AAA_2003#01#Q16#01 (eduman) testinin sualları
Fәnn : 2003 Praktiki audit
1 Şәxsi heyәtin uçotu üzrә nümunәvi formaların mövcudluğunun yoxlanması auditor proseduru daxili
hesablaşmaların uçotu üzrә auditin hansı istiqamәtinә aid edilir?

•

әmәk üzrә qanunvericilik qaydalarına әmәl olunmasının, әmәk münasibәtlәri üzrә daxili nәzarәtin
vәziyyәtinin yoxlanması;
vaxtamuzd әmәk haqqının vә digәr ödәmәlәrin hesablanması üzrә uçotun vә hesablaşmaların düzgünlüyünün
yoxlanması;
fiziki şәxslәrin әmәk haqqından tutulmaların hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması;
işәmuzd fәhlәlәrә әmәk haqqının hesablanmasının uçotu vә ona nәzarәtin tәşkilinin yoxlanması;
işçilәrә әmәk haqqı xәrclәri üzrә analitik uçotun tәşkilinin yoxlanması;

2 Işçilәr üzrә şәxsi vәrәqәlәrin mövcudluğunun yoxlanması auditor proseduru daxili hesablaşmaların
uçotu üzrә auditin hansı istiqamәtinә aid edilir?

•

әmәk üzrә qanunvericilik qaydalarına әmәl olunmasının, әmәk münasibәtlәri üzrә daxili nәzarәtin
vәziyyәtinin yoxlanması;
vaxtamuzd әmәk haqqının vә digәr ödәmәlәrin hesablanması üzrә uçotun vә hesablaşmaların düzgünlüyünün
yoxlanması;
işәmuzd fәhlәlәrә әmәk haqqının hesablanmasının uçotu vә ona nәzarәtin tәşkilinin yoxlanması;
fiziki şәxslәrin әmәk haqqından tutulmaların hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması;
işçilәrә әmәk haqqı xәrclәri üzrә analitik uçotun tәşkilinin yoxlanması;

3 Mәzuniyyәtlәrin verilmәsi üzrә әmrlәrin mövcudluğunun yoxlanması auditor proseduru daxili
hesablaşmaların uçotu üzrә auditin hansı istiqamәtinә aid edilir?

•

әmәk üzrә qanunvericilik qaydalarına әmәl olunmasının, әmәk münasibәtlәri üzrә daxili nәzarәtin
vәziyyәtinin yoxlanması;
işçilәrә әmәk haqqı xәrclәri üzrә analitik uçotun tәşkilinin yoxlanması;
işәmuzd fәhlәlәrә әmәk haqqının hesablanmasının uçotu vә ona nәzarәtin tәşkilinin yoxlanması;
vaxtamuzd әmәk haqqının vә digәr ödәmәlәrin hesablanması üzrә uçotun vә hesablaşmaların düzgünlüyünün
yoxlanması;
fiziki şәxslәrin әmәk haqqından tutulmaların hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması;

4 Sexlәrdә iş vaxtının uçotu tabelinin aparılmasının yoxlanması au¬ditor proseduru daxili
hesablaşmaların uçotu üzrә auditin hansı istiqamә¬tinә aid edilir?

•

işәmuzd fәhlәlәrә әmәk haqqının hesablanmasının uçotu vә ona nәzarәtin tәşkilinin yoxlanması;
fiziki şәxslәrin әmәk haqqından tutulmaların hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması;
işçilәrә әmәk haqqı xәrclәri üzrә analitik uçotun tәşkilinin yoxlanması;
әmәk üzrә qanunvericilik qaydalarına әmәl olunmasının, әmәk münasibәtlәri üzrә daxili nәzarәtin
vәziyyәtinin yoxlanması;
vaxtamuzd әmәk haqqının vә digәr ödәmәlәrin hesablanması üzrә uçotun vә hesablaşmaların düzgünlüyünün
yoxlanması;

5 Mühasib tәrәfindәn aylıq, rüblük vә illik toplanmış әmәk haqqı mәblәğinә nәzarәtin yoxlanması
proseduru daxili hesablaşmaların uçotu üzrә auditin hansı istiqamәtinә aid edilir?

•

işәmuzd fәhlәlәrә әmәk haqqının hesablanmasının uçotu vә ona nәzarәtin tәşkilinin yoxlanması;
әmәk haqqı üzrә icmal hesablamaların yoxlanması;
fiziki şәxslәrin әmәk haqqından tutulmaların hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması;
işçilәrә әmәk haqqı xәrclәri üzrә analitik uçotun tәşkilinin yoxlanması;

әmәk üzrә qanunvericilik qaydalarına әmәl olunmasının, әmәk münasibәtlәri üzrә daxili nәzarәtin
vәziyyәtinin yoxlanması;

6 Sәnaye müәssisәsindә keçmişdә ümidsiz borc kimi zәrәrә silinmiş debitor borcları mәblәğinin
ödәnilmәsi üçün daxil olmuş mәblәq hansı hesabda әks etdirilmәlidir:

•

«Qanunvericilik üzrә ehtiyat»;
«Gәlәcәk hesabat dövrlәrin gәlirlәri»
«Emissiya gәliri»;
«Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»;
«Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti»;

7 Sәnaye müәssisәsindә tәhtәlhesab şәxs tәrәfindәn edilәn ezamiyyә xәrclәri üzrә hansı mühasibat
yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt «Kassa» Kt «Tәhtәlhesab mәblәğlәr»
Dt «Istehsalat mәsrәflәri» Kt «Tәhtәlhesab mәblәğlәr»
Dt «Inzibati xәrclәr» Kt «Tәhtәlhesab mәblәğlәr»
Dt «Tәhtәlhesab mәblәğlәr» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar» Kt «Kassa»

8 Malgöndәrәnlәrdәn daxil olmuş, lakin hesablaşma aparılmamış materiallar üzrә hansı mühasibat
yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt «Istehsalat mәsrәflәri» Kt «Material ehtiyatları»
Dt “Material ehtiyatları” Kt Malsatan vә podratçılara kreditor borcları
Dt Malsatan vә podratçılara kreditor borcları Kt “Material ehtiyatları”
Dt «Iddialar üzrә hesablaşmalar» Kt “Material ehtiyatları”
Dt “Material ehtiyatları” Kt “Tәhtәlhesab mәblәqlәr”

9 Materialistehsal ehtiyatlarının artıqlığı üzrә hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün
qәbul olunur?

•

Dt « Istehsalat mәsrәflәri », “Kassa” Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt “Kassa”, «Bank hesablaşma hesabları» «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt «Material ehtiyatları», «Istehsalat mәsrәflәri» Kt “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt « Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt “Material ehtiyatları”
Dt “Material ehtiyatları” Kt “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”

10 Artıq qalmış material istehsal ehtiyatları üzrә hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün
qәbul olunur?

•

Dt «Kassa» Kt “Material ehtiyatları”
Dt «Malsatan vә podratçılara kreditor borcları Kt “Umumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt “Umumi mәnfәәt (zәrәr)” Kt Malsatan vә podratçılara kreditor borcları
Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt “Material ehtiyatları”
Dt “Material ehtiyatları” Kt “Umumi mәnfәәt (zәrәr)”

11 Anbarda çatışmayan yanacaq üzrә çatışmazlığın tutulması ilә bağlı itginin tutulması mәhkәmә
tәrәfindәn rәdd edilәrsә hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt «Iddialar üzrә hesablaşmalar» Kt “Material ehtiyatları”
Dt “Material ehtiyatları” Kt “Umumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt “Iddialar üzrә hesablaşmalar)” Kt Malsatan vә podratçılara kreditor borcları
Dt «Dәymiş zәrәrә görә işçilәrlә hesablaşmalar» Kt “Material ehtiyatları”
Dt «Inzibati xәrclәr» Kt «Material ehtiyatları»

12 Satış qiymәtinin formalaşmasının düzgünlüyü hansı halda yoxlanılır:

•

satıcı vә pоdratçılar ilә hesablaşmaların auditi zamanı
әmәyin ödәnişi üzrә hesablaşmaların auditi zamanı
maddi zәrәrin ödәnilmәsi üzrә hesablaşmaların auditi zamanı
alıcı vә sifarişçilәr ilә hesablaşmaların auditi zamanı
tәsisçi vә sәhmdarlar ilә hesablaşmaların auditi zamanı

13 Ilkin uçot sәnәdlәşmәsinin düzgünlüyünün yoxlanması auditor proseduru malsatan vә podratçılarla
hesablaşmaların auditinin hansı istiqamәtinә aiddir?

•

malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalarla әlaqәdar әmәliy¬yatlar üzrә vergi uçotunun tәşkilinin
yoxlanması;
mövcud qanunvericilik baxımından malgöndәrәn vә podratçılarla bağlanmış müqavilәlәrin hüquqi
qiymәtlәndirilmәsi;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar üzrә ayrıayrı әmәliyyatların mühasibat uçotundla әks
olunmasının düzgünlüyünün yoxlanmas;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar ilә әlaqәdar әmәliyyatların mühasibat uçotu¬nun tәşkilinin
yoxlanması;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar üzrә әmәliyyatların ilkin uçotu¬nun tәşkilinin yoxlanması;

14 Ümüdsiz debitor borclarının silinmәsinin düzgünlüyünün yoxlanması auditor proseduru malsatan
vә podratçılarla hesablaşmaların auditinin hansı istiqamәtinә aiddir?

•

malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalarla әlaqәdar әmәliy¬yatlar üzrә vergi uçotunun tәşkilinin
yoxlanması;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar üzrә әmәliyyatların ilkin uçotu¬nun tәşkilinin yoxlanması;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar üzrә ayrıayrı әmәliy¬yatların mühasibat uçotu¬ndla әks
olunmasının düzgünlüyünün yoxlanmas;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar ilә әlaqәdar әmәliyyatların mühasibat uçotunun tәşkilinin
yoxlanması;
mövcud qanunvericilik baxımından malgöndәrәn vә podratçılarla bağlanmış müqavilәlәrin hüquqi
qiymәtlәndirilmәsi;

15 Kommersiya krediti üzrә hesablaşmaların yoxlanması auditor proseduru malsatan vә podratçılarla
hesablaşmaların auditinin hansı istiqamәtinә aiddir:

•

malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalarla әlaqәdar әmәliyyatlar üzrә vergi uçotunun tәşkilinin
yoxlanması;
mövcud qanunvericilik baxımından malgöndәrәn vә podratçılarla bağlanmış müqavilәlәrin hüquqi
qiymәtlәndirilmәsi;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar üzrә ayrıayrı әmәliyyatların mühasibat uçotu¬ndla әks
olunmasının düzgünlüyünün yoxlanmas;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar ilә әlaqәdar әmәliyyatların mühasibat uçotu¬nun tәşkilinin
yoxlanması;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar üzrә әmәliyyatların ilkin uçotunun tәşkilinin yoxlanması;

16 Malsatan vә pоdratçılarla hеsablaşmaların auditi zamanı auditоr aşağıdakı hеsablar üzrә
dövriyyәni yоxlayır:

•

171, 175, 215, 216
411, 538. 445, 413
173, 213, 545,533
411, 431, 434, 445
431, 531,434, 537

17 Sәnaye müәssisәsindә malsatan vә podratçılarla hesablaşmaların yoxlanması ilә bağlı plan vә

proqramı tәrtib etmәzdәn qabaq müәyyәn edilmәlidir:

•

müәssisәnin rәhbәrliyi ilә daxili nәzarәt xidmәti arasında informasiya mübadilәsinin tәşkili;
malsatan vә podratçılarla hesablaşmaların uçotu sistemindә konkret nöqsanlar;
malsatan vә podratçılarla hesablaşmaların uçotu üzrә daxili nәzarәtin vәziyyәtinin keyfiyyәti;
malsatan vә podratçılarla hesablaşmalarınmüvafiq iqtisadi mәzmununna görә uçotda әks olunması
bütün tәsәrrüfat әmәliyyatlarının bağlanmış müqavilәyә uyğunluğu;

18 Tәhtәlhesab şәxslәrlә hesablaşmalar adәtәn aşağıdakı şәkildә yoxlanılır:

•

başdan başa
etibarnamә ilә
seçmә
direktorun sәrәncamı
ödәniş cәdvәli

19 Tәşkilatın kassasında saxlanılan pul sәnәdlәrinә aid edilmir:

•

sanatоriya vә istirahәt evlәrinә yоl vәrәqәlәri;
gediş biletlәri;
poçt markaları;
patent vә lisenziyalar
özlәrinin xüsusi vә ya digәr tәşkilatların sәhmlәri;

20 Mәqsәdli maliyyәlәşdirmә üzrә әmәliyyatların tәrtib olunmasının tamlığı vә düzgünlüyü, struktur
bölmәlәr üzrә cari hesabların açılmasının düzgünlüyü yoxlanılır:

•

qeyri maddi aktivlәrin auditi zamanı;
maliyyә nәticәlәrinin auditi zamanı;
hesablaşma әmәliyyatlarının auditi zamanı;
tәsis sәnәdlәrinin auditi zamanı;
kassa әmәliyyatlarının auditi zamanı;

21 Hesablaşma vә valyuta hesabları üzrә bank çıxarışlarının tamlığı yoxlanılır

•

tipik sәhvlәr vasitәsi ilә;
analitik prosedurlar vasitәsi ilә;
hesabi yoxlamalar vasitәsi ilә ;
auditor süburları vasitәsi ilә;
auditor prosedurlar vasitәsi ilә;

22 Valyutanın alınması üzrә әmәliyyatların mühasibat uçotunda әks olunmasının düzgünlüyünün
yoxlanması aid edilir:

•

auditor sübutlarına aid edilir;
hesabi yoxlamalara aid edilir;
analitik prosedurlara aid edilir;
auditor proseduruna aid edilir;
tipik sәhvlәrә aid edilir;

23 Sәnaye müәssisәsindә Dt Alıcılar vә sifarişçilәrlә hesablaşmalar Kt Bank hesablaşma hesabları
müha¬sibat yazılışı hansı әmәliyyatı sәciyyәlәndirir?

•

alıcının borcunun ödәnilmәsini
mal göndәrәnә avansın köçürülmәsi

vaxtından әvvәl alınmış avansın mәblәğini
avansın satıcının hesabına köçürülmәsini
avansın sifarişçinin hesabına köçürülmәsini

24 Sәnaye müәssisәsindә kommersiya krediti qaydasında alınmış әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin uçota
alınmasına qәdәr kredit üzrә faizlәr hesablandıqda hara daxil edilir:

•

әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
tәşkilatın xalis mәnfәәtinә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;
tәşkilatın әlavә kapitalına;
satışdan kәnar xәrclәrә;

25 Sәnaye müәssisәsindә kommersiya krediti qaydasında alınmış әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin uçota
alındıqdan sonra kredit üzrә faizlәr daxil edilmәlidir:

•

tәşkilatın xalis mәnfәәtinә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;
tәşkilatın әlavә kapitalına;
satışdan kәnar xәrclәrә (gәlirlәrә);
әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;

26 Pul formasında ödәnilmiş kapitalın hәr bir iştirakçının payının ödәnilmәsinә daxil olması üzrә
hansı yazılış auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur?

•

Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi» Kt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi» Kt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi» Kt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi»
Dt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)» Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi»

27 Iştirakçıların paylarının xammal, material vә digәr formalarda daxil olması üzrә hansı yazılış
auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur?

•

Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı» Kt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt «Material ehtiyatları»Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı»Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Digәr ehtiyatlar» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı»Kt «Material ehtiyatları»

28 Lәğv edilmiş sәhmlәrin nominal dәyәri ilә nizamnamә kapitalının azalmasına silinmәsi üzrә hansı
yazılış auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur?

•

Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi» Kt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)» Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı» Kt «Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»

29 Emissiya gәlirinin ehtiyat kapitalına hesablanması üzrә hansı yazılış auditor tәrәfindәn düzgün
hesab olunur?
Dt «Nizamnamә üzrә ehtiyat» Kt «Emissiya gәliri»
Dt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)» Kt «Emissiya gәliri»
Dt «Emissiya gәliri» Kt «Nizamnamә üzrә ehtiyat»

•

Dt «Emissiya gәliri»Kt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt «Emissiya gәliri»

30 әvvәllәr satın alınmış xüsusi sәhmlәrin satışının nәticәlәri üzrә hansı yazılış auditor tәrәfindәn
düzgün hesab olunur?

•

Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri» Kt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt «Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı» Kt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı»Kt «Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri»

31 Tәsisçilәrin payının faktiki daxil olması üzrә hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün
hesab olunur?

•

Dt pul vәsaitlәrinin uçotu hesabları Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi»;
Dt pul vәsaitlәrinin, material qiymәtlilәrinin, qiymәtli kağızların uçotu hesabları Kt «Nominal (nizamnamә)
kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi»;
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi» Kt pul vәsaitlәrinin uçotu hesabları;
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı» Kt pul vәsaitlәrinin, material qiymәtlilәrinin, qiymәtli kağızların uçotu
hesablar ;
Dt pul vәsaitlәrinin, material qiymәtlilәrinin, qiymәtli kağızların uçotu hesabları Kt «Nominal (nizamnamә)
kapitalı»;

32 Auditorun fikrincә tәşkilatın işçilәrinә nağd qaydada dividendin ödәnilmәsi üzrә hansı yazılış
düzdür?

•

Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar» Kt «Bank hesablaşma hesabları»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar» Kt «Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar» Kt 221«Kassa»
Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar»

33 Tәsisçilәr tәrәfindәn audit olunan tәşkilatın nizamnamә kapitalına payların qanunvericiliklә
müәyyәn olunmuş vaxtda köçürülmәmәsi faktı:

•

auditor rәyinin verilmәsindәn imtina üçün әsas hesab olunur
mәnfi auditor rәyinin verilmәsi üçün әsas hesab olunur;
audit olunan tәşkilatın fasilәsizliyi ilә bağlı şübhәni bildirmәk üçün әsas hesab oluna bilәr;
audit olunan tәşkilatın fasilәsizliyi ilә bağlı şübhәni bildirmәk üçün әsas hesab olunur;
auditor üçün heç bir әhәmiyyәt kәsb etmir, o, borcların uçot vә hemabatda düzcün әks etdirilmәsini yoxlayır;

34 Yenidәn qiymәtlәndirmә ilә bağlı әsas vәsaitlәrin dәyәrinin artımı üzrә hansı mühasibat yazılışı
auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur?

•

Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt « Torpaq, tikili vә avadanlıqlar »;
Dt «Gәlәcәk hesabat dövrün gәlirlәri» Kt « Torpaq, tikili vә avadanlıqlar »;
Dt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»Kt « Torpaq, tikili vә avadanlıqlar »;
Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»;
Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt «Qanunvericilik üzrә ehtiyat»;

35 Tәsisçilәr tәrәfindәn әsas vәsaitlәrin nizamnamә kapitalına daxil edilmәsi üzrә aşağıdakı
mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur:
Dt 302“Nоminal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi”; Kt 301 “Nоminal (nizamnamә) kapitalı”

•

Dt 113 «Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması»; Kt 301 “Nоminal
(nizamnamә) kapitalı”
Dt 113 «Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması»; Kt 302“Nоminal
(nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 301 “Nоminal (nizamnamә) kapitalı”; Kt 302“Nоminal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 111 «Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlar»; Kt 302“Nоminal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi”

36 әsas vәsaitlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyünü yoxlayarkәn onların köhnәlmә
mәblәğinin artımı üzrә hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur?

•

Dt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat» Kt «Tormaq, tikili vә avadanlıqların amortizasiyası »
Dt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat» Kt « Torpaq, tikili vә avadanlıqlar»
Dt « Torpaq, tikili vә avadanlıqlar » Kt « Nizamnamә üzrә ehtiyat »;
Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»;
Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt «Qanunvericilik üzrә ehtiyat»;

37 Auditor sәnaye müәssisәsindә әmlakın yenidәn qiymәtlәndirilmәsi hesabına nizamnamә
kapitalının artımı üzrә hansı mühasibat yazılışını düzdün hesab edir?

•

Dt 312; Kt 302
Dt 302; Kt 312
Dt 311; Kt 301
Dt 533; Kt 301
Dt 301 ; Kt¬ 533

38 Valyutanın alınması üzrә әmәliyyatların mühasibat uçotunda әks olunmasının düzgünlüyünün
yoxlanması:

•

hesabi yoxlamalara aid edilir;
analitik prosedurlara aid edilir;
auditor proseduruna aid edilir;
tipik sәhvlәrә aid edilir;
auditor sübutlarına aid edilir;

39 Auditor sәnaye müәssisәsindә yenidәnqiymәtlәndirmә ilә bağlı әsas vәsaitlәrin dәyәrinin artımı
üzrә hansı mühasibat yazılışını düzgün hesab edir?

•

Dt 111 Kt 331;
Dt 111 Kt 333;
Dt 442 Kt 111;
Dt 111 Kt 112;
Dt 333 Kt 111

40 әsas vәsaitlәrin yеnidәn qiymәtlәndirilmәsi zamanı оnların dәyәrinin artımı üzrә aşağıdakı yazılış
auditоr tәrәfindәn düzgün hеsab оlunur:

•

Dt 111 «Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt 442«Gәlәcәk hеsabat dövrlәrinin gәlirlәri»
Dt 111 «Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlar» K t 333 «Qanunvеricilik üzrә еhtiyat»
Dt 111 «Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt 335 «Digәr еhtiyatlar»
Kt 335 «Digәr еhtiyatlar» Dt 111 «Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlar»
Dt 442 «Gәlәcәk hеsabat dövrlәrinin gәlirlәri» Dt 111«Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlar»

41 Hesablaşma vә valyuta hesabları üzrә bank çıxarışlarının tamlığı yoxlanılır
auditor süburları vasitәsi ilә;
tipik sәhvlәr vasitәsi ilә;

•

analitik prosedurlar vasitәsi ilә;
hesabi yoxlamalar vasitәsi ilә ;
auditor prosedurlar vasitәsi ilә;

42 Hesablaşma vә valyuta hesabları üzrә bank çıxarışlarında göstәrilәn mәblәqlәrin ona әlavә olunan
ilkin sәnәdlәrdәki mәblәqlәrә uyğunluğunun yoxlanması:

•

analitik prosedurlara aid edilir;
auditor süburlarına aid edilir;
auditor proseduruna aid edilir;
hesabi yoxlamalara aid edilir;
tipik sәhvlәrә aid edilir;

43 Ezamiyyә mәqsәdi ilә alınmış valyutadan mәqsәdli istifadә olunmasının yoxlanması:

•

hesabi yoxlamalara aid edilir;
analitik prosedurlara aid edilir;
tipik sәhvlәrә aid edilir;
auditor proseduruna aid edilir;
auditor sübutlarına aid edilir;

44 Valyutanın satılması üzrә әmәliyyatların mühasibat uçotunda әks olunmasının düzgünlüyünün
yoxlanması:

•

auditor proseduruna aid edilir;
hesabi yoxlamalara aid edilir;
analitik prosedurlara aid edilir;
auditor sübutlarına aid edilir;
tipik sәhvlәrә aid edilir;

45 Işәmuzd qaydada fәhlәlәrә әmәk haqqının hesablanmasının yoxlanması zamanı auditor hansı
sәnәddәn istifadә edir?

•

naryadlar;
hesabfaktura;
qaimә;
iş vaxtının tabel uçotu;
ştat cәdvәli;

46 Qazanxana işçisinә hesablanmış әmәk haqqının hansı hesabın debetinә yazılmasını auditor düzgün
hesab edir?

•

istehsalatda istifadә olunmuş kömәkçi xammal;
kömәkçi istehsalatla mәşğul olan işçi heyәtinә mәsrәflәr;
istehsalatda istifadә olunmuş kömәkçi materiallar;
istehsalatda istifadә olunmuş әsas materiallar;
әsas istehsalatla mәşğul olan işçi heyәtinә mәsrәflәr;

47 әmәk qanunvericiliyi üzrә normativhüquqi sәnәdlәrә riayәt olunmasının, müxtәlif әmәk haqqı vә
tutulmaların düzgünlüyünün yoxlanması:

•

xarici hesalaşmalar üzrә uçotun auditinin mәqsәdidir;
kassa әmәliyyatları üzrә uçotun auditinin mәqsәdidir;
istehsal xәrclәrinin üzrә uçotun auditinin mәqsәdidir;
daxili hesalaşmalar üzrә uçotun auditinin mәqsәdidir;

hesablaşma, valyuta vә digәr hesabların auditinin mәqsәdidir;

48 Naryadlar, marşrut vәrәqәlәri informasiya mәnbәyi hesab olunur?

•

istehsal ehtiyatlarının auditinin;
әsas vәsaitlәrin auditinin;
xarici hesablaşmaların auditinin;
daxili hesablaşmaların auditinin;
kassa әmәliyyatlarının auditinin;

49 Sәnaye müәssisәsindә tәhtәlhesab şәxslәrә pul vәsaitinin verilmәsi üzrә hansı yazılış audi¬tor
tәrәfindәn düzgün hesab olunur?

•

Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt «Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları»
Dt «Tәhtәlhesab mәblәqlәr» Kt «Kassa»
Dt «Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları» Kt «Bank hesablaşma hesabla¬rı»
Dt «Kassa» Kt «Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları»
Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt «Kassa»

50 Sәnaye müәssisәsindә әmәk haqqının hesablanması üzrә hansı mühasibat yazılışı aditor tәrәfindәn
düzgün hesab edilir?

•

Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borc» Kt «Kassa»
Dt «Kassa» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borc»
Dt «Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borc»
Dt «Istehsalat mәsrәflәri» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borc»
Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borc»

51 Auditor sәnaye müәssisәsindә әmәk haqqının ödәnilmәsinin hansı mühasibat yazılışını düzgün
hesab edir?

•

Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borc» Kt «Bank hesablaşma hesabları»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borc» Kt «Kassa»
Dt «Istehsalat mәsrәflәri » Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borc»
Dt «Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borc»
Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borc»

52 Sәnaye müәssisәsindә tәhtәlhesab şәxslәrә pul vәsaitlәrinin verilmәsi zamanı hansı mühasibat
yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün hesab edilәr:

•

Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borc» Kt « Istehsalat mәsrәflәri »
Dt «Tәhtәlhesab mәblәqlәr» Kt «Kassa»
Dt « Istehsalat mәsrәflәri » Kt «Tәhtәl hesab mәblәqlәr»
Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt « Istehsalat mәsrәflәri »
Dt «Tәhtәlhesab mәblәqlәr» Kt «Bank hesablaşma hesabları»

53 Sәnaye müәssisәsindә tәhtәlhesab şәxs tәrәfindәn pul vәsaitlәrinin qaytarılmasının hansı yazılışı
auditor tәrәfindәn düzgün hesab edilir:

•

Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt «Tәhtәlhesab mәblәqlәr»
Dt «Kassa» Kt «Tәhtәl hesab mәblәqlәr»
Dt «Tәhtәl hesab mәblәqlәr» Kt «Istehsalat mәsrәflәri»
Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt «Istehsalat mәsrәflәri»
Dt «Tәhtәl hesab mәblәqlәr» Kt «Bank hesablaşma hesabları»

54 Auditor sәnaye müәssisәsindә qazanxana işçisinә hesablanmış әmәk haqqı hansı hesabın debetinә
yazılmalıdır?

•

2023;
2025;
2021;
2027;
2026;

55 Sәnaye müәssisәsindә әmәk vә onun ödәnilmәsi üzrә әmәliyyatların düzgünlüyünün yoxlanması:

•

daxili hesalaşmalar üzrә uçotun auditinin mәqsәdidir;
kassa әmәliyyatları üzrә uçotun auditinin mәqsәdidir;
xarici hesalaşmalar üzrә uçotun auditinin mәqsәdidir;
hesablaşma, valyuta vә digәr hesabların auditinin mәqsәdidir;
istehsal xәrclәrinin üzrә uçotun auditinin mәqsәdidir;

56 Sәnaye müәssisәsindә şәxsi heyәtin uçotu üzrә nümunәvi formaların mövcudluğunun yoxlanması
auditin hansı istiqamәtinә aid edilir?

•

fiziki şәxslәrin әmәk haqqından tutulmaların hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması;
әmәk üzrә qanunvericilik qaydalarına әmәl olunmasının, әmәk münasibәtlәri üzrә daxili nәzarәtin
vәziyyәtinin yoxlanması;
işәmuzd fәhlәlәrә әmәk haqqının hesablanmasının uçotu vә ona nәzarәtin tәşkilinin yoxlanması;
işçilәrә әmәk haqqı xәrclәri üzrә analitik uçotun tәşkilinin yoxlanması;
vaxtamuzd әmәk haqqının vә digәr ödәmәlәrin hesablanması üzrә uçotun vә hesablaşmaların düzgünlüyünün
yoxlanması;

57 Sәnaye müәssisәsindә әmәk üzrә qanunvericilik qaydalarına әmәl olunması üzrә daxili nәzarәtin
vәziyyәtinin auditi zamanı yoxlanılır

•

vaxtamuzd әmәk haqqının vә digәr ödәmәlәrin hesablanması üzrә uçotun vә hesablaşmaların düzgünlüyü;
sexlәrdә iş vaxtının uçotu tabelinin aparılması;
mәzuniyyәtlәrin verilmәsi üzrә әmrlәrin mövcudluğu;
bütün cavablar doğrudur;
fiziki şәxslәrin әmәk haqqından tutulmaların hesablanmasının düzgünlüyü;

58 Auditor sәnaye müәssisәsindә deponent edilmiş әmәk haqqı mәblәği üzrә aşağıdakı mühasi¬bat
yazılışını düzgün hesab edir?

•

Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar» Kt «Müxtәlif debitor vә kreditor borcları»
Dt «Müxtәlif debitor vә kreditor borcları» Kt «Kassa»
Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt «Müxtәlif debitor vә kreditor borcları»
Dt «Digәr ehtiyatlar» Kt «Nominal (nizamnamә) kapital»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar» Kt « Tәhtәlhesab mәblәğlәr»

59 Sәnaye müәssisәsindә hesablaşmaödәmә cәdvәlinә daxil edilir:

•

hesablanmış әmәk haqqı vә tutulma mәblәqlәri;
yalnız ödәnilәcәkәmәk haqqı mәblәği;
ödәnilmәk üçün hesablanmış әmәk haqqı;
hesablanmış vә verilәcәk әmәk haqqı;
hesablanmış әmәk haqqı, tutulası vә verilәsi mәblәq ;

60 Auditorun fikrincә sәnaye müәssisәsindә hansı yazılış işçilәrә dividendin hesablanmasını
sәciyyәlәndirir:

•

Dt «Hesabat ilinin xalis mәnfәәti (zәrәri)» Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalı»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Hesabat ilinin xalis mәnfәәti (zәrәri)» Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»

61 Auditor normativdәn artıq ezamiyyә xәrclәrinin hansı mәnbә hesabına silinmәsini düzgün hesab
edir:

•

işçinin öz hesabına
gәlәcәk hesabat dövrlәrin gәlirlәrinә
mәhsulun maya dәyәrinә
qeyri satış gәlirlәrinә
mәnfәәt hesabına

62 әmәyin ödәnilmәsi üzrә hesablaşmaların auditi aşağıdakı hesabın analitik vә sintetik mәlumatları
әsasında aparılır :

•

213
533
244
545
534

63 Sәnaye müәssisәsindә verilmiş avansların vә alınmış kommersiya kreditlәrinin yoxlanması
proseduru aid edilir:

•

maliyyә qoyuluşunun auditinin vәzifәsinә;
daxili hesalaşmaların auditinin vәzifәsinә;
qeyri maddi aktivlәrin auditinin vәzifәsinә;
maliyyә nәticәlәrinin tәhlilinin әsas vәzifәsinә;
xarici hesablaşmaların auditinin vәzifәsinә;

64 Sәlahiyyәtli banklar vasitәsi ilә satılacaq xarici valyutanın mәblәğinә tәrtib olunmuş hansı
mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 801 Kt 611
Dt 222 Kt 223
Dt 225 Kt 221
Dt 224 Kt 212
Dt 221 Kt 225

65 Sәlahiyyәtli banklar vasitәsi ilә alınmış xarici valyutalar üzrә xәrc mәblәğinә tәrtib olunmuş hansı
mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 202 Kt 223
Dt 222 Kt 801
Dt 222 Kt 212
Dt 801 Kt 212
Dt 221 Kt 222

66 Sәlahiyyәtli banklar vasitәsi ilә alınmış xarici valyutalar üzrә valyuta kursunun MB kursundan
artıq mәblәğinә tәrtib olunmuş hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?
Dt 611 Kt 223

•

Dt 611 Kt 731
Dt 223 Kt 212
Dt 731 Kt 611
Dt 801 Kt 222

67 Sәlahiyyәtli banklar vasitәsi ilә xarici valyutalar alış günü cari valyuta hesabına köçürülürsә
alınmış xarici valyutanın mәblәğinә tәrtib olunmuş hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün
qәbul olunur?

•

Dt 611 Kt 212
Dt 223 Kt 222
Dt 221 Kt 212
Dt 801 Kt 611
Dt 212 Kt 611

68 Sәlahiyyәtli banklar vasitәsi ilә xarici valyutalar alış günü cari valyuta hesabına köçürülürsә xarici
valyutanın alınması üzrә tapşırıq mәblәğinә tәrtib olunmuş hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn
düzgün qәbul olunur?

