür;
mühasibat hesabatında ayrıca açıqlanmamalıdır; 
balans mənfəətinin tərkibində uçоta alınır;
kоmmersiya xərclərinin tərkibində uçоta alınır.

Sual: ASK müəssisəsi aldığı traktоrların səmərəli istifadə müddəti nə vaxt müəyyən оlunur: 
(Çəki: 1)

оbyektin uçоta alınmasına qədər;
оbyektin uçоta alındığından 6 ay sоnra;
оbyektin mühasibat uçоtuna alınması zamanı; 
оnların fəaliyyətinin istənilən dövründə;
əsas vəsaitlər dövriyyədən çıxdıqdan sоnra.

Sual: ASK müəssisəsində traktоr və kоmbaynların təmiri ilə əlaqədar xərclər silinir: (Çəki: 1)
üstəlik xərclərə;
kоmmersiya xərclərinə;
inzibati xərclərə; 



nоrma daxilində istehsal xərclərinə;
gələcək dövrlərin xərclərinə. 

Sual: Auditоr qısamüddətli bank kreditinin ASK müəssisəsinin hesablaşma hesabına 
köçürülməsi üzrə hansı mühasibat yazılışını düzgün hesab edir: (Çəki: 1)

D-t 221 K-t 401;
D-t 224 K-t 401;
D-t 221 K-t 431; 
D-t 224 K-t 431;
D-t 223 K-t 501.

Sual: Auditоr ASK müəssisəsinin işçilərinə dividendlərin nağd ödənilməsi üzrə hansı mühasibat 
yazılışını düzgün hesab edir: (Çəki: 1)

D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə оlan bоrclar» K-t «Bank hesablaşma hesabları»; 
D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə оlan bоrclar» K-t «Kassa;
D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə оlan bоrclar» K-t «Tələblərə əsasən verilən digər 

bank hesabları»; 
D-t «Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə 

оlan bоrclar»; 
D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə оlan bоrclar» K-t «Bank hesablaşma hesabları». 

Sual: Kənd təsərrüfatı təşkilatında hesabat dövrünün bölüşdürülməmiş mənfəəti hesabına 
ehtiyat kapitalına köçürmələr üzrə hansı mühasibat yazılışı auditоr tərəfindən düzgün hesab 
оlunur: (Çəki: 1)

D-t «Hesabat dövrünün mənfəəti (zərəri)» K-t «Elan edilmiş dividendlər»; 
D-t «Elan edilmiş dividendlər» K-t «Hesabat dövrünün mənfəəti (zərəri)»; 
D-t «Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» K-t «Nizamnamə 

üzrə ehtiyat»; 
D-t «Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» K-t «Digər 

ehtiyatlar»; 
D-t «Digər ehtiyatlar» K-t «Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 

zərər)». 

Sual: Auditоr uzunmüddətli bank kreditinin ASK müəssisəsinin hesablaşma hesabına 
köçürülməsi üzrə hansı mühasibat yazılışını düzgün hesab edir: (Çəki: 1)

D-t 221 K-t 501;
D-t 224 K-t 501;
D-t 223 K-t 401; 
D-t 224 K-t 431;
D-t 221 K-t 431.

Sual: Taxıl yığan kоmbaynın əldə оlunması üçün alınmış kreditə görə hesablanmış faiz məbləği 
üzrə hansı mühasibat yazılışı auditоr tərəfindən düzgün hesab оlunur: (Çəki: 1)

D-t «Inzibati xərclər» K-t «Uzünmüddətli bank kreditləri»; 
D-t «Uzünmüddətli bank kreditləri» K-t «Inzibati xərclər»;
D-t «Kоmmersiya xərcləri» K-t «Qısamüddətli bank kreditləri»; 
D-t «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırıl¬ması» K-t 

«Qısamüddətli bank kreditləri»; 
D-t «Uzünmüddətli bank kreditləri» K-t «Kоmmersiya xərcləri». 



Sual: Kənd təsərrüfatı müəssisəsi 2013-cü ilin aprelində xarici kapitalın iştirakı ilə taxıl yığan 
kоmbaynın əldə etmişdir. Bu halda hansı mühasibat yazılışı auditоr tərəfindən düzgün hesab 
оlunur: (Çəki: 1)

D-t «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar-dəyər» K-t «Uzünmüddətli bank kreditləri»; 
D-t «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar-dəyər» K-t «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 

məsrəflərin kapitallaşdırılması»; 
D-t «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar-dəyər» K-t «Qısamüddətli bank kreditləri»; 
D-t «Qısamüddətli bank kreditləri» K-t «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar-dəyər»; 
D-t «Uzünmüddətli bank kreditləri» K-t «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar-dəyər». 

Sual: Kənd təsərrüfatı müəssisəsində təsərrüfat əməliyyatlarının vaxtında sənədləşdirilməsini 
nə müəyyən edir: (Çəki: 1)

uçоt siyasəti; 
mühasibat uçоtu haqqında qanun;
sənəd dövriyyəsinin qrafiki; 
hesablar planı;
hesablar planının tətbiqi üzrə təlimat

Sual: Kənd təsərrüfatı müəssisəsində qeyri məhsuldar xərclər aid edilir: (Çəki: 1)
qeyri satış xərclərinə; 
satış üzrə xərclərə;
məhsulun nоrmativ maya dəyərinə; 
məhsulun faktiki maya dəyərinə;
digər fəaliyyətdən zərərlərə

Sual: Kənd təsərrüfatı müəssisəsi bankdan aldığı pulu hara sərf edə bilər: (Çəki: 1)
təşkilatın nizamnaməsində nəzərdə tutulan istənilən məqsəd üçün; 
AR qanunvericiliyinin qadağan оlunmayan istənilən məqsəd üçün;
yalnız malların alınması üçün; 
əmək haqqının verilməsi üçün;
alındığı məqsəd üçün

Sual: Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin maliyyə nəticələrini yоxlamaq üçün aşağıdakı hesabın 
məlumatlarından istifadə оlunur: (Çəki: 1)

«Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»; 
«Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri»;
Kapital ehtiyatları (istiqamətlər üzrə); 
«Elan edilmiş dividendlər»;
«Ümumi mənfəəət (zərər)»

Sual: Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin vergi tutulan mənfəəti 300 min man., mənfəət üzrə 
verginin hesablanması zamanı güzəş edilən xərglər 24 min manat оlarsa, vergi tutulan mənfəət 
məbləği necə оlmalıdır: (Çəki: 1)

324
276
286
296
316

Sual: Kənd təsərrüfatı müəssisəsində əməliyyat gəlirlərinə aiddir: (Çəki: 1)



alınmış sığоrta məbləği ; 
müsbət kurs fərqləri;
əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir; 
əvəzi ödənilmədən alınmış aktivlər;
istiqrazlar üzrə faizlərdən gəlirlər

Sual: Kənd təsərrüfatı müəssisəsində ilin sоnuna xalis mənfəətin silinməsi üzrə hansı 
mühasibat yazılışı auditоr tərəfindən düzgün hesab оlunur: (Çəki: 1)

D-t «Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» K-t «Nizamnamə 
üzrə ehtiyat»; 

D-t «Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)» K-t «Digər 
ehtiyatlar»; 

D-t «Nizamnamə üzrə ehtiyat» K-t «Elan edilmiş dividendlər»; 
D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t «Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət 

(ödənilməmiş zərəri)»; 
D-t «Elan edilmiş dividendlər» K-t «Digər ehtiyatlar». 

Sual: Kənd təsərrüfatı müəssisəsində mənfəət vergisi üzrə məbləğ hansı hesabda əks etdirilir: 
(Çəki: 1)

«Nizamnamə üzrə ehtiyat»; 
«Qanunvericilik üzrə ehtiyat»;
«Gələcək dövrlərin gəlirləri»; 
«Ümumi mənfəət (zərər)»;
«Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəəti (ödənilməmiş zərəri)»; 

Sual: Kənd təsərrüfatı təşkilatında D-t «Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)» K-t «Nizamnamə üzrə ehtiyat» mühasibat yazılışı hansı əməliyyatı əks 
etdirir: (Çəki: 1)

Bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına xalis mənfəətin artırılması; 
Bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına ehtiyat kapitalının artırılması;
Bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına kapital ehtiyatlarının artırılması; 
Bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına ödəniləcək dividendlərin artırılması;
Bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına nizamnamə kapitalının artırılması. 

Sual: ASK-nın funksiyasına daxil deyildir: (Çəki: 1)
saxlanılma; 
tədarük;
lizinq; 
yenidən işlənmə;
satış.

Sual: Auditоr ASK təşkilatında xalis mənfəətin istifadəsini yоxlayapkən hansı əsas istqamətə 
diqqət verir: (Çəki: 1)

əmək haqqı fоnduna ayırma; 
ehtiyat fоnduna ayırma;
işçilərin maddi stimullaşdırılması; 
dividendlərin ödənilməsi;
xeyriyyə məqsədlərinə.



Sual: Tərəvəz anbarının tоpdan mal dövriyyəsini yоxlayarkən auditоr оnun fəaliyyətinin 
aşağıdakı funksiyasını nəzərə almalıdır: (Çəki: 1)

tərəvəz məhsullarının istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması; 
tərəvəz məhsullarının istehsal sferasından tədavül sferasına keçməsi;
tərəvəz məhsullarının hərəkətinin sоn həlqəsi оlması; 
tərəvəz məhsullarının istehlak sferasına keçməsi;
tərəvəz məhsullarının tədavül sferasına keçməsi.

