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1. Əgər rəhbərlik əhəmiyyətli sayılan səhvlərin hesabatda düzəldilməsinə imtina edərlərsə auditor belə yanaşmalıdır:

• fikrini bildirməkdən imtina haqqında məsələnin nəzərdən keçirilməsi
• auditor rəyinin lazımi modifikasiyası haqda məsələnin nəzərdən keçirilməsi
• mahiyyət üzrə əlavə auditor proseduru aparılmalıdır
• düzgün cavab yoxdur
√ mənfi fikrin bildirilməsi haqqında məsələnin nəzərdən keçirilməsi

2. Auditor rəyinin keyfiyyətinin yoxlanılması üçün kimin hüququ vardır:

• qeydiyyat yeri üzrə maliyyə orqanı;
• düzgün cavab yoxdur;
• yalnız akkreditə olunan reşəkar auditor birliyi;
√ auditor fəaliyyətini həyata keçirməyə icazə verən orqan və (və ya) akkreditə olunan peşəkar auditor birliyi;
•       qeydiyyat yeri üzrə dövlət vergi nəzarəti orqanı;

3. Ümumi auditor riski dedikdə nə başa düşülür?

√ səhv fikrin formalaşması və yoxlamanın nəticələrinə görə səhv rəyin verilməsi ehtimalı;

• müəssisədə tətbiq olunan mühasibat uçotu və daxili nəzarət sistemi vasitələrinin əhəmiyyətli səhvləri vaxtında aşkarlamamaq və
düzəltməmək ehtimalı;

• auditor yoxlamasının gedişində tətbiq olunan auditor prosedurlarının real mövcud olan səhvləri aşkara çıxara bilməmək ehtimalı;
• bütün cavablar düzgündür;

• iqtisadi subyektin hesabatında əhəmiyyətli səhvlərin aşkara çıxarılması ehtimalı (belə səhvlər daxili nəzarət sistemi vasitəsilə aşkara
çıxarılanadək) ;

4. Aşkar etməmək riski dedikdə başa düşülür:

√ audit  prosesində  tətbiq olunan auditor prosedurlarının real mövcud olan səhvləri aşkara çıxara bilməmək ehtimalı;

• müəssisənin mühasibat uçotu və daxili nəzarət sistemi vasitələrinin əhəmiyyətli səhvləri vaxtında aşkarlamamaq və düzəltməmək
ehtimalı;

• səhv fikrin formalaşması və yoxlamanın nəticələrinə görə səhv rəyin verilməsi ehtimalı;
• bütün cavablar düzgündür;

• iqtisadi subyektin hesabatında əhəmiyyətli səhvlərin aşkara çıxarılması ehtimalı (belə səhvlər daxili nəzarət sistemi vasitəsilə aşkara
çıxarılanadək) ;

5. Auditor  riski aşağıdakılarla əlaqədardır:

√ maliyyə hesabatında əhəmiyyətli sayılan təhriflər risklərlə bağlıdır;

• hesabların saldosuna, yaxud əməliyyatların siniflərinə münasibətdə əhəmiyyətli sayıla bilən təhriflər vaxtında aradan qaldırılmışdır,
yaxud uçot vasitəsilə aradan qaldırılmışdır;

• məzmun üzrə auditor prosedurları hesabların saldosunda, yaxud əməliyyatların sinfində əhəmiyyətli sayılan təhrifləri aşkara çıxarmağa
imkan vermir;

• düzgün cavab yoxdur;
• hesabların saldosu, yaxud əməliyyatların sinifləri təhriflərə məruz qalmışdır;

6. Aşkarlanmayan risk aşağıdakılarla əlaqədardır:

√ məzmun üzrə auditor prosedurları hesabların saldosu, yaxud əməliyyatlar  sinfi üzrə əhəmiyyətli sayılan təhrifləri aşkara etməyə imkan
vermir;

• hesabların saldosu, yaxud əməliyyatların sinifləri üzrə əhəmiyyətli sayıla bilən təhriflər uçot vasitəsilə aradan qaldırılmışdır;
• maliyyə hesabatında əhəmiyyətli sayılan təhriflər müəyyən edilmiş, lakin vaxtında  aradan qaldırılmamışdır;
• düzgün cavab yoxdur;
• hesabların saldosu, yaxud əməliyyatların sinifləri üzrə təhriflərə yol verildikdə;

7. Auditor riski aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir:

• iqtisadi subyektlə razılaşdırılmaqla auditorun müəyyənləşdirdiyi risk;
• düzgün cavab yoxdur;
√ təsərrüfatdaxili risk, nəzarət vasitəsi riski, aşkar etməmək risk;



• yalnız təsərrüfatdaxili risk və nəzarət vasitəsi riski;
• nəzarət vasitəsi riski və aşkar etməmək risk;

8. Ayrılmaz risk aşağıdakılarla bağlıdır :

√ hesabların saldosu, yaxud əməliyyatlar  üzrə təhriflər ayrılıqda, yaxud bütövlükdə əhəmiyyətli ola bilər (daxili nəzarət təşkil edil-
mədikdə);