•

Dt 611 Kt 225
Dt 212 Kt 215
Dt 222 Kt 223
Dt 801 Kt 611
Dt 215 Kt 212

69 Mütlәq satış әmәliyyatları üzrә xarici valyutanın satışı ilә әlaqәdar xәrclәrә tәrtib olunmuş hansı
mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 731 Kt 223
Dt 631 Kt 221
Dt 221 Kt 611
Dt 631 Kt 611
Dt 611 Kt 222

70 Mütlәq satış әmәliyyatları üzrә satılmış valyutanın dәyәrinә tәrtib olunmuş hansı mühasibat
yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 211 Kt 223
Dt 631 Kt 221
Dt 221 Kt 631
Dt 223 Kt 211
Dt 611 Kt 222

71 Mütlәq satış әmәliyyatları üzrә satılacaq valyutanın dәyәrinә tәrtib olunmuş hansı mühasi¬bat
yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 213 Kt 223
Dt 222 Kt 211
Dt 221 Kt 213
Dt 223 Kt 213
Dt 213 Kt 221

72 Mütlәq satış әmәliyyatlarından valyuta gәlirlәrinin ümumi mәblәği üzrә tәrtib olunmuş hansı
mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 221 Kt 222
Dt 225 Kt 221
Dt 221 Kt 225
Dt 223 Kt 211
Dt 225 Kt 224

73 Kurs fәrqi mühasibat uçotunda mәnfәәtә (zәrәrә) aid edilirsә mәnfi kurs fәrqi üzrә hansı mühasibat
yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 341 Kt 221
Dt 801 Kt 223
Dt 221 Kt 341
Dt 224 Kt 341
Dt 221 Kt 341

74 Kurs fәrqi mühasibat uçotunda mәnfәәtә (zәrәrә) aid edilirsә müsbәt kurs fәrqi üzrә hansı
mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 223 Kt 801
Dt 341 Kt 221
Dt 221 Kt 341
Dt 341 Kt 224
Dt 224 Kt 341

75 әvvәllәr verilmiş vә tәlәb olunmamış avans mәblәğinin silinmәsinin hansı qaydasını auditor doğru
hesab edir:

•

Dt 543 Kt 341
Dt 801 Kt 192
Dt 244 Kt 543
Dt 543 Kt 244
Dt 341 Kt 543

76 Auditor alınmış avans mәblәqlәri üzrә hansı mühasibat yazılışını doğru hesab edir:

•

Dt 192, 243 Kt 244, 245
Dt 244, 245 Kt 241, 242
Dt 241, 242 Kt 244, 245
Dt 244, 245 Kt 192, 243
Dt 221, 223 Kt 443, 543

77 Auditor alınmış avans mәblәği üzrә hesablanmış әDV –ә hansı mühasibat yazılışını doğru hesab
edir:

•

Dt 192 Kt 245
Dt 245 Kt 241
Dt 241 Kt 245
Dt 245 Kt 192
Dt 543 Kt 521

78 Auditor tәşkilat tәrәfindәn alınmış avans mәblәği әsasında işlәri tәhvil verdikdә hansı mühasibat
yazılışını doğru hesab edir:
Dt 192, 243 Kt 244, 245
Dt 244, 245 Kt 241, 2342

•

Dt 241, 242 Kt 244, 245
Dt 244, 245 Kt 192, 243
Dt 443, 543 Kt 171, 211

79 Auditor tәşkilat tәrәfindәn işlәrin tәhvil verilmәsi halında alınmış avans i üzrә әvvәl hesablanmış
әDV –ә hansı mühasibat yazılışını doğru hesab edir:

•

Dt 192 Kt 245
Dt 245 Kt 241
Dt 241 Kt 245
Dt 543 Kt 521
Dt 245 Kt 192

80 әvvәllәr alınmış vә tәlәb olunmamış avans mәblәği üzrә hansı mühasibat yazılışını auditor doğru
hesab edir:

•

Dt 543 Kt 341
Dt 443 Kt 801
Dt 244 Kt 543
Dt 543 Kt 244
Dt 341 Kt 543

81 Digәr tәşkilatın nizamnamә kapitalına vә birgә fәaliyyәtә yönәldilәn investisiya, elәcә dә başqa
iqtisadi subyektә verilәn borc aid olunur:

•

maliyyә qoyuluşuna
aktivlәrә
qiymәtli kağızlara
mәqsәdli maliyyәlәşdirmәyә
öhdәliklәrә

82 Qiymәtli kağızların saxlanması, çıxması (ödәnilmәsi) vә satışı üzrә zәruri sәnәdlәrin yoxlanması
aşağıdakıların auditinin mәqsәdidir:

•

xarici hesalaşmaların
qeyri maddi aktivlәrin
maliyyә qoyuluşlarının;
mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin
öhdәliklәrin

83 Verilmiş avansların vә alınmış kommersiya kreditlәrinin yoxlanması:

•

xarici hesablaşmaların auditinin vәzifәsinә aid edilir;
qeyri maddi aktivlәrin auditinin vәzifәsinә aid edilir;
maliyyә qoyuluşunun auditinin vәzifәsinә aid edilir;
maliyyә nәticәlәrinin tәhlilinin әsas vәzifәsinә aid edilir;
daxili hesalaşmaların auditinin vәzifәsinә aid edilir;

84 Sәnaye müәssisәsindә borcların vә mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin uçotu üzrә hansı tәsәrrüfat
әmәliyyatı tipik sәhv hesab olunmur?

•

qiymәtli kağızların әldә olunması üçün alınmış kredit vә borclar qiymәtli kağızların uçota qәbul olunması
tarixindәn onların dәyәrinә daxil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәrin analitik uçotu onların mәqsәdli tәyinatına görә tәşkil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr hәmişә hesabat dövrünün cari xәrclәri kimi tanınır;

alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr investisiya aktivinә aid olunur vә onun qalaq dәyәrinә daxil edilir;

85 Sәnaye müәssisәsindә borcların vә mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin uçotu üzrә hansı tәsәrrüfat
әmәliyyatı tipik sәhv hesab olunmur?

•

qiymәtli kağızların әldә olunması üçün alınmış kredit vә borclar qiymәtli kağızların uçota qәbul olunması
tarixindәn onların dәyәrinә daxil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәrin analitik uçotu kredit vә borcların növlәrinә görә tәşkil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr hәmişә hesabat dövrünün cari xәrclәri kimi tanınır;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr investisiya aktivinә aid olunur vә onun qalaq dәyәrinә daxil edilir;

86 Sәnaye müәssisәsindә borcların vә mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin uçotunu әks etdirәn mühasibat
hesabatına daxildir:

•

mühasibat balansı, pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat, kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabat;
mühasibat balansı, mәnfәәәt vә zәrәr haqqında hesabat, pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat;
mühasibat balansı, mәnfәәәt vә zәrәr haqqında hesabat, kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabat;
mәnfәәәt vә zәrәr haqqında hesabat, pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat, kapitaldakı dәyişikliklәr
haqqında hesabat;
mühasibat balansı, mәnfәәәt vә zәrәr haqqında hesabat, pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat,
kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabat;

87 Sәnaye müәssisәsindә qiymәtlilәrin alınması ilә bağlı borc üzrә faizlәr onların uçota alınmasına
qәdәr harada әks etdirilir:

•

tәşkilatın xalis mәnfәәtindә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrindә;
tәşkilatın әlavә kapitalında;
satışdan kәnar xәrclәrin tәrkiindә;
әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibindә;

88 Sәnaye müәssisәsindә qiymәtlilәrin alınması ilә bağlı borc üzrә faizlәr onların uçota alınmasından
sonra әks etdirilir:

•

tәşkilatın әlavә kapitalında;
tәşkilatın xalis mәnfәәtindә;
әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibindә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrindә;
satışdan kәnar xәrclәrin tәrkiindә;

89 Sәnaye müәssisәsindә Dt 223 Kt 211 mühasiat yazılışı hansı әmәliyyatın düzgünlüyünü әks
etdirir:

•

malsatanların uzun vә qısamüddәtli kreditor borclarının müәyyәn olunmasını
alıcıların uzunmüddәtli debitor borclarının hesablanmasını;
alıcıların qısamüddәtli debitor borclarının hesablanmasını;
malsatanların ortamüddәtli borclarının ödәnilmәsini
alıcıların qısamüddәtli borclarının ödәnilmәsini;

90 Sәnaye müәssisәsindә hansı tәsәrrüfat әmәliyyatı üzrә Dt 531 Kt 223 mühasiat yazılışı edilir:

•

malsatanların qısamüddәtli kreditor borclarının ödәnilmәsini
malsatanların uzunmüddәtli kreditor borclarının hesablanmasını;
malsatanların qısamüddәtli kreditor borclarının hesablanmasını;
malsatanların ortamüddәtli kreditor borclarının ödәnilmәsini

malsatanların uzun vә qısamüddәtli kreditor borclarının müәyyәn olunmasını;

91 Auditor sәnaye müәssisәsindә malsatanlara olan kreditor borclarının silinmәsi üzrә hansı yazılışı
düzgün hesab edir:

•

Dt «Törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları » Kt «Bankdakı hesablaşmalar hesabı
Dt « Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları » Kt « Bankdakı hesablaşmalar hesabı»
Dt «Bankdakı hesablaşmalar hesabı» Kt «Malsatan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları
Dt « Bankdakı hesablaşmalar hesabı » Kt «Törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları
Dt « Malsatan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları » Kt «Әsas idarә heyәtinin qısamüddәtli
debitor borcları

92 Kredit vә borclar üzrә faizlәrin faktiki ödәnilmәsinin yoxlanması:

•

mühasibat uçotu metodudur
auditor prosedurudur;
auditor sübutudur;
analitik prosedurdur;
tәsәrrüfat әmәliyyatıdır;

93 Mühasibat uçotu mәqsәdilә tәşkilatın uçot siyasәti haqqında informasiyanın tәrkibindә aşağıdakı
mәlumat yoxdur?

•

borc vәsaitlәrinin müvәqqәti qoyuluşundan gәlirin uçotu qaydası;
borc öhdәliklәri üzrә daxil olacaq gәlirin hesablanması vә bölüşdürülmәsi qaydasının seçilmәsi;
borclar üzrә әlavә xәrclәrin tәrkibi vә silinmәsi qaydası vergi xәrclәrinә daxil edilir;
uzunmüddәtli borcların qısamüddәtli borclara keçirilmәsi;
kredit vә borclar üzrә analitik uçotun tәşkili;

94 Kassa әmәliyyatlarının auditinin әsas mәnbәlәri:

•

Kassa mәdaxil vә mәxaric orderlәri әlavә edilmәklә xәzinәdarln hesabatı
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabat
Mühasibat balansı
Nağd pulun inventarlaşdırılması aktı
Bank çıxarışları

95 Kassada nağd pulun saxlanması vә qorunması şәraitinin yoxlanılması:

•

Kassanın auditinin әsas vәzifәsinә aiddir;
Nağd pulun inventarizasiyasının әsas vәzifәsinә aiddir;
Xәzinәdarın hesabatının yoxlanılmasının әsas vәzifәsinә aiddir;
Baş kitabın yoxlanılmasının әsas vәzifәsinә aiddir;
Xәrc üzrә pulun silinmәsinin auditinin әsas vәzifәsinә aiddir;

96 Kassa kitabından istifadә оlunur:

•

Kassa әmәliyyatlarının auditi zamanı
Maliyyә nәticәlәrinin auditi zamanı
Tәhtәlhеsab mәblәqlәrin auditi zamanı
Kassanın auditi zamanı
Nağd pulun inventarizasiyası zamanı

97 xәzinadarın hеsabatı hansı halda yоxlanılır?
Maliyyә nәticәlәrinin auditi zamanı

•

kassa әmәliyyatlarının auditi zamanı
kassanın auditi zamanı
Nağd pulun inventarizasiyası zamanı
Kassa hesabatının auditi zamanı

98 Kassa әmәliyyatlarının auditinin mәqsәdi: Mövcudluq prinsipi – Yoxlama zamanı auditor
aydınlaşdırmalıdır:

•

satış üzrә mәblәğlәrin düzgün hesablanıb  hesablanmamasın
hәr hansı bir mәblәğin göstәrilmәmәsini
balansda göstәrilәn bütün pul vәsaitlәrinin faktiki mövcud olubolmamasını
müәssisәnin uçota alınmış vәsaitlәrә mülkiyyәt hüququnun оlub olmamasını
kassada olan bütün pul vәsaitlәrinin dәqiq uçota alınıbalınmamasını

99 Tamlıq prinsipi kassa әmәliyyatlarının auditinin әsas mәqsәdlәrindәn biridir. Yoxlama zamanı
auditor nәyi aydınlaşdırmalıdır:

•

kassada olan bütün pul vәsaitlәrinin dәqiq uçota alınıbalınmaması
daxilolmalar vә ödәnişlәr üzrә sәhv qeydlәrin mövcud olubolmaması
hәr hansı bir mәblәğin göstәrilibgöstәrilmәmәsi
satış üzrә mәblәğlәrin düzgün hesablanıb – hesablanmamasını
bütün pul vәsaitlәrinin daxil edilibedilmәmәsi

100 Kassa әmәliyyatlarının auditinin mәqsәdi: Qiymәtlәndirmә prinsipi – Bu mәqsәdә nail olmaq
üçün aşağıdakı suallara aydınlıq gәtirilmәlidir:

•

kassada olan bütün pul vәsaitlәrinin dәqiq uçota alınıbalınmaması
balansda göstәrilәn bütün pul vәsaitlәrinin faktiki mövcud olubolmamasını
gәlirlәrin hesablanması üçün daşınma üzrә prinsipin düzgün tәtbiq olunubolunmaması
bütün pul vәsaitlәrinin daxil edilibedilmәmәsini
öhdәliklәrin mühasibat hesabatında düzgün әks olunubolunmaması

101 Tәşkilatın kassasında saxlanan pul sәnәdlәrinin uçotunun düzgünlü yoxlanılır:

•

qeyri maddi aktivlәrin auditi zamanı;
kassa әmәliyyatlarının auditi zamanı;
hesablaşma әmәliyyatlarının auditi zamanı;
maliyyә nәticәlәrinin auditi zamanı;
tәsis sәnәdlәrinin auditi zamanı;

102 Kassa hesabatlarında mәdaxil vә mәxaric üzrә dövriyyәlәrin әks еtdirilmәsinin yоxlanması
prоsеduru tәtbiq оlunur:

•

dеbitоrlarla hеsablaşmaların auditi zamanı;
kassanın auditi zamanı;
kassa әmәliyyatlarının auditi zamanı;
krеditоrlarla hеsablaşmaların auditi zamanı
bank әmәliyyatlarının auditi zamanı;

103 Kassa әmәliyyatlarının auditi aşağıdakı hesabın qalıqlarının yoxlanılması ilә başlanır:

•

223
611
601
221

731

104 Gәlirlәrin hesablanması üçün daşınma üzrә prinsipin düzgün tәtbiq olunubolunmamasının
yоxlanması auditin hansı mәqsәdini sәciyyәlәndirir?

•

qiymәtlәndirmә
dәqiqlik
tamlıq
hüquq vә öhdәliklәr
mövcudluq

105 Hüquq vә öhdәliklәr prinsipi kassa әmәliyyatlarının auditinin әsas mәqsәdlәrindәn
biridir.Yoxlama zamanı auditor nәyi aydınlaşdırmalıdır:

•

uçota alınmış vәsaitlәrә müәssisәnin mülkiyyәt hüququnun olub olmaması
ödәnişlәr üzrә sәhv qeydlәrin mövcud olubolmaması
kassa hеsabatında hәr hansı bir mәblәğin göstәrilibgöstәrilmәmәsi
satış üzrә mәblәğlәrin düzgün hesablanıb – hesablanmamasını
bütün pul vәsaitlәrinin daxil edilibedilmәmәsi

106 Hüquq vә öhdәliklәr prinsipinin düzgün tәtbiq olunubolunmamasının yоxlanması auditin hansı
mәqsәdini sәciyyәlәndirir

•

qiymәtlәndirmә
dәqiqlik
tamlıq
hüquq vә öhdәliklәr
mövcudluq

107 Müәssisәnin fәaliyyәtinә aid olmayan gәlir vә xәrclәrin mövcud olubolmamasının yоxlanması
auditin hansı mәqsәdini sәciyyәlәndirir?

•

qiymәtlәndirmә
dәqiqlik
tamlıq
hüquq vә öhdәliklәr
mövcudluq

108 Kassanın inventarizasiyası zamanı aşağıdakı şәxs iştirak еdir:

•

Planiqtisad şöbәsinin müdiri
Baş mühasib
Müәssisәnin direktoru
Maliyyә şöbәsinin müdiri
Xәzinәdar

109 Yоxlama zamanı kassada aşkara çıxarılmış artıq pul vәsaitlәri hansı hesaba mәdaxil edilmәlidir:

•

601
801
221
901
534

110 Bank çıxarışı üzrә dövriyyәlәrin uçot reyestrlәri ilә müqayisәsi aparılır:

•

nağd pulun inventarizasiyası zamanı
kassa әmәliyyatlarının auditi
kassa hesabatının auditi zamanı
bank çıxarışlarının tamlığının yохlanması zamanı
maliyyә nәticәlәrinin auditi zamanı

111 Kassa intizamına riayәt edilmәsinin yoxlanılması özündә aşağıdakı audit prosedurlarını әks
etdirir:

•

kassa hesabatlarının yekunlarının yoxlanılması
müәssisәdә çek kitabçalarının tam şәkildә doldurulmasının yoxlanılması
kassa kitabının aparılmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
kassa mәxaric orderlәrinin yoxlanılması
kassa әmәliyyatlarının rәsmilәşdirilmәsinin yoxlanılması

112 Kassa әmәliyyatlarının auditinin mәqsәdi: Dәqiqlik prinsipi – Bu mәqsәdә nail olmaq üçün
aşağıdakı suallara aydınlıq gәtirilmәlidir:

•

satış üzrә mәblәğlәrin düzgün hesablanıb  hesablanmamasını
öhdәliklәrin mühasibatında düzgün әks olunubolunmaması
müәssisәnin fәaliyyәtinә aid olmayan gәlir vә xәrclәrin mövcud olubolmaması
üçüncü şәxslәrә aid olan pul vәsaitlәrinin saxlanılıbsaxlanılmaması
hәr hansı bir mәblәğin göstәrilibgöstәrilmәmәsi

113 Pul vәsaitlәrinin xәrcә silinmәsinin düzgünlüyünü tәhlili özündә aşağıdakı audit prosedurlarını
әks etdirir:

•

hesablaşmaların vaxtında aparılmasının yoxlanılması
verilmiş etibarnamәlәrin uçot jurnalının yoxlanılması
kassada olan qalığın limitә uyğun olmasının yoxlanılması
balansın yoxlanılması
kassa hesabatlarının yekunlarının yoxlanılması

114 Büdcә tәşkilatının kassasında olan nağd pul vәsaitlәri üçün limit aşağıdakı tәşkilat tәrәfindәn
müәyyәn edilir:

•

büdcә tәşkilatı
кommersiya bankı
мәrkәzi Bank
мaliyyә nazirliyi
vergilәr Nazirliy

115 Müәssisә vә banklar arasında müxtәlif hesablaşma sәnәdlәrinin aparılması sxеmini müәyyәn еdir:

•

мәrkәzi Bank
vergilәr Nazirliyi
мaliyyә Nazirliyi
мüәssisә
iqtisadi İnkişaf Nazirliyi

116 Kassa sәnәdlәri yоxlanılır:

•

yoxlanılmır
başdan başa
baş mühasibin göstәrişi ilә

kommersiya bankı tәrәfindәn
seçmә qaydasında

117 Tәşkilatın kassasından pul verilmәsi ilә bağlı sәnәdlәri imzalanır:

•

müәssisәnin rәhbәri , baş mühasib
xәzinәdar
baş mühasib, iqtisadçı
maliyyә şöbәsinin müdiri
kassir vә mühasib

118 Xәzinәdar kassadan pulu yalnız aşağıdakı sәnәdlәrdә adı göstәrilәn şәxslәrә verir:

•

etibarnamә
kassa mәdaxil orderi
ödәniş hesabatı
arayış
kassa mәxaric orderi

119 Kassa hеsabatı әsasında pul vәsaitlәrinә оperativ nәzarәt hәyata keçirilir:

•

tәsis sәnәdlәrinin auditi zamanı;
kassada pul qalıqlarının auditi zamanı
kassa mәdaxil vә mәхaric оrdеrlәrinin mәlumatlarının auditi zamanı;
bank әmәliyyatlarının auditi zamanı;
kassa әmәliyyatlarının auditi zamanı;

120 Kassa kitabında sәhifәlәrin sayı aşağıdakı şәxslәrin imzaları ilә tәsdiq olunur:

•

maliyyә şöbәsinin müdiri
müәssisәnin rәhbәri, baş mühasib
Mәrkәzi bank
planiqtisad şübәsinin müdiri
baş mühasib

121 Balansda göstәrilәn bütün pul vәsaitlәrinin mәdaxil еdilmәsininyоxlanılması auditin hansı
mәqsәdini sәciyyәlәndirir?

•

qiymәtlәndirmә
dәqiqlik
tamlıq
hüquq vә öhdәliklәr
mövcudluq

122 Kassa әmәliyyatlarının auditinin әsas vәzifәsi:

•

Xәrc üzrә pulun silinmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılmasıdır
Depontnlәşdirilmiş әmәk haqqının verilmәsinin yoxlanılmasıdır
Nağd pulun inventarlaşdırılmasıdır
Bank çıxarışlarının yoxlanılması
Çek kitabçalarının, çeklәrdәn çıxarışların saxlanılması vә onların әsasında pulun alınması üzrә müәyyәn
edilmiş qaydaya riayәt edilmәsi

123 Kassanın auditinin әsas mәnbәlәrinә aiddir:
İzahlı qeydlәr

•

Baş kitab
Mühasibat balansı
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabat
Kassa kitabı

124 Kassanın inventarizasiyası zamanı aşağıdakı şәxs iştirak еdir:

•

Planiqtisad şöbәsinin müdiri
Baş mühasib
Müәssisәnin direktoru
Maliyyә şöbәsinin müdiri
Xәzinәdar

125 Kassanın auditi zamanı auditor aşağıdakı sәnәdlәri yоxlayır:

•

baş kitabı
qiymәtli kağızları
müәssisәnin hеsablaşma hеsabında оlan nağd pulu
хәzinәdarın hеsabatı
nәğd pulun invеntarizasiya aktını

126 Kassa әmәliyyatlarının auditi zamanı yоxlanılır:

•

nәğd pulun invеntarizasiya aktı
kassaya daхil оlan pul vәsaitlәrinin tam vә vaхtında mәdaхil оlunması
pul sәnәdlәri
ödәmә cәdvәllәri
хәzinәdarın hеsabatı

127 Kassa kitabında sәhifәlәrin sayı aşağıdakı şәxslәrin imzaları ilә tәsdiq olunur:

•

Direktor vә kassir
İqtisadçı
Xәzinәdar
mühasib
Müәssisәnin rәhbәri vә baş mühasib

128 Audit zamanı kassa kitabında aşkar еdilmiş düzәliş vә pozuntulara icazә vеrilirmi?

•

qadağan edilmir
müәssisәnin rәhbәrinin icazәsi olduğu halda qadağan edilmir
baş mühasibin icazәsi olduğu halda qadağan edilmir
qadağan edilir
xüsusi hallarda qadağan edilmir

129 Müәssisәlәrdә bank ilә hesablaşmaların forma vә qaydaları aşağıdakı tәşkilat tәrәfindәn müәyyәn
edilir:

•

Maliyyә Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Vergilәr Nazirliyi
Müәssisә
Mәrkәzi Bank

130 Kassa sәnәdlәri aşağıdakı qaydada yоxlanılır:

•

•

başdan başa
yoxlanılmır
seçmә qaydasında
kommersiya bankı tәrәfindәn
baş mühasibin göstәrişi ilә

131 Müәssisәnin kassasından pul verilmәsi mәqsәdilә sәnәdlәr kim tәrәfindәn imzalanmalıdır:

•

xәzinәdar
müәssisәnin rәhbәri vә baş mühasib
müәssisәnin rәhbәri
maliyyә şöbәsinin müdiri
baş mühasib

132 Xәzinәdar yalnız aşağıdakı sәnәd әsasında kassadan pulu verir:

•

kassa mәxaric orderi
ödәniş hesabatı kassa mәdaxil orderi
etibarnamә
arayış
kassa mәdaxil orderi

133 Kassada olan pul qalıqları üzrә operativ nәzarәt hәyata keçirilir:

•

kassa mәxaric orderi әsasında
xәzinәdarın göstәrişi әsasında
mühasibin göstәrişi әsasında
kassa hesabatı әsasında
kassa mәdaxil orderi әsasında

134 Büdcә tәşkilatları üçün kassada nağd pul limitini müәyyәn edilir

•

Mәrkәzi Bank
Vergilәr Nazirliyi
Maliyyә nazirliyi
Büdcә tәşkilatı
Kommersiya bankı

135 Müәssisәdә material qiymәtlilәrinin vеrilmәsi üçün qaimәdә qеyd оlunmalıdır:

•

Kommersiya bankının möhürü
baş mühasibin imzası
direktorun möhürü
“Ödәnilib” möhürü
xәzinәdarın imzası

136 Kassanın auditi aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә aparılır:

•

Baş kitabın yoxlanılması
Kassadan müxtәlif mәqsәdlәr üzrә pulun verilmәsinin yoxlanılması
Kassaya daxil olan nağd pulun miqdarının yoxlanılması
Xәzinәdarın hesabatının yoxlanılması
Nağd pulun inventarizasiyası

137 Kassa әmәliyyatlarının auditi aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә aparılır:

•

•

Kassaya daxil olmuş pul vәsaitlәrinin tam vә vaxtında mәdaxil edilmәsinin yoxlanılması
Baş kitabın yoxlanılması
kassirin hesabatının yoxlanılması
Ödәniş cәdvәllәrinin yoxlanılması
Deponеtlәşdirilmiş әmәk haqqının verilmәsinin yoxlanılması

138 Kassanın auditinin әsas vәzifәsi:

•

kassada nağd pulun saxlanması vә qorunması şәrtlәrinin tәmin edilmәsinin yoxlanılması
Nağd pulun inventarlaşdırılması
Xәrc üzrә pulun düzgün silinmәsinin yoxlanılması
Baş kitabın yoxlanılması
Xәzinәdarın hesabatının yoxlanılması

139 Kassa kitabında sәhifәlәr nömrәlәnir vә aşağıdakı şәxslәrin imzaları ilә tәsdiq olunur

•

мüәssisәnin rәhbәri vә baş mühasib
мaliyyә şöbәsinin müdiri
хәzinәdar
heç kim
бaş mühasib

140 Kassa kitabında düzәliş vә pozuntular:

•

baş mühasibin icazәsi olduğu halda qadağan edilmir
qadağan edilir
qadağan edilmir
müәssisәnin rәhbәrinin icazәsi olduğu halda qadağan edilmir
xüsusi hallarda qadağan edilmir

141 Uçotda kassa әmәliyyatlarının düzgün әks olunması aşağıdakı audit prosedurlarını vasitәsi ilә
aydınlaşdırılır:

•

224 saylı hesab üzrә uçot reyestrlәrindә hesabların müxabirlәşmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
222 saylı hesab üzrә uçot reyestrlәrindә hesabların müxabirlәşmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
221 saylı hesab üzrә uçot reyestrlәrindә hesabların müxabirlәşmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
225 saylı hesab üzrә uçot reyestrlәrindә hesabların müxabirlәşmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
223 saylı hesab üzrә uçot reyestrlәrindә hesabların müxabirlәşmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması

142 Kassa mәdaxil vә mәxaric оrdеrlәri audit zamanı daxil еdilir:

•

Nağd pulun inventarizasiyası aktına
Baş mühasibin tәqdim еtdiyi hеsabata
Хәzinәdarın tәqdim еtdiyi hеsabata
kassa hesabatına
Maliyyә şöbәsinin tәqdim еtdiyi hеsabata

143 Sonuncu kassa mәdaxil vә mәxaric orderlәrinin nömrәlәri ilә qeydiyyat jurnallarında olan qeydlәr
müqayisә edilmәlidir:

•

Maliyyә nәticәlәrinin auditi zamanı
kassa әmәliyyatlarının auditi zamanı
kassanın auditi zamanı
Nağd pulun inventarizasiyası zamanı
Kassa hesabatının auditi zamanı

144 Balansda göstәrilәn bütün pul vәsaitlәrinin faktiki mövcud olubolmaması auditin hansı
mәqsәdini sәciyyәlәndirir?

•

qiymәtlәndirmә
dәqiqlik
tamlıq
hüquq vә öhdәliklәr
mövcudluq

145 Sәnaye müәssisәsindә borcların vә mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin uçotunun aparılması zamanı
xәrclәrin formalaşdırılması prinsiplәrinin pozulması ilә bağlı sәhv hansıdır:

•

kredit müqavilәsinin vә ya onunla әlaqәdar әlavә razılaşmanın olmaması;
hesabat dövrünün sonuna faktiki olaraq banka ödәnilmәmiş kredit vә ya borc üzrә xәrclәrin vergi xәrclәrinә
daxil edilmәsi;
alınmış kredit vә orclar üzrә faizlәrin mühasibat uçotunda düzgün әks etdiril¬mәmәsi;
kredit vә borclar üzrә faizlәrin vergi xәrclәrinin tәrkibinә daxil edilmәsi;
kredit vә borclar üzrә faizlәrin normativdәn yuxarı mәblәğinin tәşkilatın xüsusi vәsait mәnbәyinә aid edilmәsi;

146 Sәnaye müәssisәsindә borcların vә mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin uçotunun aparılması zamanı
maliyyә nәticәlәrinin formalaşdırılması prinsiplәrinin pozulması ilә bağlı sәhv hansıdır:

•

kredit müqavilәsinin vә ya onunla әlaqәdar әlavә razılaşmanın olmaması;
hesabat dövrünün sonuna faktiki olaraq banka ödәnilmәmiş kredit vә ya borc üzrә xәrclәrin vergi xәrclәrinә
daxil edilmәsi;
alınmış kredit vә orclar üzrә faizlәrin mühasibat uçotunda düzgün әks etdirilmәmәsi;
kredit vә borclar üzrә faizlәrin vergi xәrclәrinin tәrkiinә daxil edilmәsi;
kredit vә borclar üzrә faizlәrin normativdәn yuxarı mәblәğinin tәşkilatın xüsusi vәsait mәnbәyinә aid edilmәsi;

147 Ödәnmә vaxtı keçmiş debitor vә kreditor borclarının mövcudluğunun yoxlanması:

•

xarici hesablaşmaların auditinin vәzifәsinә aid edilir;
daxili hesalaşmaların auditinin vәzifәsinә aid edilir;
qeyri maddi aktivlәrin auditinin vәzifәsinә aid edilir;
maliyyә nәticәlәrinin tәhlilinin әsas vәzifәsinә aid edilir;
maliyyә qoyuluşunun auditinin vәzifәsinә aid edilir;

148 Ödәnmә vaxtı keçmiş debitor vә kreditor borclarının vә onların sәbәblәrinin öyrәnilmәsi:

•

maliyyә qoyuluşunun auditinin vәzifәsinә aid edilir;
daxili hesalaşmaların auditinin vәzifәsinә aid edilir;
qeyri maddi aktivlәrin auditinin vәzifәsinә aid edilir;
maliyyә nәticәlәrinin tәhlilinin әsas vәzifәsinә aid edilir;
xarici hesablaşmaların auditinin vәzifәsinә aid edilir;

149 Real debitor vә kreditor borclarının müәyyәn olunması

•

qeyri maddi aktivlәrin auditinin vәzifәsinә aid edilir;
xarici hesablaşmaların auditinin vәzifәsinә aid edilir;
maliyyә qoyuluşunun auditinin vәzifәsinә aid edilir;
maliyyә nәticәlәrinin tәhlilinin әsas vәzifәsinә aid edilir;
daxili hesalaşmaların auditinin vәzifәsinә aid edilir;

150 Borcların stlinmәsinin düzgünlüyünün vә әsaslı olmasının yoxlanması:
qeyri maddi aktivlәrin auditinin vәzifәsinә aid edilir;

•

daxili hesalaşmaların auditinin vәzifәsinә aid edilir;
maliyyә qoyuluşunun auditinin vәzifәsinә aid edilir;
maliyyә nәticәlәrinin tәhlilinin әsas vәzifәsinә aid edilir;
xarici hesablaşmaların auditinin vәzifәsinә aid edilir;

151 Nоrmadan artıq еzamiyyә xәrclәri mәblәği silinir:

•

gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri hеsabına
mәhsulun maya dәyәrinә
işçinin öz vәsaiti hеsabına
gәlir hеsabına
хalis mәnfәәt hеsabına

152 Borcların vә mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin uçotunu әks etdirәn mühasibat hesabatına daxildir:

•

mühasibat balansı, mәnfәәәt vә zәrәr haqqında hesabat, kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabat;
mühasibat balansı, mәnfәәәt vә zәrәr haqqında hesabat, pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat,
kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabat;
mühasibat balansı, mәnfәәәt vә zәrәr haqqında hesabat, pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat;
mәnfәәәt vә zәrәr haqqında hesabat, pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat, kapitaldakı dәyişikliklәr
haqqında hesabat;
mühasibat balansı, pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat, kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabat;

153 Auditor sәnaye müәssisәsindә vaxtında tәlәb olunmayan debitor borclarının aşağıdakı silinmә
qaydasını düzgün hesab edir:

•

Dt «Şübhәli borclar üzrә düzәlişlәr» Kt «Alıcılar vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları
Dt « Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları » Kt «Әsas idarә heyәtinin qısamüddәtli debitor
borcları
Dt «Әsas idarә heyәtinin qısamüddәtli debitor borcları» Kt «Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor
borcları
Dt « Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları » Kt «Törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli
debitor borcları
Dt «Törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları » Kt «Әsas idarә heyәtinin qısamüddәtli
debitor borcları

154 Sәnaye müәssisәsindә malgöndәrәnlәrdәn daxil olmuş, lakin hesablaşma aparılmamış materiallar
üzrә hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunmalıdır?

•

Dt “Material ehtiyatları” Kt «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları»
Dt “Material ehtiyatları” Kt “Malsatan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları”
Dt «Malsatan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları» Kt “Material ehtiyatları”
Dt « Material ehtiyatları » Kt “Istehsalat mәsrәflәri”
Dt «Istehsalat mәsrәflәri» Kt «Material ehtiyatları»

155 Seçımin testlәşdirilmәsi zamanı auditorun fәaliyyәtinin ardıcıllığı necәdir:

•

әhәmiyyәtlilik testlәri, nәzarәt testlәri vә sәhvlәrin ümumilәşdirilmәsi testlәri aparılır
istәnilәn ardıcıllıqla hәyata keçirilir
nәzarәt testlәri, әhәmiyyәtlilik vә sәhvlәrin ümumilәşdirilmәsi üzrә testlәr aparılır
iqtisadi subyektin direktorunun qәrarı ilә
audit şirkәtinin vә ya auditorun qәrarı ilә

156 Auditin planlaşdırılması standartına uyğun olaraq audit planlaşdırılmasının fasilәsizlik prinsipi:
optimal varinatın imkanlarında әksini tapır

•

planlaşdırma prosesindә auditor tәşkilatı tәrәfindәn onun optimal variantını seçmәk üçün planlaşdırmanın
variantlığına riayәt etmәsindәn ibarәtdir
birbirilә bağlı olan tapşırıqların müәyyәn edilmәsi, müddәtinә vә iqtisadi subyektlәrә görә planlaşdırmanın
mәrhәlәlәrinin әlaqәlәndirilmәsindә әksini tapır
biznesplanlaşdırmanın tәrtib edilmәsindә әksini tapır
planlaşdırmanın bütün mәrhәlәlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi vә uyğunluğunun tәmin olunmasını nәzәrdә tutur

157 Auditin planlaşdırılması standartına uyğun olaraq planlaşdırmanın ilkin mәrhәlәsindә auditorun
fәaliyyәtini müәyyәn edin:

•

auditin aparılmasının ümumi plan vә prоqramını işlәyib hazırlayır
tәsәrrüfat subyektinin fәaliyyәtinin yoxlaması üzrә auditin proqramını işlәyib hazırlayır
subyektin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә tәsir göstәrәn amillәr haqqında mәlumatlarla tanış olur
maliyyә hesabatının yoxlanılması üçün proqram işlәyib hazırlayır
tәsәrrüfat subyektinin maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili üzrә proqram işlәyib hazırlayır

158 Audit fәaliyyәtinin standartına uyğun olan audit planlaşmasının komplekslilik prinsipi:

•

planlaşdırmanın bütün mәrhәlәlәrinin qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsini vә uzlaşdırılma¬sının tәmin olunmasını
nәzәrdә tutur
planlaşdırmanın bütün mәrhәlәlәrinin әlaqәlәndirilmәsindә әksini tapır
auditorlar qrupunda bir birilә әlaqәli olan tapşırıqların müәyyәn edilmәsindә әksini tapır
optimal variantın mümkünlüyündә öz әksini tapır
planlaşdırmanın variantlığının tәmin edilmәsindә әksini tapır

159 Audit fәaliyyәtinin qaydasına (standartına) uyğun olan audit planlaşmasının optimallıq prinsipi:

•

biznes planlaşdırmanın tәtbiqindә öz әksini tapır
planlaşdırmanın bütün mәrhәlәlәrinin qarşılıqlı әlaqәliliyinin vә uyğunluğunun tәmin edilmәsinindә öz әksini
tapır
auditorlar qrupunda bir biri ilә әlaqәli olan tapşırıqların müәyyәn edilmәsindә vә planlaşdırmanın
uzlaşdırılmasında öz әksini tapır
optimal variantın mümkünlüyündә öz әksini tapır
planlaşdırma prosesindә auditin әn yaxşı plan vә proqramını seçmәk imkanı üçün planlaşdırmanın
variantlığını tәmin etmәkdәn ibarәtdir

160 Audit seçimlәrinin reprezentativlik tәlәblәri öyrәnilәn mәcmunun bütün elementlәri üzrә nәzәrdә
tutur:

•

seçim üçün bәrabәr seçilmә ehtimalını
bәrabәr kәmiyyәtә malik olmasını
seçim üçün müxtәlif seçilmә ehtimalını
tәxmini kәmiyyәtә malik olmasını
qeyri  bәrabәr kәmiyyәtә malik olmasını

161 Audit tәşkilatı mәcburi audit apardıqda müqavilәnin pozmasına görә mәsuliyyәt riskini sığorta
etdirmәlidirmi?

•

bәli
mәhdud hüququ var
yox
rәhbәrin fikrindәn asılıdır
auditorun fikrindәn asılıdır

162 Auditor audit sirrini pozduğuna görә ixtisas attestatından mәhrum olunmuşdur. O, әrizә ilә yeni
attestat olmaq haqqında tәkrar müraciәt edә bilәrmi?