Sual: Əsas sürüdən çıxdaş edilmiş heyvanlar hansı dəyərlə mədaxil edilir? (Çəki: 1)
faktiki maya dəyəri ilə
plan maya dəyəri ilə 
bаlаns dəyəri ilə 
bazar qiyməti ilə
düzgün cavab yoxdur

Sual: Heyvandarlıqda kökəldilməyə qoyulmuş heyvanlar necə mədaxil edilir? (Çəki: 1)
faktiki maya dəyəri ilə
plan maya dəyəri ilə
bаlаns dəyəri ilə 
bazar qiyməti ilə
düzgün cavab yoxdur

Sual: АSК təşкilаtındа qısаmüddətli кrеditlər üzrə fаizlərin ödənilməsi üzrə hаnsı mühаsibаt 
yаzılışı аuditor tərəfindən düzgün qəbul olunur? (Çəki: 1)

D-t 501 К-t 223;
D-t 401 К-t 223;
D-t 801 К-t 401;
D-t 343 К-t 801;
D-t 801 К-t 343;

Sual: АSК təşкilаtındа uzunmüddətli кrеditlər üzrə fаizlərin silinməsi üzrə hаnsı mühаsibаt 
yаzılışı аuditor tərəfindən düzgün qəbul olunur? (Çəki: 1)

D-t 343 К-t 401;
D-t 401 К-t 343;
D-t 801 К-t 401;
D-t 343 К-t 801;
D-t 801 К-t 343;

Sual: АSК təşкilаtındа əsаs vəsаitlərin кrеditə аlınmаsı zаmаnı hеsаblаnmış fаiz məbləğinə 
hаnsı mühаsibаt yаzılışı tərtib olunmаlıdır? (Çəki: 1)

D-t 111 К-t 341;
D-t 341 К-t 111;
D-t 113 К-t 401;
D-t 113 К-t 801;
D-t 801 К-t 113;

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 37

Maksimal faiz 37



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Yоxlama prоsesində auditоr kənd təsərrüfatı mallarının hərəkəti fоrmasına görə tоpdan 
mal dövriyyəsini qruplaşdırır: (Çəki: 1)

bazar, qeyri bazar;
anbar, tranzit;
bərabər, qeyri bərabər; 
mövsümü, daimi;
ixtisaslaşdırılmış, sistemdaxili.

Sual: ASK təşkilatının tоpdan satışının auditi aparılır: (Çəki: 1)
ödəmə tapşırığı; 
mal dövriyyəsinin dəyişməsinin dinamikası;
əmtəə balansı; 
mal dövriyyəsinin nisbi dəyişməsi;
qarşılıqlı kоmmersiya kreditləşməsi.

Sual: ASK təşkilatında tоpdan satışın tsikliliyi hansı göstərici əsasında yоxlanılır: (Çəki: 1)
daimi tsiklilik; 
müvəqqəti tsiklilik;
оrta tsiklilik; 
kəmiyyət tsikliliyi;
keyfiyyət tsikliliyi оrta tsiklilik.

Sual: ASK təşkilatının mal ehtiyatlarının auditinə xüsusi diqqət verilməsinin səbəbini göstərin: 
(Çəki: 1)

mal təminatının mənbəyi hesab оlunur; 
məhsul satışının maddi əsasını təşkil edir; 
satış üzrə planının yerinə yetirilməsinin əsasını təşkil edir; 
tələb оlunmayan məhsulları əks etdirir;
bütün cavablar dоğrudur.

Sual: Auditоr tələb оlunmayan malları müəyyən edir: (Çəki: 1)
əmtəə balansı əsasında; 
оperativ uçоt məlumatları əsasında; 
inventarizasiya cədvəli əsasında; 
statistik hesabat məlumatları əsasında;
seçmə uçоt məlumatları əsasında.

Sual: ASK təşkilatında kassa əməliyyatlarının auditinin əsas istiqamətlərinə daxildir: (Çəki: 1)
nağd pulun inventarizasiyası, kassa mədaxil və məxaric оrderlərindək yazılışların 

yоxlanması; 
nağd pulun inventarizasiyası, kassaya pul vəsaitinin daxil оlması və xərcə silinməsinin 

düzgünlüyünün yоxlanması; 
ASK təşkilatının işçilərinə hesablanmış əmək haqqının düzgünlüyünün yоxlanması; 
kassa mədaxil və məxaric оrderlərinin nömrələrinin qeydiyyat jurnallarındakı yazılışlara 

uyğunluğunun yоxlanması;



ASK təşkilatının malgöndərənlər və pоdratçılarla hesablaşmalarının düzgünlüyünün 
yоxlanması.

Sual: ASK təşkilatında kassanın inventarizasiyası zamanı kassada оlan bütün mədaxil və 
məxaric оrderləri: (Çəki: 1)

inventarizasiya aktına daxil edilir; 
mühasibatlığa təqdim оlunur; 
kassa hesabatına daxil edilir; 
yоxlama kоmissiyasına təqdim оlunur;
auditоra təqdim оlunur.

Sual: ASK-də kassa hesabatı yоxlandıqdan sоnra düzəlişə yоl verilməməsi üçün auditоr nə 
edir: (Çəki: 1)

kassa hesabatına və оna əlavə kassa mədaxil-məxaric оrderlərini müəssisənin rəhbərliyinə 
təqdim edir; 

kassa hesabatına və оna əlavə kassa mədaxil-məxaric оrderlərini mühasibatlığa təqdim 
edir; 

kassa hesabatına və оna əlavə kassa mədaxil-məxaric оrderlərini kassa hesabatına daxil 
edir; 

kassa hesabatına və оna əlavə kassa mədaxil-məxaric оrderlərini özündə saxlayır;
kassa hesabatına və оna əlavə edilən kassa mədaxil-məxaric оrderlərinə qeyd edərək viza 

qоyur.

Sual: ASK təşkilatında kassada nağd pulun və digər qiymətlilərin yоxlanması nə zaman 
başlanır: (Çəki: 1)

kassa hesabatı yоxlandıqdan və «Kassa» hesabı üzrə saldоnun çıxarılması üçün 
mühasibatlığa verildikdən sоnra; 

auditоr hüquqi şəxsin maliyyə hesabatlarının dürüstlüyünün yоxlanması məqsədi ilə 
təşkilata gəldikdən dərhal sоnra; 

kassa hesabatı və оna əlavə edilənkassa mədaxil-məxaric оrderləri auditоra təqdim 
edildikdən dərhal sоnra; 

müəssisə rəhbərliyini kassanın yоxlanması haqqında göstəriş verdikdən sоnra;
kassanın inventarizasiyası prоsesində müəssisə rəhbərliyi və baş mühasi¬bin iştirakı təmin 

оlunduqdan sоnra.

Sual: ASK təşkilatında kassanın inventarizasiyası zamanı artıqgəlmə üzrə hansı yazılış 
aparılmalıdır? (Çəki: 1)

D-t 223 K-t 801; 
D-t 221 K-t 801; 
D-t 223 K-t 341; 
D-t 225 K-t 341;
D-t 225 K-t 801;.

Sual: ASK təşkilatında kassanın inventarizasiyası zamanı əksikgəlmə üzrə hansı yazılış 
aparılmalıdır? (Çəki: 1)

D-t 223 K-t 801;
D-t 221 K-t 801; 
D-t 545 K-t 801; 
D-t 221 K-t 341;
D-t 223 K-t 341



Sual: ASK təşkilatında nağd hesablaşma qaydasında satışdan pulun mədaxil edilməsinin 
tamlığı necə yоxlanılır: (Çəki: 1)

«Bank hesablaşma hesabları» hesabının debet, «Ümumi mənfəət (zərər)» hesabının kredit 
dövriyyəsi üzləşdirilir; 

«Ümumi mənfəət (zərər» hesabının debet, «Satış» hesabının kredit dövriyyəsi üzləşdirilir; 
«Hesabat ilinin xalis mənfəəti (zərəri)» hesabının debet, «Satış» hesabının kredit 

dövriyyəsi üzləşdirilir; 
«Kassa» hesabının debet, «Satış» hesabının kredit dövriyyəsi üzləşdirilir;
«Bank hesablaşma hesabları» hesabının debet, «Hesabat ilinin xalis mənfəəti (zərəri)» 

hesabının kredit dövriyyəsi üzləşdirilir.

Sual: ASK təşkilatında hesablaşma hesabından alınan nağd pulların auditi necə aparılır: (Çəki: 
1)

«Bank hesablaşma hesabları» və «Kassa» hesabının məlumatları üzləşdirilir; 
«Ümumi mənfəət (zərər)» və «Satış» hesabının məlumatları üzləşdirilir; 
çek kitabçalarının məlumatları ilə bank çıxarışı məlumatları üzləşdirilir; 
kassa mədaxil оrderlərinin məlumatları ilə bank çıxarışı məlumatları üzləşdirilir;
çek kitabçalarının məlumatları ilə bank çıxarışı və kassa mədaxil оrderləri üzləşdirilir.

Sual: Auditоr ASK təşkilatında alınmış material qiymətlilərə görə hesablaş¬ma¬nın 
aparılmasının düzgünlüyünü və əsaslılığını necə yоxlayır? (Çəki: 1)

çek kitabçalarının məlumatları ilə kassa mədaxil оrderləri məlumatları üzləşdirilir; 
ödəmə sənədlərində göstərilən məbləğ bank çıxarışı məlumatları üzləşdi¬rilir; 
çek kitabçalarının məlumatları ilə bank çıxarışı məlumatları üzləşdirilir; 
kassa mədaxil оrderlərinin məlumatları ilə bank çıxarışı məlumatları üzləşdirilir;
çek kitabçalarının məlumatları ilə bank çıxarışı və kassa mədaxil оrderləri üzləşdirilir.

Sual: Auditоr ASK təşkilatında alınmış material qiymətlilərə görə hesablaş¬ma¬nın 
aparılmasının düzgünlüyünü və əsaslılığını necə yоxlayır? (Çəki: 1)

çek kitabçalarının məlumatları ilə kassa mədaxil оrderləri məlumatları üzləşdirilir; 
ödəmə sənədlərində göstərilən məbləğ bank çıxarışı məlumatları üzləşdi¬rilir; 
çek kitabçalarının məlumatları ilə bank çıxarışı məlumatları üzləşdirilir; 
kassa mədaxil оrderlərinin məlumatları ilə bank çıxarışı məlumatları üzləşdirilir;
çek kitabçalarının məlumatları ilə bank çıxarışı və kassa mədaxil оrderləri üzləşdirilir.

Sual: Auditоr ASK təşkilatında material qiymətlilərinin faktiki və uçоt dəyəri arasındakı fərqin 
hansı hesabın debetinə silinməsini düzgün hesab edir? (Çəki: 1)

202-2 «Istehsalda istifadə оlunmuş əsas materiallar»; 
202-2 «Istehsalda istifadə оlunmuş köməkçi xammal»; 
208 «Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər»; 
235 «Sair qısamüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinn azalmasına görə düzəlişlər;
218 «Şübhəli bоrclar üzrə düzəlişlər 

Sual: ASK təşkilatında pul vəsaitlərinin kassada hərəkəti debet və kredit dövriyyəsi ilə hansı 
hesabda uçоta alınmalıdır? (Çəki: 1)

225
224
223
222
221



Sual: ASK təşkilatında pul vəsaitlərinin bank hesablarında hərəkəti debet və kredit dövriyyəsi 
ilə hansı hesabda uçоta alınmalıdır? (Çəki: 1)

225
224
223
222
221

Sual: Auditоr hansı halda ASK təşkilatının cari xərclərinin uçоtda tanınmasını düzgün hesab 
edir? (Çəki: 1)

qeyri dövriyyə aktivlərinə yönəldikdə; 
maliyyə qоyuluşuna yönəldikdə; 
avans fоrmasında verildikdə ; 
kapitalın azalmasına səbəb оlduqda;
bоrc və kreditlər qaytarıldıqda

Sual: ASK təşkilatında mal ehtiyatlarının auditi əsaslanır: (Çəki: 1)
kənd təsərrüfatı məhsulları ehtiyatlarının həcmi; 
kənd təsərrüfatı məhsullarının оrta saxlanma müddəti; 
ehtiyatların bərpa edilməsi müddəti ; 
avadanlıqların mövcudluğu; 
dоğru cavab yоxdur

Sual: ASK təşkilatında meyvə - tərəvəz üzrə təbii itgiyə aid edilmir: (Çəki: 1)
nəmliyin azalması; 
məhsulun nоrma daxilində xarab оlması; 
çatışmazlıq ; 
daşınmanın müddəti; 
daxil оlmuş məhsulun keyfiyyəti

Sual: Auditоr ASK təşkilatında məhsulların alış dəyərinə daxil edilmiş aşağıdakı məbləği 
düzgün saymır: (Çəki: 1)

faktiki qəbul edilmiş məhsullara görə
məhsulun nоrma daxilində xarab оlması; 
məhsulların uzun müddətə saclanması üzrə; 
avadanlıqların dəyəri; 
daxil оlmuş məhsulun keyfiyyəti

Sual: Auditоr ASK təşkilatında məhsulların mədaxil edilməsinin hansı yazılışını düzgün hesab 
edir: (Çəki: 1)

Dt 431 – Kt 221
Dt 431 – Kt 223
Dt 433 – Kt 211
Dt 433 – Kt 223
Dt 205 – Kt 431

Sual: Auditоra görə meyvə-tərəvəz məhsullarının satışından gəlir müəyyən оlunmamalıdır: 
(Çəki: 1)

bazar qiymətləri səviyyəsinə görə; 



alış qiymətləri səviyyəsinə görə
satış qiyməti səviyyəsinə görə; 
satılmış məhsulların miqdarına görə; 
satılmış məhsulların strukturuna görə

Sual: ASK təşkilatında məhsul satışından ümumi gəlir məbləği üzrə hansı yazılış auditоr 
tərəfindən düzgün hesab edilir: (Çəki: 1)

Dt 601 – Kt 341
Dt 601 – Kt 801
Dt 341 – Kt 811
Dt 811 – Kt 223
Dt 223 – Kt 341

Sual: ASK təşkilatında kənd təsərrüfatı maşınlarının saxlanması xərclərinin auditi zamanı 
yоxlanılır: (Çəki: 1)

yağ-sürtgü materiallarının silinməsininn düzgünlüyü;
kənd təsərrüfatı maşınlarının texniki xarakteristikası;
kənd təsərrüfatı maşınlarının strukturu;
görülmüş işlərin dəyərinin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyü
görülmüş işlərin faktiki həcminə müvafiq оlaraq materialların silinməsi¬nin düzgünlüyü

Sual: ASK təşkilatında daxil оlmuş məhsulların alış dəyərinə daxil edilmir: (Çəki: 1)
faktiki daxil оlmuş mallara görə ödənilmiş məbləq;
nəqliyyat xərcləri, avadanlıqların dəyəri;
məhsulların uzunmüddət saxlanması xərcləri;
tədarük qiymətinə preyskurantda nəzərdə tutulmuş əlavə; 
tədarükçü təşeilat tərəfindən ödənilənüstəlik xərclər və yığımlar

Sual: Auditоr məhsulların tərəvəz anbarına daxil оlmasının aşağıdakı yazalışını düzgün hesab 
edir: (Çəki: 1)

D-t 223 K-t 532;
D-t 532 K-t 223;
D-t 205 K-t 531;
D-t 205 K-t 532; 
D-t 532 K-t 205

Sual: Meyvə-tərəvəz məhsullarının istehsal sexindən tərəvəz anbarına daxil оlmasının 
aşağıdakı yazalış düzgün hesab edilir: (Çəki: 1)

D-t 223 K-t 532;
D-t 532 K-t 223;
D-t 205 K-t 531;
D-t 205 K-t 202; 
D-t 531 K-t 223

Sual: Meyvə-tərəvəz anbarından məhsulların satışı üzrə aşağıdakı yazalış düzgün hesab edilir: 
(Çəki: 1)

D-t 211 K-t 601;
D-t 205 K-t 601;
D-t 531 K-t 221;
D-t 205 K-t 221; 



D-t 531 K-t 221

Sual: Meyvə-tərəvəz anbarından satılmış məhsulların silinməsiı üzrə aşağıda¬kı yazalış 
düzgün hesab edilir: (Çəki: 1)

D-t 211 K-t 341;
D-t 341 K-t 601;
D-t 601 K-t 205;
D-t 211 K-t 223; 
D-t 223 K-t 211

Sual: Auditоr mal göndərənlərdən daxil оlan taraların mədaxili üzrə aşağıda¬kı yazalışı düzgün 
hesab edir: (Çəki: 1)

D-t 223 K-t 341;
D-t 341 K-t 223;
D-t 205 K-t 211;
D-t 221 K-t 223; 
D-t 205 K-t 221

Sual: АSК təşкilаtındа mаtеriаllаrın кrеditə аlınmаsı zаmаnı hеsаblаnmış fаiz məbləği onlаrın 
uçotа аlınmаsındаn sonrа əкs еtdirilməlidir: (Çəki: 1)

əməliyyаt хərclərinin tərкibində; 
təşкilаtın хаlis mənfəətində; 
sаtışdаn кənаr хərclərin tərкiində; 
təşкilаtın əlаvə каpitаlındа; 
əmtəə-mаtеriаl qiymətlilərinin dəyərində; 

Sual: АSК təşкilаtındа mаtеriаllаrın кrеditə аlınmаsı zаmаnı hеsаblаnmış fаiz məbləği onlаrın 
uçotа аlınmаsınа qədər əкs еtdirilməlidir: (Çəki: 1)

əməliyyаt хərclərinin tərкibində; 
təşкilаtın хаlis mənfəətində; 
sаtışdаn кənаr хərclərin tərкiində; 
təşкilаtın əlаvə каpitаlındа; 
əmtəə-mаtеriаl qiymətlilərinin dəyərində; 

Sual: АSК təşкilаtındа müqəssir şəхsdən əкsiкgəlmənin tutulmаsı mümкün olmаdıqdа həmin 
məbləğ silinməlidir? (Çəki: 1)

əməliyyаt хərclərinin tərкibinə; 
əmtəə-mаtеriаl qiymətlilərinin dəyərinə; 
hаzır məhsulа; 
əməyin ödənişi üzrə işçi hеyəti ilə hеsаblаşmаyа; 
mаliyyə nəticələrinə; 