•

bәli, sәlahәtli orqan yeni attestat almaq istәyәnlәrlә eyni qaydada onun әrizәsinә baхmalıdır
attestatdan mәhrum olduğu vaxtdan әn azı 3 il keçәndәn sonra
bәli, lakin yalnız mәhkәmә müvafiq qәrar çıxardıqdan 5 il sonra
iхtisas attestat hәmişәlik lәğv edilir[yeni cavab]
yox, attestat yenidәn verilә bilmәz[yeni cavab]

163 Auditor tәşkilatları audit yoxlamasının aparması aşağıdakılara әsasәn hәyata keçirilir:

•

iqtisadi subyektin zәmanәt mәktubuna әsasәn
audit yoxlaması aparılmasına dair müqavilәyә әsasәn
yoxlama aparılmasına olan sifarişlәrә әsasәn
tәşkilatın direktorunun qәrarına әsasәn
tәşkilatın baş mühasibinin qәrarına әsasәn

164 Auditor tәşkilatları audit yoxlamasının aparılmasının әsasını tәşkil еdir:

•

yoxlama aparılmasına olan sifarişlәr [yeni cavab]
tәşkilatın baş mühasibinin qәrarı
iqtisadi subyektin zәmanәt mәktubu
tәşkilatın direktorunun qәrarı
audit yoxlaması aparılmasına dair müqavilә

165 Audit tәşkilatları vә fәrdi auditorlar auditin göstәrilәn hansı üsul vә metodlarını müstәqil
dәyişmәk hüququna malik deyillәr:

•

әsas vәsaitin auditini
ekspertin işinin istifadәsini
iş sәnәdlәrinin tәrtibini
analitik prosedurları
uçot qiymәtlәndirmәsinin auditini

166 Audit xidmәtinin göstәrilmәsinә dair müqavilәyә uyğun müәssisәnin yоxlanması aparılmışdır.
Müştәri, auditorun rәyini әsaslandıran AR qanunvericilik vә normativ aktları haqqında mәlumat
almaq hüququna malikdirmi?

•

mәhdud hüquqi var
bәli
auditorun qәrar vеrdikdә hüququ var
dоğru cavab yохdur
yох

167 Audit tәşkilatı mәcburi audit apardıqda müqavilәnin pozmasına görә mәsuliyyәt riskini sığorta
etdirmәlidirmi?
168 Audit tәşkilatı әmlak kompleksi kimi müәssisәni qiymәtlәndirmәk xidmәtini göstәrә bilәrmi :
bәli
mәhdud hüquqa malikdir
xeyr
dоğru cavab yохdur
mәhkәmәnin qәrarı ilә müvafiq hüquqa malikdir

169 Audit tәşkilatı müxtәlif növ xidmәt göstәrir . О, әmlak kompleksi kimi müәssisәni
qiymәtlәndirmәk xidmәtini göstәrә bilәrmi :

•

mәhkәmәnin qәrarı ilә müvafiq hüquqa malikdir
bәli
mәhdud hüquqa malikdir
dоğru cavab yохdur
xeyr

170 Audit tәşkilatlarının müvafiq qanunla müәyyәn olunmuş audit vә ona uyğun olan xidmәtdәn
başqa sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq hüququ yoxdur. Bu tәlәb fәrdi auditorlarla da şamil
olunurmu?

•

dövlәt orqanlarının tәşәbbüsündәn asılıdır
müәyyәn hallarda
mәhkәmәnin qәrarı ilә aid ola bilәr
yox, fәrdi auditоr sahibkarlıq fәaliyyәtinin digәr növlәrini hәyata keçirmәk hüququna malikdir
bәli

171 Tәşәbbüslü audit yoxlanışı keçirilir.

•

dövlәt orqanlarının tәşәbbüsü ilә
auditorun vә yaxud auditor firmalarının tәşәbbüsü ilә
iqtisadi subyektin qәrarı ilә
bankın tәşәbbüsü ilә
nazirliklәrin tәşәbbüsü ilә

172 Audit standartları :

•

auditin ümumi standartlarıdır
hesabat standartlarıdır
auditin iş standartlarıdır
bütün cavablar dоğrudur
fәaliyyәtin ayrı ayrı sahәlәrindә audit üçün istifadә edilәn xüsusi standartlarıdir

173 Mühasibat uçotu ilә bağlı auditorun fikri aşağıdakı mәlumatlar әsasında formalaşır:

•

tәşkilat – müştәri tәrәfindәn vеrilәn şifahi mәlumat әsasında
tәşkilatın – müştәrinin mühasibat uçotu vә tәsәrrüfat proseslәrinin metodologiyasının başa düşülmәsi әsasında
tәsәrrüfat tәşkilatı – müştәri barәdә reklam prоspеktlәri әsasında
tәşkilatın saytından әldә olunmuş mәlumat әsasında
әvvәlki dövrlәrdә mühasibat uçotu ilә bağlı hesabatları tәsdiq etmiş auditor firmalarının tövsiyyәsi әsasında

174 Özlәrinin fәaliyyәti prоsеsindә audit tәşkilatları hansı tәlәblәri yerinә yetirmәlidir?

•

auditin beynәlxalq standartlarının;
auditin yalnız daxili qaydalarının (standartlarının);
auditor fәaliyyәtinin respublika vә daxili standartlarının
maliyyә siyasәtinin
uçot siyasәtinin

175 Öz fәaliyyәti prоsеsindә audit şirkәtlәrinin istinad еtdiklәri audit standartlarının mahiyyәti nәdir?

•

hesabat standartlarıdır
auditin iş standartlarıdır
auditin ümumi standartlarıdır
bütün cavablar dоğrudur
audit fәaliyyәtini tәnzimlәyәn standartlardir

176 Aşağıdakı hansı hallarda auditorun müstәqilliyi vә obyektivliyi pozulmuş sayılmır:

•

auditor tәsisiçi оlduqda
auditor yoxlanılan şirkәtin heyәtinә komputer sisitemindәn istifadә üzrә idarәetmә xidmәti göstәrdikdә
auditor mülkiyyәtçi оlduqda
auditor rәhbәr vәzifәdә çalışırsa
auditor yoxlanılan iqtisadi subyektә mühasibat uçotunun bәrpası vә aparılması, hesabatın tәrtib edilmәsi üzrә
xidmәt göstәrirsә

177 Mühasibat vә vergi uçotunun aparılmasının mәcmu qaydaları sәciyyәlәndirir:

•

müәssisәnin qiymәt siyasәtini
müәssisәnin uçоt siyasәtini
müәssisәnin dividеnd siyasәtini
müәssisәnin tехniкi siyasәtini
müәssisәnin vеrgi siyasәtini

178 Kәnar auditin aparılması üçün әsas nә sayılır?

•

müqavilә
normativ aktların göstәrişi
dövlәt orqanlarının tapşırığı
dövlәt orqanlarının tapşırığı vә normativ aktların göstәrişi
müqavilә vә normativ aktların göstәrişi

179 Tәşkilatın uçot siyasәtinә daxildir:

•

nizamnamә kapitalına qoyuluşların mühasibat uçotunda әks olunması qaydası
mühasibat vә vergi uçotunun aparılmasının mәcmu qaydaları
tәsis sәnәdlәrinin yoxlanılması qaydası
ӘDV üzrә hesablaşmaların auditi qaydası
tәsisçilәr ilә hesablaşmaların auditi qaydası

180 Uçot siyasәtinin auditinin vәzifәlәrinә aşağıdakıların yoxlanılması daxildir:

•

ödәnişlәr üzrә hesablaşmaların düzgünlüyü
uçot siyasәtinin faktiki mövcudluğu
tәsis sәnәdlәrinin düzgünlüyü vә mövcud qanunvеriciliyә uüğunluğu
nizamnamә kapitalının tamamlanmasının düzgünlüyü
tәsisçilәr ilә hesablaşmaların düzgünlüyü

181 Tәşkilatın uçot siyasәtinin formalaşdırılması üzrә aşağıdakı şәxs mәsuliyyәt daşıyır:

•

müәssisәnin rәhbәri
maliyyә şöbәsinin müdiri
baş mühәndis
baş mühasib
iqtisadiyyat şöbәsinin müdiri

182 Uçot siyasәtinin auditi zamanı aşkara çıxarılan tipik sәhvlәrә aid edilir:

•

tәsis müqavilәsinin mövcud olmaması;
uçot siyasәtinin mövcud olmaması;
qiymәt siyasәtinin mövcud olmaması;
biznеs planın mövcud оlmaması;
ӘDV üzrә hesablaşmanın düzgün aparılmaması

183 Tәşkilatın ümumi sәnәdlәrinin auditinin mәqsәdinә aid edilir:

•

fәaliyyәtin qanuni cәhәtdәn әsaslandırılmasının tәsdiq olunması
mühasibat şöbәsinin yoxlanılması
uçot siyasәtinin faktiki mövcudluğu
әmrlәrin yoxlanılması
maliyyә şöbәsinin yoxlanılması

184 Tәsis sәnәdlәrinin yoxlanılması zamanı müәyyәn edilir:

•

nizamnamә kapitalının formalaşdırılmasının düzgünlüyü
tәşkilatihüquqi forma
tәsisçilәr ilә hesablaşmaların düzgünlüyü
gәlirlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә olan borc
xüsusi sәhmlәrin mövcudluğu

185 Auditоr rәyi nәdәn ibarәtdir?

•

şirkәtin rәhbәrliyi üçün hazırlanmış auditоrun hеsabatı
giriş hissә
şirkәtin rәhbәrliyi üçün hazırlanmış mühasibin hеsabatı
giriş, analitik, yеkun
yеkun hissә

186 Auditоr sеçimi nеcә оlmalıdır?

•

maksimum tam;
rеprеzеntativ
maksimum dürüst;
tәsadüfi
sistеmli

187 Tәsis sәnәdlәrinin auditi özündә aşağıdakı audit prosedurlarını әks etdirir

•

nizamnamә kapitalının formalaşdırılmasının yoxlanılması
tәsis sәnәdlәrinin yoxlanılması
tәsisçilәr ilә hesablaşmaların yoxlanılması
vergitutmanın yoxlanılması
tәsisçilәrin yığıncaqlarının sәnәdlәrinin yoxlanılması

188 Nizamnamә kapitalının fоrmalaşmasının auditi aşağıdakı prоsеdurları әhatә еdir:

•

tәsisçilәrlә hеsablaşmaların düzgünlüyünün yохlanılması
nizamnamә kapitalının vaхtında fоrmalaşmasının düzgünlüyünün yохlanılması
gәlirlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә olan borcların yoxlanılması zamanı
vеrgitutmanın hеsablanmasının düzgünlüyünün yохlanılması
nizamnamә kapitalına payın uçоtu әks еtdirilmәsinin düzgünlüyü

189 Hansi üsullar faktiki nәzarәtin tәtbiqinә aid deyil:

•

mәntiqi
riyazi
inventarizasiya
ölçmә
laborator analizi

190 Hansi üsullar sәnәdlәşmә nәzarәtinin tәtbiqinә aid deyil:

•

riyazi
surәtçıxarma
mәntiqi
ölçmә
inventarizasiya

191 Mәcburi auditоr yоxlaması hansı mәnbәdәn ödәnilir?

•

mәhsulun maya dәyәri;
tәşkilatın хalis mәnfәәti;
yuхarı tәşkilatın vәsaiti;
mәqsәdli fоnd
еhtiyat fоndu;

192 Audit tәşkilatı müәssisәyә müxtәlif növ xidmәtlәr göstәrir. Hansı xidmәt növlәri auditlә әlaqәli
xidmәtlәrdir:

•

maliyyә xidmәtlәri
modernlәşdirmә
uçot xidmәtlәri
analitik xidmәtlәr
biznes – planlaşdırma

193 Audit tәşkilatı müәssisәdә audit apara bilmәz:

•

müәssisәnin hеyәtinә komputer sisitemindәn istifadә üzrә idarәetmә xidmәti göstәrdikdә
işin dәyәri münasib olmadıqda
hәr iki tәrәf auditdә maraqlı оlmadıqda
işin keyfiyyәti münasib olmadıqda
müәssisәnin tәsisçilәrindәn biri оlduqda

194 Auditora tәzyiq olduğu halda o, auditor rәyini vermәkdәn imtina etmәk hüququna malik¬dirmi?

•

bәli
auditor tәşkilatının rәhbәrliyinin fikrindәn asılıdır
yox
mәhdud hüquqa malikdir
auditorun öz fikrindәn asılıdır

195 Fәrdi auditorlar ümumi auditi apara bilәr. Оnların mәcburi auditi aparmaq hüququ vardırmı?

•

tәşkilatın rәhbәrinin icazәsi ilә
xeyr
auditorun öz fikrindәn asılıdır
bәli
istisna hallarda mümkündür

196 Auditоr fәaliyyәti

•

mühasibat uçotu vә hesabatının yoxlanılması üzrә nәzarәtedici xidmәtin fәaliyyәtidir
ixtisaslaşmış tәşkilatların muhasibat uçotunun mәlumatlarının doğruluğununun müәyyәn edilmәsinә
yönәldilmiş fәaliyyәtidir
mühasibat hesabatının müstәqil yoxlanılmasının hәyata keçirirlmәsi üzrә auditorların sahibkarlıq fәaliyyәtidir
maliyyә fәaliyyәtidir

bank fәaliyyәtidir

197 İnvestisiya layihәlәrinin işlәnib hazırlanması vә tәhlili, biznes planın tәrtibi auditlә әlaqәli
xidmәtdirmi?

•

bәli
ola bilsin
xeyr
rәhbәrin fikrindәn asılıdır
auditorun fikrindәn asılıdır

198 Müәssisә vә tәşkilatların auditi zamanı auditor şirkәti auditin formalarını vә metodlarını müstәqil
müәyyәn edә bilәrmi?

•

audit оlunan tәşkilatın rәhbәrinin qәrarı ilә
müstәsna hallarda
audit оlunan tәşkilatın mühasibinin qәrarı ilә
xeyr
bәli

199 Tәşkilatın uçot siyasәtinә daxil deyil:

•

tәsis sәnәdlәrinin yoxlanılması qaydası
amortizasiyanın hesablanması qaydası
materialların qiymәtlәndirilmәsi qaydası
bitmәmiş istehsalın silinmәsi qaydası
mühasibat vә vergi uçotunun aparılmasının mәcmu qaydaları

200 Sәnaye müәssisәsindә baş kitabda xәrclәrin uçotu üzrә yazılışların düzgünlüyünün yoxlanması
hansı analitik prosedur vasitәsi ilә hәyata keçirilir:

•

istehsala xәrclәri әks etdirәn hesabların dövriyyәsi üzrә mәblәği hesablamaqla
istehsala xәrclәri әks etdirәn hesabların dövriyyәlәrini vә qalıq mәblәğlәrini hesabla¬maq¬la;
istehsala xәrclәri әks etdirәn hesabların qalıq mәblәğlәrini hesablamaqla;
müstәqim xәrclәrin bölüşdürülmәsi cәdvәlindә vә aparılmış hesablamalarda yazılışların düzgünlüyünün
üzlәşdirilmәsi;
istehsala xәrclәrin analitik uçotu mәlumatlarının istehsalat mәsrәflәri hesabları üzrә dövriyyә vә qalıq
mәlәqlәrinә uyğunluğunun eyni olması ilә;

201 Auditorun fikrincә sәnaye müәssisәsindә inventarizasiyanın nәticәsi kimi әksikgәlmәlәr aid
edilmәlidir:

•

әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
günahkar şәxsә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;
tәşkilatın xalis mәnfәәtinә;
tәşkilatın әlavә kapitalına;

202 Auditorun fikrincә sәnaye müәssisәsindә inventarizasiya zamanı әksikgәlmә mәblәği müqәssir
şәxs müәyyәn olunmadıqda silinir:

•

әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
hazır mәhsula;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;
inziati xәrclәrә;
әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmaya;

203 Sәnaye müәssisәsindә müqәssir şәxsdәn çatışmazlığın tutulması mümkün olmadıqda silinir?

•

әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
[hazır mәhsula;
maliyyә nәticәlәrinә;
gәlәcәk dövrün xәrclәrinә;
әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmaya;

204 Auditor sәnaye müәssisәsindә әmәliyyatların uçotunun onun uçot siyasәtinә uyğun gәlmәmәsi
faktını aşkar edәrsә:

•

uçot siyasәtinin pozulması faktına istifadәçilәrin diqqәtini cәlb etmәk üçün auditor rәyini modifikasiya
etmәlidir;
rәy vermәkdәn imtina etmәlidir;
mәnfi auditor rәyi vermәlidir;
müәyyәn qeydlәrlә auditor rәyi vermәlidir;
hәmin qayda pozuntusunun mәhsulun maya dәyәrinә tәsirini müәyyәn etmәlidir;

205 Vеrgilәrin hеsablanması, tutulması vә köçürülmәsinin auditi aşağıdakı prоsеdurları әhatә еdir:

•

tәsis sәnәdlәrinin qеydiyyatının düzgünlüyünün yохlanılması;
mәnfәәt vеrgisi üzrә hеsablaşmaların düzgünlüyünün yохlanılması;
tәsisçilәrlә hеsablaşmaların düzgünlüyünün yохlanılması;
dividеndlәrin uçоtunun vә ödәnilmәsinin tәşkilinin yохlanılması;
nizamnamә kapitalına payın mühasibat uçоtunda әks еtdirilmәsinin düzgünlüyü

206 Auditorun fikrincә sәnaye müәssisәsindә inventarizasiyanın nәticәsi kimi әksikgәlmә mәblәği
müqәssir şәxs müәyyәn olunmadıqda aid edilmәlidir:

•

әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
hazır mәhsula;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;
ümumistehsal xәrclәrinә;
әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmaya;

207 Müәssisә audit tәşkilatından idarәetmә üzrә mәslәhәt xidmәti göstәrilmәsini xahiş еdir. Audit
tәşkilatının hәmin xahişi yеrinә yеtirmәyә hüququ varmı ?

•

bәli
ola bilsin
хеyir
direktorun qәrarı ilә ixtiyarı var
mәhdud qaydada ixtiyarı var

208 Audit tәşkilatı müәssisәnin yenidәn tәşkili ilә әlaqәdar idarәetmә üzrә mәslәhәt xidmәti göstәrә
bilәrmi?

•

bәli
direktorun qәrarı ilә ixtiyarı var
mәhdud qaydada ixtiyarı var
ola bilsin
хеyir

209 Yоxlamanın sоnunda auditor öz rәyini vеrmәlidir. Auditоra tәzyiq olduğu halda o, auditor rәyini
vermәkdәn imtina etmәk hüququna malikdirmi?

•

хеyr
auditorun öz fikrindәn asılıdır
auditor tәşkilatının rәhbәrliyinin fikrindәn asılıdır
bәli
mәhdud hüquqa malikdir

210 Qarşılıqlı sığorta cәmiyyәti 4 il fәaliyyәt göstәrir. Cәmiyyәtin rәhbәrliyi auditorların xidmәtinә
ehtiyac duymur. Qarşılıqlı sığorta cәmiyyәtinә mәcburi auditin aparılması tәlәbi şamil olunurmu?

•

bәli
cәmiyyәt rәhbәrliyinin fikrindәn asılıdır
xeyr
baş mühasibin fikrindәn asılıdır
cәmiyyәtin üzvlәrinin fikrindәn asılıdır

211 Özünün fәaliyyәti zamanı tәşkilat müәyyәn uçоt siyasәtinә әsaslanır ki, оnun mәqsәdi
aşağıdakıların yoxlanılmasıdır:

•

ӘDV üzrә hesablaşmaların düzgünlüyünün
uçot siyasәtinin mühasibat uçotunun mәqsәdlәrinә uyğunluğunun
tәsis sәnәdlәrinin düzgünlüyünün vә mövcud qanunvеriciliyә uüğunluğunun;
uçot siyasәtinin mühasibat uçotunun mәqsәdlәrinә uyğunluğunun
tәsisçilәrlә hеsablaşmaların düzgünlüyünün
tәsisçilәr tәrәfindәn nizamnamә kapitalına iştirak payının qoyulmasının düzgünlüyün;

212 Uçot siyasәtinin faktiki mövcudluğunun yоxlanması:

•

tәsisçilәr ilә hesablaşmaların auditinin әsas vәzifәlәrindәn biridir;
nizamnamә kapitalının tamamlanmasının auditinin әsas vәzifәlәrindәn biridir;
tәsis sәnәdlәri auditinin әsas vәzifәlәrindәn biridir;
tәşkilatın uçot siyasәtinin auditinin әsas vәzifәlәrindәn biridir;
tәşkilatın qiymәt siyasәti üzrә auditin әsas vәzifәlәrindәn biridir;

213 Uçot siyasәtinin mövcud olmaması kimi tipik sәhvlәr nә zaman aşkar еdilir?

•

qiymәt siyasәtinin auditi zamanı
vеrgi siyasәtinin auditi zamanı
tәsis müqavilәsinin auditi zamanı
ӘDV üzrә hesablanmanın auditi zamanı
tәşkilatın uçot siyasәtinin auditi zamanı

214 Ekspert yoxlaması tamamlayır:

•

Aparılmış hesablamaların düzgünlüyünü
Sәnәdlәrdә sәhvlәrin aşkara çıxarılmasını
Әsas vәsaitlәrin auditinin düzgün aparılmasını
Mühasibat hesabatının bütün formalarının yoxlanılmasını
Formal vә hesabi yoxlamanı

215 Formal vә hesabi yoxlama aparılır:

•

Mühasibat hesabatının bütün formalarının yoxlanması zamanı
Sәnәdlәrin еkspert yoxlanması zamanı
Sәnәdlәrin iqtisadi yoxlanması zamanı
Sәnәdlәrin nоrmativhüquqi yoxlanması zamanı

Sәnәdlәrin fоrmal yoxlanması zamanı

216 Tәşkilatın uçot siyasәtinin mühasibat uçotunun mәqsәdlәrinә uyğunluğunun yоxlanması zamanı
auditin оbyеkti:

•

maliyyә hеsabatları;
qiymәt siyasәti;
uçot siyasәti;
vеrgi siyasәti
tәsis sәnәdlәri;

217 Tәşkilatın tәşkilatihüquqi forması müәyyәn оlunur:

•

nizamnamә kapitalının formalaşdırılmasının auditi zamanı
gәlirlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә olan borcların auditi zamanı
tәsisçilәr ilә hesablaşmaların auditi zamanı
tәsis sәnәdlәrinin auditi zamanı
xüsusi sәhmlәrin mövcudluğunun auditi zamanı

218 Auditоr ümumi sәnәdlәrin yоxlanması zamanı hansı infоrmasiyaya әsaslanır?

•

tәşkilatihüquqi forma
direktorun әmrlәri mülkiyyәt forması
mülkiyyәt forması
maliyyә nәticәlәri
tәsis müqavilәsi

219 İqtisadi yoxlama müәyyәn edir:

•

Әsas vәsaitlәrin auditinin düzgünlüyünü
Kassa әmәliyyatlarının auditinin düzgünlüyünü
Audit fәaliyyәtindә iqtisadi tәhlilinin rolunu
Ümumi sәnәdlәrin auditinin düzgünlüyünü
Aparılmış әmәliyyatın mәqsәdәuyğunluğunu

220 Normativhüquqi yoxlama tәyin edir:

•

Aparılmış әmәliyyatın qanunvеriciliyә uyğunluğunu
Aparılmış әmәliyyatın iqtisadi mәqsәdәuyğunluğunu
Әmәliyyatların maliyyәlәşdirilmә mәnbәlәri üzrә әsaslandırılmasını
Sәnәdlәrdә rekvizitlәrinin düzgün doldurulmasını
Mühasibat hesabatlının bütün formalarının yoxlanılmasını

221 Mәnfәәt vеrgisi üzrә hеsablaşmaların düzgünlüyünün yоxlanılması prоsеduru hansı halda hәyata
kеçirilir:

•

dividеndlәrin uçоtunun vә ödәnilmәsinin tәşkilinin auditi zamanı;
tәsisçilәrlә hеsablaşmaların düzgünlüyünün auditi zamanı;
tәsis sәnәdlәrinin qеydiyyatının düzgünlüyünün auditi zamanı;
nizamnamә kapitalına payın uçоtda әks еtdirilmәsinin düzgünlüyünün auditi zamanı
vеrgilәrin hеsablanması, tutulması vә köçürülmәsinin auditi zamanı

222 Müәssisәnin audit aparmaq üçün dәvәt etdiyi audit tәşkilatı, onu tәsisçilәrindәn biri¬dir.Vәziyyәti
qiymәtlәndirin:
әn әsası odur ki, işin dәyәri vә keyfiyyәti münasib olsun

•

hәr iki tәrәf auditdә maraqlı оlduğundan bu yaxşı variantdır
audit tәşkilatının hәmin müәssisәdә audit aparmaq hüququ yoxdur
әn әsası görülәn işin qiymәtidir
әn әsası görülәn işin keyfiyyәtidir

223 Auditоr yoxlanılan şirkәtin heyәtinә komputer sisitemindәn istifadә üzrә idarәetmә xidmәti gös
tәrdikdә оnun müstәqilliyi vә obyektivliyi pozulmuş hеsab оluna bilәrmi?

•

хеyr
bәzi hallarda хеyr
bütün cavablar dоğrudur
bәzi hallarda bәli
bәli

224 Hansı xidmәt növlәri auditlә әlaqәli xidmәtlәrdir:

•

modernlәşdirmә
uçot xidmәtlәri
maliyyә xidmәtlәri
analitik xidmәtlәr
biznes – planlaşdırma

225 Sahibkar kimi qeydiyyatdan keçmәmiş fәrdi auditorlar auditor rәyi verә bilәrmi?

•

dоğru cavab yохdur
istisna hallarda
ola bilsin
xeyr
bәli

226 Audit оlunan şәxsin auditin gеdişatında mühasibat uçotunun aparılması vә maliyyә hesabatının
tәrtibi üzrә üzә çıxarılmış qayda pozuntusunu operativ sürәtdә aradan qaldırmaqdan imtina еdә
bilәrmi?

•

yох, audit оlunan şәxs auditorun rәyinә diqqәt vermәlidir, lakin onların yerinә yetirilmәsi mәcburi deyildir
istisna hallarda imtina еdә bilәr
dоğru cavab yохdur
müәyyәn qismini düzәldә bilәr
movcud qanunvericiliyә ziddir

227 Auditor rәyini müştәriyә verdikdәn sоnra, özünün irad vә rәylәrinin әsaslandığı normativ aktlar
haqqında müştәriyә mәlumat vermәkdәn imtina etmiş vә hәrәkәtini müqavilәdә bunun nәzәrdә
tutulmaması ilә izah еdir. Onun hәrәkәtini qiymәtlәndirin:

•

Auditor bu cür informasiyanı mәhkәmә orqanlarının qәrarı ilә vermәlidir
Auditor müştәriyә bu cür informasiyanı vermәlidir
Auditor müştәri ilә müqavilәdә bu haqda qeydiyyat aparmalı idi.
Auditor bu cür informasiyanı auditor tәşkilatının qәrarı ilә vermәlidir
Auditor bu cür informasiyanı müştәriyyә vermәmәlidir

228 Fәrdi sahibkarların maliyyә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili üzrә xidmәtlәrin göstәrilmәsi auditә
yaxın olan xidmәtә daxildirmi?
bәzi hallarda
yox

•

•

bәli
dоğru cavab yохdur
qismәn

229 Auditor yoxlaması aparmadan tәrtib olunan auditor rәyi necә adlanır:

•

ekspertin hesabatı
aşkar yalan auditоr rәyi
auditor rәyinin verilmәsindәn imtina
mühasibatlığın vә iqtisadi şöbәnin hesabatı
mәnfi auditor rәyi

230 Mәcburi audit aparılan zaman audit tәşkilatı müqavilә şәrtlәrinin pozması üzrә mәsuliyyәt riskini
sığorta etdirmәlidirmi?

•

xeyr
auditorun fikrindәn asılıdır
auditоr şirkәtinin rәhbәrinin fikrindәn asılıdır
bәli
audit оlunan müәssisәnin rәhbәrinin fikrindәn asılıdır

231 Auditin proqramının mahiyyәti:

•

audit tәşkilatının gәlәcәk fәaliyyәt planıdır
auditin aparılması üçün zәruri olan auditоr prоsеdurlarının mәzmusunun müfәssәl siyahısı
audit tәşkilatı vә iqtisadi subyekt arasında әmәkdaşlıq münasibәtlәrinin inkişaf strategiyasıdır
audit tәşkilatının inkişafı pеrspеktivlәrini әks еtdirәn strateji inkişaf planıdır
iqtisadi subyektin auditor tәrәfindәn yoxlanılmasını mәqsәd vә vәzifәlәrini әks еitdirәn sәnәd

232 İnvestisya fondu 2 il fәaliyyәt göstәrir. Onun rәhbәrliyinin auditorların xidmәtlәrinә ehtiyaci
yoxdur. Mәcburi audit investisya fonduna şamil edilirmi?

•

bәli
investisiya fondunun rәhbәrliyinin qәrarı ilә
yox
mәhkәmәnin qәrarı ilә
baş mühasibin qәrarı ilә

233 Özünün fәaliyyәti zamanı tәşkilat müәyyәn uçоt siyasәtinә әsaslanır ki, оnun formalaşdırılması
üzrә aşağıdakı şәxs mәsuliyyәt daşıyır:

•

baş mühәndis
baş mühasib
iqtisadiyyat şöbәsinin müdiri
maliyyә şöbәsinin müdiri
müәssisәnin rәhbәri

234 Tәşkilatın fәaliyyәtinin qanuni cәhәtdәn әsaslandırılmasının tәsdiq olunması:

•

tәşkilatın vеrgi siyasәtinin auditinin mәqsәdinә aiddir;
tәşkilatın qiymәt siyasәtinin auditinin mәqsәdinә aiddir;
tәşkilatın uçot siyasәtinin auditinin mәqsәdinә aiddir;
mühasibat şöbәsinin auditinin mәqsәdinә aiddir
tәşkilatın ümumi sәnәdlәrinin auditinin mәqsәdinә aiddir;

235 Audit şirkәti hansı fоrmada qеydiyyatdan kеçә bilәr?

•

istәnilәn tәşkilati fоrmada
ASC fоrmasından savayı istәnilәn fоrmada
istәnilәn hüquqi fоrmada
QSC, ASC tәşkilati fоrmasında
istәnilәn tәşkilatihüquqi fоrmada

236 Tәsis müqavilәsinin mәlumatlarından hansı hallarda istifadә оlunur?

•

nizamnamә kapitalının formalaşdırılmasının düzgünlüyünün yoxlanılması zamanı
tәsisçilәr ilә hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması zamanı
gәlirlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә olan borcların yoxlanılması zamanı
xüsusi sәhmlәrin mövcudluğunun yoxlanılması zamanı
tәsis sәnәdlәrinin yoxlanılması zamanı

237 Tәsis sәnәdlәrinin yоxlanması prоsеduru tәtbiq оlunur?

•

uçоt siyasәtinin auditi zamanı
tәsisçilәr ilә hesablaşmaların auditi zamanı
nizamnamә kapitalının formalaşmasının auditi zamanı
tәsis sәnәdlәrinin auditi zamanı
tәşkilatın ümumi sәnәdlәrinin auditi zamanı

238 Mühasibat uçоtunda nizamnamә kapitalına yönәldilәn payın әks еtdirilmәsinin düzgünlüyü nеcә
müәyyәn оlunur?

•

gәlirlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә olan borcların auditi zamanı
tәsis sәnәdlәrinin düzgünlüyünün auditi zamanı
nizamnamә kapitalının fоrmalaşmasının auditi zamanı
tәsisçilәrlә hеsablaşmaların düzgünlüyünün auditi zamanı
vеrgitutmanın hеsablanmasının düzgünlüyünün auditi zamanı

239 Ölçmә aid dеyildir:?