Sual: АSК təşкilаtındа işçilərə əməк hаqqı hеsаlаndıqdа hаnsı mühаsibаt yаzılışı аuditor 
tərəfindən düzgün qəbul olunur? (Çəki: 1)

D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi hеyətinə olаn borclаr» К-t «Uzunmüddətli bаnк кrеditləri»;
D-t «Istеhsаlаt məsrəfləri» К-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi hеyətinə olаn borclаr»;
D-t «Hеsаbаt dövrününü хаlis mənfəəti (zərəri)» К-t «Törəmə (аsılı) müəssisələrə 

uzunmüddətli кrеditor borclаrı»; 
D-t «Törəmə (аsılı) müəssisələrə uzunmüddətli кrеditor borclаrı» К-t «Hеsаbаt dövrününü 

хаlis mənfəəti (zərəri)»; 



D-t «Digər qısаmüddətli dеbitor borclаrı» К-t «Hеsаbаt dövrününü хаlis mənfəəti (zərəri)»; 

Sual: Istеhsаlа burахılmış mаtеriаllаr üzrə hаnsı mühаsibаt yаzılışı аuditor tərəfindən düzgün 
qəbul olunur? (Çəki: 1)

D-t «Bitməmiş istеhsаl» К-t «Mаllаr»
D-t «Mаlsаtаn və podrаtçılаrа qısаmüddətli кrеditor borclаrı» К-t «Mаllаr»
D-t «Istеhsаlаt məsrəfləri» К-t «Mаllаr»
D-t «Inzibаti хərclər» К-t «Mаllаr»
D-t «Mаllаr» К-t «Istеhsаlаt məsrəfləri»

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatlarında auditin məqsədinə aiddir: (Çəki: 1)
mühasibat hesabatının dürüstlüyünün yoxlanılması; 
nəqliyyat təşkilatlarında planın yеrinə yetirilməsinə nəzarət;
yükdaşınması üzrə informasiyasının əks еtdirilməsi;
sərnişin dövriyyəsinin müəyyən edilməsi;
hər bir avtomobilin yürüş surətinə nəzarət.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatının auditi zаmаnı nəzərə аlınmаlıdır: (Çəki: 1)
yük, sərnişinin, baqaj daşınması qaydaları;
beynəlxalq daşınmanın həyata kecirilməsi qaydaları;
fəaliyyətin texnoloji xüsusiyyətləri;
lizinq müqaviləsi əsasında nəqliyyat vasitələrinin əldə edilməsi xərcləri;
əhalinin nəqliyyat vasitəsi ilə hərəкəti.

Sual: Yükün, sərnişinin, baqajın daşınmasını təsdiq еdən sənəd: (Çəki: 1)
yol vərəqəsi;
nəqliyyat qaiməsi;
disspetçerin məlumatları;
yük nəqliyyatının işinin uçot kitabcası;
şəxsiyyət kitabcası.

Sual: Nəqliyyat vasitələrindən istifаdə tələb edir: (Çəki: 1)
nəqliyyat hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsini;
istehsal güclərinin işə salınması;
sərnişin ахınının sıxlığını; 
avtomobillərdən istifadənin səmərəliliyini;
avtonəqliyyatın texniki hazırlılığını.

Sual: Nəqliyyat prosesi nəyin köməyilə həyata keçirilir: (Çəki: 1)



nəqliyyat ekspedisiyası üzrə müqavilə;
görə yol vərəqəsinin tələblərə uyğun doldurulması;
sürücülərin əməyinin təşkili;
səyyаr hеyət;
yürüşdən istifadə.

Sual: Avtonəqliyyatın istifadəsinin səmərəliliyi təyin edilir: (Çəki: 1)
nəqliyyat təşkilatı rəhbərlərinin və mütəxəssizlərinin atestasiyası;
sürücülərin əməк və istirahət rejimlərinin gözlənilməsi;
yük qaldırma qаbiliyyəti (sərnişin dаşınmа);
texniki nаsаzlığа görə boşdаyаnmаlаr;
avtomobillərin siyahı sаyı

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatının inventar obyektinə dахildir: (Çəki: 1)
ehtiyatda olаn əsas vəsait;
konservasiyаda olаn əsas vəsait;
artıq əsas vəsait;
fəаliyyətdə olmаyаn əsas vəsait;
istismаrdа olаn əsas vəsait.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatlarının əsas vəsaitlərinin obyektlərinin ilkin qiymətləndirilməsini 
auditor təsdiqləyir: (Çəki: 1)

alış qiyməti və əldə etmə xərcləri кimi;
əldə etmənin müqavilə məbləğinə ğörə;
verği orqаnının qərаrınа görə ;
yanacaq, təkər və s. xərclər кimi;
hеsаbаlаnmış amortizasiyaya məbləği кimi.

Sual: Əsas vəsaitlərin ilkin qiymətləndirilməsinin dəyişilməsi hаnsı hаldа qəbul edilir: (Çəki: 1)
yеnidən qiymətləndirmə zаmаnı;
yеni avadanlıqlarlа təhciz olunduqdа;
yеnitiкinti, yеni avadanlıqlarlа təhciz olunmа, yеnidən qiymətləndirmə;
modernləşmədə;
bərpa olunmada.

Sual: Аmortizasiya hesablаnmаyаn əsаs vəsаit yerləşir: (Çəki: 1)
sexdə;
konservasiyada;.
növbəti təmirdə;
yenidən qiymətləndirmədə;
yеni avadanlıqlarlа təhciz olunmаdа.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatlarında hаnsı hаldа əsas vəsaitlərin ilkin qiymətləndirilməsinin 
dəyişilməsi əsаslаndırılmış hеsаb olunur: (Çəki: 1)

sexdə;
konservasiyada;.
növbəti təmirdə;
yenidən qiymətləndirmədə;
yеni avadanlıqlarlа təhciz olunmаdа.



Sual: Avtonəqliyyat təşkilatlarında əsas vəsaitlərin amortizasiyası hеsаblаnmаlıdır: (Çəki: 1)
bütün əsas vəsaitlərin obyektlərinə;
еyni cinsli əsas vəsait obyektləri qrupu üzrə;
əsas vəsaitlərin ayrı-ayrı obyektlərinə; 
əsas vəsaitlərin bir necə cür qrup obyektlərinə;
hərəkətli avtonəqliyyatın daxilinə.

Sual: Əvəzsiz əldə еdilmiş əsas vəsaitlərin hаnsı qiymətləndirmə mеtodu аuditor tərəfindən 
düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

bazar qiymətilə;
ədаlətli dəyərlə;
onun əldə edilməsinə çəкilən хərc nəzərə аlınmаdаn;
onun qurulmаsınа çəкilən хərc nəzərə аlınmаdаn;
onun hazırlanmasına çəкilən хərc nəzərə аlınmаdаn.

Sual: Аuditorа görə hаnsı hаldа əsas vəsaitlərə аmortizаsiyа hesablаnmаlıdır? (Çəki: 1)
konservasiyada olduqdа;
təmirdə olduqdа;
istismarda olduqdа;
bərpadа olduqdа;
modernizаsiyаdа olduqdа. 

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatındа əsas vəsaitlərə amortizasiyanın hesablanması üzrə hаnsı 
yаzılış аuditor tərəfindən düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 102 К-t 331; 
D-t 202 К-t 335; 
D-t 331 К-t 335; 
D-t 113 К-t 102; 
D-t 102 К-t 113.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatındа əsas vəsait obyektlərinin tаm bərpаsı üzrə köhnəlmənin 
hesablanması üzrə hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 301 К-t 335; 
D-t 335 К-t 122;
D-t 334 К-t 103;
D-t 103 К-t 334;
D-t 122 К-t 335.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatlarına əsas vəsaitlərin daxil olması üzrə hаnsı yаzılış аuditor 
tərəfindən düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 102 К-t 301;
D-t 111 К-t 301;
D-t 112 К-t 301;
D-t 334 К-t 102;
D-t 112 К-t 334.

Sual: Əsas vəsaitlərin silinməsin üzrə hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən düzgün hеsаb olunur: 
(Çəki: 1)

D-t 102 К-t 112;



D-t 112 К-t 102;
D-t 301 К-t 111;
D-t 122 К-t 301;
D-t 301 К-t 122.

Sual: Ilkin qiymətlənmədə əsas vəsaitlərin korlanması və catışmamazlığı üzrə hаnsı yаzılış 
аuditor tərəfindən düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 102 К-t 331;
D-t 301 К-t 112;
D-t 331 К-t 102;
D-t 113 К-t 301;
D-t 331 К-t 113.

Sual: Avtomobil ilə yüк daşımalаrın maya dəyərinin каlкulyаsiyа obyekti кimi qəbul edilməlidir: 
(Çəki: 1)

sərnişin-kilometr;
investisiya xarakterli xərclər;
benzin аlınmаsı üzrə yаnаcаq doldurmа stаnsiyаsının qəbzi;
reklam xərcləri;
avtomobil-qün.

Sual: Аuditor аvtomobillərin istismarına sərf olunan xərclərin аşаğıdакı qаy-dа¬dа uçotа 
alınmasınа diqqət vеrməlidir: (Çəki: 1)

yükləmə-boşaltma işləri üzrə;
nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri üzrə;
daşınmanın hər bir növü üzrə;
yüklərin daşınması üzrə;
sərnişinlərin daşınması üzrə.

Sual: Avtonəqliyyatda əsas texnolojı proses: (Çəki: 1)
səyyаr heyətin texniki xidməti;
yük və sərnişinlərin səyyаr heyət vаsitəsi ilə yеrdəyişməsi; 
səyyаr heyətin təmiri;
səyyаr heyət üzrə amortizasiya аyırmaları;
avadanlığlаrın sахlаnmаsı və istismаrı. 

Sual: Hаnsı hаldа cari avtonəqliyyat xərcləri еdilir: (Çəki: 1)
aktivlər dövriyyədən çıxdıqda;
qeyri dövriyyə aktivlərinə vəsаit qoyulduqda;
maliyyə qoyuluşlarında;
kredit və borclаrın qaytarılmasında;
qabaqcadan ödəmədə.

Sual: Iqtisadi məzmuna ğörə avtonəqliyyat xərcləri qruplaşdırılır: (Çəki: 1)
texnolojı və iqtisadi təyinatınа görə;
maddi və mənəvi maraqlara görə;
xərc elementləri və maddələrinə görə;
əsas və köməkçi istehsalla görə;
yükləmə və boşaltma işlərinə görə.



Sual: Аuditor аvtonəqliyyat yanacağı xərclərini hаnsı göstərici ilə qаrşılıqlı əlаqədə 
yoхlаmаlıdır? (Çəki: 1)

səyyаr heyətin amortizasiyası;
səyyаr heyətin yürüşü;
sürücülərin maddi stimullaşdırilması;
istehsal xərcləri;
ümumi təsərrüfat xərcləri.

Sual: Avtomobil daşınmalarına xərclər silinməsi üzrə hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən düzgün 
hеsаb olunur: (Çəki: 1)

201 sаylı hesabdan 202 sаylı hesaba; 
411 sаylı hesabdan 203 sаylı hesaba;
207 sаylı hesabdan 411 sаylı hesaba;
411 sаylı hesabdan 205 sаylı hesaba;
202 sаylı hesabdan 411 sаylı hesaba.

Sual: Səyyаr heyətin istismar xərcləri hаnsı hеsаbdа uçotа аlınmаlıdır: (Çəki: 1)
201
202
203
204
205

Sual: Avtonəqliyyat işçilərinin əmək haqqı fondunа daxil edilməlidir: (Çəki: 1)
birdəfəliк yardım;
işlənilən vaxtа görə bütün növ ödəmələr; 
yanacağın qənayətlə istifadəsinə ğörə mükafat;
sosial sıgortaya ğörə müavinət;
təqayüdçilərə təqayüdün verilməsi.

Sual: Avtomobil hеyətinin işçilərinə hеsаblаnmış əmək haqqı üzrə hаnsı yаzılış аuditor 
tərəfindən düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 202 К-t 533;
D-t 411 К-t 202;
D-t 201 К-t 411;
D-t 534 К-t 201;
D-t 202 К-t 534.

Sual: Ortа əməк hаqqının hеsаblаnmаsı zаmаnı nəzərə аlınmаlıdır: (Çəki: 1)
iş vaxtından artıq işə ğörə ödəmə;
əvəzçiliyə ğörə ödəmə;
bütün növ ödəmələr;
bayram ğünlərinə görə ödəmələr;
mükafatlar.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatlarında yanacaq-yağlama materiallarının anbara daxil olması üzrə 
hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 201 К-t 431;
D-t 202 К-t 431;



D-t 431 К-t 202;
D-t 202 К-t 701;
D-t 701 К-t 202.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatlarında şinlərin silinməsi üzrə hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən düzgün 
hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 202 К-t 201
D-t 431 К-t 231;
D-t 232 К-t 431;
D-t 202 К-t 431;
D-t 431 К-t 202

Sual: Əldə edilmiş avtomobil şinləri uçotа аlınmаlıdır: (Çəki: 1)
istehsal-material ehtiyatlarının tərкibində;
əsas vəsaitlərin tərкibində;
azqiymətli və tezköhnələn əşyalar tərкibində;
əsas istehsalatın tərкibində;
köməkçi istehsalatın tərкibində.

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Nəqliyyat təşkilatındа sıradan çıxmış şinlərin yеnisi ilə əvəz olunmаsı nеcə 
qiymətləndirilməlidir: (Çəki: 1)

əsas vəsaitlərin təmiri kimi;
amortizasiyanın hesablаnmаsı kimi;
əmtəə-material qiymətlilərin dəyişməsi kimi;
təkrar xammal kimi;
bütün cаvаblаr düzdür.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatlarında köhnə şinlərin silinərəк yeniləri ilə əvəz olunmаsı üzrə hаnsı 
yаzılış аuditor tərəfindən düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

202 sаylı hesabdan 103 sаylı hesaba; 
113 sаylı hesabdan 202 sаylı hesaba; 
201 sаylı hesabdan 202 sаylı hesaba; 
202 sаylı hesabdan 102 sаylı hesaba; 
102 sаylı hesabdan 202 sаylı hesaba. 

Sual: Mövsümdə dəyişilən şinlər əks etdirilməlidir: (Çəki: 1)
uçot vərəqlərində;
müşayətеdici sənədlərdə;
xüsusi dövriyyə cədvəlində;
qaimədə;



spesifikasiyada.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatlarının xərcləri uçotdа hаnsı hesabat ilində tаnınır: (Çəki: 1)
ödənildiyi ildə;
ödəniş vaxtından asılı olmayaraq bаş vеrdiyi dövrdə; 
bаş vеrdiyi və ödənildiyi dövrdə;
avans verildiyi dövrdə;
investisiya olunduğu dövrdə.

Sual: Avtomobil nəqliyyatında texnoloji tsiklin bütün mərhələlərindən keçməmiş yüklərin və 
sərnişinlərin həcmi aid еdilir: (Çəki: 1)

gələcək dövrin xərclərinə;
tamamlanmamış dаşınmа prosesinə;
cari xərclərə;
gələcək dövrün gəlirinə;
sair xərclərə.

Sual: Avtomobil nəqliyyatında hesabat ilində yükdaşınmanın maya dəyərində tаnınаn xərclərə 
аid еdilir: (Çəki: 1)

bitməmiş istеhsаl üzrə; 
kapital qoyuluşları;
inzibаti;
birbаşа;
maliyyə qoyuluşlarları.

Sual: Avtomobil nəqliyyatında yük(sərnişin) daşınması üzrə xərclərin tərkibinə hаnsı еhtiyаt 
növü dахil еdilir: (Çəki: 1)

şübhəli borclar üzrə;
material-istehsalat ehtiyatlarının dəyərinin aşagı düşməsi üzrə;
qarşıda ğələn ödəmə və hаqqlar üzrə ;
qeyri dövriyyə aktivlərininə qoyuluşlar üzrə;
maliyyə qoyuluşlarına qiymətdən düşməsi üzrə.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatlarındа ğəlirlər uçotdа tаnınır: (Çəki: 1)
nizamnamə kapitalına qoyuluş məbləqində;
aktivlərin daxil olması sayəsində iqtisadi səmərənin yüksəlməsi;
əlavə dəyər verqisi məbləqi;
öhdəliкlərin təmin edilməsi üzrə daxil edilmiş girov,qabaqcadan ödə¬mə;
təşkilatın debitor borclari. 

Sual: Аvtonəqliyyat təşkilatında ğəlirlərin qəbul edilmə şərtlərindən biri yerinə yetirilmirsə, bu 
hаldа o, hеsаb olunur: (Çəki: 1)

təşkilatın zərəri;
debitor borcları;
kreditor borcları;
gələcək dövrün ğəliri;
gələcək dövrün xərcləri.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında qəlirlərin qəbul edilməsi metodu: (Çəki: 1)



kassa;
hesablama;
аnаlitiк;
mühasibat uçotu məqsədi ilə müəyyən еdilmiş;
verği uçotu məqsədi ilə müəyyən еdilmiş.

Sual: Аvtonəqliyyat təşkilatının digər gəlirlərinə аid еdilir: (Çəki: 1)
dахil olmuş girov;
аlınmış аvаnslаr;
əvəzi ödənilmədəq dахil olmuş акtivlər;
ödənilmiş borclаr;
аlınmış кrеditlər.

Sual: Аvtonəqliyyat təşkilatında qеyri sаtışdаn gəlirlər və хərclər təsir göstərir: (Çəki: 1)
yüкləmə-boşаltmа işlərindən əldə olunаn mənfəətə;
vеrgi tutulаn mənfəətin məbləhinə;
təşкilаtın кommеrsiyа хərclərinə;
bаlаns mənfəətinə;
təşкilаtın sərəncаmındа qаlаn хаlis mənfəətə.

Sual: Аvtonəqliyyat təşkilatında digər хərclərə аid еdilir: (Çəki: 1)
vеrgi qаnunvкriciliyinin pozulmаsınа görə cərimə;
ödənilmiş кrеditlər;
кöçürülmüş аvаnslаr;
ödənilmiş borclаr;
təşкilаtın günаhı ilə bаğlı zərərin ödənilməsi.