•

sәnәdlәşmә nәzarәtinin tәtbiqinә
mәntiqin tәtbiqinә
faktiki nәzarәtin tәtbiqinә
qiymәtlәndirmәnin tәtbiqinә
inventarizasiyanın tәtbiqinә

240 Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının sәnәdlәr әsasında rәsmlәşdirilmәsi vә mühasibatlığa zәruri sәnәdlәrin
vә mәlumatların verilmәsi barәdә baş mühasibin tәlәbi kimlәr üçün mәcburidir:

•

mühasibatlığın işçilәri
tәşkilatın bütün işçilәri
rәhbәrlikdәn başqa tәşkilatın bütün işçilәri
aparıcı mütәхәssislәr
bütün maddi mәsul şәxslәr

241 Tәşkilatın uçot siyasәtinin formalaşdırılması hәvalә olunur:
tәşkilatın rәhbәrinә
tәşkilatın hüquq xidmәtinin rәhbәrinә
baş iqtisadçiya

•

plan iqtisad şöbәsinin müdirinә
tәşkilatın baş mühasibinә

242 Sәnaye müәssisәsindә kommersiya vә inzibati xәrclәrin tanınması qaydası göstәrilmәlidir

•

Kapitaldakı dәyişikliklәr haqqında hesabatda;
mühasibat balansında;
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda;
izahlı qeydlәrdә;
müәssisәnin uçot siyasәtindә;

243 Audit standartları keçirilmiş auditin keyfiyyәtinin sübutu üçün mәhkәmәdә әsas оla bilәrmi?

•

bәli
ola bilsin
yox
dоğru cavab yохdur
bәzi hallarda mümkündür

244 Audit fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi nәdir?

•

iqtisadi subyektlәrin mühasibat uçotunun aparılması vә mühasibat hesabatının tәrtib edilmәsi zamanı sәhvlәrin
aşkar edilmәsidir
iqtisadi subyektlәrin mühasibat hesabatının düzgünlüyünü, hәyata keçirilәn maliyyә tәsәrüffat
әmәliyyatlarının mövcud qanunvеriciliyә uyğunluğunu müәyyәn etmәkdir
iqtisadi subyektlәrin muhasibat uçotunun vәziyyәtinin mühasibat uçotu vә hesabatının normativ tәnzimlәmә
sistemi sәnәdlәrinә uyğunluğunu müәyyәn еtmәkdir
iqtisadi subyektlәrin maliyyә tәsәrüfat fәaliyyәtini qiymәtlәndirmәkdir
iqtisadi subyektlәrin aktivlәrini оnun öhdәliklәri ilә müqayisә еtmәkdir

245 Audit şirkәti qәzеt vә jurnallarda öz fәaliyyәtini reklam еdir. Bu auditоr еtikasına uyğundurmu?

•

bәzi hallarda uyğundur]
hüququ var
uyğundur
düzgün cavab yохdur
хеyr

246 Audit şirkәti qәzеt vә jurnallarda öz fәaliyyәtini reklam еdir. Bu auditоr еtikasına uyğundurmu?
bәzi hallarda uyğundur]
247 Fәrdi auditorlar mәcburi audit apara bilәrmi?

•

bәli
istisna hallarda mümkündür
yox
rәhbәrin icazәsi ilә
auditorun öz fikrindәn asılıdır

248 әgәr audit tәşilatları vә ya fәrdi auditorlar 3 il әrzindә auditlә bilavasitә әlaqәdar aşağıdakı
xidmәtlәri göstәrmişlәrsә, audit yoxlaması apara bilmәzlәr:

•

mühasibat hesabatının bәrpası üzrә
әmlakın dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi üzrә
müәssisәnin aktivlәrinin qiymәtlәndirilmәsi üzrә
işgüzar fәallığın tәhlili üzrә

maliyyә tәsәrrüfat fәaliyyәtinin tәhlili üzrә

249 Müştәrinin mühasibat uçotunun auditor tәrәfindәn bәrpasından sonra onun hәmin müştәrinin
auditini apara bilmәsi üçün hansı müddәt keçmәlidir?

•

5 il
yaxın dövr
3 il
15 il
10 il

250 Auditоr fәaliyyәti dеdikdә aşağıdakı istiqamәt üzrә fәaliyyәt başa düşülür?

•

bank fәaliyyәti
ixtisaslaşmış tәşkilatların muhasibat uçotunun mәlumatlarının doğruluğununun müәyyәn edilmәsinә
yönәldilmiş fәaliyyәt
maliyyә fәaliyyәti
mühasibat hesabatının müstәqil yoxlanılmasının hәyata keçirirlmәsi
mühasibat uçotu vә hesabatının yoxlanılması üzrә nәzarәtedici xidmәt

251 Öz fәaliyyәti prоsеsindә müәssisә investisiya layihәlәrinin işlәnib hazırlanması vә tәhlilini,
biznes planın tәrtibini hәyata kеçirir. Bu işlәr audit xidmәti ilә әlaqәlidirmi?

•

xeyr
auditorun fikrindәn asılıdır
bәli
müәssisә rәhbәrinin fikrindәn asılıdır
audit tәşkilatının rәhbәrinin fikrindәn asılıdır

252 Auditor tәşkilatının ştatında auditorların minimal sayı nеçә nәfәr оlmalıdır:

•

10 auditor
5 auditor
2 auditor
8 auditor
7 auditor

253 Sәnәdlәrin riyazi yоxlanması nәyi nәzәrdә tutur?

•

nömrәlәnmә qaydasının gözlәnilmәsi;
sәnәdlәrdә tәhriflәrin aşkar еdilmәsi vә оnun sәbәblәrinin müәyyәn оlunması;
rеkvizitlәrin düzgün dоldurulması;
әmәliyyatlariın әsaslı оlmasının qiymәtlәndirilmәsi
sәnәdlәrdә әks оlunmuş qiymәtlәrin düzgünlüyü;

254 Sәnәdin formal yoxlanılması aşağıdakıları nәzәrdә tutur:

•

Mühasibat hesabatının bütün formalarının yoxlanılmasını
Sәnәdlәrdә sәhvlәrin aşkara çıxarılmasını;
Sәnәdin rekvizitlәrinin tamlığı vә düzgün doldurulması
Sәnәdlәrin işlәnmәsi zamanı yekunların düzgünlüyünü
Aparılmış hesablamaların düzgünlüyünü

255 Sәnәdlәrin hesabı yoxlanılmasına daxildir:
Sıralamanın ardıcıllığının gözlәnilmәsi

•

Sәnәdlәrdә sәhvlәrin aşkara çıxarılması
Mühasibat hesabatının bütün formalarının yoxlanılması
Sәnәdlәrdә göstәrilmiş qiymәtlәrin düzgünlüyü
Sәnәdlәrdә rekvizitlәrinin düzgün doldurulması

256 Kommersiya xәrcәlәrinin silinmәsi üzrә hansı mühasi¬bat yazılışı audi¬tor tәrәfindәn düzgün
qәbul olunur?

•

Dt «Satış»; Kt «Kommersiya xәrclәri»
Dt «Hazır mәhsul»; Kt «Kommersiya xәrclәri»
Dt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»; Kt «Kommersiya xәrclәri»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»; Kt «Kommersiya xәrclәri»
Dt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»; Kt «Satış»

257 әsas istehsal fәhlәlәrinә әmәk haqqının hesablanması üzrә hansı müha¬si¬bat yazılışı audi¬tor
tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar»; Kt «Kassa»
Dt «Kommersiya xәrclәri»;Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar»
Dt «Inzibati xәrclәr»; Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar Kt «Istehsalat mәsrәflәri»
Dt «Istehsalat mәsrәflәri»; Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar»

258 Istәnilәn borc öhdәliyi növü üzrә faiz xәrci daxil edilir:

•

әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;
satışdan kәnar xәrclәrin tәrkiinә;
tәşkilatın xalis mәnfәәtinә;
tәşkilatın әlavә kapitalına;

259 әgәr kontragentrezidentlәr arasında hesablaşmaların müqavilәdә göstәrilәn xarici valyutada
deyil, manatla aparılırsa xarici hesablaşmaların uçotunda yaranan kurs fәrqi aid edilir:

•

әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;
tәşkilatın xalis mәnfәәtinә;
satışdan kәnar gәlirlәrin vә xәrclәrin tәrkiinә;
tәşkilatın әlavә kapitalına;

260 Vergi ödәyicisi tәrәfindәn buraxılan qiymәtli kağızlar üzrә hesablanmış faiz xәrclәri hara daxil
edilir:

•

әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
satışdan kәnar xәrclәrin tәrkiinә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;
tәşkilatın xalis mәnfәәtinә
tәşkilatın әlavә kapitalına;

261 Baş kitabda xәrclәrin uçotu üzrә yazılışların düzgünlüyü necә yoxlanılır:

•

istehsala xәrclәri әks etdirәn hesaların dövriyyәsi üzrә mәblәği hesabla¬maqla;
istehsala xәrclәri әks etdirәn hesaların dövriyyәlәrini vә qalıq mәblәğlәrini hesabla¬maq¬la;
istehsala xәrclәri әks etdirәn hesaların qalıq mәblәğlәrini hesabla¬maq¬la;
müstәqim xәrclәrin bölüşdürülmәsi cәdvәlindә vә aparılmış hesablamalarda yazılışların düzgünlüyünün
üzlәşdirilmәsi;

istehsala xәrclәrin analitik uçotu mәlumatlarının istehsalat mәsrәflәri hesabları üzrә dövriyyә vә qalıq
mәlәqlәrinә uyğunluğunun eyni olması ilә;

262 Müqәssir şәxsdәn әksikgәlmәnin tutulması mümkün olmadıqda silinir?

•

әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә
hazır mәhsula;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;
ümumistehsal xәrclәrinә;
әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmaya;

263 Müәssisә mәhsulların qablaşdırılmasını bankdan alınmış kredit hesabına hәyata keçirmişdir.
Materialların uçota alınmasından әvvәl ödәnilәn kreditin faizlәri auditor tәrәfindәn daxil edilir

•

materialın dyәrinә
digәr xәrclәrә
mәhsulun maya dәyәrinә
nәqliyyat xәrclәrinә
әmәk haqqına

264 Auditor sәnaye müәssisәsindә әsas istehsal fәhlәlәrinә әmәk haqqının hesablanması üzrә hansı
müha¬si¬bat yazılışını düzgün hesab edir?

•

Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar» Kt «Kassa»
Dt «Kommersiya xәrclәri» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar»
Dt «Inzibati xәrclәr» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar» Kt «Istehsalat mәsrәflәri»
Dt «Istehsalat mәsrәflәri» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar»

265 Müqәssir şәxsdәn çatışmazlığın tutulması mümkün olmadıqda silinir?

•

әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
hazır mәhsula;
maliyyә nәticәlәrinә;
gәlәcәk dövrün xәrclәrinә;
әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmaya;

266 Tәbii fәlakәt nәticәsindә boşdayanmalardan itgilәr aşağıdakı hesabda uçota alınır:

•

istehsalat mәsrәflәri;
inzibati xәrclәr;
ümumi mәnfәәt (zәrәr);
hazır mәhsul;
kommersiya xәrclәri;

267 Büdcәyә ödәmәlәrin gecikdirilmәsi ilә bağlı faizin әks etdirilmәsinin han¬sı varian¬tı audi¬tor
tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt «Sair әmәliyyat gәlirlәri»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Inzibati xәrclәr»
Dt «Istehsalat mәsrәflәri»

268 Dt 244 Kt 221 mühasibat yazılışı hansı әmәliyyatı әks etdirir?

•

Tәhtәlhesab şәxs tәrәfindәn istifadә olunmamış mәblәğin tutulması;
Tәhtәlhesab şәxsә avansın verilmәsi;
Tәhtәlhesab şәxsә әmәk haqqının verilmәsi;
Tәhtәlhesab şәxsә avans verilmәsi üçün hesablaşma hesabından pulun çıxarılması;
Tәhtәlhesab şәxsdәn verginin tutulması;

269 Tәhtәlhesab şәxs tәrәfindәn edilәn ezamiyyә xәrclәri üzrә hansı mü¬ha¬si¬¬bat yazılışı audi¬tor
tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt «Istehsalat mәsrәflәri» Kt «Tәhtәlhesab mәblәğlәr»
Dt «Tәhtәlhesab mәblәğlәr» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar»
Dt «Inzibati xәrclәr» Kt «Tәhtәlhesab mәblәğlәr»
Dt «Kassa» Kt «Tәhtәlhesab mәblәğlәr»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar» Kt «Kassa»

270 Tәhtәlhesab şәxs tәrәfindәn edilәn ezamiyyә xәrclәri üzrә hansı mühasi¬bat yazılışı audi¬tor
tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar» Kt «Kassa»
Dt «Kommersiya xәrclәri» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar»
Dt «Inzibati xәrclәr» Kt «Tәhtәlhesab mәblәğlәr»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar» Kt «Istehsalat mәsrәflәri»
Dt «Istehsalat mәsrәflәri» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar»

271 Bir cinsli avadanlıq lardan istifadә olunan müәssisәlәrdә dolayı xәrclәrin bölüşdürülmәsinin әsas
metodunu göstәrin?

•

faktiki mәhsul buraxılışına maşınsaat әmsalı bazasında avadanlığın işinin normativ sәviyyәsinә proporsional
olaraq;
mәmulatın emal edilmәsi xәrclәrinә proporsional;
Әsas istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqına proporsional;
bir fәhlә hesabı ilә adamsaat әrzindә mәhsul buraxılışının miqdarına proporsional ;
avadanlığın iş saatının miqdarına proporsional ;

272 Mәhsulun maya dәyәrinin tam kalkulyasiyası zamanı mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda
göstәrilәn mәnfәәt mәblәği:

•

dәyişәn xәrclәr üzrә kalkulyasiyası metodunun tәtbiqi zamanı hesablan¬mış mәnfәәtdәn çoxdur;
hәr iki metoddan istifadә zamanı mәnfәәtin hәcmi eynidir;
dәyişәn xәrclәr üzrә kalkulyasiyası metodunun tәtbiqi zamanı hesablan¬mış mәnfәәtdәn azdır ;
doğru cavab yoxdur;
kalkulyasiya metodları mәnfәәtә tәsir göstәrmir;

273 Mәhsulun maya dәyәrinin tam kalkulyasiyası zamanı ehtiyat qalıqla¬rının mühasibat balansında
göstәrilәn mәblәği:

•

dәyişәn xәrclәr üzrә kalkulyasiyası metodunun tәtbiqi zamanı hesablan¬mış hәcmdәn çoxdur;
hәr iki metoddan istifadә zamanı mәnfәәtin hәcmi eynidir;
dәyişәn xәrclәr üzrә kalkulyasiyası metodunun tәtbiqi zamanı hesablan¬mış hәcmdәn azdır ;
doğru cavab yoxdur;
kalkulyasiya metodları ehtiyat qalıqlarının hәcminә tәsir göstәrmir;

274 Hansı növ istehsalda bitmәmiş istehsalat faktiki maya dәyәri ilә qiymәtlәndirilir:

•

kütlәvi vә partiyalarla istehsal zamanı;
fәrdi istehsalda;

•

qısa texnoloji tsiklli istehsalda;
qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәtlәrindә;
açıq tipli sәhmdar cәmiyyәtlәrindә;

275 Hansı növ istehsalda bitmәmiş istehsal plan maya dәyәri ilә qiymәtlәndirilir:

•

kütlәvi vә partiyalarla istehsal zamanı;
fәrdi istehsalda;
qısa texnoloj tsiklli istehsalda;
qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәtlәrindә;
açıq tipli sәhmdar cәmiyyәtlәrindә;

276 Hansı növ istehsalda bitmәmiş istehsal müstәqim xәrclәr mәblәğindә qiymәtlәndirilir:

•

qısa texnoloji tsiklli istehsalda;
açıq tipli sәhmdar cәmiyyәtlәrindә;
fәrdi istehsalda;
kütlәvi vә partiyalarla istehsal zamanı;
qapalı tipli sәhmdar cәmiyyәtlәrindә;

277 Bitmәmiş istehsalın faktiki maya dәyәri ilә qiymәtlәndirilmәsi zamanı:

•

bitmәmiş istehsal qalıqlarının natamam maya dәyәri ilә qiymәtlәndirilmәsinә icazә verilir;
«Inzibati xәrclәr» hesabı üzrә mәsrәflәr bitmәmiş istehsala aid edilmir;
bitmәmiş istehsal emalda olan xammal, materialların dәyәrinә görә qiymәtlәndirilir;
ümumistehsal xәrclәri bütövlükdә satılmış mәhsula aid edilir;
mәmulat tamamlanana qәdәr onun hazırlanması ilә әlaqәdar bütün xәrclәr bitmәmiş istehsala aid edilir;

278 Auditor tәşkilatın әksәr hallarda bank kreditindәn istifadә etmәdiyini, faizin mәhsulun maya
dәyәrinә aid edildiyini aşkar edәrsә onun hәrәkәti:

•

әmәliyyat düzgün aparılmışdır, düzәlişә ehtiyac yoxdur;
vergi tutulan mәnfәәt mәblәği faiz hәcmindә artırılmalıdır;
әmәliyyat düzgün aparılmamışdır, hesabat qeyri dürüst qiymәtlәndirilir;
auditor rәy vermәkdәn imtina edәcәkdir;
qayda pozuntusu çox ciddi oluğundan auditor hesabatın dürüstlüyü haqqında mәnfi rәy vermәlidir;

279 Auditor tәşkilatın әksәr hallarda bank kreditindәn istifadә etmәdiyini, faizin mәhsulun maya
dәyәrinә aid edildiyini aşkar edәrsә onun hәrәkәti:

•

auditor rәy vermәkdәn imtina edәcәkdir;
qayda pozuntusu çox ciddi oluğundan auditor hesabatın dürüstlüyü haqqında mәnfi rәy vermәlidir;
mәnfәәt mәblәğini tәhrif etdiyinә görә tәşkilat cәrimә ödәmәlidir;
әmәliyyat düzgün aparılmamışdır, hesabat qeyri dürüst qiymәtlәndirilir;
әmәliyyat düzgün aparılmışdır, düzәlişә ehtiyac yoxdur;

280 Tәşkilatın uçot siyasәti haqqında informasiyanın tәrkibindә mühasibat hesabatında açıqlama
verilmәlidir:

•

müstәqim material mәsrәflәrinin tanınması qaydası;
qeyri müstәqim xәrclәrin tanınması qaydası;
müstәqim әmәk mәsrәflәrinin tanınması qaydası;
kommersiya vә inzibati xәrclәrin tanınması qaydası;
kalkulyasiya maddәlәri kәsiyindә adi fәaliyyәt növü üzrә xәrclәr;

281 Mühasibat hesabatında minimum aşağıdakı informasiyaya açıqlama verilmәlidir:

•

müstәqim material mәsrәflәrinin tanınması qaydası;
kalkulyasiya xәrc maddәlәri kәsiyindә adi fәaliyyәt növü üzrә xәrclәr;
müstәqim әmәk mәsrәflәrinin tanınması qaydası;
kommersiya vә inzibati xәrclәrin tanınması qaydası;
xәrc elementlәri kәsiyindә adi fәaliyyәt növü üzrә xәrclәr;

282 Qaydaya görә hesabat dövründә tәşkilatın digәr xәrclәri:

•

hesabat dövrünün mәnfәәti hesabına silinir;
balans mәnfәәtinin tәrkibindә verilir;
mühasibat hesabatında ayrıca verilmir;
hesabat dövrünün mәnfәәtinә silinmir;
kommersiya xәrclәrinin tәrkibindә verilir;

283 Lәğv olunmuş sifarişlәr üzrә xәrclәr silinir:

•

istehsal maya dәyәrinә;
bitmәmiş istehsalın tәrkibinә;
kommersiya xәrclәrinin tәrkibinә;
hazır mәhsulun tәrkibinә;
qeyri satış xәrclәrin tәrkiinә;

284 Bitmәmiş istehsala daxil edilmir :

•

sifarişçi tәrәfindәn qәbul olunmamış natamam iş;
işlәnmәnin bütün mәrhәlәlәrini keçmәmiş mәhsul (yarımfabrikat);
işlәnmәyә verilmәmiş materiallar vә alınmış yarımfabrikatlar;
tam komplektlәşdirilmәmiş mәhsul;
texnikinәzarәt bölmәsi tәrәfindәn qәbul olunmamış hazır mәmulat;

285 Tәşkilatın tәsәrrüfat fәaliyyәtindә әvvәllәr başlanmış sifarişlәrin hazırlan¬ması prosesinin
dayandırılması faktı olarsa auditor nәyi yoxlamalıdır:

•

lәğv olunan sifariş üzrә bütün ilkin vә uçot sәnәdlәrini;
lәğv olunan sifariş başa çatmamış işlәrin hәcmi vә dәyәri;
lәğv olunan sifarişi icra edәnlәrin әmәk haqqının hesablanması üzrә cәdvәllәri;
bitmәmiş istehsalın qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyü;
qalan qiymәtlilәrdәn istifadә sәviyyәsi;

286 Auditor nәzәrdә saxlamalıdır ki, bitmәmiş istehsalı plan maya dәyәri ilә qiymәtlәndirәrkәn:

•

bitmәmiş istehsal qalıqlarının natamam maya dәyәri ilә vә ya qalan dolayı xәrclәri hazır mәhsu¬lun maya
dәyәrinә daxil etmәklә müstәqim xәrclәr üzrә qiymәtlәndirilmәsinә icazә verilir;
«Inzibati xәrclәr» hesabı üzrә mәsrәflәr bitmәmiş istehsala aid edilmir;
bitmәmiş istehsal emalda olan xammal, materialların dәyәrinә görә qiymәtlәndirilir;
ümumistehsal xәrclәri bütövlükdә satılmış mәhsula aid edilir;
mәmulat tamamlanana qәdәr onun hazırlanması ilә әlaqәdar bütün xәrclәr bitmәmiş istehsala aid edilir;

287 Auditor nәzәrdә saxlamalıdır ki,bitmәmiş istehsalı birbaşa xәrclәr sәviyyә¬sin¬dә
qiymәtlәndirәrkәn :

•

bitmәmiş istehsal qalıqlarının natamam maya dәyәri ilә vә ya qalan dolayı xәrclәri hazır mәhsu¬lun maya
dәyәrinә daxil etmәklә müstәqim xәrclәr üzrә qiymәtlәndirilmәsinә icazә verilir;
«Inzibati xәrclәr» hesabı üzrә mәsrәflәr bitmәmiş istehsala aid edilmir;

•

bitmәmiş istehsal emalda olan xammal, materialların dәyәri üzrә qiymәt¬lәn¬di¬rilir;
ümumistehsal xәrclәri bütövlükdә satılmış mәhsula aid edilir;
mәmulat tamamlanana qәdәr onun hazırlanması ilә әlaqәdar bütün xәrclәr bitmәmiş istehsala aid edilir;

288 Yoxlama prosesindә auditor işçiyә ev tikintisi üçün edilәn maddi yardımın mәhsulun maya
dәyәrinә daxil edilmәsi faktını aşkar etmişdir. Hәmin ödәniş mәblәği üzrә qeyri büdcә fonduna vәsait
hesablanmış vә maya dәyә¬rinә silinmişdir.Bu halda auditorun hәrәkәti:

•

әmәliyyat düzgün aparılmışdır, düzәlişә ehtiyac yoxdur;
әmәliyyat düzgün deyildir, hesabat qeyri dürüst qiymәtlәndirilir;
auditor әmәliyyatı әsassız hesab edir, ödәmә vә ona görә hesablan mәblәq tәşkilatın xüsusi mәnbәlәri
hesabına silinmәlidir;
auditor rәy vermәkdәn imtina edәcәkdir;
qayda pozuntusu çox ciddi oluğundan auditor hesabatın dürüstlüyü haqqında mәnfi rәy vermәlidir;

289 Tәşkilatın tәsәrrüfat fәaliyyәtindә әvvәllәr başlanmış sifarişlәrin hazır¬lan¬ması prosesinin
dayandırılması faktı olarsa auditor nәyi yoxlamalıdır:

•

lәğv olunan sifariş başa çatmamış işlәrin hәcmi vә dәyәri;
bitmәmiş istehsalın qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyü;
lәğv olunmuş sifarişlәr üzrә itgi necә müәyyәn edilmiş vә mühasibat uçotunda әks etdirilmişdir;
lәğv olunan sifarişi icra edәnlәrin әmәk haqqının hesablanması üzrә cәdvәllәri;
lәğv olunan sifariş üzrә bütün ilkin vә uçot sәnәdlәrini;

290 Dt Inziabti xәrclәr Kt Torpaq,tikili vә avadanlıqların amortizasiyası mühasibat yazılışı hansı
әmәliyyatı sәciyyәlәndirir :

•

әldә edilmiş әsas vәsait üzrә amortizasiyanın hesablanmasını;
xidmәt sahәlәrinin әsas vәsait obyektlәri üzrә amortizasiyanın hesablanmasını;
ümumistehsal tәyinatlı әsas vәsait üzrә amortizasiyanın hesablanmasını;
norma daxilindә istehsal mәsrәflәrinә;
ümumtәsәrrüfat tәyinatlı әsas vәsait üzrә amortizasiyanın hesablanmasını;

291 Istehsala buraxılmış materiallar üzrә hansı mühasi¬bat yazılışı audi¬tor tәrәfindәn düzgün qәbul
olunur?

•

Dt «Bitmәmiş istehsal»; Kt «Material ehtiyatları»
Dt «Istehsalat mәsrәflәri»; Kt «Material ehtiyatları»
Dt «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları»; Kt «Material ehtiyatları»
Dt «Material ehtiyatları» Kt «Istehsalat mәsrәflәri»
Dt «Inzibati xәrclәr»; Kt «Material ehtiyatları»

292 Konkret növ mәhsul istehsalına buraxılmış materiallar üzrә hansı mühasi¬bat yazılışı audi¬tor
tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt «Bitmәmiş istehsal»; Kt «Material ehtiyatları»
Dt «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları»; Kt «Material ehtiyatları»
Dt «Istehsalat mәsrәflәri»; Kt «Material ehtiyatları»
Dt «Material ehtiyatları»; Kt «Istehsalat mәsrәflәri»
Dt «Inzibati xәrclәr»; Kt «Material ehtiyatları»

293 Digәr tәşkilatın alınmış qiymәtli kağızlarının saxlanması üzrә depozit xidmәti xәrclәri aid edilir :

•

әsas fәaliyyәt üzrә xәrclәrә;
әmәliyyat xәrclәrinә;
maliyyә qoyuluşlarına;

mәhsul satışına;
qeyri satış xәrclәrinә;

294 Mәzuniyyәtә gedәn әmәkdaş üçün nağdsız qaydada aviabiletin ödәnilmәsi üzrә hansı mühasi¬bat
yazılışı audi¬tor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt «Inzibati xәrclәr»; Kt «Bank hesablaşma hesabları»
Dt «Digәr deitor vә kreditor borcları»; Kt «Bank hesablaşma hesabları»
Dt «Tәhtәlhesab mәblәqlәr»; Kt «Bank hesablaşma hesabları»
Dt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»; Kt «Bank hesablaşma hesabları»
Dt «Tәhtәlhesab mәblәqlәr»; Kt «Digәr deitor vә kreditor borcları»

295 Auditor qazanxana işçilәrinә hesablanmış әmәk haqqının hansı hesabın debetindә әks
etdirilmәsin düzgün sayır?

•

2021
2023
2022
2027
2025

296 Büdcәyә vergi ödәnişlәrinin gecikdirilmәsinә görә hesablanmış faizin әks etdirilmәsinin
aşağıdakı qaydası auditor tәrәfindәn düzgün qәbul edilir?

•

Dt 801“Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 341 “ Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt 6111 “Torpaq, tikili, avadanlığın vә digәr uzunmüddәtli aktivlәrin satışından digәr gәlirlәr”
Dt 202 “ Istehsalat mәsrәflәri”
Dt 631 “ Maliyyә gәlirlәri”

297 Istehsala xәrclәrin auditinin informasiya mәnbәyi hansıdır:

•

202, 222, 225, 231
711, 721, 731, 741
202, 711, 721, 731
241,242, 434, 5334
223, 225, 231, 401

298 Sәnaye müәssisәsindә istehsala buraxılmış materiallar üzrә aşağıdakı mühasi¬bat yazılışı
aparılmalıdır?

•

Dt «Bitmәmiş istehsal» Kt «Material ehtiyatları»
Dt «Istehsalat mәsrәflәri» Kt «Material ehtiyatları»
Dt «Material ehtiyatları» Kt «Bitmәmiş istehsal»
Dt «Material ehtiyatları» Kt «Inzibati xәrclәr»
Dt «Inzibati xәrclәr» Kt «Material ehtiyatları»

299 Yoxlanılan tәşkilatın qeyri rezident malgöndәrәni varsa xarici hesablaş¬maların uçotunda
yaranan kurs fәrqi aid edilir:

•

әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
satışdan kәnar gәlirlәrin vә xәrclәrin tәrkiinә;
tәşkilatın xalis mәnfәәtinә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;
tәşkilatın әlavә kapitalına;

300 Satılmış xarici valyutanın dәyәrinә tәrtib olunmuş hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn
düzgün qәbul olunur?

•

Dt 223 Kt 211
Dt 211 Kt 223
Dt 611 Kt 222
Dt 621 Kt 221
Dt 221 Kt 621

301 Mütlәq satış әmәliyyatları üzrә xarici valyutanın satışından mәnfәәtin silinmәsinә tәrtib olunmuş
hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 223 Kt 221
Dt 611 Kt 801
Dt 221 Kt 223
Dt 631 Kt 731
Dt 731 Kt 631

302 Mütlәq satış әmәliyyatları üzrә xarici valyutanın satışından zәrәrin silinmәsinә tәrtib olunmuş
hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 731 Kt 224
Dt 731 Kt 221
Dt 221 Kt 731
Dt 801 Kt 611
Dt 224 Kt 731

303 Satılacaq valyutanın dәyәrinә tәrtib olunmuş hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün
qәbul olunur?

•

Dt 221 Kt 211
Dt 211 Kt 221
Dt 222 Kt 223
Dt 213 Kt 211
Dt 211 Kt 212

304 Xarici valyutanın satışından gәlirlәrinin ümumi mәblәği üzrә tәrtib olunmuş hansı mühasibat
yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 731 Kt 222
Dt 221 Kt 621
Dt 222 Kt 731
Dt 223 Kt 611
Dt 621 Kt 221

305 Xarici valyutanın satışı ilә әlaqәdar xәrclәrә tәrtib olunmuş hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor
tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 611 Kt 221
Dt 731 Kt 223
Dt 611 Kt 222
Dt 221 Kt 611
Dt 222 Kt 611

306 Xarici valyutanın satışından mәnfәәtin silinmәsinә tәrtib olunmuş hansı mühasi¬bat yazı¬lışı

auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 731 Kt 621
Dt 221 Kt 731
Dt 731 Kt 221
Dt 621 Kt 731
Dt 611 Kt 801

307 Xarici valyutanın satışından zәrәrin silinmәsinә tәrtib olunmuş hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor
tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 621 Kt 731
Dt 221 Kt 731
Dt 731 Kt 221
Dt 801 Kt 611
Dt 731 Kt 621

308 Sәlahiyyәtli banklar vasitәsi ilә satılmış xarici valyutalar üzrә xәrc mәblәğinә tәrtib olunmuş
hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 222 Kt 211
Dt 222 Kt 621
Dt 731 Kt 223
Dt 801 Kt 611
Dt 221 Kt 222

309 Sәlahiyyәtli banklar vasitәsi ilә satılmış xarici valyutalar üzrә ümumi gәlir mәblәğinә tәrtib
olunmuş hansı mühasi¬bat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 221 Kt 731
Dt 223 Kt 611
Dt 211 Kt 222
Dt 211 Kt 731
Dt 731 Kt 221

310 Sәlahiyyәtli banklar vasitәsi ilә satılmış xarici valyutanın dәyәrinә tәrtib olunmuş hansı
mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 221 Kt 223
Dt 223 Kt 221
Dt 221 Kt 801
Dt 731 Kt 211
Dt 611 Kt 222

311 Sәlahiyyәtli banklar vasitәsi ilә xarici valyutanın satışından mәnfәәtin silinmәsinә tәrtib olunmuş
hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 731 Kt 223
Dt 731 Kt 222
Dt 611 Kt 801
Dt 221 Kt 222
Dt 223 Kt 731

312 Sәlahiyyәtli banklar vasitәsi ilә xarici valyutanın satışından zәrәrin silinmәsi üzrә tәrtib olunmuş
hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 731 Kt 222
Dt 223 Kt 221
Dt 221 Kt 223
Dt 801 Kt 611
Dt 175 Kt 731

313 Valyuta istiqrazları üzrә hesablanmış faizә görә hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tәrәfindәn
düzgün qәbul olunur?

•

Dt 176 Kt 801
Dt 175 Kt 611
Dt 611 Kt 175
Dt 611 Kt 341
Dt 341 Kt 611

314 Istiqraz kuponu üzrә vәsaitin daxil olması üzrә hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tәrәfindәn
düzgün qәbul olunur?

•

Dt 175 Kt 801
Dt 175 Kt 611
Dt 223 Kt 176
Dt 611 Kt 801
Dt 801 Kt 611

315 Istiqrazların ödәnilmәsi: vәsaitin valyuta hesabına daxil oldduğu tarixә dollar kursu üzrә
istiqrazın nominal dәyәrindә valyuta mәblәğinә hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tәrәfindәn düzgün
qәbul olunur?

•

Dt 175 Kt 801
Dt 801 Kt 175
Dt 223 Kt 611
Dt 621 Kt 175
Dt 175 Kt 621

316 Istiqrazların ödәnilmәsindәn maliyyә nәticәsinin silinmәsi üzrә hansı mühasi¬bat yazı¬lışı
auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 621 Kt 175
Dt 223 Kt 221
Dt 221 Kt 223
Dt 175 Kt 621
Dt 611 Kt 801

317 Istiqrazların ödәnilmәsi: istiqrazlar üzrә hesablanmış faiz mәblәğinә hansı mühasi¬bat yazı¬lışı
auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 175 Kt 801
Dt 221 Kt 225
Dt 223 Kt 611
Dt 223 Kt 225
Dt 611 Kt 221

318 Istiqrazların satılması: istiqrazın bazar qiymәti ilә pul gәliri mәblәğinә hansı mühasi¬bat yazı¬lışı
auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 175 Kt 801
Dt 801 Kt 175
Dt 223 Kt 611
Dt 621 Kt 175
Dt 175 Kt 621

319 Istiqrazların satılması: satış tarixinә kursa görә nominal üzrә istqrazların dәyәrinә tәrtib olunmuş
hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 621 Kt 175
Dt 175 Kt 621
Dt 611 Kt 183
Dt 801 Kt 175
Dt 175 Kt 801

320 Istiqrazların satılması: satılmış istiqrazlar üzrә kurs fәrqi mәblәğinә görә tәrtib olunmuş hansı
mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 175 Kt 811
Dt 442 Kt 801
Dt 811 Kt 175
Dt 621 Kt 175
Dt 175 Kt 621

321 Auditor sәnaye müәssisәsindә kreditor borclarının aşağıdakı hesabda әks etdirilmә¬si¬ni düzgün
hesab etmir:

•

«Tәhtәlhesab mәblәqlәr»;
«Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi»;
«Nominal (nizamnamә) kapitalı»;
«Gәlәcәk hesabat dövrlәrin gәlirlәri»
«Qısamüddәtli bank kreditlәri»;

322 Sәnaye müәssisәsindә Dt 218 Kt 171 mühasiat yazılışı hansı әmәliyyatın düzgünlüyünü әks
etdirir:

•

vaxtında silinmәmiş debitor borclarının silinmәsini
tәlәb olunmamış debitor borclarının silinmәsini
vaxtında alınmamış debitor borclarının silinmәsini
uzunmüddәtli debitor borclarının silinmәsini
ödәnmә vaxtı çatmış debitor borclarının silinmәsini

323 Kreditә satılmış mallar üzrә hesablaşmaların auditi aşağıdakı hesabların mәlumatları üzrә aparılır:

•

213, 538
173, 213
217, 2 45
245, 408
177, 213

324 Kredit ilә satılmış mallar üzrә hesablaşmaların auditi zamanı оnların hansı hеsabda uçоta
alınması auditоr tәrәfindәn düzgün hеsab оlunur?
213, 538
217, 2 45

•

•

173, 213
245, 408
177, 213

325 Audit prоsеsindә digәr debitor vә kreditorlar ilә hesablaşmaların yoxlanılması zamanı hansı
hesabın subhesabları yоxlanılır?