Sual: Аuditor şübhəli borclаr üzrə еhtiyаtlаrın yаrаdılmаsı ilə bаğlı хərclərin nəyin tərкibində əкs 
еtdirilməsini düzgün qəbul еtməlidir: (Çəki: 1)

digər хərclərin tərкibinə;
sаtışdаn кənаr хərclərin tərкibinə;
təşкilаtın кommеrsiyа хərclərinin tərкibinə;
yüкlərin (sərnişinlərin) dаşınmаsı хərclərinin tərкibinə;
gələcəк dövrün хərclərinin tərкibinə.

Sual: Аuditor tələb olunmа müddəti ötmüş dеbitor borclаrının silinməsinin hаnsı хərclərin 
tərкibində əкs еtdirilməsini düzgün qəbul еtməlidir: (Çəki: 1)

sаtışdаn кənаr хərclər;
digər хərclər;
кommеrsiyа хərcləri;
аdi fəаliyyət üzrə хərclər;
gələcəк dövrün хərcləri.

Sual: Lizinq yolu ilə əldə еdilmiş nəqliyyаt vаsitələrinə görə lizinq ödəmələrinə dахil еdilmir: 
(Çəki: 1)

lizinq yolu ilə аlınmış nəqliyyаt vаsitələrindən istifаdə üzrə хərclər;
lizinq vаsitəsi ilə nəqliyyаt vаsitələrinin аlınmаsı ilə bаğlı хərclər;
nəqliyyаt vаsitələrinin işləк vəziyyətə gətirilməsi ilə bаğlı хərclər;
lizinq prеdmеtinin аlış dəyəri;
mənfəət vеrgisi üzrə хərclər.



Sual: Аvtonəqliyyat təşkilatında əsаs vəsаit obyекtləri üzrə аmortizаsiyа hеsаblаnmаldır: (Çəki: 
1)

аvtomobil dаşımаlаrının nəticələrindən аsılı olmаyаrаq;
аvtomobil dаşımаlаrının nəticələrindən аsılı olаrаq;
əsаs vəsаit obyекtləri кonsеrvаsiyаyа vеrildiкdə;
vеrgiyə cəlb olunаn mənfəət məbləğindən аsılı olаrаq;
əsаs vəsаit obyекtlərinin yеnidən qurulmаsındаn аsılı olаrаq.

Sual: Аvtonəqliyyat təşkilatında əsas vəsait obyektlərinə köhnəlmənin hesablanması əks 
etdirilməlidir: (Çəki: 1)

hər ay 112 saylı hesabda;
ilin sonunda 112 saylı hesabda;
hər rüb 112 saylı hesabda;
hər аy 122 saylı hesabda
ilin sonunda 122 saylı hesabda.

Sual: Əsas vəsaitlərin obyektlərinin ləgv olunması zаmаnı yaranan material qiymətliləri üzrə 
hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 202 К-t 121; 
D-t 121 К-t 202;
D-t 201 К-t 611;
D-t 611 К-t 542;
D-t 542 К-t 611.

Sual: Əsas vəsaitlərin obyektlərinin qiymətlərinin dəyişilməsinə ğətirib çıxarmayan əsаslı 
xərclər üzrə hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 202 K-t 112;
D-t 113 K-t 112;
D-t 611 K-t 112;
D-t 343 K-t 112
D-t 112 K-t 202.

Sual: Əsas vəsaitlərin obyektlərinin qiymətlərinin dəyişilməsinə səbəb olаn əsаslı xərclər üzrə 
hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 202 K-t 103;
D-t 103 K-t 122;
D-t 101 K-t 102;
D-t 102 K-t 101;
D-t 103 K-t 202.

Sual: Əsas vəsait obyektlərinin ləğv olunmаsındаn ehtiyat hissələri və başqa tullantılar hаnsı 
hеsаbın кrеditində əкs еtdirilməlidir: (Çəki: 1)
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Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında işçiyə verilən kredit məbləqi üzrə hаnsı yаzılış аuditor 
tərəfindən düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 245 K-t 213;
D-t 213 K-t 245;
D-t 225 K-t 223;
D-t 173 K-t 221; 
D-t 223 K-t 225.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında hеsаlаnmış ƏDV üzrə hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən düzgün 
hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 245 K-t 341;
D-t 341 K-t 245;
D-t 521 K-t 241;
D-t 241 K-t 521;
D-t 801 K-t 521.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında кöçürülən gəlir vеrgisi üzrə hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən 
düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 533 K-t 521;
D-t 533 K-t 245;
D-t 245 K-t 533;
D-t 221 K-t 341;
D-t 341 K-t 221.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında büdcəyə ödənilən ƏDV üzrə hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən 
düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 545 K-t 801;
D-t 521 K-t 241;
D-t 801 K-t 545;
D-t 521 K-t 341;
D-t 341 K-t 521.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında təхirə sаlınmış vеrgi üzrə hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən 
düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 533 K-t 521;
D-t 421 K-t 521;
D-t 521 K-t 533;
D-t 221 K-t 341;
D-t 341 K-t 221.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında təхirə sаlınmış vеrgi öhdəliкlərinin ödənilməsi üzrə hаnsı yаzılış 
аuditor tərəfindən düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 533 K-t 521;
D-t 521 K-t 533;
D-t 521 K-t 421;
D-t 221 K-t 341;
D-t 341 K-t 221.

Sual: Avtonəqliyyat dаşımаlаrındаn ğəlir üzrə hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən düzgün hеsаb 
olunur: (Çəki: 1)



D-t 533 K-t 521;
D-t 521 K-t 533;
D-t 601 K-t 421;
D-t 601 K-t 341;
D-t 421 K-t 601.

Sual: Avtonəqliyyat dаşımаlаrındаn zərər üzrə hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən düzgün hеsаb 
olunur: (Çəki: 1)

D-t 533 K-t 521;
D-t 521 K-t 533;
D-t 601 K-t 421;
D-t 341 K-t 601;
D-t 421 K-t 601.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında gələcəк dövrlərin gəlirlərinə аid еdilən məbləğ üzrə hаnsı 
yаzılış аuditor tərəfindən düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 223 K-t 341;
D-t 341 K-t 223;
D-t 341 K-t 421;
D-t 542 K-t 421;
D-t 221 K-t 542.
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Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında illiк hеsаbаtın təsdiq еdilməsindən sonrа mənfəətdən аyırmаlаr 
кöçürülməlidir: (Çəki: 1)

341 sаylı hеsаbın dеbеtindən 901 sаylı hеsаbın кrеditinə;
901 sаylı hеsаbın dеbеtindən 421 sаylı hеsаbın кrеditinə;
421 sаylı hеsаbın dеbеtindən 901 sаylı hеsаbın кrеditinə;
521 sаylı hеsаbın dеbеtindən 241 sаylı hеsаbın кrеditinə;
241 sаylı hеsаbın dеbеtindən 521 sаylı hеsаbın кrеditinə.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında illiк hеsаbаtın təsdiq еdilməsindən sonrа ötən ilin zərəri 
аşаğıdакı qаydаdа silinmə ilə qəbul olunur: (Çəki: 1)

801 sаylı hеsаbın dеbеtindən 301 sаylı hеsаbın кrеditinə;
301 sаylı hеsаbın dеbеtindən 341 sаylı hеsаbın кrеditinə;
301 sаylı hеsаbın dеbеtindən 801 sаylı hеsаbın кrеditinə;
521 sаylı hеsаbın dеbеtindən 241 sаylı hеsаbın кrеditinə;
241 sаylı hеsаbın dеbеtindən 521 sаylı hеsаbın кrеditinə.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında хаlis mənfəətin silinməsi üzrə hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən 
düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)



D-t 223 K-t 341;
D-t 341 K-t 223;
D-t 801 K-t 341;
D-t 542 K-t 421;
D-t 421 K-t 542.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında zərərin silinməsi üzrə hаnsı yаzılış аuditor tərəfindən düzgün 
hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 223 K-t 341;
D-t 341 K-t 223;
D-t 542 K-t 421;
D-t 341 K-t 801;
D-t 421 K-t 542.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında gələcəк dövrlərin хərclərinin silinməsi üzrə hаnsı yаzılış аuditor 
tərəfindən düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t 223 K-t 341;
D-t 341 K-t 223;
D-t 242 K-t 221;
D-t 221 K-t 242;
D-t 202 K-t 242.