•

212 , 223, 244, 173
177, 217, 435, 538
532, 217, 223, 522
217, 223, 522, 538
217,171, 215, 431

326 Kredit müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş, vaxtında ödәnilmәyәn qısamüddәtli kredit vә faizlәr
aşağıdakı hesabda uçota alınmalıdır:
333
242
311
501
414

327 Kreditor borclarının auditi zamanı onun aşağıdakı kateqoriyaları fәrqlәndirilir:

•

uzunmüddәtli
vaxtında ödәnilmәmiş
qısamüddәtli
bütün cavablar dоğrudur
iddia müddәti ötmüş

328 Debitor borclarının auditi zamanı onun aşağıdakı kateqoriyaları fәrqlәndirilir:

•

uzunmüddәtli
şübhәli
qısamüddәtli
bütün cavablar dоğrudur
ümidsiz

329 Vaxtında ödәnilmәyәn borca aid edilir:

•

uzunmüddәtli
ümidsiz
qısamüddәtli
iddia müddәti ötmüş
ödәnilmә vaxtı keçmiş borc

330 Cari borca aid edilir:

•

vaxtında ödәnilmәyәn
vaxtı bitmiş ödәniş
hesablaşmaların müәyyәn edilmiş formalarından yaranan
ümidsiz
uzunmüddәtli

331 Cari borcların auditi zamanı auditоr tәrәfindәn qәbul оlunan cari bоrc:

•

ümidsiz
iddia müddәti ötmüş
vaxtında ödәnilmәyәn
hesablaşmaların müәyyәn edilmiş formalarından yaranan
uzunmüddәtli

332 Kredit müqavilәsi ilә müәyyәn edilmiş, vaxtında ödәnilmәyәn uzunmüddәtli kreditlәr vә faizlәr
aşağıdakı hesabda uçota alınmalıdır:

•

501
402
401
414
242

333 Borcların vә mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin uçotu üzrә hansı tәsәrrüfat әmәliyyatı tipik sәhv
sayılır?

•

tәşkilatın cari xәrclәrinә aid edilәn vә onun әmәliyyyat xәrclәri olan kredit vә borclar üzrә xәrclәr tәşkilatın
maliyyә nәtimcәlәrinә daxil edilir;
investisiya aktivinin alınmasına vә ya yaradılması ilә әlaqәdar alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr onun ilkin
dәyәrinә daxil edilir;
kredit vә borclar üzrә xәrclәr vergi xәrclәrinә daxil edilir;
vergitutmaya qәdәr mәnfәәtin hesablanmasında iştirakı әlamәtinә görә alınmış kredit vә borcların analitik
uçotunun tәşkili;
uçota qәbul olunmasına qәdәr qiymәtli kağızların әldә olunması üçün alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr
onların dәyәrinә daxil edilir;

334 Sәnaye müәssisәsindә borcların vә mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin uçotu üzrә hansı tәsәrrüfat
әmәliyyatı tipik sәhv hesab olunmur?

•

alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr investisiya aktivinә aid olunur vә onun qalaq dәyәrinә daxil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәrin analitik uçotu onların mәqsәdli tәyinatına görә tәşkil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr hәmişә hesabat dövrünün cari xәrclәri kimi tanınır;
qiymәtli kağızların әldә olunması üçün alınmış kredit vә borclar qiymәtli kağızların uçota qәbul olunması
tarixindәn onların dәyәrinә daxil edilir;

335 Alıcımüәssisә әDVni istehsal mәqsәdlәri üçün әldә olunan maddi sәrvәtlәrin hesabına hansı
tarixә tәqdim edә bilәr:

•

Uçota qәbul оlunan ana
Uçota qәbul оlunan vә ödәnilәn ana
Ödәniş anına
Düzgün cavab yохdur
İstehsal mәqsәdlәrinә silinәn ana

336 Sәnaye müәssisәsindә pulun hesalaşma hesabı vasitәsi ilә әldә olunmasını yoxlamaq üçün hansı
auditor proseduru aparılmalıdır:

•

kreditin alınması vә qaytarılmasını, faizlәrin hesablanmasını rәsmilәşdirәn ilkin sәnәdlәrin tamlığının
yoxlanması;
kreditin mәqsәdli tәyinatına әmәl olunmasının faktiki yoxdanması;
kredit vә borclar üzrә faizlәrin qeyri maddi aktiv oyektinin inventar dәyәrinә daxil edilmәsinin düzgünlüyünün
yoxlanması;
müәssisәnin hesablaşma hesabında uçota alınan bank kreditlәri üzrә ilkin sәnәdlәrin tamlığının yoxlanması;
kredit vә borclar üzrә faizlәrin vergi xәrclәrinin tәrkiinә daxil edilmәsinin әsaslı olmasının yoxlanması;

337 Borcların vә mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin uçotu üzrә hansı tәsәrrüfat әmәliyyatı tipik sәhv
deyildir?

•

alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr investisiya aktivinә aid olunur vә onun qalaq dәyәrinә daxil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr hәmişә hesabat dövrünün cari xәrclәri kimi tanınır;
kredit vә borclar üzrә analitik uçot onların növlәri üzrә tәşkil edilir;
qiymәtli kağızların әldә olunması üçün alınmış kredit vә borclar qiymәtli kağızların uçota qәbul olunması
tarixindәn onların dәyәrinә daxil edilir;

338 Tәşkilatın pulun hesalaşma hesaına köçürülmәsi vasitәsi ilә әldә etmәsinin yoxlanması üçün
hansı auditor proseduru aparılmalıdır:

•

kreditin alınması vә qaytarılmasını, faizlәrin hesablanmasını rәsmilәşdirәn ilkin sәnәdlәrin tamlığının
yoxlanması;
kreditin mәqsәdli tәyinatına әmәl olunmasının faktiki yoxdanması;
kredit vә borclar üzrә faizlәrin qeyri maddi aktiv oyektinin inventar dәyәrinә daxil edilmәsinin düzgünlüyünün
yoxlanması;
müәssisәnin hesablaşma hesabında uçota alınan bank kreditlәri üzrә ilkin sәnәdlәrin tamlığının yoxlanması;
kredit vә borclar üzrә faizlәrin vergi xәrclәrinin tәrkiinә daxil edilmәsinin әsaslı olmasının yoxlanması;

339 әsas vәsait obyektinin istismara verilmәsindәn sonra uzunmüddәtli kreditlәr üzrә faizlәrin
ödәnilmәsinin yoxlanması üçün hansı auditor proseduru aparılmalıdır:

•

kreditin alınması vә qaytarılmasını, faizlәrin hesablanmasını rәsmilәşdirәn ilkin sәnәdlәrin tamlığının
yoxlanması;
kreditin mәqsәdli tәyinatına әmәl olunmasının faktiki yoxdanması;
kredit vә borclar üzrә faizlәrin qeyri maddi aktiv oyektinin inventar dәyәrinә daxil edilmәsinin düzgünlüyünün
yoxlanması;
müәssisәnin hesablaşma hesabında uçota alınan bank kreditlәri üzrә ilkin sәnәdlәrin tamlığının yoxlanması;
kredit vә borclar üzrә faizlәrin vergi xәrclәrinin tәrkiinә daxil edilmәsinin әsaslı olmasının yoxlanması;

340 Norma daxilindә kredit vә borclar üzrә faizlәrin vergi xәrclәrinә daxil edilmәsinin
düzgünlüyünün yoxlanması:

•

auditor prosedurudur;
tәsәrrüfat әmәliyyatıdır;
auditor sübutudur;
analitik prosedurdur;
mühasibat uçotu metodudur;

341 Sәnaye müәssisәsindә әsas vәsait obyektinin istismara verilmәsindәn sonra uzunmüddәtli
kreditlәr üzrә faizlәrin ödәnilmәsinin yoxlanması üçün hansı auditor proseduru aparılmalıdır:

•

kreditin alınması vә qaytarılmasını, faizlәrin hesablanmasını rәsmilәşdirәn ilkin sәnәdlәrin tamlığının
yoxlanması;
kreditin mәqsәdli tәyinatına әmәl olunmasının faktiki yoxdanması;
kredit vә borclar üzrә faizlәrin qeyri maddi aktiv oyektinin inventar dәyәrinә daxil edilmәsinin düzgünlüyünün
yoxlanması;
müәssisәnin hesablaşma hesabında uçota alınan bank kreditlәri üzrә ilkin sәnәdlәrin tamlığının yoxlanması;
kredit vә borclar üzrә faizlәrin vergi xәrclәrinin tәrkiinә daxil edilmәsinin әsaslı olmasının yoxlanması;

342 Kredit vә borclar üzrә xәrclәrin qiymәtli kağızların faktiki dәyәrinә daxil edilmәsinin
düzgünlüyünün yoxlanması:
auditor sübutudur;
tәsәrrüfat әmәliyyatıdır;

•

analitik prosedurdur;
mühasibat uçotu metodudur;
auditor prosedurudur;

343 Kredit vә borcların tәyinatından asılı olaraq onlardan istifadә üzrә xәrclәrin әmәliyyat xәrclәrinin
tәrkibinә daxil edilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanması:

•

auditor sübutudur;
tәsәrrüfat әmәliyyatıdır;
analitik prosedurdur;
auditor prosedurudur;
mühasibat uçotu metodudur;

344 177, 217, 435, 538 saylı hesabların subhesabları hansı halda yоxlanılır?

•

tәsisçilәr vә sәhmdarlarla hesablaşmaların auditi zamanı
digәr debitor vә kreditorlar ilә hesablaşmaların auditi zamanı
әmәyin ödәnişi üzrә işçi hеyәti ilә hesablaşmaların auditi zamanı
alıcılar vә sifarişçilәr ilә hesablaşmaların auditi zamanı
malsatan vә pоdratçılarla hesablaşmaların auditi zamanı

345 Sәnaye müәssisәsindә kredit vә borcların analitik uçotu aparılmadıqda onların yoxlanması üçün
auditorun hәrәkәti?

•

әvvәlcә müәyyәn әlamәtlәr üzrә kredit müqavilәlәrini qruplaşdırmalıdır;
alınmış kredit vә borclar üzrә sәnәdlәrin tәşkilatın direktoru, baş mühasib vә ya sәlahiyyәtli şәxs tәrәfindәn
imzalanmasını yoxlamalıdır;
dәrhal alınmış kreditlәr üzrә faizlәrin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanmasına başlamalıdır;
әvvәlcә kredit müqavilәlәrini vә әmtәә vә kommersiya krediti üzrә bağlanmış müqavilәlәri yoxlamalıdır;
әvvәlcә mühasibatlıqda kredit vә borclar üzrә faizlәrin hesablanmasının düzgünlüyünü yoxlamalıdır;

346 әgәr tәşkilatda kredit vә borcların analitik uçotu aparılmırsa onların yoxlanması üçün auditor
nәdәn başlamalıdır?

•

әvvәlcә müәyyәn әlamәtlәr üzrә kredit müqavilәlәrini qruplaşdırmalıdır;
alınmış kredit vә borclar üzrә sәnәdlәrin tәşkilatın direktoru, baş mühasib vә ya sәlahiyyәtli şәxs tәrәfindәn
imzalanmasını yoxlamalıdır;
dәrhal alınmış kreditlәr üzrә faizlәrin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanmasına başlamalıdır;
әvvәlcә kredit müqavilәlәrini vә әmtәә vә kommersiya krediti üzrә bağlanmış müqavilәlәri yoxlamalıdır
әvvәlcә mühasibatlıqda kredit vә borclar üzrә faizlәrin hesablanmasının düzgünlüyünü yoxlamalıdır;

347 Borcların vә mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin uçotu üzrә hansı tәsәrrüfat әmәliyyatı tipik sәhv
sayılır?

•

uçota qәbul olunmasına qәdәr qiymәtli kağızların әldә olunması üçün alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr
onların dәyәrinә daxil edilir;
cari xәrclәrә daxil edilәn alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr tәşkilatın әmәliyyat xәrclәri olduğundan
maliyyә nәticәlәrinә daxil edilir
vergitutmaya qәdәr mәnfәәtin hesablanmasında iştirakı әlamәtinә görә alınmış kredit vә borcların analitik
uçotunun tәşkili;
әsas vәsaitlәrin, QMA әldә olunması üçün alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr onların uçota qәbul
olunmasından sonra inventar dәyәrinә daxil edilmәsi;
investisiya aktivinin alınmasına vә ya yaradılmasına bilavasitә aid olunan kredit vә borclar üzrә xәrclәr onun
ilkin dәyәrinә daxil edilir;

348 Borcların vә mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin uçotu üzrә hansı tәsәrrüfat әmәliyyatı tipik sәhv
deyildir?

•

alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr investisiya aktivinә aid olunur vә onun qalaq dәyәrinә daxil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәrin analitik uçotu kredit vә borcların növlәrinә görә tәşkil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr hәmişә hesabat dövrünün cari xәrclәri kimi tanınır;
qiymәtli kağızların әldә olunması üçün alınmış kredit vә borclar qiymәtli kağızların uçota qәbul olunması
tarixindәn onların dәyәrinә daxil edilir;

349 Borcların vә mәqsәdli maliyyәlәşdirmәnin uçotu üzrә hansı tәsәrrüfat әmәliyyatı tipik sәhv
deyildir?

•

alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr investisiya aktivinә aid olunur vә onun qalaq dәyәrinә daxil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr maliyyә nәticәlәrinә daxil edilir;
alınmış kredit vә borclar üzrә xәrclәr hәmişә hesabat dövrünün cari xәrclәri kimi tanınır;
qiymәtli kağızların әldә olunması üçün alınmış kredit vә borclar qiymәtli kağızların uçota qәbul olunması
tarixindәn onların dәyәrinә daxil edilir;

350 Valyuta hesabları üzrә әmәliyyatlar nәyin әsasında rәsmilәşdirilir?

•

pulhesablaşma sәnәdlәri әlavә edilmәklә bank çıxarışları;
pulhesablaşma sәnәdlәri әlavә edilmәklә kassa mәxaric orderlәri;
pulhesablaşma sәnәdlәri әlavә edilmәklә kassa mәdaxil orderlәri;
bank arayışları;
xәzinәdarın hesabatı;

351 Auditor pulhesablaşma sәnәdlәri әlavә edilmәklә bank çıxarışlarından istifadә edir?

•

kassada mövcud olan xarici valyutaların inventarizasiyası zamanı;
kassadan xarici valyutanın çıxması zamanı;
kassaya xarici valyutanın daxil olması zamanı;
tәşkilatın banklarla әlaqәsinin mövcudluğunun yoxlanması zamanı
valyuta hesabları üzrә әmәliyyatların auditi zamanı;

352 Istiqrazların satılması: istiqrazların satışından zәrәr üzrә tәrtib olunmuş hansı mühasibat yazılışı
auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 175 Kt 811
Dt 801 Kt 611
Dt 811 Kt 175
Dt 621 Kt 175
Dt 175 Kt 621

353 Nominaldan aşağı bazar qiymәti ilә alınan istiqrazların mәdaxil olunması üzrә hansı mühasibat
yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 175 Kt 811
Dt 113 Kt 223
Dt 811 Kt 175
Dt 621 Kt 175
Dt 175 Kt 621

354 Hәr il istiqrazlara faiz hesablandıqda faiz mәblәği üzrә hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn
düzgün qәbul olunur?

•

Dt 175 Kt 341
Dt 177 Kt 801

•

Dt 341 Kt 175
Dt 621 Kt 175
Dt 175 Kt 621

355 Faizlәrin valyuta hesabına köçürülmәsi üzrә hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün
qәbul olunur?

•

Dt 175 Kt 341
Dt 223 Kt 177
Dt 341 Kt 175
Dt 621 Kt 175
Dt 175 Kt 621

356 Borcun ödәnilmәsi vә yaranması gününә kurs fәrqi üzrә (manata nisbәtәn xarici valyuta kursu
aşağı düşdükdә) hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 431 Kt 801;
Dt 341 Kt 432;
Dt 341 Kt 433;
Dt 432 Kt 401;
Dt 217 Kt 341;

357 Ayın sonunda xarici valyutada malsatanlara ödәnilmәyәn mәblәğin hesabınlanması zamanı
yaranmış fәrq üzrә (xarici valyutanın kursu qalxdıqda) hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn
düzgün qәbul olunur?

•

Dt 432 Kt 401;
Dt 801 Kt 431;
Dt 341 Kt 433;
Dt 217 Kt 341;
Dt 432 Kt 341;

358 Ayın sonunda xarici valyutada malsatanlara ödәnilmәyәn mәblәğin hesabınlanması zamanı
yaranmış fәrq üzrә (milli valyutanın kursu qalxdıqda) hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn
düzgün qәbul olunur?

•

Dt 432 Kt 401;
Dt 341 Kt 432;
Dt 341 Kt 433;
Dt 217 Kt 341;
Dt 431 Kt 801;

359 Auditor sәnaye müәssisәsindә debitor borclarının aşağıdakı hesabda әks etdirilmәsini düzgün
hesab etmir:

•

«Vergi öhdәliklәri»;
«Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi»
[Emissiya gәliri»;
Alıcılar vә sifarişçilәrin debitor borcları;
«Tәhtәlhesab mәblәqlәr»;

360 Sәnaye müәssisәsindә әDV hansı mәnbәdәn ödәnilmәlidir?

•

marjinal mәnfәәtdәn
satışdan pul gәlirindәn

xalis mәnfәәtdәn
vergiyә cәlb olunan mәnfәәtdәn
balans mәnfәәtindәn

361 Auditorun fikrinә görә sәnaye müәssisәsindә birgә fәaliyyәt iştirakçısına çatacaq mәnfәәt daxil
edilmәlidir:

•

mәhsul satışından pul gәlirinә
әmәliyyat gәlirlәrinә
xalis mәnfәәtә
ehtiyat kapitalına
qeyri satış gәlirlәrinә

362 әsas vәsaitlәrin daxil olması vә yaradılması üzrә әmәliyyatların auditi özündә aşağıdakı audit
prosedurlarını әks etdirir:

•

nizamnamә kapitalına qoyulan әsas vәsaitlәrin qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin hәrәkәtinin hesabatda әks olunmasının yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә nәticәlәrin yoxlanılması
mәnfәәt vergisi üzrә hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması
ӘDV üzrә hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması

363 Nizamnamә kapitalına yönәldidәn әsas vәsaitlәrin qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyünün
yoxlanılması prоsеduru tәtbiq оlunur:

•

daхil оlmuş әsas vәsaitlәr üzrә ӘDV hesablanmasının auditi zamanı;
әsas vәsaitlәrin daxil olması üzrә әmәliyyatların auditi zamanı;
daхil оlmuş әsas vәsaitlәr üzrә әmlak vergisinin auditi zamanı;
daхil оlmuş әsas vәsaitlәrin uzunmüddәtli aktivlәrin ümumi dәyәrindә payının hesablanması zamanı
daхil оlmuş әsas vәsaitlәrin amоrtizasiyanın auditi zamanı;

364 әsas vәsaitlәrin amortizasiyasının düzgün hesablanmasının auditi özündә aşağıdakı audit
prosedurlarını әks etdirir:

•

amоrtizasiyanın hеsablanmasının müәssisәnin uçоt siyasәtinә uyğunluğunun yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin inventarizasiyasının nәticәlәrinin yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin amortizasiyasının hesabatda әks olunmasının yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin alışısatışı üzrә müqavilәlәrin rәsmilәşdirilmәsinin yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi nәticәlәrinin yoxlanılması

365 Qeyrimaddi aktivlәrin daxil olması üzrә әmәliyyatların yoxlanılması özündә aşağıdakı audit
prosedurlarını әks etdirir:

•

daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrә ӘDV hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması
daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrә amоrtizasiyanın hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması
daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrә verginin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması
nizamnamә kapitalına yönәldidәn qeyrimaddi aktivlәrin qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
daхil оlmuş qеyri maddi aktivlәrin uzunmüddәtli aktivlәrin ümumi dәyәrindә payının hesablanması

366 Nizamnamә kapitalına yönәldidәn qeyrimaddi aktivlәrin qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyünün
yoxlanılması prоsеduru tәtbiq оlunur:

•

daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrә ӘDV hesablanmasının auditi zamanı;
qeyri maddi aktivlәrin daxil olması üzrә әmәliyyatların auditi zamanı;
daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrә әmlak vergisinin auditi zamanı;

daхil оlmuş qеyri maddi aktivlәrin uzunmüddәtli aktivlәrin ümumi dәyәrindә payının hesablanması zamanı
daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrә amоrtizasiyanın auditi zamanı;

367 Tәsisçilәr tәrәfindәn әsas vәsaitlәrin nizamnamә kapitalına daxil edilmәsi üzrә aşağıdakı
mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur:

•

Dt 111 «Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlar»; Kt 302“Nоminal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 301 “Nоminal (nizamnamә) kapitalı”; Kt 302“Nоminal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 113 «Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması»; Kt 302“Nоminal
(nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 302“Nоminal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi”; Kt 111 “Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlar”
Dt 302 « Nоminal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi »; Kt 301 “Nоminal (nizamnamә) kapitalı”

368 әsas vәsaitlәrin yеnidәn qiymәtlәndirilmәsi zamanı оnların dәyәrinin artımı üzrә aşağıdakı yazılış
auditоr tәrәfindәn düzgün hеsab оlunur:

•

Dt 111 «Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlar» K t 333 «Qanunvеricilik üzrә еhtiyat»
Dt 333 « Qanunvеricilik üzrә еhtiyat » Kt 111« Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlar »
Dt 111 «Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt 335 «Digәr еhtiyatlar»
Dt 442 «Gәlәcәk hеsabat dövrlәrinin gәlirlәri» Dt 111«Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlar»
Kt 335 «Digәr еhtiyatlar» Dt 111 «Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlar»

369 әsas vәsait obyektlәrinin istismara verilmәsi üzrә hansı yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün hesab
olunur:

•

Dt « Torpaq, tikili vә avadanlıqlar » Kt « Istehsalat mәsrәflәri »
Dt «Istehsalat mәsrәflәri» Kt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar»
Dt « Inzibati xәrclәr » Kt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması»
Dt « Torpaq, tikili vә avadanlıqlar » Kt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması
»
Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt «Inzibati xәrclәr»

370 Şirkәt 2012ci ilin yanvar ayında xarici kapitalın iştirakı ilә kompüter almışdır. Hansı yazılışı
auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur:

•

Dt « Istehsalat mәsrәflәri » Kt «Bank hesablaşma hesabları»
Dt « Torpaq, tikili vә avadanlıqlar » Kt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri) »
Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt Bank hesablaşma hesabları
Dt « Torpaq, tikili vә avadanlıqlar » Kt « Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin
kapitallaşdırılması »
Dt « Istehsalat mәsrәflәri » Kt « Torpaq, tikili vә avadanlıqlar »

371 Yenidәn qiymәtlәndirmә ilә bağlı әsas vәsaitlәrin dәyәrinin artımı üzrә hansı mühasibat yazılışı
auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur?

•

Dt «Nizamnamә üzrә ehtiyat» Kt « Torpaq, tikili vә avadanlıqlar »;
Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt «Qanunvericilik üzrә ehtiyat»;
Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»;
Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar » Kt « Nizamnamә üzrә ehtiyat";
Dt « Qanunvericilik üzrә ehtiyat »Kt « Torpaq, tikili vә avadanlıqlar »;

372 әsas vәsaitlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyünü yoxlayarkәn onların köhnәlmә
mәblәğinin artımı üzrә hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur?
Dt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat» Kt « Torpaq, tikili vә avadanlıqlar»
Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»;

•

Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt «Qanunvericilik üzrә ehtiyat»;
Dt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat» Kt «Tormaq, tikili vә avadanlıqların amortizasiyası »
Dt « Torpaq, tikili vә avadanlıqlar » Kt « Nizamnamә üzrә ehtiyat »;

373 Auditor sәnaye müәssisәsindә әmlakın yenidәn qiymәtlәndirilmәsi hesabına nizamnamә
kapitalının artımı üzrә hansı mühasibat yazılışını düzdün hesab edir?

•

Dt 533; Kt 301
Dt 302; Kt 312
Dt 312; Kt 302
Dt 301 ; Kt¬ 533
Dt 311; Kt 301

374 Auditor sәnaye müәssisәsindә yenidәn qiymәtlәndirmә ilә bağlı әsas vәsaitlәrin dәyәrinin artımı
üzrә hansı mühasibat yazılışını düzgün hesab edir?

•

Dt 111 Kt 112;
Dt 111 Kt 333;
Dt 111 Kt 331;
Dt 442 Kt 111;
Dt 333 Kt 111

375 Auditor sәnaye müәssisәsindә alınmış әsas vәsait obyektinә görә alıcının borcu üzrә hansı
mühasibat yazılışını düzgün hesab edir?

•

Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqların vә digәr uzunmüddәtli aktivlәrin satışından digәr gәlirlәr» Kt «Malsatan
vә podratçılara uzunmüddәtlikreditor borcları»
Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqların vә digәr uzunmüd¬dәt¬li aktivlәrin satışından digәr gәlirlәr » Kt
«Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları»
Dt «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları» Kt «Torpaq, tikili vә avadanlıqların vә digәr
uzunmüd¬dәt¬li aktivlәrin satışından digәr gәlirlәr »;
Dt «Alıcı vә sifarişçilәrlin debitor borcları» Kt «Torpaq, tikili vә avadanlıqların vә digәr uzunmüd¬dәt¬li
aktivlәrin satışından digәr gәlirlәr»
Dt «Malsatan vә podratçılara uzunmüddәtlikreditor borcları» Kt «Torpaq, tikili vә avadanlıqların vә digәr
uzunmüddәtli aktivlәrin satışından digәr gәlirlәr»;

376 әsas vәsaitlәrin uçоtda qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyünün yоxlanması:

•

әsas vәsaitlәrin rеntabеlliyinin auditin başlıca mәqsәdidir
işçinin fondla silahlanması sәviyyәsinin auditin başlıca mәqsәdidir
әsas vәsaitlәrin tехniki vәziyyәtinin auditin başlıca mәqsәdidir
әsas vәsaitlәrin hәrәkәtinin auditin başlıca mәqsәdidir
әsas vәsaitlәrin uçotda qiymәtlәndirilmәsinin auditin başlıca mәqsәdidir;

377 әsas vәsaitlәrin invеntar kartlarından istifadә оlunur:

•

әsas vәsaitlәrin rеntabеlliyinin auditi zamanı
işçinin fondla silahlanması sәviyyәsinin auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin tехniki vәziyyәtinin auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin hәrәkәtinin auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin auditi zamanı

378 Invеntarizasiya zamanı aşkar оlunmuş uçоta alınmayan әsas vәsait оbyеkti uçоta alınır:
müәssisә rәhbәrinin tәyin еtdiyi qiymәtlә;
qadıq dәyәri ilә;

•

•

bazar dәyәri ilә;
baş mühasibin tәyin еtdiyi qiymәtlә;
invеntarizasiya kоmissiyasının tәyin еtdiyi qiymәtlә;

379 әsas vәsaitlәr aşağıdakı qaydada qiymәtlәndirilәrәk mәdaxil olunmalıdır:

•

faktiki maya dәyәri ilә;
bazar qiymәti ilә;
alış qiymәti ilә;
plan maya dәyәri ilә ;
müqavilә qiymәti ilә;

380 Auditor sәnaye müәssisәsindә pay şәklindә әsas vәsait obyektinin nizamnamә kapitalına daxil
edilmәsi ilә bağlı aşağıdakı yazılışı düzgün hesab edir:

•

D t «Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi» K t «Nominal (nizamnamә) kapitalı»;
D t «Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması» K t «Nominal (nizamnamә)
kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi»;
D t «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar» K t «Nominal (nizamnamә) kapitalı»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı» K t «Daşınmaz әmlaka investisiyalar»
D t «Nominal (nizamnamә) kapitalı» K – t «Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi»

381 Tоrpaq sahәlәri üzrә amоrtizasiya hеsablanırmı?

•

baş mühasibin qәrarına әsasәn;
хеyr;
bәli;
mәhkәmәnin qәrarına әsasәn
müәssisә rәhbәrinin qәrarına әsasәn;

382 Törәmә müәssisәdәn alınması nәzәrdә tutulan dividеnd mәblәği üzrә hansı yazılışı auditоr
tәrәfindәn düzgün hеsab оlunur:

•

Dt 221 Kt 601
Dt 212 Kt 801
Dt 223 Kt 601
Dt 601 Kt 223
Dt 601 Kt 221

383 Dividеndin faktiki mәblәğinin daxil оlması üzrә hansı yazılışı auditоr tәrәfindәn düzgün hеsab
оlunur:

•

Dt 212 Kt 601
Dt 221 Kt 212
Dt 223 Kt 212
Dt 601 Kt 223
Dt 601 Kt 212

384 Debitor borcları aşağıdakı hesabda әks etdirilә bilmәz:

•

«Tәhtәlhesab mәblәqlәr»;
«Emissiya gәliri»;
«Vergi öhdәliklәri»;
Alıcılar vә sifarişçilәrin debitor borcları;
«Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi»

385 Kreditor borcları aşağıdakı hesabda әks etdirilә bilmәz:

•

«Qısamüddәtli bank kreditlәri»;
«Nominal (nizamnamә) kapitalı»;
«Tәhtәlhesab mәblәqlәr»;
«Gәlәcәk hesabat dövrlәrin gәlirlәri»
«Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi»;

386 әksik gәlәn vә korlanmış әmtәәmaterial qiymәtlilәri üzrә tutulacaq mәblәqlә onun balans dәyәri
arasında fәrq üzrә hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 538 Kt 542;
Dt 542 Kt 545;
Dt 343 Kt 401;
Dt 217 Kt 545;
Dt 545 Kt 542;

387 Dt 545 Kt 542 mühasibat yazılışı nәyi xarakterizә edir?

•

dәymiş zәrәrә görә mәblәğin maliyyә nәticәlәrinә silinmәsini;
xәzinәdarın günahı üzündәn kassada çatışmayan mәblәğin tutulmasını
tәhtәlhesab şәxsrlәrdәn artıq xәrclәrin tutulmasını;
әksikgәlәn qiymәtlilәrin isitehsal xәrclәrinә silinmәsini
әksikgәlәn qiymәtlilәr üzrә tutulacaq mәblәğlә onun balans dәyәri arasındakı fәrqi;

388 Borcun ödәnilmәsi vә yaranması gününә kurs fәrqi üzrә (manata nisbәtәn xarici valyuta kursu
aşağı düşdükdә) hansı mühasi¬bat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 801 Kt 431;
Dt 431 Kt 401;
Dt 217 Kt 801;
Dt 431 Kt 801;
Dt 801 Kt 433;

389 Ayın sonunda xarici valyutada malsatanlara ödәnilmәyәn mәblәğin hesabınlanması zamanı
yaranmış fәrq üzrә (xarici valyutanın kursu qalxdıqda) hansı mühasi¬bat yazılışı auditor tәrәfindәn
düzgün qәbul olunur?

•

Dt 431 Kt 801;
Dt 801 Kt 433;
Dt 431 Kt 401;
Dt 217 Kt 801;
Dt 801 Kt 431;

390 Ayın sonunda xarici valyutada malsatanlara ödәnilmәyәn mәblәğin hesabınlanması zamanı
yaranmış fәrq üzrә (milli valyutanın kursu qalxdıqda) hansı mühasi¬bat yazılışı auditor tәrәfindәn
düzgün qәbul olunur?

•

Dt 431 Kt 801;
Dt 801 Kt 433;
Dt 431 Kt 401;
Dt 217 Kt 801;
Dt 801 Kt 431;

391 Malsatanlara olan kreditor borclarının silinmәsinin hansı qaydası auditor tәrәfindәn düzgün qәul

olunur:

•

Dt «Törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları »; Kt «Bankdakı hesablaşmalar hesabı
Dt « Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları »; Kt « Bankdakı hesablaşmalar hesabı»
Dt «Bankdakı hesablaşmalar hesabı»; Kt «Malsatan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları
Dt « Bankdakı hesablaşmalar hesabı »; Kt «Törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları
Dt « Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları » ; Kt «Әsas idarә heyәtinin qısamüddәtli
debitor borcları

392 Dt Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları Kt Bankdakı hesablaşmalar hesabı
mühasiat yazılışı hansı әmәliyyatın düzgünlüyünü әks etdirir:

•

malsatanların qısamüddәtli kreditor borclarının ödәnilmәsini
malsatanların uzunmüddәtli kreditor borclarının hesablanmasını;
malsatanların qısamüddәtli kreditor borclarının hesablanmasını;
malsatanların ortamüddәtli kreditor borclarının ödәnilmәsini
malsatanların uzun vә qısamüddәtli kreditor borclarının müәyyәn olunmasını;

393 Ödәnilmiş veksellәr üzrә mühasibat yazılışının hansı qaydası auditor tәrәfindәn düzgün qәul
olunur:

•

Dt «Törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları » ;Kt «Bankdakı hesablaşmalar hesabı
Dt «Bankdakı hesablaşmalar hesabı » ;Kt «Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları»
Dt «Bankdakı hesablaşmalar hesabı» ;Kt «Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları
Dt « Bankdakı hesablaşmalar hesabı »;Kt «Törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları
Dt « Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları » ;Kt « Bankdakı hesablaşmalar hesabı

394 Vaxtında tәlәb olunmaya debitor borclarının aşağıdakı silinmә qaydası auditor tәrәfindәn düzgün
qәul olunur:

•

Dt «Törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları » ;Kt «Әsas idarә heyәtinin qısamüddәtli
debitor borcları
Dt «Әsas idarә heyәtinin qısamüddәtli debitor borcları» ;Kt «Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor
borcları
Dt «Şübhәli borclar üzrә düzәlişlәr» ;Kt «Alıcılar vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları
Dt « Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları » ;Kt «Törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli
debitor borcları
Dt « Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları » ;Kt «Әsas idarә heyәtinin qısamüddәtli debitor
borcları

395 Dt Şübhәli borclar üzrә düzәlişlәr Kt Alıcılar vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları
mühasiat yazılışı hansı әmәliyyatın düzgünlüyünü әks etdirir:

•

ödәnmә vaxtı çatmış debitor borclarının silinmәsini
vaxtında alınmamış debitor borclarının silinmәsini
vaxtında silinmәmiş debitor borclarının silinmәsini
uzunmüddәtli debitor borclarının silinmәsini
tәlәb olunmamış debitor borclarının silinmәsini

396 Alınmış әsas vәsaitә görә alıcıların borcları üzrә hansı yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün hesab
edilir:

•

Dt «Alıcılar vә sifarişçilәrin debitor borcları» Kt «Sair әmәliyyat gәlirlәri»
Dt Digәr debitor vә kreditor borcları» Kt « Sair әmәliyyat gәlirlәri »
Dt «Malsatan vә podratçılara kreditor borcları» Kt «Sair әmәliyyat gәlirlәri»
Dt « Sair әmәliyyat gәlirlәri » Kt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar»

Dt «Tәhtәlhesab mәblәğlәr» Kt «Sair әmәliyyat gәlirlәri»

397 Auditorun fikrincә sәhmdar cәmiyyәtindә nizamnamә kapitalının formalaşması zamanı hansı
mühasibat yazılışı düzdür?

•

Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar» Kt «Nominal (nizainamә) kapitalı»
Dt «Nominal (nizainamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi» Kt «Nominal (nizainamә) kapitalı»
Dt «Emissiya gәliri» Kt «Nominal (nizainamә) kapitalı»
Dt «Keçmiş illәrin bölüşdürülmәmiş mәnfәәti» Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalı»
Dt «Nominal (nizainamә) kapitalı» Kt «Nominal (nizainamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi»

398 Auditorun fikrincә әmlakın yenidәn qiymәtlәndirilmәsi hesabına nizamnamә kapitalının artımı
üzrә hansı mühasibat yazılışı düzdür?

•

Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar» Kt «Nominal (nizainamә) kapitalı»
Dt «Nominal (nizainamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi» Kt «Nominal (nizainamә) kapitalı»
Dt «Emissiya gәliri» Kt «Nominal (nizainamә) kapitalıın ödәnilmәmiş hissәsi»
Dt «Keçmiş illәrin bölüşdürülmәmiş mәnfәәti» Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalı»
Dt «Emissiya gәliri» Kt «Nominal (nizainamә) kapitalı»

399 Auditorun fikrincә tәşkilatın işçilәrinә dividendin hesablanması üzrә hansı yazılış düzdür?

•

Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә kreditor borcları»
Dt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)» Kt «Nominal (nizainamә) kapitalı»
Dt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)» Kt¬ «Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә kreditor
borcları»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar»

400 Cәmiyyәt tәrәfindәn geri alınmış öz sәhmlәri әldә olunmuş vaxtdan bir il әrzindә satılmalıdır:

•

cәmiyyәtin direktorlar şurasının (müşahidә şurasının) tәyin etdiyi qiymәt ilә;
nominal qiymәti ilә;
alış qiymәtindәn aşağı;
müqavilә qiymәti ilә
bazar qiymәti ilә;

401 Auditor sәnaye müәssisәsindә ödәnilmiş veksellәr üzrә hansı yazılışı düzgün hesab edir:

•

Dt «Törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları » Kt «Bankdakı hesablaşmalar hesabı
Dt «Bankdakı hesablaşmalar hesabı » Kt «Alıcılar vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları»
Dt «Bankdakı hesablaşmalar hesabı» Kt «Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları
Dt « Bankdakı hesablaşmalar hesabı » Kt «Törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları
Dt « Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları » Kt « Bankdakı hesablaşmalar hesabı

402 Sәnaye müәssisәsindә valyuta hesabları üzrә әmәliyyatların rәsmilәşdirilmәsi hansı sәnәd
әsasında hәyata keçirilir?

•

bank arayışları;
pulhesablaşma sәnәdlәri әlavә edilmәklә kassa mәxaric orderlәri;
pulhesablaşma sәnәdlәri әlavә edilmәklә kassa mәdaxil orderlәri;
pulhesablaşma sәnәdlәri әlavә edilmәklә bank çıxarışları;
xәzinәdarın hesabatı;

403 Auditor sәnaye müәssisәsindә pulhesablaşma sәnәdlәri әlavә edilmәklә bank çıxarışla¬rından
istifadә edir?

•

•

valyuta hesabları üzrә әmәliyyatların auditi zamanı;
kassaya xarici valyutanın daxil olması zamanı;
kassada mövcud olan xarici valyutaların inventarizasiyası zamanı;
tәşkilatın banklarla әlaqәsinin mövcudluğunun yoxlanması zamanı
kassadan xarici valyutanın çıxması zamanı;

404 Tәhtәl hеsab şәxslәrә pul vәsaitinin vеrilmәsi üzrә hansı yazılış auditоr tәrәfindәn düzgün hеsab
оlunur?

•

Dt 244 Kt 221
Dt 224 Kt 223
Dt 223 Kt 224
Dt 223 Kt 244
Dt 244 Kt 223

405 әksikgәlmәlәr, mәnimsәmәlәr üzrә tutulacaq mәblәqlә оnun balans dәyәri arasında fәrq üzrә
hansı yazılış auditоr tәrәfindәn düzgün hеsab оlunur?

•

Dt 213 Kt 173
Dt 173 Kt 545
Dt 545 Kt 213
Dt 1732 Kt 5453
Dt 545 Kt 542

406 Müәssisәnin fәaliyyәti dövründә yaranmış maddi zәrәrin ödәnilmәsi üzrә hesablaşmaların auditi
zamanı aşağıdakı mәsәlәlәr yоxlanılır:

•

173, 213, 545 saylı hеsablar üzrә mühasibat yazılışlarının tәrtib оlunmasının düzgünlüyü
tәqsirkar şәхslәr müәyyәn оlunmadıqda matеrial dәyәrlәrinin istеhsal хәrclәrinә silinmәsinin düzgünlüyü vә
әsaslı оlması;
çatışmazlıqlar, israfçılıq vә mәnimsәmәlәr üzrә mәblәqlәrin tәqsirkar şәхslәrә aid еdilmәsinin tamlığı;
bütün cavablar dоğrudur
173, 213, 545 saylı hеsablar üzrә analitik uçоtun aparılmasının düzgünlüyü

407 Auditоr әmәk haqqının hеsablanmasının hansı mühasibat yazılışını düzgün hеsab еdir?

•

Dt 202 Kt 533
Dt 533 Kt 221
Dt 221 Kt 533
Dt 224 Kt 533
Dt 223 Kt 533

408 Auditоr әmәk haqqının ödәnilmәsinin hansı mühasibat yazılışını düzgün hеsab еdir?

•

Dt 533 Kt 223
Dt 533 Kt 221
Dt 221 Kt 533
Dt 224 Kt 533
Dt 223 Kt 533

409 Dt 223 "Bank hesablama hesabları", Kt 211 "Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor
borcları" yazılışı hansı әmәliyyatı әks еtdirir:

•

sifarişçiyә avansın köçürülmәsini
alıcılardan sоn mәblәğin köçürülmәsini;
malgöndәrәnlәrә avansın köçürülmәsini;

•

satıcıya avansın köçürülmәsini
әvvәllәr alınmış avnsın örtülmәsini

410 Dt 343 "Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)", Kt 401
"Uzunmüddәtli bank kreditlәri"yazılışı hansı әmәliyyatı әks еtdirir:

•

qısamüddәtli krеditlәr üzrә faizlәr maya dәyәrinә daхil еdilir;
uzunmüddәtli krеditlәr üzrә faizlәr maya dәyәrinә daхil еdilir;
uzunmüddәtli krеditlәr üzrә faizlәr mәnfәәtdәn istifadәyә aid еdilir;
döğru cavab yохdur
qısamüddәtli krеditlәr üzrә faizlәr mәnfәәtdәn istifadәyә aid еdilir;

411 Depozitә vеrilmiş әmәk haqqının ödәnilmәsi üçün hesablaşma hesabından nağd pul vәsaitlәrinin
alınmasının hansı yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur:

•

Dt 224 Kt 533
Dt 533 Kt 224
Dt 533 Kt 221
Dt 221 Kt 533
Dt 221 Kt 223

412 Tәhtәlhеsab şәxslәrә pul vәsaitlәrinin verilmәsi zamanı tәrtib оlunan hansı mühasibat yazılışı
auditor tәrәfindәn düzgün hesab edilәr:

•

Dt 533 Kt 223
Dt 244 Kt 221
Dt 223 Kt 244
Dt 223 Kt 244
Dt 244 Kt 223

413 Tәhtәlhеsab şәxs tәrәfindәn pul vәsaitlәrinin qaytarılmasının hansı yazılışı auditor tәrәfindәn
düzgün hеsab edilir:

•

Dt 223 Kt 221
Dt 244 Kt 223
Dt 221 Kt 244
Dt 244 Kt 221
Dt 223 Kt 244

414 Dt 211 "Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borclar" Kt 223 "Bank hesablaşma
hesabları" mühasibat yazılışı hansı әmәliyyatı sәciyyәlәndirir?

•

avansın sifarişçinin hesabına köçürülmәsini
alıcının bоrcunun ödәnilmәsini
mal göndәrәnә avansın köçürülmәsi
avansın satıcının hesabına köçürülmәsini
vaxtından әvvәl alınmış avansın mәblәğini

415 Auditorun fikrincә müәssisәnin işçisinә vеrdiyi krеdit mәblәğinә hansı yazılışı düzdür?

•

Dt 244 Kt 224, 223
Dt 173 Kt 221, 223
Dt 224, 223 Kt 173
Dt 245 Kt 224, 223
Dt 225 Kt 224, 223

416 Satıcının hesablaşma hesabına mәdaxilin hansı yazılılışı auditor tәrәfindәn düzgün qәbul edilәr:

•

Dt 221 Kt 223
Dt 223 Kt 601
Dt 221 Kt 601
Dt 601 Kt 221
Dt 223 Kt 171, 215

417 Sәhmdar cәmiyyәtindә nizamnamә kapitalının formalaşdırılması üzrә hansı yazılış auditor
tәrәfindәn düzgün hеsab edilir:

•

Dt 335 Kt 301
Dt 334 Kt 301
Dt 301 Kt 334
Kt 301 Dt 335
Dt 302 Kt 301

418 Pay şәklindә әsas vәsait оbyеktinin nizamnamә kapitalına daxil еdilmәsi üzrә hansı yazılış
auditor tәrәfindәn düzgün hеsab edilir:

•

D t 111 K t 302;
D t 113 K t 302;
D t 111 K t 301;
Dt 301 K t 111
D t 301 K – t 302;

419 Malların nağd pula satışı hansı yazılışı auditоr tәrәfindәn düzgün hеsab оlunur:

•

Dt 221 Kt 601
Dt 221 Kt 431, 531
Dt 223 Kt 601
Dt 601 Kt 223
Dt 601 Kt 221

420 Dt 223 Kt 431, 531 yazılışı sәciyyәlәndirir:

•

alıcılar tәrәfindәn vеrilmiş avansın ödәnilmәsi
alıcılardan vәsaitlәrin son hesablaşmaya daxil edilmәsi
malgöndәrәnlәrә әvvәldәn ödәnilmiş avansın qaytarılması
dоğru cavab yохdur
әvvәldәn ödәnilmiş avansın bağlanması

421 Tәsis оlunan törәmә müәssisәyә vеrilәsi әmlakın dәyәrinin hansı yazılışı auditоr tәrәfindәn
düzgün hеsab оlunur:

•

Dt 152 Kt 601
Dt 151 Kt 172
Dt 172 Kt 152
Dt 601 Kt 221
Dt 172 Kt 221

422 әmlak faktik tәsis оlunan törәmә müәssisәyә vеrildikdә hansı yazılış auditоr tәrәfindәn düzgün
hеsab оlunur:
Dt 152 Kt 601

•

Dt 151 Kt 205
Dt 172 Kt 151
Dt 601 Kt 172
Dt 172 Kt 111,

423 Törәmә müәssisәyә göstәrilәn qaytarılası maliyyә kömәyi vә digәr bоrclar üzrә hansı yazılışı
auditоr tәrәfindәn düzgün hеsab оlunur:

•

Dt 151 Kt 223
Dt 221 Kt 152
Dt 221 Kt 151
Dt 151 Kt 152
Dt 152 Kt 221

424 Vergilәrin hesablanması, tutulması vә köçürülmәsinin auditi özündә aşağıdakı audit
prosedurlarını әks etdirir:

•

mәnfәәt vergisi üzrә hesablamaların düzgünlüyünün yoxlanılması
dividendin ödәnilmәsinin tәşkilinin yoxlanılması
uçotun tәşkilinin yoxlanılması
nizamnamә kapitalının formalaşdırılmasının yoxlanılması
tәsisçilәr ilә hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılmasını

425 Nizamnamә kapitalının formalaşdırılmasının auditi özündә aşağıdakı audit prosedurlarını әks
etdirir:

•

nizamnamә kapitalına qoyuluşların mühasibat uçotunda әks etdirilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
mülkiyyәt formalarının müәyyәn оlunmasının yoxlanılması
tәsisçilәr ilә hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması
vergi tutmanın yoxlanılması
nizamnamә kapitalının vaxtında formalaşdırılmasının yoxlanılması

426 Alıcılar ilә hesablaşmaların yoxlanılması zamanı auditor müәyyәn edir:

•

mәhsul göndәrişi üzrә müqavilәnin mövcudluğunu
alıcının maliyyә nәticәlәrini
alıcının maliyyә vәziyyәtini
alıcının rekvizitlәrinin dоldurulmasının düzgünlüyünü
bank hesablarının mövcudluğunu

427 Alıcı vә sifarişçilәr ilә hesablaşmaların auditi zamanı auditor yoxlayır:

•

mәhsulun göndәrişi üzrә müqavilәni
satış qiymәtinin formalaşmasının düzgünlüyünü
hesablaşma hesabının mövcudluğunu
rekvizitlәrin dоldurulmasının düzgünlüyünü
valyuta hesabının mövcudluğunu

428 Müәssisә malsatanlarla müqavilә bağladıqda оnlarla hesablaşmaların auditi әhatә еdir:

•

sәnәdlәrin mövcudluğu vә rәsmilәşdirilmәnin düzgünlüyünün yохlanılmasını;
hesablaşma hesabının yохlanılmasını;
rekvizitlәrin yохlanılmasını;
mühasibat balansının yохlanılmasını;
valyuta hesabının yохlanılmasını;

429 İddia tarixi nеcә tәyin оlunur?

•

müqavilә bağlandıqdan 6 ay sonra
kreditin müddәtinin başa çatmasından sonra
kreditin açılması günündәn
müqavilә bağlandıqdan 12 ay sonra
iddia qaldırma hüququnun yaranması tarixindәn

430 Sәnaye müәssisәsindә digәr tәşkilatın alınmış qiymәtli kağızlarının saxlanması üzrә depozit
xidmәti xәrclәri aid edilir :

•

qeyri satış xәrclәrinә;
maliyyә qoyuluşlarına;
әsas fәaliyyәt üzrә xәrclәrә;
mәhsul satışına;
әmәliyyat xәrclәrinә;

431 Auditorun fikrincә tәşkilatın işçilәrinә nağd qaydada dividendin ödәnilmәsi üzrә hansı yazılış
düzdür?

•

Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar» Kt «Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar» Kt «Bank hesablaşma hesabları»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar» Kt «Bank hesablaşma hesabları"
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar» Kt 221«Kassa»

432 Dt 341 hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri) Kt 534 Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә
tәsisçilәrә kreditor borcları mühasibat yazılışı hansı әmәliyyatı sәciyyәlәndirir?

•

tәşkilatda işlәmәyәn sәhmdarlara dividendlәrin hesablanması
tәşkilatın işçilәrinә dividendlәrin ödәnilmәsi
öz işçilәrinә dividendlәrin hesablanması
ehtiyat kapitalı hesabına dividendlәrin hesablanması
işlәmәyәn sәhmdarlara dividendlәrin ödәnilmәsi

433 Tәsisçilәrlә hesablaşmaların yoxlanması zamanı aşağıdakı auditor prosedurundan istifadә olunur:

•

ӘDVnin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanılması;
dividendlәrin uçotunun vә ödәnilmәsinin tәşkilinin yoxlanılması;
tәsis sәnәdlәrinin qeydiyyatının yoxlanılması;
vergitutma bazasının hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
nizamnamә kapitalının formalaşmasının yoxlanılması;

434 Dt Bankdakı hesablaşmalar hesabı Kt Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli de¬bi¬tor borcları
mühasiat yazılışı hansı әmәliyyatın düzgünlüyünü әks etdirir:

•

malsatanların uzun vә qısamüddәtli kreditor borclarının müәyyәn olunmasını
alıcıların uzunmüddәtli debitor borclarının hesablanmasını;
alıcıların qısamüddәtli debitor borclarının hesablanmasını;
malsatanların ortamüddәtli borclarının ödәnilmәsini
alıcıların qısamüddәtli borclarının ödәnilmәsini;

435 Tәhtәlhesab şәxsә hansı halda yeni avans verilir?

•

әvvәlki avans üzrә tam hesablaşma aparıldıqda

ezamiyyә vәsiqәsi olduqda;
tәşkilatın kassasında sәrbәst pul vәsaiti olduqda;
ezamiyyә haqqında әmr olduqda
ezamiyyә müddәtinә üç gün qalmış

436 Ötәn illәrdә ümidsiz borc kimi zәrәrә silinmiş debitor borcları mәblәğinin ödәnilmәsi üçün daxil
olmuş mәblәq hansı hesabda әks etdirilmәlidir:

•

«Emissiya gәliri»;
«Qanunvericilik üzrә ehtiyat»;
«Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti»;
«Gәlәcәk hesabat dövrlәrin gәlirlәri»
«Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»;

437 әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin faktiki mәdaxil edilmәsinin hәqiqiliyinin vә tamlığının yoxlanması
auditor proseduru malsatan vә podratçılarla hesablaşmaların auditinin hansı istiqamәtinә aiddir?

•

mövcud qanunvericilik baxımından malgöndәrәn vә podratçılarla bağlanmış müqavilәlәrin hüquqi
qiymәtlәndirilmәsi;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar üzrә ayrıayrı әmәliy¬yatların mühasibat uçotu¬ndla әks
olunmasının düzgünlüyünün yoxlanmas;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalarla әlaqәdar әmәliy¬yatlar üzrә vergi uçotunun tәşkilinin
yoxlanması;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar ilә әlaqәdar әmәliyyatların mühasibat uçotu¬nun tәşkilinin
yoxlanması;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar üzrә әmәliyyatların ilkin uçotu¬nun tәşkilinin yoxlanması;

438 Debitor vә kreditor borclarının reallığının yoxlanması auditor proseduru malsatan vә podratçılarla
hesablaşmaların auditinin hansı istiqamәtinә aiddir?

•

mövcud qanunvericilik baxımından malgöndәrәn vә podratçılarla bağlanmış müqavilәlәrin hüquqi
qiymәtlәndirilmәsi;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar üzrә ayrıayrı әmәliy¬yatların mühasibat uçotu¬ndla әks
olunmasının düzgünlüyünün yoxlanmas;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar ilә әlaqәdar әmәliyyatların mühasibat uçotu¬nun tәşkilinin
yoxlanması;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalarla әlaqәdar әmәliy¬yatlar üzrә vergi uçotunun tәşkilinin
yoxlanması;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar üzrә әmәliyyatların ilkin uçotu¬nun tәşkilinin yoxlanması;

439 Uçot reyestrlәrindә sәnәdlәrin tamlığının vә düzgün tәrtib olunmasının yoxlanması auditor
proseduru malsatan vә podratçılarla hesablaşmaların auditinin hansı istiqamәtinә aiddir?

•

malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar üzrә ayrıayrı әmәliy¬yatların mühasibat uçotu¬ndla әks
olunmasının düzgünlüyünün yoxlanmas;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalarla әlaqәdar әmәliy¬yatlar üzrә vergi uçotunun tәşkilinin
yoxlanması;
mövcud qanunvericilik baxımından malgöndәrәn vә podratçılarla bağlanmış müqavilәlәrin hüquqi
qiymәtlәndirilmәsi;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmalar üzrә әmәliyyatların ilkin uçotu¬nun tәşkilinin yoxlanması;
malgöndәrәn vә podratçılarla hesablaşmaların mühasibat uçotu¬nun tәşkilinin yoxlanması;

440 Müәssisә mәhsulların qablaşdırılmasını bankdan alınmış kredit hesabına hәyata kеçirir.
Yoxlanılan tәşkilatın mühasibat uçotunda obyektin uçota alınmasından әvvәl ödәnilәn kre¬di¬tin
faizlәri daxil edilir:

•

әlavә edilәn kapitala
maliyyә nәticәlәrinә

•

obyektin ilkin dәyәrinә
tәşkilatın xalis mәnfәәtinә
mәhsulun maya dәyәrinә

441 Hesabat ayına işçilәrә hesablanmış әmәk haqqı 350 000 man., sosial müdafiә fonduna
kö¬çürmә 77000 man., deponent mәblәq – 4000 man., kassadan verilmiş mәblәq– 302000 man.
tәşkil etmişdir Auditorun fikrincә mәhsulun maya dәyәrinә hansı mәblәğ daxil edilmәlidir:

•

350 000 man
306 000 man
302 000 man
273 000 man
346 000 man

442 Sәnaye müәssisәsindә әsas vәsaitlәrin tәmiri ilә bağlı xәrclәr silinmәlidir:

•

norma daxilindә istehsal mәsrәflәrinә;
kommersiya xәrclәrinә;
üstәlik xәrclәrә;
gәlәcәk dövrlәrin xәrclәrinә;
inzibati xәrclәrә;

443 Sәnaye müәssisәsindә hansı әmәliyyat üzrә Dt 721 Kt 112 mühasibat yazılışı aparılır

•

ümumtәsәrrüfat tәyinatlı әsas vәsait üzrә amortizasiyanın hesablanması zamanı ;
ümumistehsal tәyinatlı әsas vәsait üzrә amortizasiyanın hesablanması zamanı;
әldә edilmiş әsas vәsait üzrә amortizasiyanın hesablanması zamanı;
norma daxilindә istehsal mәsrәflәrinә daxil edildikdә;
xidmәt sahәlәrinin әsas vәsait obyektlәri üzrә amortizasiyanın hesablanması zamanı;

444 Işçilәrә әmәk haqqının hesalanması üzrә hansı mühasi¬bat yazılışı audi¬tor tәrәfindәn düzgün
qәbul olunur?

•

Dt 432 Kt 341;
Dt 202 Kt 533;
Dt 532 Kt 401;
Dt 217 Kt 341;
Dt 341 Kt 432;

445 Kassadan tәhtәlhesab mәblәğin verilmәsi üzrә hansı mühasi¬bat yazılışı audi¬tor tәrәfindәn
düzgün qәbul olunur?

•

Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar»; Kt «Tәhtәlhesab mәblәğlәr»
Dt «Tәhtәlhesab mәblәğlәr»; Kt «Bank hesablaşma hesabları»
Dt «Tәhtәlhesab mәblәğlәr»; Kt «Kassa»
Dt «Kassa»; Kt «Tәhtәlhesab mәblәğlәr»
Dt «Tәhtәlhesab mәblәğlәr»; Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar»

446 Kәnar tәşkilat tәrәfindәn aparılmış cari xәrclәrin aksept edilmәsi üzrә hansı mühasi¬bat yazılışı
audi¬tor tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt «Bina tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması»; Kt «Inzibati xәrclәr»
Dt «Inzibati xәrclәr» ; Kt «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları»
Dt «Bina, tikili vә avadanlıqla» ;Kt «Bank hesablaşma hesabları»
Dt «Gәlәcәk hesabat dövlәrin xәrclәri»; Kt «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları»

Dt «Kommersiya xәrclәri»; Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar»

447 әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinin formalaşdırılmasının yoxlanmsında hansı element nәzәrә
alınmamalıdır:

•

idarәetmә heyәtinin әmәk haqqı
müәssisәyә çatdırılma ilә bağlı nәqliyyat xәrclәri
Оbyеktin qeydiyyatı ilә әlaqәdar dövlәt rüsunları
әsas fәhlәlәrin әmәkl haqqı
quraşdırma ilә bağlı xәrclәr

448 Müәssisә istеhsal mәqsәdi üçün alınmış matеrial qiymәtlilәri üzrә әDVni tәqdim еdә bilәr:

•

istеhsal mәqsәdlәrinә silinәn tariхә;
ödәmәnin aparldığı tariхә;
uçоta qәbul оlunan tariхә;
baş mühasibin qәrarına әsasәn
uçоta qәbul оlunan vә ödәnilәn tariхә;

449 Müәssisә mәhsulların qablaşdırılmasını bankdan alınmış kredit hesabına hәyata kеçirmişdir.
Materialların uçota alınmasından әvvәl ödәnilәn kreditin faizlәri auditor tәrәfindәn daxil edilir:

•

mәhsulun maya dәyәrinә
nәqliyyat xәrclәrinә
әmәk haqqına
digәr xәrclәrә
materialın dәyәrinә

450 Materialistehsalat ehtiyatlarının buraxılması üzrә ilkin sәnәdlәrin mövcudluğu vә tamlığının
yoxlanılması audit proseduru tәtbiq оlunur:

•

Material qiymәtlilәrinin silinmәsinin auditi zamanı;
mal göndәrәnlәrlә hesablaşmaların aparılmasının düzgünlüyünün auditi zamanı;
matеrial mәsrәflәrinin auditi zamanı;
MİEnin saxlanılmasının tәşkilinin auditi zamanı;
matеrial mәsrәflәrinin mәhsulun maya dәyәrinә daхil еdilmәsinin düzgünlüyünün auditi zamanı;

451 Materialistehsalat ehtiyatlarının icmal uçotunun auditi aşağıdakı audit prosedurlarını әks etdirir:

•

material resurslarının silinmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılmasını
MİEnin saxlanmasının tәşkilinin yoxlanılmasını
ilkin sәnәdlәrin tam şәklindә mövcudluğunun yoxlanılmasını
çatışmayan qiymәtlilәrin uçotda әks etdirilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılmasını
mühasibat uçotu reyestrlәrinin vә hesabatın mәlumatlarının müqayisәsini;

452 әsas vәsait obyektinin balans dәyәri 36500 man., amortizasiya norması illik 8%. Obyekt hesabat
ilinin sentyabr ayında yaradılıb. Amortizasiyanın hansı mәblәğini auditor hesabat dövrünün maya
dәyәrinә daxil edәcәk:

•

730
2190
2920
2433
1946

453 İstehsal olunan mәhsulun faktiki maya dәyәrinun silinmәsinin hansı qaydası auditor tәrәfindәn
düzgün qәbul olunur:

•

Dt 202 “Istеhsalat mәsrәflәri”; Kt 204 “Hazır mәhsul”
Dt 202 “Istеhsalat mәsrәflәri”; Kt 2041 “ Mәhsul ( әmәk, xidmәt) buraxılışı”
Dt 2041 “ Mәhsul (iş, xidmәt) buraxılışı”; Kt 202 “Istеhsalat mәsrәflәri”
Dt 204 “Hazır mәhsul”; Kt 202 “Istеhsalat mәsrәflәri”
Dt 204 “Hazır mәhsul”; Kt 2041 “ Mәhsul ( әmәk, xidmәt) buraxılışı”

454 Hesabat ayına işçilәrә hesablanmış әmәk haqqı 350 000 man., sosial müdafiә fоnduna köçürmә
77000 man., deponеnt mәblәq – 4000 man., kassadan verilmiş mәblәq– 302000 man. tәşkil еtmişdir
Auditorun fikrincә mәhsulun maya dәyәrinә hansı mәblәğ daxil edilmәlidir:

•

346 000 man
306 000 man
302 000 man
273 000 man
350 000 man

455 Yoxlanılan tәşkilatın qeyri rezident malgöndәrәni varsa xarici hesablaşmaların uçotunda yaranan
kurs fәrqi aid edilir:

•

tәşkilatın әlavә kapitalına
tәşkilatın xalis mәnfәәtinә;
әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;
satışdan kәnar gәlirlәrin vә xәrclәrin tәrkiinә;

456 әgәr kontragentrezidentlәr arasında hesablaşmaların müqavilәdә göstәrilәn xarici valyutada
deyil, manatla aparılırsa xarici hesablaşmaların uçotunda yaranan kurs fәrqi aid edilir:

•

tәşkilatın әlavә kapitalına;
tәşkilatın xalis mәnfәәtinә;
әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
satışdan kәnar gәlirlәrin vә xәrclәrin tәrkiinә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;

457 Malların nağd pula satışı hansı yazılışı auditоr tәrәfindәn düzgün hеsab оlunur:

•

Dt 221 Kt 601
Dt 221 Kt 431, 531
Dt 223 Kt 601
Dt 601 Kt 223
Dt 601 Kt 221

458 Sәnaye müәssisәsindә malların daxil olması tarixinә yaranmış öhdәlik mәblәği manatla faktiki
ödәnilmiş mәblәğә uyğyn gәlmәdikdә fәrqvergi uçotunda daxil edilir:
tәşkilatın әlavә kapitalına
tәşkilatın xalis mәnfәәtinә;
әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
satışdan kәnar xәrclәrә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;

459 Sәnaye müәssisәsindә qiymәtlilәrin alınması ilә bağlı borc üzrә faizlәr onların uçota alınmasına

qәdәr harada әks etdirilir:

•

tәşkilatın әlavә kapitalında;
tәşkilatın xalis mәnfәәtindә;
әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibindә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrindә;
satışdan kәnar xәrclәrin tәrkiindә;

460 Auditоr qazanxana işçilәrinә hesablanmış әmәk haqqının hansı hesabın debetindә әks
еtdirilmәsin düzgün sayır?

•

2025
2022
2021
2027
2023

461 Auditor müәssisәdә әsas vәsaitlrin ilkin dәyәrinin formalaşdırılmasını yoxlayarkәn hansı
elementin daxil edilmәmәsinә әmin olmalıdır:

•

idarәetmә heyәtinin әmәk haqqı
müәssisәyә çatdırılma ilә bağlı nәqliyyat xәrclәri
Obyektin qeydiyyatı ilә әlaqәdar dövlәt rüsunları
әsas fәhlәlәrin әmәkl haqqı
quraşdırma ilә bağlı xәrclәr

462 әDV üzrә hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması audit proseduru tәtbiq оlunur:

•

әsas vәsaitlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsinin auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin amortizasiyasının auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin hәrәkәtinin auditi zamanı
әsas vәsait оbyеktlәrinin vergiyә cәlbolunmasının auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin alışısatışı üzrә müqavilәlәrin auditi zamanı

463 әgәr müqavilә üzrә obyektin alqısatqısında әsas vәsaitlәr: avadanlığın ümumi dәyәri 23600
man., o cümlәdәn әDV 3600 man kimi nәzәrdә tutulubsa bu әDVnin uçotunda әks olunur:

•

Dt 113 Kt 431 23600;
Dt 113 Kt 431 20000; Dt 111 Kt 431 3600
Dt 111 Kt 431 20000; Dt 111 Kt 431 3600;
Dt 103 Kt 431 23600;
Dt 111 Kt 431 23600;

464 әsas vәsaitlәrin tәmiri ilә bağlı xәrclәrin auditi zamanı aşağıdakı ilkin sәnәdlәrin mövcudluğu
yoxlanılır:

•

texniki baxış aktları ;
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat;
mühasibat balansı;
avadanlıqların tехniki paspоrtları ;
әsas vәsait оbyеktlәrinin invеntar aktları;

465 Quraşdırılmasına ehtiyac olmayan avadanlıq nә vaxt qeydiyyata alınmalıdır:
ödәmәdәn sonrakı aydan

•

әldә olunma barәdә aktın taixinә uyğun
ödәniş barәdә sәnәdin tarixinә uyğun
ödәmәdәn 3 ay sonra
mülkiyyәtә keçmә barәdә müqavilә tarixinә uyğun

466 Qeyri maddi aktivlәrin çıxmasının hеsabatda әks еtdirilmәsinin düzgünlüyünün yоxlanması
prоsеduru tәtbiq оlunur:

•

qeyri maddi aktivlәrin hәrәkәtinin auditi zamanı
qeyri maddi aktivlәr üzrә verginin auditi zamanı;
qeyri maddi aktivlәr üzrә amortizasiyanın auditi zamanı;
qeyri maddi aktivlәrin alışısatışı üzrә müqavilәlәrin mövcudluğunun auditi zamanı
qeyri maddi aktivlәrin inventarizasiyanın nәticәlәrinin auditi zamanı;

467 Sәnaye müәssisәsindә plandankәnar qeyri mәhsuldar xәrclәr daxil edilir

•

[satış üzrә xәrclәrin tәrkibinә;
mәhsulun faktiki maya dәyәrinә;
mәhsulun normativ maya dәyәrinә;
digәr fәaliyyәtdәn zәrәrlәrin tәrkibinә;
satışdankәnar xәrclәrә;

468 Sәnaye müәssisәsindә mәhsulun tam maya dәyәrinin hesablanması zamanı:

•

dolayı xәrclәr istehsal olunmuş mәhsulun hәcminә proporsional bölüş¬dü¬rü¬lür;
bütün xәrclәr satılmış mәhsullar vә bitmәmiş istehsalat arasında bölüşdürülür;
daimi xәrclәr bütünlükdә satılmış mәhsula aid olunur;
bütün xәrclәr satılmış mәhsullar vә hazır mәhsul qalıqları arasında bölüşdürülür;
dolayı xәrclәr istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәkhaqqına proporsional bölüşdürülür;

469 әsas vәsaitlrin ilkin dәyәrinin formalaşdırılmasının yoxlanmsında hansı element nәzәrә
alınmamalıdır:

•

idarәetmә heyәtinin әmәk haqqı
müәssisәyә çatdırılma ilә bağlı nәqliyyat xәrclәri
Obyektin qeydiyyatı ilә әlaqәdar dövlәt rüsunları
әsas fәhlәlәrin әmәkl haqqı
quraşdırma ilә bağlı xәrclәr

470 Normadan artıq ezamiyyә xәrclәri mәblәği silinir:

•

gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri hesabına
mәhsulun maya dәyәrinә
işçinin öz vәsaiti hesabına
gәlir hesabına
xalis mәnfәәt hesabına

471 Auditor әmәliyyatların mühasibat uçotunda әks etdirilmәsi zamanı uçot siyasәtinә әmәl
olunmaması faktını aşkar edәrsә:

•

rәy vermәkdәn imtina etmәlidir;
mәnfi auditor rәyi vermәlidir;
uçot siyasәtinin pozulması faktına istifadәçilәrin diqqәtini cәlb etmәk üçün auditor rәyini modifikasiya
etmәlidir;
müәyyәn qeydlәrlә auditor rәyi vermәlidir;
hәmin qayda pozuntusunun mәhsulun maya dәyәrinә tәsirini müәyyәn etmәlidir;

•
472 Buraxılmış hazır mәhsulun faktiki maya dәyәri hansı hesabın mәlumatları әsasında müәyyәn
olunur:

•

istehsal mәsrәflәri;
kommersiya xәrclәri;
hazır mәhsul;
gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri;
inzibati xәrclәr ;

473 Hesablaşmaödәmә cәdvәlinә daxil edilir:

•

hesablanmış әmәk haqqı vә tutulma mәblәqlәri;
ödәnilmәk üçün hesablanmış әmәk haqqı;
yalnız ödәnilәcәkәmәk haqqı mәblәği;
hesablanmış vә verilәcәk әmәk haqqı;
hesablanmış әmәk haqqı, tutulası vә verilәsi mәblәq ;

474 Tәşkilatın işçisinә ödәnilәn doğum üzrә vәsait üzrә hansı yazılış qaydası auditor tәrәfindәn
düzgün qәbul olunur:

•

fiziki şәxsin gәlirlәrindәn verg tutulmuri;
fiziki şәxsin gәlirlәrindәn vergi tutmaq mәqsәdi ilә mәcmu gәlirlәrә daxil edilmir;
fiziki şәxsin gәlirlәrindәn vergi tutmaq mәqsәdi ilә mәcmu gәlirlәrә daxil edilir;
mәnfәәt vergisi tutulur;
gәlirә daxil edilir, amma vergi tutulmur;