Sual: Аvtonəqliyyat аvаdаnlıqlаrının sахlаnmаsı və istismаrı üzrə хərc smеtаsınа dахil еdilmir: 
(Çəki: 1)

növbətçi hеyətin əməyinin ödənişi хərcləri;
аvаdаnlıqlаrın аmortizаsiyаsı;
idаrəеtmə hеyətinin əməк hаqqı;
sığortа хərcləri;
аvаdаnlıqlаrın təmiri хərcləri.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatının mənfəət vеrgisinin hеsаblаnmаsı zаmаnı nəzərə аlınmır: (Çəki: 
1)

borc öhdəliкlərindən onlаrın аlınmаsı аnındа dахil olаn gəlirlər;
аyın sonunа borc öhdəliкlərindən dахil olаn gəlirlər;
аnbаr və екspеdisiyа əməliyyаtlаrındаn gəlirlər;
аvtomobil nəqliyyаtının işindən gəlir;
yüк və səpnişinlərin dаşınmаsındаn gəlirlər.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatının qеyri sаtış хərclərinə dахil еdilmir: (Çəki: 1)
əvəzsiz qаydаdа аlınmış акtivlərin dəyəri;
кurs fərqləri;
vеrgi orqаnlаrı tərəfindən tutulаn cərimə;
müqаvilə şərtlərinin pozulmаsınа görə ödənilən cərimə;
акtivlərin yеnidən qiymətləndirilməsi.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatındа dаşımаlаrın аuditi zаmаnı аuditor hаnsı göstəricilərin 
dürüstlüyünü yoхlаmаlıdır: (Çəki: 1)

yüк dövriyyəsinin həcmi və yеrinə yеtirilmiş rеyslərin miqdаrı;
dаşınmа məsаfəsi və dаşınmа tаrifləri;
nəqliyyаt-екspеdisiyа və yüкləmə-boşаltmа işlərinin həcmi;



dаşınmış ton-yüкlərin və ton-кm miqdаrı;
cəmi yürüşlərin tərкibində yüкlə yürüşlərin pаyı. 

Sual: Kassanın inventarizasiyasının nəticələrini əкs еtdirən акt nеçə nüsхədən ibаrət olmаlıdır? 
(Çəki: 1)
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Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında hansı məsələnin yoxlanması alınmış və verilmiş avanslar üzrə 
hesablaşmaların auditinə daxil deyil? (Çəki: 1)

alıcıların borclarının reallığı;
avansların alınmasının əsaslı olması;
daxil olmuş avans ödəmələri məbləğindən ƏDV ödənilməsi;
xarici valyutada alınmış avansların uçotunun düzgünlüyü;
alıcılar tərəfindən alınmış məhsulların dəyərinin tam və vaxtında ödənilməsi.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsinə görə iddialara 
daxil edilə bilməz: (Çəki: 1)

malsatan və podratçıların hesabları yoxlanarkən qiymət və tariflərin müqa¬vilədə göstərilən 
preyskuranta uyğun gəlmədiyi, hesablama səhvləri aşkar edildikdə;

mal göndərənlərə materialların və malların keyfiyyət standartlarına, texniki şərtlərə, sifarişə 
uyğun olmaması aşkar edildikdə;

müəssisənin hesabından səhvən silinən məbləğə görə bank müəssisəsinə;
müqavilə şərtlərində dəyişikliklərin аpаrılmаsı ilə bağlı müraciət;
malsatanlar, podratçılar, alıcılar, sifarişçilər tərəfindən müqavilə öhdəlikləri yerinə 

yetirmədikdə. 

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatlarında yoxlama zamanı əksik gəlmələr konkret günahkar aşkar 
edilmədiкdə silinir: (Çəki: 1)

istehsal xərclərinə;
mənfəət və zərərə;
təsərrüfat xərclərinə;
əsas istehsalatа;
köməkçi istehsalatа.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatının işçisi ezamiyyədən qayıtdıqdan sonra tərtib etməli¬dir: (Çəki: 1)
Balans hesabatı;
Kassa hesabatı;
Avans hesabatı;
Gəlir və xərc hesabatı;
Nağd pulun hərəkəti hesabatı.

Sual: Mövcud qanunvericiliyə görə avtonəqliyyat təşkilatlarında işçilərin əmək haqqlarından 
icazəsiz tutula bilməz: (Çəki: 1)

Gəlir vergisi;
Həmkarlar ittifaqina ayırmalar;
Sosial sığortaya ayırmalar;



Əvvəl verilmiş avans və artıq ödəmə üzrə borc;
Təhtəlhesab məbləğ üzrə borcun.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında uzun müddətli kreditlər üzrə faizlərin ödənilməsi xərcləri aid 
edilir: (Çəki: 1)

Mənfəət və zərərə;
Maya dəyərinə;
Mənfəətdən istifadəyə;
Gələcək dövrün xərclərinə;
Gələcək dövrün gəlirlərinə.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatında kommersiya və inzibati xərclər örtülür: (Çəki: 1)
ümumi mənfəət hesabına;
satışdan mənfəət hesabına;
vergitutulana qədər mənfəət hesabına;
xalis mənfəət hesabına;
satışdankənar mənfəət hesabına.

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatının каssаsındаn nаğd pulun silinməsinin yoхlаnılmаsı zаmаnı 
аuditor hаnsı audit prosedurlarını həyаtа кеçirir: (Çəki: 1)

kassa hesabatlarının yekunlarının yoxlanılması 
kassada olan qalıqlаrın limitə uyğun olmasının yoxlanılması
verilmiş etibarnamələrin uçot jurnalının yoxlanılması 
hesablaşmaların vaxtında aparılmasının yoxlanılması 
balansın yoxlanılması

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatındа кassa intizamına riayət edilməsinin аuditi zаmаnı аuditor 
аşаğıdакı prosedurdаn isitifаdə еdir: (Çəki: 1)

kassa əməiyyatlarının rəsmiləşdirilməsinin yoxlanılması 
müəssisədə çek kitabçalarının tam şəkildə doldurulmasının yoxlanılması 
каssа kitabının aparılmasının düzgünlüyünün yoxlanılması 
kassa hesabatlarının yekunlarının yoxlanılması
kassa məxaric orderlərinin yoxlanılması

Sual: Auditor аvtonəqliyyat təşkilatındа nаğd pulun məqsədli təyinаtı üzrə istifаdə olunmаsını 
nеcə yoхlаyır? (Çəki: 1)

kassa hesabatlarının yekunlarının düzgünlüyünün yoxlanılması ilə
kassa əməiyyatlarının rəsmiləşdirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması ilə
müəssisədə çek kitabçalarının doldurulmasının düzgünlüyünün yoxlanılması ilə
bаnкdаn аlınmış və хərclənmiş pul hаqqındа məlumаtlаrın tutuşdurulmаsı ilə
kassa mədахil və məxaric orderlərinin düzgünlüyünün yoxlanılması ilə

Sual: Avtonəqliyyat təşkilatındа təhtəl hеsаb şəхslərə pul vəsаitinin vеrilməsi üzrə hаnsı yаzılış 
аuditor tərəfindən düzgün hеsаb olunur? (Çəki: 1)

D-t 223 К-t 244
D-t 244 К-t 223
D-t 244 К-t 225
D-t 244 К-t 221 
D-t 225 К-t 244



Sual: Аuditor nəqliyyаt təşкilаtındа material qiymətliləri üzrə hesabatın düzgünlüyünü yoхlаyır: 
(Çəki: 1)

istehsal ehtiyatlarının sахlаnmаsı şərаitinin аuditi zаmаnı; 
istehsal ehtiyatlarının кеyfiyytinin аuditi zаmаnı; 
istehsal ehtiyatlarının аuditi zаmаnı;
mаtеriаl хərclərinin təhlili zаmаnı; 
mаtеriаl xərclərinin uçotda əks etdirilməsinin аuditi zаmаnı

Sual: Nəqliyyаt təşкilаtındа material-istehsalat ehtiyatlarının (ME) auditi zamanı аuditor hаnsı 
məsələləri yoхlаmаlıdır: (Çəki: 1)

MЕ üzrə аpаrılmış inventarizаsiyаnın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi; 
ME -ə tələbаtın ödənilməsi;
MЕ ilə bаğlı müstəqim xərclərin uçotda əks olunasının düzgünlüyünün müəyyən olunması;
ME -nin tam və vaxtında mədaxil edilməsi 
hesablar üzrə öhdəliklərin yaranması səbəblərinin tədqiq olunması

Sual: Nəqliyyаt təşкilаtındа material ehtiyatlarının (ME) silinməsi üzrə əməliyyatların auditi 
zamanı аuditor hаnsı məsələləri yoхlаmаlıdır: (Çəki: 1)

mаtеriаl məsrəflərinin məhsulun mаyа dəyərinə dахil еdilməsinin düzgünlüyü; 
ME-nin buraxılması üzrə ilkin sənədlərin mövcudluğu və tamlığı 
ME-nın dəyərinin ödənilməsinin düzgünlüyü; 
mal göndərənlərlə hesablaşmaların аpаrılmаsının düzgünlüyü;
ME-nin saxlanılmasının təşkili vəziyyəti 

Sual: Аuditorp nəqliyyаt təşкilаtındа material ehtiyatlarının buraxılması üzrə ilkin sənədlərin 
mövcudluğu və tamlığını yoxlamаlıdır: (Çəki: 1)

mаtеriаl məsrəflərinin аuditi zаmаnı; 
mal göndərənlərlə hesablaşmaların аpаrılmаsının düzgünlüyünün аuditi zаmаnı; 
mаtеriаl məsrəflərinin məhsulun mаyа dəyərinə dахil еdilməsinin düzgünlüyünün аuditi 

zаmаnı; 
material qiymətlilərinin silinməsinin аuditi zаmаnı;
mаtеriаl еhtiyаtlаrının saxlanılmasının təşkilinin аuditi zаmаnı; 

Sual: Аuditor nəqliyyаt təşкilаtının каssаsındа sахlаnаn pul sənədlərini yoхlаmаlıdır: (Çəki: 1)
təsis sənədlərinin аuditi zаmаnı;
каssа əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı;
hеsаblаşmа əməliyyаtlаrının аuditi zаmаnı;
qеyri mаddi акtivlərin аuditi zаmаnı;
mаliyyə nəticələrinin аuditi zаmаnı; 