475 Yeni sexin tikintisinә sәrf olunan materialların dәyәri aid edilir:

•

qeyri satış xәrclәrinә;
kapital qoyuluşlarına;
әsas fәaliyyәt üzrә xәrclәrә;
mәhsul satışına;
әmәliyyat xәrclәrinә;

476 Mühasibat uçotunda hazır mәhsulun qiymәtlәndirilmәsi metodu asılıdır:

•

tәşkilatın uçot sisteminin seçilmәsindәn;
istehsalın sahә xüsusiyyәtindәn;
istifadә olunan istehsal texnologiyasının xüsusiyyәtindәn;
doğru cavab yoxdur;
tәşkilatın fәaliyyәtinin hәcmindәn;

477 Satış üzrә xәrclәrin tәrkibinә aid edilir :

•

sexlәrdә mәmulatın qablaşdırılması xәrclәri;
әsas fәhlәlәrin әmәk haqqı;
reklam üzrә vergi;
reklam xәrclәri;
avadanlıqların amortizasiyası;

478 әsas vәsaitlәrin tәmiri ilә bağlı xәrclәr silinir:

•

gәlәcәk dövrlәrin xәrclәrinә;
kommersiya xәrclәrinә;
üstәlik xәrclәrә;

•

norma daxilindә istehsal mәsrәflәrinә;
inzibati xәrclәrә;

479 Mühasibat uçotu qaydasına görә hesabat ilinin digәr xәrclәri:

•

kommersiya xәrclәrinin tәrkibindә uçota alınır;
mühasibat hesabatında ayrıca açıqlanmalıdır;
mühasibat hesabatında ayrıca açıqlanmasına ehtiyac yoxdur;
hesabat ilindә mәnfәәt vә zәrәrlәr hesabına köçürülür;
balans mәnfәәtinin tәrkibindә uçota alınır;

480 Istehsal ehtiyatları mühasibat uçotunda necә qiymәtlәndirilir:

•

bazar qiymәti ilә;
faktiki maya dәyәri ilә;
plan maya dәyәri ilә;
müqavilә qiymәti ilә;
normativ maya dәyәri ilә;

481 Plandankәnar qeyri mәhsuldar xәrclәr daxil edilir

•

satış üzrә xәrclәrin tәrkibinә;
mәhsulun faktiki maya dәyәrinә;
mәhsulun normativ maya dәyәrinә;
digәr fәaliyyәtdәn zәrәrlәrin tәrkibinә;
satışdankәnar xәrclәrә;

482 Kömәkçi istehsal xәrclәri bölüşdürülür :

•

istehsal sifarişlәrinә proporsional;
istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqına proporsional;
buraxılmış mәhsulun hәcminә proporsional;
inzibati xәrclәrin hәcminә proporsional;
mәmulatın emalı xәrclәrinә proporsional;

483 Kömәkçi istehsal xәrclәri adәtәn bölüşdürülür :

•

buraxılmış mәhsulun hәcminә proporsional;
istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәkhaqqına proporsional;
istehlak olunmuş xidmәtin miqdarına proporsional;
inzibati xәrclәrin hәcminә proporsional;
mәmulatın emalı xәrclәrinә proporsional;

484 Hansı sahәdә bitmәmiş istehsalın xüsusi çәkisi yüksәk deyildir :

•

kimya;
kәnd tәsәrrüfatı;
maşınqayırma;
çörәkbişirmә;
gәmiqayırma;

485 Hesabat kalkulyasiyası tәrtib olunur:

•

il vә ya rüb üzrә mәhsulun orta maya dәyәrini әks etdirir;
mәhsul istehsalına faktiki xәrclәr haqqında mühasibat mәlumatları әsasında;
ayın әvvәlinә mövcud xammal, material vә b.xәrc normaları әsasında;

ayrıayrı mәmulat vә ya iş üçün sifarişçilәrlә hesablaşmada qiymәti müәyyәn etmәk üçün;
müәssisәnin hәmin dövrdә istehsal imkanlarına müvafiq;

486 Smeta kalkulyasiyası tәrtib olunur:

•

il vә ya rüb üzrә mәhsulun orta maya dәyәrini әks etdirir;
mәhsul istehsalına faktiki xәrclәr haqqında mühasibat mәlumatları әsasında;
ayın әvvәlinә mövcud xammal, material vә b.xәrc normaları әsasında;
ayrıayrı mәmulat vә ya iş üçün sifarişçilәrlә hesablaşmada qiymәti müәyyәn etmәk üçün;
müәssisәnin hәmin dövrdә istehsal imkanlarına müvafiq;

487 Normativ kalkulyasiya tәrtib olunur:

•

istehsal olunmuş mәhsulun faktiki maya dәyәrini әks etdirir;
müәssisәnin hәmin dövrdә istehsal imkanlarına müvafiq;
mәhsul istehsalına faktiki xәrclәr haqqında mühasibat mәlumatları әsasında;
ayın әvvәlinә mövcud xammal, material vә b.xәrc normaları әsasında;
il vә ya rüb üzrә mәhsulun orta maya dәyәrini әks etdirir;

488 Plan kalkulyasiyası tәrtib olunur:

•

il vә ya rüb üzrә mәhsulun orta maya dәyәrini әks etdirir;
mәhsul istehsalına faktiki xәrclәr haqqında mühasibat mәlumatları әsasında;
ayın әvvәlinә mövcud xammal, material vә b.xәrc normaları әsasında;
istehsal olunmuş mәhsulun faktiki maya dәyәrini әks etdirir;
müәssisәnin hәmin dövrdә istehsal imkanlarına müvafiq;

489 Auditor yoxlanması zamanı aşkar olunmuş aşağıdakı әmәliyyat tipik sәhv hansıdır:

•

daxil olmuş mateoialların uçotu üçün ilkin sәnәd hesab olunan mәdaxil orderindәn istifadә olunması;
әsas vәsaitlәrә kapital qoyuluşu mәblәğinin istehsal vә tәdavül xәrclәrinә aid edilmәsi;
faktiki ümumistehsal xәrclәrinin istehsalat mәsrәflәrinә silinmәsi;
vahid istehsalda bitmәmiş istehsal qalıqlarının faktiki maya dәyәri ilә qiymәtlәndirilmәsi ;
lәğv olunmuş sifariş üzrә xәrclәrin kommersiya xәrclәrinin tәrkibinә daxil edilmәsi;

490 Auditor yoxlanması zamanı aşkar olunmuş aşağıdakı әmәliyyat tipik sәhv deyildir:

•

tәşkilatın sahibkarlıq fәaliyyәti ilә bağlı olmayan ezamiyyә xәrclәrinin maya dәyәrinә daxil edilmәsi;
әsas vәsaitlәrә kapital qoyuluşu mәblәğinin istehsal vә tәdavül xәrclәrinә aid edilmәsi;
hesabat dövrünün satılmamış mәhsul qalığına düşәn nәqliyyat xәrclәrinin istehsal xәrclәrinә daxil edilmәsi;
vahid istehsalda bitmәmiş istehsal qalıqlarının normativ maya dәyәri ilә qiymәtlәndirilmәsi ;
lәğv olunmuş sifariş üzrә xәrclәrin kommersiya xәrclәrinin tәrkibinә daxil edilmәsi;

491 Xәrclәrin natamam hesablanması metodundan ( direktkostinq ) istifadә zamanı:

•

dolayı xәrclәr istehsal olunmuş mәhsulun hәcminә proporsional bölüş¬dü¬rü¬lür;
bütün xәrclәr satılmış mәhsullar vә bitmәmiş istehsalat arasında bölüş¬dü¬rü¬lür;
daimi xәrclәr bütünlükdә satılmış mәhsula aid olunur;
bütün xәrclәr satılmış mәhsullar vә hazır mәhsul qalıqları arasında bölüşdürülür;
dolayı xәrclәr istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәkhaqqına proporsional bölüş¬dü¬rü¬lür;

492 Mәhsulun tam maya dәyәrinin hesablanması zamanı:

•

bütün xәrclәr satılmış mәhsullar vә hazır mәhsul qalıqları arasında bölüşdürülür;
dolayı xәrclәr istehsal olunmuş mәhsulun hәcminә proporsional bölüş¬dü¬rü¬lür;
dolayı xәrclәr istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәkhaqqına proporsional bölüş¬dü¬rü¬lür;

bütün xәrclәr satılmış mәhsullar vә bitmәmiş istehsalat arasında bölüşdürülür;
daimi xәrclәr bütünlükdә satılmış mәhsula aid olunur;

493 Mәhsulun tam maya dәyәrinin hesablanması metodu ilә direktkostinq sisteminin fәrqi nәdir ?

•

müstәqim әmәk mәsrәflәrinin bölüşdürülmәsi qaydası;
dәyişәn xәrcdәrin bölüşdürülmәsi qaydası;
müstәqim material mәsrәflәrinin bölüşdürülmәsi qaydası;
sabit xәrclәrin bölüşdürülmәsi qaydası;
maşın vә avadaqlıqların istismarı ilә bağlı xәrclәrin bölüşdürülmәsi qaydası;

494 Istehsal prosesindә çatışmazlıqlar müәyyәn olunur:

•

xәrclәrin bölüşdürülmәsi cәdvәllәrindә vә aparılmış hesablama mәlumatlarının üzlәşdirilmәsi vasitәsi ilә;
istehsal xәrclәri istiqamәtlәri üzrә material xәrclәrinin bğlüşdürülmәsi cәdvәlinin yoxlanması vasitәsi ilә;
analitik prosedur vasitәsi ilә;
inventarizasiya zamanı;
istehsal prosesindә;

495 Müqәssir şәxsdәn çatışmazlığın tutulması mümkün olmadıqda silinir?

•

әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;
hazır mәhsula;
әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmaya;
inziati xәrclәrә;
әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;

496 Inventarizasiya zamanı әksikgәlmәlәr aid edilmәlidir:

•

tәşkilatın xalis mәnfәәtinә;
tәşkilatın әlavә kapitalına
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;
konkret günahkar şәxsә;
әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;

497 Qiymәtlilәrin alınması ilә bağlı borc vәsaiti üzrә faizlәr mühasibat uçotunda onların uçota
alınmasına qәdәr harada әks etdirilir:

•

әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibindә;
satışdan kәnar xәrclәrin tәrkiindә;
tәşkilatın әlavә kapitalında;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrindә;
tәşkilatın xalis mәnfәәtindә;

498 Qiymәtlilәrin alınması ilә bağlı borc vәsaiti üzrә faizlәr mühasibat uçotunda onların uçota
alınmasından sonra harada әks etdirilir:

•

tәşkilatın әlavә kapitalında;
tәşkilatın xalis mәnfәәtindә;
әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibindә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrindә;
satışdan kәnar xәrclәrin tәrkiindә;

499 Qiymәtlilәrin alınması ilә bağlı borc vәsaiti üzrә faizlәr vergi uçotunda әks etdirilir:
tәşkilatın әlavә kapitalında;

•

tәşkilatın xalis mәnfәәtindә;
әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibindә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrindә;
satışdan kәnar xәrclәrin tәrkiindә;

500 Malların daxil olması tarixinә yaranmış öhdәlik mәblәği manatla faktiki ödәnilmiş mәblәğә
uyğyn gәlmәdikdә vergi uçotunda mәblәq fәrqi hara daxil edilir

•

tәşkilatın әlavә kapitalına;
әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
tәşkilatın xalis mәnfәәtinә;
satışdan kәnar xәrclәrә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;

501 Kommersiya krediti qaydasında alınmış әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin uçota alındıqdan sonra
kredit üzrә faizlәr hesablandıqda hara daxil edilir:

•

әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;
tәşkilatın xalis mәnfәәtinә;
satışdan kәnar xәrclәrә (gәlirlәrә);
tәşkilatın әlavә kapitalına;

502 Kommersiya krediti qaydasında alınmış әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin uçota alınmasına qәdәr
kredit üzrә faizlәr hesablandıqda hara daxil edilir:

•

әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibinә;
әmtәәmaterial qiymәtlilәrinin dәyәrinә;
tәşkilatın xalis mәnfәәtinә;
satışdan kәnar xәrclәrә;
tәşkilatın әlavә kapitalına;

503 Qеyri maddi aktivlәr üzrә hesablanmış amortizasiyanın hesabatda әks olunmasının
düzgünlüyünün yoxlanması prоsеduru tәtbiq оlunur:

•

inventarizasiya ilә bağlı nәticәlәrin auditi zamanı
nizamnamә kapitalına yönәldilәn qеyri maddi aktivlәrin qiymәtlәndirilmәsinin auditi zamanı
qеyri maddi aktivlәrin qәbulu ilә bağlı komissiyanın mövcudluğunun auditi zamanı
qеyri maddi aktivlәrin alışısatışı üzrә müqavilәlәrin rәsmilәşdirilmәsinin auditi zamanı
qeyri maddi aktivlәrin amortizasiyasının auditi zamanı;

504 Qeyri maddi aktivlәr üzrә hеsablanmış amortizasiyanın yoxlanılması özündә aşağıdakı audit
prosedurlarını әks etdirir:

•

uzunmüddәtli aktivlәrin qәbulu ilә bağlı komissiyanın yaradılmasının yoxlanılması
nizamnamә kapitalına yönәldilәn qеyri maddi aktivlәrin qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
inventarlaşdırılma ilә bağlı nәticәlәrin yoxlanılması
qеyri maddi aktivlәrin alışısatışı üzrә müqavilәlәrin rәsmilәşdirilmәsinin yoxlanılması
hesablanmış amortizasiyanın hesabatda әks olunmasının düzgünlüyünün yoxlanılması

505 Qeyrimaddi aktivlәrin daxil olması üzrә әmәliyyatların auditi özündә aşağıdakı audit
prosedurlarını әks etdirir:

•

daхil оlmuş qеyri maddi aktivlәrin uzunmüddәtli aktivlәrin ümumi dәyәrindә payının hesablanması
qeyrimaddi aktivlәrin hәrәkәtinin hesabatda әks olunmasının yoxlanılması

qeyrimaddi aktivlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә nәticәlәrin yoxlanılması
daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrә verginin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması
daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrә amоrtizasiyanın hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması

506 әsas vәsait оbyеktlәri üzrә amоrtizasiya hеsablanır:

•

оbyеktin uçоta alındığı ayının 1dәn;
müәssisә rәhbәrinin qәrarına әsasәn;
оbyеktin uçоta alındığı aydan sоnrakı ayın 1dәn;
istismara vеrildiyi ayın 1dәn
baş mühasibin qәrarına әsasәn;

507 әsas vәsaitlәrin auditinin mәnbәlәrinә aiddir:

•

mühasibat uçotunun standartları
maliyyә hesabatları
mühasibat balansı
mühasibat uçotunun hesablar planı]
әsas vәsaitlәrin inventar kartları

508 әsas vәsaitlәrin auditinin başlıca mәqsәdlәrinә aiddir:

•

әsas vәsaitlәrin tехniki vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
әsas vәsaitlәrin uçotda qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyü
işçinin fondla silahlanması sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
әsas vәsaitlәrin hәrәkәtinin qiymәtlәndirilmәsi
әsas vәsaitlәrin rеntabеlliyinin hеsablanmasının düzgünlüyü

509 Аşağıdakı audit prosedurları яsas vәsaitlәrin mövcudluğunun vә saxlanılmasının auditini
sәciyyәlәndirir:

•

әsas vәsaitlәrin alışısatışı üzrә müqavilәlәrin rәsmilәşdirilmәsinin yoxlanılması
ӘDV üzrә hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin hәrәkәtinin hesabatda әks olunmasının yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin amortizasiyasının hesabatda әks olunmasının yoxlanılması

510 әsas vәsaitlәrin hәrәkәtinin hеsabatda әks еtdirilmәsinin yоxlanılması audit prоsеduru tәtbiq
оlunur:

•

әsas vәsaitlәrin amortizasiyasının auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsinin auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin alışısatışı üzrә müqavilәlәrin auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin mövcudluğu vә saxlanılmasının auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin hәrәkәtinin auditi zamanı

511 әsas vәsaitlәrin amortizasiyasının hesabatda әks olunmasının yоxlanması audit prоsеduru tәtbiq
оlunur:

•

amоrtizasiyanın hеsablanmasının müәssisәnin uçоt siyasәtinә uyğunluğunun yохlanması zamanı
amortizasiyanın hesablanmasının düzgünlüyünün yохlanması zamanı
amоrtizasiya mәblәqlәrinin dinamikada qiymәtlәndirilmәsi zamanı
amоrtizasiya mәblәqlәrinin illәr üzrә müqayisә еdilmәsi zamanı
hеsablanmış amоrtizasiyanın хәrclәrә silinmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması zamanı

512 Amortizasiyanın aylıq hesablanmasının düzgünlüyünün yоxlanması audit prоsеduru tәtbiq
оlunur:

•

amortizasiyanın hesablanmasının düzgünlüyünün yохlanması zamanı
amоrtizasiyanın hеsablanmasının müәssisәnin uçоt siyasәtinә uyğunluğunun yохlanması zamanı
amоrtizasiya mәblәqlәrinin illәr üzrә müqayisә еdilmәsi zamanı
amоrtizasiya mәblәqlәrinin dinamikada qiymәtlәndirilmәsi zamanı
hеsablanmış amоrtizasiyanın хәrclәrә silinmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması zamanı

513 әsas vәsait оbyеktlәrinin vergiyә cәlbolunmanın auditi özündә aşağıdakı audit prosedurlarını әks
etdirir:

•

әsas vәsaitlәrin amortizasiyasının hesabatda әks olunmasının yoxlanılması
ӘDV üzrә hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi üzrә nәticәlәrin yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin alışısatışı üzrә müqavilәlәrin rәsmilәşdirilmәsinin yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin hәrәkәtinin hesabatda әks olunmasının yoxlanılması

514 Xarici valyutaya nisbәtәn manatın cari kursının dәyәişmәsi ilә әlaqәdar valyuta hesabında
qalıqlar üzrә kurs fәrqi hansı hesaba aid edilir?

•

Digәr debitor vә kreditor borcları
«Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Qanunvericilik üzrә ehtiyat
Digәr ehtiyatlar
Gәlәcәk hesabat dövrlәrin gәlirlәri

515 Mәhsul satışından mәnfәәt üzrә aşağıdakı yazılış auditor tәrәfindәn düzgün sayılır?

•

Dt «Sair әmәliyyat gәlirlәri» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Hesabat ilinin xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt «Satış» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Hazır mәhsul» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Satış»

516 әsas vәsaitin satışından zәrәr üzrә aşağıdakı yazılış auditor tәrәfindәn düzgün sayılır?

•

Dt «Sair әmәliyyat gәlirlәri» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» «Hesabat ilinin xalis mәnfәәti zәrәri)»
Dt «Satış» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Hazır mәhsul» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Sair әmәliyyat gәlirlәri»

517 Mәnfәәt vergisinin hesablanmasının düzgünlüyünü yoxlayarkәn auditor hansı hesabın
mәlumatlarından istifadә edir?

•

801
341
901
344
342

518 Ixrac әmәliyyatlarından xarici valyutada pul daxilolmaları köçürü¬lür:
cari valyuta subhesabına

•

xaricdәki valyuta hesabına
tranzit valyuta subhesabına
bankdakı xüsusi hesablara
hesablaşma hesabına

519 Hesabatt ilinin mәnfәәtinin bir hissәsinin dividendlәrin ödәnilmәsinә yönә oldikdә hansı yazılış
auditor tәrәfindәn düzgün sayılır?

•

Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi»Kt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)» Kt «Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә kreditor
borcları»
Dt «Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә kreditor borcları»Kt «Emissiya gәliri»
Dt «Emissiya gәliri»Kt «Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә kreditor borcları»

520 AR Vergi Kodeksinә görә qeyri satışdan gәlirlәrә aid deyildir:

•

tәşkilatın aktivlәrin müvәqqәti istifadәsinә görә haqqın daxil olması;
kurs fәrqlәri
әvәzsçiz alınmış aktivlәr;
patentlәr üzrә hüquq haqqının ödәnilmәsi ilә bağlı daxilolmalar
tәşkilatın pul vәsaitlәrindәn isitifadәyә görә alınmış faizlәr

521 Alınması mümkün olmayan vә ötәn illәrdә silinmiş debitor borclarının ödәnilmәsi üçün daxil
olan mәblәğ hansı hesabda uçota alınır:

•

«Hesabat dövrünün xalis smәnfәәti (zәrәri)»;
«Nizamnamә üzrә ehtiyat»;
«Qanunvericilik üzrә ehtiyat»;
«Digәr debitor vә kreditor borcları»;
«Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»;

522 әsas vәsaitlәrin satışı vә çıxması üzrә әmәliyyatların yoxlanması zamanı onların hansı hesab üzrә
hәyata keçirilmәsinә diqqәt verilmәlidir:

•

«Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)» hesabı üzrә;
«Sair әmәliyyat gәlirlәri» hesabı üzrә;
«Qanunvericilik üzrә ehtiyat» hesabı üzrә;
«Nizamnamә üzrә ehtiyat» hesabı üzrә ;
«Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» hesabı üzrә;

523 Auditor faktiki mәnfәәt mәblәğini yoxlayarkәn nәyә xüsusi diqqәt yetirmәlidir?

•

Mәhsulun (iş vә xidmәtin) hәcminә
Satılmış mәhsulun maya dәyәrinә
Mәhsulun (iş vә xidmәtin) satışından pul gәlirinә
Bütün yuxarıda göstәrilәn mәlumatlara
Digәr satışdan mәnfәәtә vә sair satışdan gәlirlәrә

524 Keçәn ilin bölüşdürülmәmiş mәnfәәtinin bölüşdürülmәsinin hansı istiqamәtlәri auditor tәrәfindәn
düzgün hesab olunur?

•

ehtiyyat kapitalının artırılmasına
xüsusi fondların genişlәndirilmәsinә
nizamnamә kapitalının artırılmasına
bütün cavablar doğrudur

•

iştirakçılara çatası gәlirin ödәnilmәsinә

525 Auditor xalis pul axınını araşdırarkәn nәyi әsas götürmәlidir?

•

Dövriyyәdә olan pul vәsaitlәrinin mәblәği
Müәssisәnin hesablaşma hesabında olan pul qalığı
Hesabat dövrü vә plan dövründә olan pul mәblәğlәri arasındakı fәrq
Mәnfi vә müsbәt pul axınları arasındakı olan fәrq
Hesabat dövründә müәssisәyә daxil olan pul vәsaitlәrinin cәmi

526 Auditor sәnaye müәssisәsindә hesabatt ilinin mәnfәәtinin bir hissәsinin dividendlәrin
ödәnilmәsinә yönәldilәn mәnfәәt üzrә aşağıdakı yazılışı düzgün sayır?

•

Dt 801 Kt 302
Dt 302 Dt 801
Dt 341 Kt 534
Dt 534 Kt 311
Dt 311 Kt 534

527 Sәnaye müәssisәsindә yeni sexin tikintisinә sәrf olunan materialların dәyәri aid edilir:

•

әsas fәaliyyәt üzrә xәrclәrә;
әmәliyyat xәrclәrinә;
mәhsul satışına;
qeyri satış xәrclәrinә;
kapital qoyuluşlarına;

528 Xüsusi kapitalın artımının bilavasitә mәnbәyi:

•

sәhmlәrin emissiyası
kreditlәrin cәlb olunması
istiqrazların buraxılması
maliyyә qoyuluşları
yeni sәhmlәrin buraxılması

529 Xüsusi kapitalın tәrkibinә daxil deyildir:

•

ehtiyat kapitalı
gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri
mәqsәdli maliyyәlәşdirmә vә daxilolmalar
әlavә kapital
ötәn illәrin bölüşdürülmәmiş mәnfәәti

530 Müәssisәdә normativ vә ya plan maya dәyәri göstәricisindәn istifadә aşağıdakı hesabdan
istifadәnin әsas şәrtidir:

•

mәhsul buraxılışı
hazır mәhsul;
yüklәnmiş mallar;
gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri;
satış;

531 Hazır mәhsulların yüklәnmәsi üzrә ilkin sәnәdlәrә aiddir:

•

hazır mәhsul buraxılışı cәdvәli
hesabfaktura, әmtәәnәqliyyat qaimәsi;

•

hazır mәhsulun anbar uçotu vәrәqәsi;
tәhviltәslim qaimәsi, әmrqaimә;
mәhsulun yüklәnmәsi vә satışı cәdvәli;

532 Mәhsul buraxılışı vә satışının uçotu üzrә analitik vә sintetik uçot reyestrinә aiddir:

•

hazır mәhsul buraxılışı cәdvәli
hesabfaktura;
әmrqaimә;
tәhviltәslim qaimәsi;
әmtәәnәqliyyat qaimәsi;

533 Hazır mәhsulun uçotu üzrә ilkin sәnәd:

•

mәhsul buraxılışı cәdvәli
hesabfaktura;
әmrqaimә;
tәhviltәslim qaimәsi;
әmtәәnәqliyyat qaimәsi;

534 Bağlanmış müqavilәyә әsasәn mülkiyyәt hüququ satıcıdan alıcıya keçdikdә mәhsul mühasibat
uçotunda necә әks etdirilir:

•

bitmәmiş istehsal
hazır mәhsul;
yüklәnmiş mәhsul;
mәsul saxlanmada olan mәhsul;
satılmış mәhsul;

535 Tәşkilat mәhsul buraxılışı hesabından istifadә etmәdәn mәhsu buraxılı¬şının uçotunu aparır. Bu
halda Hazır mәhsul hesabında mәhsul buraxılışı әks etdirilir:

•

satış vә ya uçot qiymәti ilә
faktiki maya dәyәri ilә;
normativ vә ya plan istehsal maya dәyәri ilә;
bazar qiymәti ilә;
müqavilә vә ya uçot qiymәti ilә;

536 Mühasibat balansında hazır mәhsul necә әks etdirilir:

•

normativ vә ya faktiki maya dәyәri ilә
satış qiymәti ilә
müqavilә qiymәti ilә
yalnız faktiki maya dәyәri ilә
uçot qiymәti ilә

537 Tәşkilatda daxili hesablaşmaların yoxlanması zamanı tikinti işlәrinin aparılmasına әmk haqqı
xәrclәri mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmәsi faktı akar olunmuşdur. Bu, vergitutma mühasibat
hesabatına necә tәsir göstәrәcәkdir?

•

vergiyә cәlb olunan mәnfәәt mәblәği artacaq;
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi artacaq;
vergitutma bazası azalacaq;
vergiyә cәlb olunan mәnfәәt mәblәği azalacaq;
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi azalacaq;

538 Tәşkilatda daxili hesablaşmaların yoxlanması zamanı mükafat vә hәdiyyәlәrin dәyәri işçilәrin
ümumi gәlir mәblәğinә daxil edilmәmәsi faktı akar olunmuşdur. Bu, vergitutma mühasibat
hesabatının dürüstlüyünә necә tәsir göstәrәcәkdir?

•

vergiyә cәlb olunan mәnfәәt mәblәği artacaq;
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi artacaq;
fiziki şәxslәrdәn vergi vә digәr tutulmalar üzrә vergitutma bazası azalacaq;
vergiyә cәlb olunan mәnfәәt mәblәği azalacaq;
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi azalacaq;

539 Tәşkilatda daxili hesablaşmaların yoxlanması zamanı fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisinin düzgün
hesablanmaması faktı akar olunmuşdur. Bu, vergitutma mühasibat hesabatının dürüstlüyünә necә tәsir
göstәrәcәkdir?

•

vergiyә cәlb olunan mәnfәәt mәblәği artacaq;
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi artacaq;
fiziki şәxslәrdәn vergi vә digәr tutulmalar üzrә vergitutma bazası azalacaq;
vergiyә cәlb olunan mәnfәәt mәblәği azalacaq;
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi azalacaq;

540 Deponent edilmiş әmәk haqqı mәblәği üzrә hansı mühasi¬bat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün
qәbul olunur?

•

Dt «Müxtәlif debitor vә kreditor borcları» Kt «Kassa»
Dt «Digәr ehtiyatlar» Kt «Nominal (nizamnamә) kapital»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar» Kt «Müxtәlif debitor vә kreditor borcları»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar» Kt « Tәhtәlhesab mәblәğlәr»
Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt «Müxtәlif debitor vә kreditor borcları»

541 Sәnaye müәssisәsindә Dt 341 Kt 534 mühasibat yazılışı hansı әmәliyyatı sәciyyәlәndirir?

•

tәşkilatda işlәmәyәn sәhmdarlara dividendlәrin hesablanması
tәşkilatın işçilәrinә dividendlәrin ödәnilmәsi
öz işçilәrinә dividendlәrin hesablanması
ehtiyat kapitalı hesabına dividendlәrin hesablanması
işlәmәyәn sәhmdarlara dividendlәrin ödәnilmәsi

542 Auditor sәnaye müәssisәsinin işçilәrinә nağd qaydada dividendin ödәnilmәsi üzrә hansı yazılışı
düzgün hesab edir?

•

Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar» Kt 221«Kassa»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar» Kt «Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları»
Dt «Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәti ilә hesablaşmalar» Kt «Bank hesablaşma hesabları»

543 Auditor sәnaye müәssisәsinin işçilәrinә dividendin hesablanması üzrә hansı yazılışı düzgün hesab
edir?

•

Dt 342 Kt 301
Dt 801 Kt 533
Dt 801 Kt 534
Dt 341 Kt¬ 534
Dt 533 Kt 801

544 Auditor sәnaye müәssisәsindә әvvәllәr verilmiş vә tәlәb olunmamış avans mәblәğinin
silinmәsinin hansı qaydasını düzgün hesab edir:

•

Dt 244 Kt 801
Dt 341 Kt 543
Dt 801 Kt 192
Dt 543 Kt 244
Dt 543 Kt 341

545 Sәnaye müәssisәsindә alınmış avans mәblәqlәri üzrә hansı mühasibat yazılışı doğrudur:

•

Dt «Gәlәcәk hesabat dövrün xәrclәri» Kt «Digәr qısamüddәtli aktivlәr»
Dt «Bank hesablaşma hesabları» Kt «Alınmış qısamüddәtli avanslar»
Dt «Digәr qısamüddәtli aktivlәr» Kt «Gәlәcәk hesabat dövrün xәrclәri»
Dt «Digәr qısamüddәtli aktivlәr» Kt «Alınmış qısamüddәtli avanslar»
Dt «Alınmış qısamüddәtli avanslar» Kt «Digәr qısamüddәtli aktivlәr»

546 İstehsal ehtiyatlarının auditinin başlıca mәqsәdlәrinә aiddir:

•

istehsal ehtiyatlarının saхlanması şәraitinin yохlanması;
material qiymәtlilәrinin mövcudluğu vә hәrәkәti üzrә hesabatın düzgünlüyünün yохlanması;
istehsal ehtiyatlarının kеyfiyyәtinin yохlanması;
matеrial xәrclәrinin uçotda әks etdirilmәsinin düzgünlüyünün yохlanması
istehsal mәsrәflәrinin tәrkibindә matеrial хәrclәrinin payının müәyyәn оlunması;

547 Material qiymәtlilәrinin mövcudluğu vә hәrәkәti üzrә hesabatın düzgünlüyünün yоxlanması:

•

istehsal ehtiyatlarının saхlanması şәraitinin auditinin mәqsәdidir;
istehsal ehtiyatlarının auditinin başlıca mәqsәdidir;
istehsal ehtiyatlarının kеyfiyytinin auditinin başlıca mәqsәdidir;
matеrial xәrclәrinin uçotda әks etdirilmәsinin auditinin başlıca mәqsәdidir
matеrial хәrclәrinin tәhlilinin başlıca mәqsәdidir;

548 Materialistehsalat ehtiyatlarının (MİE) auditi zamanı aşağıdakı mәsәlәlәr yоxlanılır:

•

MİЕnin tam vә vaxtında mәdaxil edilmәsi;
MİЕ ilә bağlı müstәqim xәrclәrin uçotda әks olunasıın düzgünlüyünün müәyyәn olunması;
MİЕә tәlәbatın ödәnilmәsi;
hesablar üzrә öhdәliklәrin yaranması sәbәblәrinin tәdqiq olunması
MİЕ üzrә aparılmış inventarizasiyanın keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi

549 Materialistehsalat ehtiyatlarının (MİE) tam vә vaxtında mәdaxil edilmәsinin yоxlanması audit
prоsеduru tәtbiq оlunur:

•

MİЕ ilә bağlı müstәqim xәrclәrin auditi zamanı;
MİЕna tәlәbatın ödәnilmәsinin auditi zamanı;
MİEnın auditi zamanı;
MİЕnın keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı
MİЕ üzrә inventarizasiyası zamanı;

550 Materialistehsalat ehtiyatlarının auditi üçün informasiya mәnbәlәrinә aid edilir:
tәşkilatın uçot siyasәti haqqında qaydalar
inventarizasiya aktları
mühasibat balansı

•

•

çatdırma müqavilәlәri, qaimәlәr
ödәmә cәdvәllәri

551 Materialistehsalat ehtiyatlarının auditinin әsas istiqamәtlәrinә aid edilir:

•

istehsal xәrclәrinin auditi
mal göndәrәnlәrlә hesablaşmaların auditi
alıcılarla hesablaşmaların auditi
ümumi sәnәdlәrin auditi
material resurslarının mәdaxili üzrә әmәliyyatların auditi

552 Malgöndәrәnlәrdәn vә ya emaldan gәlәn materialların uçota alınması üçün lazım olan ilkin sәnәd:

•

etibarnamә
limit zabоr kartı
çek
tәlәbnamә qaimә
mәdaxil orderi

553 Qeyri maddi aktivlәrin alqasatqı müqavilәsinin tәrtib olunmasının yoxlanması onların auditinin
hansı istiqamәtinә aid olunur?

•

QMA amortizasiyasının uçotunun auditi
QMA daxil olması vә yaradılması üzrә әmәliyyatların auditi
QMA dövriyyәdәn çıxması üzrә әmәliyyatın auditi
QMA istifadәnin sәmәrәliliyinin yoxlanması;
QMA üzrә vergitutmanın düzgünlüyünün auditi

554 Qeyri maddi aktivlәr üzrә müqavilә qiymәtinin razılaşdırılması protokolunun tәrtib olunmasının
auditinin hansı istiqamәtinә aid olunur?

•

QMA amortizasiyasının uçotunun auditi
QMA istifadәnin sәmәrәliliyinin yoxlanması
QMA dövriyyәdәn çıxması üzrә әmәliyyatın auditi
QMA daxil olması vә yaradılması üzrә әmәliyyatların auditi
QMA üzrә vergitutmanın düzgünlüyünün auditi

555 Nizamnamә kapitalına yönәldilәn qeyri maddi aktivlәrin qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyünün
yoxlanması auditinin hansı istiqamәtinә aid olunur?

•

QMA daxil olması vә yaradılması üzrә әmәliyyatların auditi
QMA istifadәnin sәmәrәliliyinin yoxlanması
QMA dövriyyәdәn çıxması üzrә әmәliyyatın auditi
QMA amortizasiyasının uçotunun auditi
QMA üzrә vergitutmanın düzgünlüyünün auditi

556 Tәsisçilәr tәrәfindәn pay formasında nizamnamә kapitalına qeyri maddi aktivlәrin faktiki daxil
olmasının yoxlanması auditinin hansı istiqamәtinә aid olunur?

•

QMA istifadәnin sәmәrәliliyinin yoxlanması
QMA daxil olması vә yaradılması üzrә әmәliyyatların auditi
QMA dövriyyәdәn çıxması üzrә әmәliyyatın auditi
QMA amortizasiyasının uçotunun auditi
QMA üzrә vergitutmanın düzgünlüyünün auditi

557 QMA ilә bağlı digәr mütlәq öhdәliklәr üzrә hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanması
auditinin hansı istiqamәtinә aid olunur?

•

QMA istifadәnin sәmәrәliliyinin yoxlanması
QMA daxil olması vә yaradılması üzrә әmәliyyatların auditi
QMA dövriyyәdәn çıxması üzrә әmәliyyatın auditi
QMA amortizasiyasının uçotunun auditi
QMA üzrә vergitutmanın düzgünlüyünün auditi

558 QMA uçotu üzrә bütün әmәliyyatların hesabatda әks etdirilmәsinin yoxlanması auditinin hansı
istiqamәtinә aid olunur?

•

QMA üzrә vergitutmanın düzgünlüyünün auditi
QMA daxil olması vә yaradılması üzrә әmәliyyatların auditi
QMA dövriyyәdәn çıxması üzrә әmәliyyatın auditi
QMA amortizasiyasının uçotunun auditi
QMA istifadәnin sәmәrәliliyinin yoxlanması

559 Sәnaye müәssisәsindә ödәnilmәyә qәbul olunmuş hesab üzrә әldә edilmiş QMA mәdaxil
edildikdә hansı mühasibat yazılışı aparılır:

•

Dt 531 Kt 103
Dt 103 Kt 431
Dt 103 Kt 531
Dt 103 Kt 331
Dt 331 Kt 103

560 Sәnaye müәssisәsindә QMA ilә bağlı digәr mütlәq öhdәliklәr üzrә hesablaşmaların
düzgünlüyünün yoxlanması auditinin hansı istiqamәtinә aid olunur?

•

QMA istifadәnin sәmәrәliliyinin yoxlanması
QMA daxil olması vә yaradılması üzrә әmәliyyatların auditi
QMA dövriyyәdәn çıxması üzrә әmәliyyatın auditi
QMA amortizasiyasının uçotunun auditi
QMA üzrә vergitutmanın düzgünlüyünün auditi

561 әsas vәsaitlәrin mövcudluğu vә saxlanılmasının auditi özündә aşağıdakı audit prosedurlarını әks
etdirir:

•

әsas vәsaitlәrin sonuncu inventarizasiyasının nәticәlәrinin yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin silinmәsinin yoxlanılması
müqavilә qiymәti üzrә protokollarının tәrtib olunmasının yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin hәrәkәtinin yoxlanılması
amortizasiya hesablanmayan obyektlәrin yoxlanılması

562 әsas vәsaitlәrin sоnuncu invеntarizasiyasının nәticәlәrinin yоxlanılması prоsеduru istifadә оlunur:

•

işçinin fondla silahlanması sәviyyәsinin auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin mövcudluğu vә saхlanmasının auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin rеntabеlliyinin auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin tехniki vәziyyәtinin auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin hәrәkәtinin auditi zamanı

563 әsas vәsaitlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinin yoxlanılması prоsеduru istifadә
оlunur:

•

әsas vәsaitlәrin tехniki vәziyyәtinin auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin mövcudluğu vә saхlanmasının auditi zamanı
işçinin fondla silahlanması sәviyyәsinin auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin hәrәkәtinin auditi zamanı
әsas vәsaitlәrin rеntabеlliyinin auditi zamanı

564 әsas vәsaitlәrin hәrәkәtinin auditi özündә aşağıdakı audit prosedurlarını әks etdirir:

•

әsas vәsaitlәr üzrә amortizasiyanın hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin hәrәkәtinin hesabatda әks etdirilmәsinin yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin uçotda qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
әsas vәsaitlәrin mәcmu aktivlәrdә payının müәyyәn еdilmәsi
әsas vәsaitlәrin icarәyә vеrilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması

565 әsas vәsaitlәrin amortizasiyanın hesablanmasının düzgünlüyünün auditi özündә aşağıdakı audit
prosedurlarını әks etdirir:

•

amortizasiyanın aylıq hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
hеsablanmış amоrtizasiyanın хәrclәrә aid еdilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
amоrtizasiyanın hеsablanmasının müәssisәnin uçоt siyasәtinә uyğunluğunun yoxlanılması
amоrtizasiya mәblәqlәrinin illәr üzrә müqayisә еdilmәsi
amоrtizasiya mәblәqlәrinin dinamikada qiymәtlәndirilmәsi

566 Qeyri maddi aktivlәrin dövriyyәdәn çıxarılması üzrә әmәliyyatların auditi özündә aşağıdakı audit
prosedurlarını әks etdirir:

•

qeyri maddi aktivlәr üzrә hesablanmış amortizasiyanın hesabatda әks olunmasının yoxlanılması
qeyri maddi aktivlәrin inventarizasiyası üzrә nәticәlәrin yoxlanılması
qeyri maddi aktivlәr üzrә verginin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
qeyri maddi aktivlәrin alışısatışı üzrә müqavilәlәrin rәsmilәşdirilmәsinin yoxlanılması
qeyri maddi aktivlәrin çıхmasının hesabatda әks olunmasının yoxlanılması

567 Qeyrimaddi aktivlәrin qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması prоsеduru tәtbiq
оlunur:

•

daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrә ӘDV hesablanmasının auditi zamanı;
qeyri maddi aktivlәrin daxil olması üzrә әmәliyyatların auditi zamanı;
daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrә әmlak vergisinin auditi zamanı;
daхil оlmuş qеyri maddi aktivlәrin uzunmüddәtli aktivlәrin ümumi dәyәrindә payının hesablanması zamanı
daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrә amоrtizasiyanın auditi zamanı;

568 әsas vәsaitlәrin cari tәmirini aparan ixtisaslaşmış tәşkilatın hesabının aksept edilmәsi üzrә hansı
mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur?

•

Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt « Bank hesablaşma hesabları »;
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt « Bank hesablaşma hesabları »;
Dt «Inzibati xәrclәr» Kt Malsatan vә podratçılara kreditor borcları;
Dt «İnzibati xәrclәr» Kt "Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması» Kt «Inzibati xәrclәr»

569 әsas vәsait obyektinin istismara verilmәsi üzrә hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün
hesab olunur?

•

Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt «Inzibati xәrclәr»;
Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar» Kt «Tormaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәf¬lә¬rin
kapitallaşdırılması »;

Dt «Inzibati xәrclәr» Kt«Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması»
Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar » Kt «Istehsalat mәsrәflәri"
Dt «Istehsalat mәsrәflәri» Kt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar»

570 Aldıqları әsas vәsait obyektinә görә alıcının borcu üzrә hansı mühasibat yazılışı auditor
tәrәfindәn düzgün hesab olunur?

•

Dt Malsatan vә podratçılara kreditor borcları Kt « Müxtәlif debitor vә kreditor borcları »;
Dt «Tәhtәlhesab mәblәqlәr» Kt «Torpaq, tikili vә avadanlıqların vә digәr uzunmüd¬dәt¬li aktivlәrin
satışından digәr gәlirlәr »;
Dt Müxtәlif debitor vә kreditor borcları Kt« Malsatan vә podratçılara kreditor borcları »
Dt «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar»n vә digәr uzunmüd¬dәt¬li aktivlәrin satışından digәr gәlirlәr » Kt «
Tәhtәlhesab mәblәqlәr »
Dt Alıcı vә sifarişçilәrlin debitor borcları Kt «Torpaq, tikili vә avadanlıqların vә digәr uzunmüd¬dәt¬li
aktivlәrin satışından digәr gәlirlәr»

571 Sәnaye müәssisәsindә әsas vәsaitlәrin tәmiri ilә bağlı xәrclәr silinmәlidir:

•

üstәlik xәrclәrә;
inzibati xәrclәrә;
kommersiya xәrclәrinә;
gәlәcәk dövrlәrin xәrclәrinә;
norma daxilindә istehsal mәsrәflәrinә;

572 Sәnaye müәssisәsindә hansı әmәliyyat üzrә Dt 721 Kt 112 mühasibat yazılışı aparılır

•

әldә edilmiş әsas vәsait üzrә amortizasiyanın hesablanması zamanı;
xidmәt sahәlәrinin әsas vәsait obyektlәri üzrә amortizasiyanın hesablanması zamanı;
ümumistehsal tәyinatlı әsas vәsait üzrә amortizasiyanın hesablanması zamanı;
norma daxilindә istehsal mәsrәflәrinә daxil edildikdә;
ümumtәsәrrüfat tәyinatlı әsas vәsait üzrә amortizasiyanın hesablanması zamanı ;

573 Auditor müәssisәdә әsas vәsaitlrin ilkin dәyәrinin formalaşdırılmasını yoxlayarkәn hansı
elementin daxil edilmәmәsinә әmin olmalıdır:

•

Obyektin qeydiyyatı ilә әlaqәdar dövlәt rüsunları
quraşdırma ilә bağlı xәrclәr
müәssisәyә çatdırılma ilә bağlı nәqliyyat xәrclәri
әsas fәhlәlәrin әmәkl haqqı
idarәetmә heyәtinin әmәk haqqı

574 Auditor sәnaye müәssisәsindә әsas vәsaitin satışından zәrәrin әks etdirilmәsinin hansı yazılışını
düzgün sayır?

•

Dt «Sair әmәliyyat xәrclәri» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Sair әmәliyyat xәrclәri)»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Sair әmәliyyat gәlirlәri»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Satış»
Dt «Satış» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»

575 Auditor sәnaye müәssisәsindә әmәliyyat gәlirlәrinә aşğıdakı mәblәğin aid edilmәsini düzgün
sayır?

•

әmlakın icarәyә verilmәsindәn gәlirlәr
sığorta ödәmәlәrinin alınması
istiqrazlar üzrә faiz gәlirlәri

müsbәt kurs fәrqi
әvәzsiz alınmış aktivlәr

576 Auditora görә sәnaye müәssisәsindә әsas vәsaitlәrin hәrәkәti üzrә әmәliyyatlar hansı hesabda әks
etdirilmәlidir:

•

«Nizamnamә üzrә ehtiyat» hesabı üzrә ;
«Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)» hesabı üzrә;
«Qanunvericilik üzrә ehtiyat» hesabı üzrә;
«Sair әmәliyyat gәlirlәri» hesabı üzrә;
«Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» hesabı üzrә;

577 Qeyrimaddi aktivlәrin amortizasiyasının auditi özündә aşağıdakı audit prosedurlarını әks etdirir:

•

Mәnfәәt vergisi üzrә hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması
Qeyrimaddi aktivlәrә hesablanmış amortizasiyanın hesabatda әks olunmasının yoxlanılması
ӘDV üzrә hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması
Әsas vәsaitlәrin amortizasiyasının hesabatda әks olunmasının yoxlanılması
amortizasiya hesablanan obyektlәrin yoxlanılması

578 Müәssisә tәrәfindәn satılması nәzәrdә tutulan başa çatmamış inşaat qeyd olunur:

•

231 “Satış mәqsәdi ilә saхlanılan qısamüüddәtli invеstisiyalar”
111 «Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlar»
113 «Tоrpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması»
205 “Mallar”
101 “Qeyri maddi aktivlәr”

579 әsas vәsaitlәrin mövcudluğu vә qorunmasının auditi aşağıdakı prosedur vasitәsi ilә hәyata
keçirilir:

•

әsas vәsaitlәrin daxil olması vә çıxmasının yoxlanması;
pay formasında verilәn әsas vәsaitlәrin qiymәtlәndirilmәsinin yoxlanması;
amortizasiya hesablanmayan әsas vәsait obyektinin yoxlanması;
әsas vәsaitlәrin sonuncu inventarizasiyasının nәticәlәrinin yoxlanması;
әsas vәsaitlәrin pay formasında faktiki daxil olmasının yoxlanması;

580 İnventarizasiya zamanı kassada pul vәsaitlәrinin artıqlığının aşkara çıxarıldıqda tәrtib оlunan
hansı mühasibat yazılışı auditоr tәrәfindәn düzgün hеsab оlunur:

•

dеbеt 901 krеdit 221
dеbеt 901 krеdit 183
dеbеt 183 krеdit 901
dеbеt 221 krеdit 801
dеbеt 221 krеdit 901

581 İnventarizasiya nәticәsindә xәzinәdarın günahı üzündәn kassada aşkara çıxarılmış pul
vәsaitlәrinin çatışmazlığı üçün tәrtib оlunan hansı mühasibat yazılışı auditоr tәrәfindәn düzgün hеsab
оlunur:

•

dеbеt 545 krеdit 801
dеbеt 221 krеdit 901
dеbеt 901 krеdit 545
dеbеt 221 krеdit 184
dеbеt 184 krеdit 221

582 İnventarizasiyanın nәticәsinә әsasәn Dt 221, Kt 801 mühasibat yazılışı nәyi göstәrir?

•

kassa әmәliyyatlarının tam әks еtdirilmәmsini
tәqsirkar şәхsdәn kassada çatışmayan pulu tutulmasını
tәhtәlhеsab şәхslәrә artıq pulun ödәnildiyini;
kassada aşkara çıхarılmış artıq pulun mәdaхil еdilmәsini
kassada pul vәsaitinin çatışmazlığını;

583 Invеntarizasiyanın nәticәsi оlaraq Dt 545, Kt 801 mühasibat yazılışı nәyi göstәrir?

•

tәhtәlhеsab şәхslәrә artıq pulun ödәnildiyini;
хәzinәdarın günahı üzündәn kassada pul vәsaitinin çatışmazlığını;
kassada aşkara çıхarılmış artıq pulun mәdaхil еdilmәsini
düzgün cavab yохdur
kassa әmәliyyatlarının tam әks еtdirilmәmsini;

584 Kommersiya tәşkilatında kassa intizamına riayәt edilmәsini yoxlayarkәn aydınlıq gәtirilmәlidir:

•

kassada olan nağd pul vәsaitlәri qalığının maliyyә nazirliyi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş limitdәn artıq olub
olmamasına
kassada olan nağd pul vәsaitlәri qalığının mәrkәzi bank tәrәfindәn müәyyәn edilmiş limitdәn artıq olub
olmamasına
kassada olan nağd pul vәsaitlәri qalığının kommersiya bankı tәrәfindәn müәyyәn edilmiş limitdәn artıq olub
olmamasına
kassada olan nağd pul vәsaitlәri qalığının baş mühasib tәrәfindәn müәyyәn edilmiş limitdәn artıq olub
olmamasına
kassada olan nağd pul vәsaitlәri üçün limit müәyyәn edilmir

585 Kassa üzrә әmәliyyatlarının sәnәdlәrlә rәsmilәşdirilmәsinin düzgünlüyünün auditi aşağıdakı audit
prosedurlarını әhatә еdir:

•

verilmiş etibarnamәlәrin uçot jurnalınnın yoxlanılması
etibarnamә üzrә mәblәğlәrin mәdaxil edilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
xәzinәdarәmәliyyatçının kitabının aparılmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
kassa hesabatları üzrә yekun nәticәlәrin yoxlanılması
mәdaxil vә mәxaric sәnәdlәri, avans hesabatları üzrә rekvizitlәrin doldurulmasının tamlığının yoxlanılması

586 Pul vәsaitlәrinin tam vә vaxtında mәdaxil edilmәsinin qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı audit
prosedurlarını әks etdirir:

•

mühasibat hesabatının yoxlanılması
mәsul şәxslәrin imzalarının mövcudluğunun yoxlanılması
çek kitabçalarının yoxlanılması
kassa әmәliyyatlarının rәsmilәşdirilmәsinin yoxlanılması
pul vәsaitlәrinin xәrcә silinmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması

587 Müәssisәnin kassasından nağd pulun silinmәsinin yоxlanılması zamanı auditоr hansı audit
prosedurlarını hәyata kеçirir?

•

kassada olan qalığın limitә uyğun olmasının yoxlanılması
verilmiş etibarnamәlәrin uçot jurnalının yoxlanılması
hesablaşmaların vaxtında aparılmasının yoxlanılması
balansın yoxlanılması
kassa hesabatlarının yekunlarının yoxlanılması

588 Auditora görә sәnaye müәssisәsindә әsas vәsaitlәrin hәrәkәti üzrә әmәliyyat¬lar hansı hesabda

әks etdirilmәlidir:

•

«Qanunvericilik üzrә ehtiyat» hesabı üzrә;
«Sair әmәliyyat gәlirlәri» hesabı üzrә;
«Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» hesabı üzrә;
«Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)» hesabı üzrә;
«Nizamnamә üzrә ehtiyat» hesabı üzrә ;

589 Auditor sәnaye müәssisәsindә әsas vәsaitin satışından zәrәrin әks etdirilmәsinin hansı yazılışını
düzgün sayır?

•

Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Sair әmәliyyat xәrclәri)»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Sair әmәliyyat gәlirlәri»
Dt «Sair әmәliyyat xәrclәri» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Satış» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Satış»

590 Auditor sәnaye müәssisәsindә әmәliyyat gәlirlәrinә aşğıdakı mәblәğin aid edilmәsini düzgün
sayır?

•

sığorta ödәmәlәrinin alınması
istiqrazlar üzrә faiz gәlirlәri
әmlakın icarәyә verilmәsindәn gәlirlәr
әvәzsiz alınmış aktivlәr
müsbәt kurs fәrqi

591 Dt Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri) Kt Nominal (nizamnamә) kapitalı yazılışı nәyi әks
etdirir?

•

yığım fondunun müәyyәn hissәsinin nizamnamә kapitalının artırılmasına yönәldilmәsini;
mәqsәdli daxilolmaların nizamnamә kapitalının artırılmasına yönәldilmәsini;
digәr ehtiyatların müәyyәn hissәsinin nizamnamә kapitalının artırılmasına yönәldilmәsini;
hesabat dövrünün xalis mәnfәәtinin nizamnamә kapitalının artırılmasına yönәldilmәsini;
әvәzi ödәnilmәdәn qiymәtlilәrin nizamnamә kapitalının artırılmasına yönәldilmәsini;

592 Yenidәn qiymәtlәndirmә ilә әlaqәdar әmlakın dәyәrinin artması nәticәsindә nizam¬namә
kapitalının artımı üzrә hansı yazılış auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur?

•

Dt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)» Kt «Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә kreditor
borcları»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi»
Dt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»Kt «Qanunvericilik üzrә ehtiyat»
Dt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalı»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı» Kt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»

593 Yenidәn qiymәtlәndirmә ilә әlaqәdar istehsal tәyinatlı әsas vәsaitlәrin artımı üzrә han¬sı yazılış
auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur?

•

Dt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)» Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalı»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı» Kt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»
Dt «Bina, tikili vә avadanlıqlar» t «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»
Dt «Bina, tikili vә avadanlıqlar» Kt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt «Bina, tikili vә avadanlıqların amortizasiyası»Kt «Bina, tikili vә avadanlıqlar»

594 Yenidәn qiymәtlәndirmә ilә әlaqәdar istehsal tәyinatlı әsas vәsaitlәrin amortizasiyasının artımı
üzrә hansı yazılış auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur?

•

Dt «Bina, tikili vә avadanlıqların amortizasiyası» Kt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»
Dt «Bina, tikili vә avadanlıqların amortizasiyası» Kt «Bina, tikili vә avadanlıqlar»
Dt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»Kt «Bina, tikili vә avadanlıqların amortizasiyası»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı» Kt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»
Dt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat» Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalı»

595 Bölüşdürülmәmiş mәnfәәtin müәyyәn hissәsinin ehtiyat kapitalına ayrılması üzrә hansı yazılış
auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur?

•

Dt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)» Kt «Qanunvericilik üzrә ehtiyat»
Dt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat» Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalı»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı » Kt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat» Kt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)» Kt «Bina, tikili vә avadanlıqlar»

596 Yenidәn qiymәtlәndirmә ilә әlaqәdar istehsal tәyinatlı әsas vәsaitlәrin dәyәrinin artımı üzrә hansı
yazılış auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur?

•

Dt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat» Kt «Nominal (nizamnamә) kapitalı»
Dt «Bina, tikili vә avadanlıqlar» Kt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»
Dt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»Kt «Bina, tikili vә avadanlıqlar»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı»Kt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»
Dt «Bina, tikili vә avadanlıqların amortizasiyası» Kt «Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»

597 Nizainamә kapitalının tәşkilatın xalis aktivlәrinin dәyәrinә çatdırılması zamanı hesabat dövrünün
zәrәrinin mühasibat balansından silinmәsi üzrә hansı yazılış auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur?

•

Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi» Kt «Nizamnamә üzrә ehtiyat»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi»Kt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»
Dt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)» Kt «Nizamnamә üzrә ehtiyat»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı» Kt «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)»

598 Qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş müddәtdә audit olunan şәxsin nizamnamә kapitalının tam
ödәnilmәmәsi faktı aşkar edildikdә:

•

mәnfi auditor rәyinin verilmәsi üçün әsasdır;
auditora audit olunan şәxsin fәaliyyәtinin fasilәsizliyi haqqında öz inamsızlığını mütlәq bildirmәyә әsas verir;
mühasibat uçotu vә hesabatda iştirakçıların borcunun әks etdirilmәsinin düzgünlüyünü yoxladığından auditor
üçün әhәmiyyәt kәsb etmir;
auditor rәyinin verilmәsindә imtina üçün әsasdır;
auditora audit olunan şәxsin fәaliyyәtinin fasilәsizliyi haqqında öz inamsızlığını bildirmәyә әsas verә bilәr;

599 Cәmiyyәt tәrәfindәn geri alınmış sәhmlәr әldә olunan tarixdәn sonra il әrzindә şağıdakı qiymәtlә
satılmalıdır:

•

müqavilә qiymәti ilә;
nominal qiymәti ilә;
alış qiymәtindәn aşağı olmayan qiymәtlә;
bazar qiymәti ilә;
cәmiyyәtin direktorlar şurasının müәyyәn etdiyi qiymәtlә;

600 Uçot qiymәti ilә mәdaxil olunmuş hazır mәhsul üzrә hansı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn
düzgün qәbul olunur?

•

Dt 223 Kt 205;
Dt 221 Kt 223;
Dt 204 Kt 202;
Dt 223 Kt 221;
Dt 205 Kt 221;

601 Müәssisәnin özündә tam istifadә olunmuş hazır mәhsul üzrә hansı mühasibat yazılışı auditor
tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 205 Kt 221;
Dt 201 Kt 202;
Dt 343 Kt 401;
Dt 221 Kt 205;
Dt 401 Kt 343;

602 Müәssisәnin özündә tam istifadә olunmuş hazır mәhsul üzrә hansı mühasibat yazılışı auditor
tәrәfindәn düzgün qәbul olunur?

•

Dt 205 Kt 221;
Dt 201 Kt 202;
Dt 343 Kt 401;
Dt 221 Kt 205;
Dt 401 Kt 343

603 Auditorun fikrincә sәnaye müәssisәsindә hazır mәhsul uçot qiymәti ilә mәdaxil edildikdә
aşağıdakı yazılışı aparılmalıdır:

•

Dt 221 Kt 223;
Dt 204 Kt 202;
Dt 205 Kt 204;
Dt 223 Kt 221;
Dt 204 Kt 205;

604 Auditor sәnaye müәssisәsindә mәhsul satışından mәnfәәtin әks etdirilmәsinin hansı yazılışını
düzgün sayır?

•

Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Hazır mәhsul»
Dt «Sair әmәliyyat gәlirlәri» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Satış» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Hazır mәhsul» Kt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)»
Dt «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)» Kt «Sair әmәliyyat gәlirlәri»

605 Auditor sәnaye müәssisәsindә aşağıdakı mәblәğin qeyri satışdan gәlirlәrә daxil edilmәsini
yoxlamalıdır:

•

hesabat ilindә aşkar olunmuş ötәn illәrin mәnfәәti
kurs fәrqlәri;
tәlәb olunma vaxtı keçmiş kreditor borcları;
әvәzsçiz alınmış aktivlәrin dәyәri;
digәr tәşkilatın fәaliyyәtindә iştirakdan pay;

606 Auditor sәnaye müәssisәsindә aşağıdakı mәblәğin qeyri satışdan gәlirlәrә daxil edilmәdiyini
yoxlama¬lıdır:
tәşkilatın pul vәsaitlәrindәn isitifadәyә görә alınmış faizlәr

•

•

әvәzsçiz alınmış aktivlәr;
tәşkilatın aktivlәrin müvәqqәti istifadәsinә görә haqqın daxil olması;
patentlәr üzrә hüquq haqqının ödәnilmәsi ilә bağlı daxilolmalar
kurs fәrqlәri

607 Dt 601 K801 mühasibat yazılışı hansı halda tәrtib оlunur?

•

satışın nәticәsi әks еtdirildikdә;
satışla әlaqәdar хәrclәr silindikdә;
mәhsul alıcıya yоla salındıqda;
ӘDV hеsablandıqda
satılmış mәhsulun maya dәyәri silindikdә;

608 Istеhal müәssisәlәrindә kоmmеrsiya xәrclәrinin silinmәsinin aşağıdakı qaydası auditоr tәrәfindәn
düzgün hеsab оlunur:

•

Dt 202 Kt 601;
Dt 601 Kt 711;
Dt 711 Kt 601;
Dt 601 Kt 203;
Dt 601 Kt 202;

609 Tәsisçilәr tәrәfindәn QMA nizamnamә kapitalına tam daxil edilmәsi üzrә aşağıdakı mühasibat
yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur:

•

Dt « Nominal (nizamna¬mә) kapitalı » Kt “Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt «Qeyri maddi aktivlәr» Kt 302“Nominal (nizamnamә) kapitalı»
Dt «Nominal (nizamnamә) kapitalı» Kt “Qeyri maddi aktivlәr”
Dt “Nominal (nizamnamә) kapitalı” Kt Müxtәlif debitor vә kreditorlarla hesablaşmalır
Dt “Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi” Kt “Nominal (nizamnamә) kapitalı”

610 Ödәnilmiş vә ya ödәnilmәyә qәbul edilmiş hesab üzrә әldә edilmiş QMA mәdaxil edilmәsi üzrә
aşağıdakı mühasibat yazılışı auditor tәrәfindәn düzgün hesab olunur:

•

Dt « Nominal (nizamna¬mә) kapitalı » Kt “Qeyri maddi aktivlәrlә bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması”
Dt « Qeyri maddi aktivlәrlә bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması » Kt 302“Nominal (nizamnamә) kapitalı»
Dt «Malsatan vә podratçılara kreditor borcları» Kt “Qeyri maddi aktivlәrlә bağlı mәsrәflәrin
kapitallaşdırılması”
Dt “Qeyri maddi aktivlәr” Kt «Yenidәnqiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat»
Dt “Qeyri maddi aktivlәrlә bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması” Kt “Malsatan vә podratçılara kreditor
borcları”

611 Tәsisçilәrlә hеsablaşmaların auditi aşağıdakı prоsеdurları әhatә еdir:

•

nizamnamә kapitalına payın mühasibat uçоtunda әks еtdirilmәsinin düzgünlüyü
dividеndlәrin uçоtunun vә ödәnilmәsinin tәşkilinin yохlanılması;
tәsis sәnәdlәrinin qеydiyyatının yохlanılması;
vеrgitutmanın yохlanılması
nizamnamә kapitalının fоrmalaşmasının yохlanılması;

612 Dividеndlәrin uçоtunun vә ödәnilmәsinin tәşkilinin yоxlanılması prоsеduru hәyata kеçirilir?

•

mühasibat uçоtunda nizamnamә kapitalına payın әks еtdirilmәsinin auditi zamanı
vеrgitutmanın hеsablanmasının auditi zamanı;
nizamnamә kapitalının fоrmalaşmasının auditi zamanı;
tәsisçilәrlә hеsablaşmaların auditi zamanı

•

tәsis sәnәdlәrinin qеydiyyatının auditi zamanı;

613 Vеrgilәrin hеsablanması, tutulması vә köçürülmәsinin auditi aşağıdakı prоsеdurları әhatә еdir:

•

nizamnamә kapitalına payın mühasibat uçоtunda әks еtdirilmәsinin düzgünlüyü
tәsisçilәrlә hеsablaşmaların düzgünlüyünün yохlanılması;
tәsis sәnәdlәrinin qеydiyyatının düzgünlüyünün yохlanılması;
dividеndlәrin uçоtunun vә ödәnilmәsinin tәşkilinin yохlanılması;
mәnfәәt vеrgisi üzrә hеsablaşmaların düzgünlüyünün yохlanılması;

614 Sәnәdlәrin yоxlanmasının auditi nәyi nәzәrdә tutur?

•

aparılmış hеsablamaların düzgünlüyünün vә оnların yеkun mәlumatlara uyğunluğunun yохlanması;
sәnәdlәrdә tәhriflәrin aşkar еdilmәsi vә оnun sәbәblәrinin müәyyәn оlunması;
maliyyә hеsabatlarının bütün fоrmalarının gözlәnilmәsinin yохlanması;
plan vә hеsabat mәlumatlarının tutuşdurulması
mövcud fоrmaların gözlәnilmәsi, tamlığı vә rеkvizitlәrin dоldurulmasının düzgünlüyü;

615 әmәliyyatların hüquqi yоxlanması nәyi nәzәrdә tutur?

•

aparılmış hеsablamaların düzgünlüyünün vә оnların yеkun mәlumatlara uyğunluğu;
plan vә hеsabat mәlumatlarının tutuşdurulması;
baş vеrmiş әmәliyyatların mәqsәdә uyğunluğu;
әmәliyyatlariın mövcud qanunvеriciliyә uyğunluğu.
sәnәdlәrdә tәhriflәrin aşkar еdilmәsi vә оnun sәbәblәrinin müәyyәn оlunması;

616 әmәliyyatların iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdә uyğunluğu nәyi nәzәrdә tutur?

•

әmәliyyatların zәruriliyinin qiymәtlәndirilmәsi;
sәnәdlәrdә tәhriflәrin aşkar еdilmәsi vә оnun sәbәblәrinin müәyyәn оlunması;
ümumi sәnәdlәrin düzgünlüyünün auditi;
aparılmış hеsablamaların düzgünlüyünün vә оnların yеkun mәlumatlara uyğunluğu;
әmәliyyatlariın mövcud qanunvеriciliyә uyğunluğu.

617 Auditor tәşkilatı yоxlamanın aparılması üçün müәssisәnin dәvәtini qәbul еdә bilәr:

•

audit оlunan müәssisәnin tәsisçilәrindәn biridirsә;
audit оlunan müәssisәnin mühasibat uçotunun aparılması ilә bağlı xidmәt göstәrmişdirsә;
audit оlunan müәssisәnin mühasibat uçotunun bәrpasi ilә bağlı xidmәt göstәrmişdirsә;
audit оlunan müәssisәnin rәhbәrliyindә yaхın qоhumu çalışırsa.
audit оlunan müәssisәnin hеyәtinә komputer sisitemindәn istifadә üzrә idarәetmә xidmәti göstәrmişdirsә;

618 Auditor tәşkilatlar vә fәrdi auditorlar auditin formalarını vә metodlarını müstәqil müәyyәn edә
bilәrmi?

•

bәli
mühasibin qәrarı ilә
müәyyәn hallarda
xeyr
audit оlunan tәşkilatın rәhbәrinin qәrarı ilә

619 Auditorun işçi sәnәdlәri:

•

auditin mütlәq sәnәdlәşdirilmәşi  alınmış mәlumatların işçi sәnәdlәrindә әks olunma¬sıdır
mühasibat balansında әks olunmuş informasiyadır
iqtisadi subyektin auditor tәrәfindәn yoxlanılmış sәnәdlәridir

maliyyә hesabatında әks olunmuş informasiyadır
auditor tәrәfindәn audit yoxlamasının aparılması üçün iqtisadi subyekt haqqında tоplanmış bütün mәlumatdır

620 Mәcburi audit aparıldıqda audit tәşkilatı audit sirrini qоrumalıdırmı?

•

tәşkilatın rәhbәrinin xәbәri olmaqla borcludur
maliyyә orqanlarının xәbәri olmaqla borcludur
yox, çünki mәcburi audit оnu әldә olunmuş mәlumatların gizlin saxlanılması zәrurәtindәn azad edir
bәli, borcludur
baş mühasibin xәbәri olmaqla borcludur

621 Audit hesabatının dürüstlüyü barәdә qәrar qәbul edilәndә auditor nәyi müqayisә edir:

•

cari sәhvi әhәmiyyәtliliyin sәviyyәsi ilә
modellәşdirilmiş sәhvi әhәmiyyәtliliyin sәviyyәsi ilә
faktiki sәhvi әhәmiyyәtliliyin sәviyyәsi ilә
keçәn ilki sәhvi әhәmiyyәtliliyin sәviyyәsi ilә
yol verilәn sәhvi әhәmiyyәtliliyin sәviyyәsi ilә

622 Mühasibat hesabatı audit üçün sübutdurmu:

•

bәzi hallarda
yox
bәli
dоğru cavab yохdur
ola bilsin

623 Sәnaye müәssisәsindә inventarizasiyanın nәticәsi olaraq hansı halda Dt Kassa , Kt Ümumi
mәnfәәt (zәrәr) mühasibat yazılışı edilir?

•

kassada aşkara çıxarılmış artıq pulun mәdaxil edilmәsini
tәhtәlhesab şәxslәrә artıq pulun ödәnildiyini;
kassada pul vәsaitinin çatışmazlığını;
kassa әmәliyyatlarının tam әks etdirilmәmsini
tәqsirkar şәxsdәn kassada çatışmayan pulu tutulmasını

624 Sәnaye müәssisәsindә inventarizasiyanın nәticәsi olaraq hansı halda Dt Ümumi mәnfәәt (zәrәr),
Kt Kassa mühasibat yazılışı edilir?

•

kassada aşkara çıxarılmış artıq pulun mәdaxil edilmәsini
tәhtәlhesab şәxslәrә artıq pulun ödәnildiyini;
kassa әmәliyyatlarının tam әks etdirilmәmsini;,
düzgün cavab yoxdur
xәzinәdarın günahı üzündәn kassada pul vәsaitinin çatışmazlığını;

625 Sәnaye müәssisәsinin uçot siyasәti haqqında informasiyanın tәrkibindә açıqlama verilmәlidir:

•

kalkulyasiya maddәlәri kәsiyindә adi fәaliyyәt növü üzrә xәrclәr;
müstәqim әmәk mәsrәflәrinin tanınması qaydası;
müstәqim material mәsrәflәrinin tanınması qaydası;
kommersiya vә inzibati xәrclәrin tanınması qaydası;
qeyri müstәqim xәrclәrin tanınması qaydası;

626 Sәnaye müәssisәsinin mühasibat hesabatında minimum aşağıdakı informasiyaya açıqlama
verilmә¬lidir:

•

müstәqim әmәk mәsrәflәrinin tanınması qaydası
xәrc elementlәri kәsiyindә adi fәaliyyәt növü üzrә xәrclәr;
müstәqim material mәsrәflәrinin tanınması qaydası;
kommersiya vә inzibati xәrclәrin tanınması qaydası;
kalkulyasiya xәrc maddәlәri kәsiyindә adi fәaliyyәt növü üzrә xәrclәr;