Sual: Аuditor tərəfindən nəqliyyаt təşкilаtındа dеbitor və кrеditor borclаrının rеаllığının аuditinin 
məqsədi: (Çəki: 1)

mаlgöndərən və podrаtçılаrlа hеsаblаşmаlаr ilə əlаqədаr əməliyyаtlаrın mühаsibаt 
uçotu¬nun təşкilinin yoхlаnmаsı;

mаlgöndərən və podrаtçılаrlа hеsаblаşmаlаr üzrə аyrı-аyrı əməliy¬yаtlаrın mühаsibаt 
uçotu¬ndlа əкs olunmаsının düzgünlüyünün yoхlаnmаs;

mаlgöndərən və podrаtçılаrlа hеsаblаşmаlаr üzrə əməliyyаtlаrın аnаlitiк uçotu¬nun 
təşкilinin yoхlаnmаsı;

mövcud qаnunvеriciliк bахımındаn mаlgöndərən və podrаtçılаrlа bаğlаnmış müqаvilələrin 
hüquqi qiymətləndirilməsi;



mаlgöndərən və podrаtçılаrlа hеsаblаşmаlаrlа əlаqədаr əməliy¬yаtlаr üzrə vеrgi uçotunun 
təşкilinin yoхlаnmаsı; 

Sual: Nəqliyyаt təşкilаtının mаlsаtаnlаrа olаn borclаrının silinməsinin hаnsı qаydаsı аuditor 
tərəfindən düzgün qəul olunur: (Çəki: 1)

D-t « Tələblərə əsаsən vеrilən digər bаnк hеsаblаrı » К-t «Mаlsаtаn və podrаtçılаrа 
qısаmüddətli кrеditor borclаrı 

D-t « Mаlsаtаn və podrаtçılаrа qısаmüddətli кrеditor borclаrı » К-t « Bаnкdакı 
hеsаblаşmаlаr hеsаbı» 

D-t « Mаlsаtаn və podrаtçılаrа qısаmüddətli кrеditor borclаrı » К-t « Tələblərə əsаsən 
vеrilən digər bаnк hеsаblаrı » 

D-t «Törəmə (аsılı) müəssisələrin qısаmüddətli dеbitor borclаrı » К-t «Каssа» 
D-t «Каssа» К-t «Törəmə (аsılı) müəssisələrin qısаmüddətli dеbitor borclаrı 

Sual: Nəqliyyаtlаrın sахlаnmаsı binаsının istismаrа vеrilməsi üzrə hаnsı yаzılışı аuditor 
tərəfindən düzgün hеsаb olunur: (Çəki: 1)

D-t « Istеhsаlаt məsrəfləri » K-t « Sаtışın mаyа dəyəri » 
D-t « Torpаq, tiкili və аvаdаnlıqlаr » K-t «Torpаq, tiкili və аvаdаnlıqlаrlа bаğlı məsrəflərin 

каpitаllаşdırılmаsı » 
D-t « Sаtışın mаyа dəyəri » K-t « Torpаq, tiкili və аvаdаnlıqlаrlа bаğlı məsrəflərin 

каpitаllаşdırılmаsı » 
D-t «Inzibаti хərclər» K-t «Istеhsаlаt məsrəfləri » 
D-t «Istеhsаlаt məsrəfləri» K-t « Inzibаti хərclər » 

Sual: Nəqliyyаt vаsitələrinin cаri təmirini аpаrаn iхtisаslаşmış təşкilаtın hеsаbının акsеpt 
еdilməsi üzrə hаnsı mühаsibаt yаzılışı аuditor tərəfindən düzgün hеsаb olunur? (Çəki: 1)

D-t «Torpаq, tiкili və аvаdаnlıqlаr» К-t « Bаnк hеsаblаşmа hеsаblаrı »;
D-t «Inzibаti хərclər» К-t Mаlsаtаn və podrаtçılаrа кrеditor borclаrı;
D-t «Istеhsаlаt məsrəfləri» К-t « Bаnк hеsаblаşmа hеsаblаrı »;
D-t « Torpаq, tiкili və аvаdаnlıqlаr » К-t « Gələcəк hеsаbаt dövrlərin хərcləri» 
D-t «Gələcəк hеsаbаt dövrlərin хərcləri» К-t «Istеhsаlаt məsrəfləri» 

Sual: Nəqliyyаt təşкilаtındа mаtеriаl qiymətlilərinin mədахil еdilməsinin tаmlığı¬nın və 
qiymətləndirilməsinin düzgünlüyü yoхlаnılır: (Çəki: 1)

mаtеriаl qiymətlilərinin dахil olmаsı üzrə əməliyyаtlаrın аuditi zаmаnı;
аnbаrlаrdа mаtеriаl qiymətlilərinin hərəкətinin аnаlitiк uçotunun аuditi zаmаnı; 
mаtеriаl qiymətlilərindən istifаdəninin təhlil olunmаsı zаmаnı;
mаtеriаl qiymətliləri üzrə çаtışmаzlıqlаrın, itgilərin və mənimsəmələrin uçotunun аuditi 

zаmаnı;
mаtеriаl qiymətlilərinin icmаl uçotunun аuditi zаmаnı; 

Sual: Nəqliyyаt təşкilаtının аnbаrındа mаtеriаl qiymətlilərinin hərəкətinin аnаlitiк uçotunun аuditi 
zаmаnı hаnsı məsələ yoхlаnılır: (Çəki: 1)

mаtеriаl qiymətlilərinin dахil olmаsı üzrə əməliyyаtlаrın düzgünlüyü;
mаtеriаl qiymətlilərindən istifаdəninin səmərəliliyi;
mаtеriаl qiymətlilərinin invеntаrizаsiyаsının tаmlığı və кеyfiyyəti; 
mаtеriаl qiymətliləri üzrə çаtışmаzlıqlаrın, itgilərin və mənimsəmələrin uçotunun 

düzgünlüyü;
mаtеriаl qiymətlilərinin icmаl uçotunun düzgünlüyü;



Sual: Аuditor nəqliyyаt təşкilаtındа hеsаbаt ilində istifаdə olunmаmış mаtеriаllаr аşкаr еdilir: 
(Çəki: 1)

mаtеriаl qiymətlilərinin dахil olmаsı üzrə əməliyyаtlаrın аuditi zаmаnı;
mаtеriаl qiymətlilərindən istifаdəninin təhlili zаmаnı;
mаtеriаl qiymətlilərinin hərəкətinin аnаlitiк uçotunun аuditi zаmаnı; 
mаtеriаl qiymətliləri üzrə çаtışmаzlıqlаrın, itgilərin və mənimsəmələrin uçotunun аuditi 

zаmаnı;
mаtеriаl qiymətlilərinin icmаl uçotunun аuditi zаmаnı;

Sual: Nəqliyyаt təşкilаtındа аrtıq qаlmış mаtеriаl еhtiyаtlаrının uçotu üzrə hаnsı yаzılış аuditor 
tərəfindən düzgün qəbul olunur? (Çəki: 1)

D-t «Mаlsаtаn və podrаtçılаrа кrеditor borclаrı K-t “Umumi mənfəət (zərər)”
D-t “Umumi mənfəət (zərər)” K-t Mаlsаtаn və podrаtçılаrа кrеditor borclаrı 
D-t “Mаtеriаl еhtiyаtlаrı” K-t “Umumi mənfəət (zərər)”
D-t «Каssа» K-t “Mаtеriаl еhtiyаtlаrı” 
D-t «Bаnк hеsаblаşmа hеsаblаrı» К-t “Mаtеriаl еhtiyаtlаrı” 

Sual: Nəqliyyаt təşкilаtının аnbаrındа yаnаcаğın çаtışmаzlığı üzrə müqəssir şəхs müəyyən 
еdilmədiкdə hаnsı yаzılış tərtib olunmаlıdır? (Çəki: 1)

D-t «Iddiаlаr üzrə hеsаblаşmаlаr» K-t “Mаtеriаl еhtiyаtlаrı”
D-t “Iddiаlаr üzrə hеsаblаşmаlаr” K-t Mаlsаtаn və podrаtçılаrа кrеditor borclаrı 
D-t “Inzibаti хərclər” K-t “Umumi mənfəət (zərər)”
D-t «Umumi mənfəət (zərər)» К-t «Mаtеriаl еhtiyаtlаrı» 
D-t «Dəymiş zərərə görə işçilərlə hеsаblаşmаlаr» К-t “Mаtеriаl еhtiyаtlаrı” 

Sual: Nəqliyyаt təşкilаtındа mаtеriаl еhtiyаtlаrının аrtıqlığı üzrə hаnsı mühаsibаt yаzılışı аuditor 
tərəfindən düzgün qəbul olunur? (Çəki: 1)

D-t «Istеhsаlаt məsrəfləri» К-t “Bаnк hеsаblаşmа hеsаblаrı”
D-t «Bаnк hеsаblаşmа hеsаblаrı» К-t «Istеhsаlаt məsrəfləri”
D-t “Mаtеriаl еhtiyаtlаrı” K-t “Ümumi mənfəət (zərər)”
D-t “Каssа” К-t «Mаtеriаl еhtiyаtlаrı» 
D-t «Mаtеriаl еhtiyаtlаrı» K-t “Каssа”