• auditor  prosedurları hesabların saldosunda yaxud əməliyyatların sinfində ayrılıqda və ya  bütövlükdə əhəmiyyətli ola bilən təhrifləri
aşkarlamağa imkan vermir;

• maliyyə hesabatında əhəmiyyətli təhriflər olarsa müəyyən risklərə yol verilmiş olur;
• düzgün cavab yoxdur;

• təhriflər hesabın saldosu, yaxud əməliyyatların sinfi üzrə ola bilər (əhəmiyyətli təhriflər  vaxtında aradan qaldırılmadıqda və uçot
vasitəsilə düzəldilmədikdə) ;

9. Əhəmiyyətlilik və auditor riski arasında aşağıdakı əlaqə mövcuddur:

√ əhəmiyyətliliyin səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, auditor riski də bir o qədər aşağı olur;
• əhəmiyyətliliyin səviyyəsi nə qədər aşağıdırsa, auditor riski də bir o qədər aşağı olur;
• əhəmiyyətliliyin səviyyəsi yüksəldikcə  auditor riski dəyişmir;
• düzgün cavab yoxdur;
• əhəmiyyətliliyin səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, auditor riski də bir o qədər yüksək olur;

10. Əhəmiyyətlilik və auditor riski arasında hansı qarşılıqlı əlaqə mövcuddur?

√ əks əlaqə;
• heç bir qarşılıqlı əlaqə yoxdur;
• asılılıq riskin səviyyəsi ilə müəyyənləşir;
• asılılıq seçimin həcmi ilə müəyyənləşir;
• birbaşa əlaqə;

11. Auditor riskinin hansı növü birbaşa auditordan asılıdır?

√ aşkar etməmək riski;
• təsərrüfatdaxili risk və nəzarət vasitəsi riski;
• nəzarət vasitəsi riski;
• nəzarət vasitəsi riski və aşkar etməmək riski;
• təsərrüfatdaxili risk;

12. Auditоr riski:

√ auditor tərəfindən təşkilatın maliyyə hesabatında əhəmiyyətli səhvlərin və təhriflərin aşkar edilməməsi riskidir;
• auditor tərəfindən təşkilatın maliyyə nəticələrinin təhlil оlunması zamanı səhvlərin aşkar edilməməsi riskidir;
• özünü dоğrultmayan qeyri sistematik riskdir;
• məhdud riskdir;
• auditorun müştərisinin biznesinin həyat qabiliyyətli və uğurlu olmasını müəyyən еtməməsi riskidir;

13. Audit proqramında göstərilir :

√ audit yoxlamasının aparılması üçün onun təxmini həcmi və qaydası;
• yoxlamanı aparan auditor üçün təlimat toplusu;
• yoxlamanı aparan auditor üçün təlimat toplusu, auditorun rəyinin əsasını hazırlanması üçün əsas sayılan nəticələr;
• düzgün cavab yoxdur.
• auditorun rəyinin hazırlanması və əsaslandırılması üçün əsas sayılan nəticələr

14. Auditor proqramı dedikdə nə başa düşülür?

√ auditor yoxlamasının ümumi planını yerinə yetirmək üçün zəruri sayılan audit prosedurlarının həcmi, xarakteri və müddətləri;
• zəruri auditor prosedurlarının xülasəsi;
• auditor yoxlamasının istiqaməti və zəruri auditor yoxlamasının xülasəsi;
• düzgün cavab yoxdur;



• auditor yoxlamasının istiqaməti;

15. Kənar auditin keçirilməsi üçün əsas sayılır:

√ müqavilə;
• normativ aktların göstərişləri;
• yuxarı təşkilatın sərəncamı;
• bütün cavablar düzgündür;
• dövlət orqanlarının tapşırıqları;

16. Məcburi auditоr yохlaması hansı mənbədən ödənilir?

• yuхarı təşkilatın vəsaiti;
• məqsədli fоnd;
√ еhtiyat fоndu;
• məhsulun maya dəyəri;
• təşkilatın хalis mənfəəti;

17. Auditor xidmətinə görə ödəniş aparılır:

√ auditor təşkilatı tərəfindən müəyyən edilmiş tariflərə əsasən müştəri ilə razılaşma yolu ilə.
• hökümət tərəfindən təsdiq olunmuş tarifə müvafiq olaraq;
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş tarifə əsasən;
• Auditor Palatası tərəfindən təsdiq olunmuş tarifə istinad olaraq;
• müştəri ilə razılaşma əsasında, lakin ölkənin qanunvericiliyində müəyyən olunmuş tariflərdən yuxarı olmamaq şərti ilə;

18. Məcburi və könüllü audit yoxlamalarının aparılması ödənilir:

√ sifarişçi ilə razılaşdırılmış müqavilə qiyməti ilə;
• 1000 manat hüdudunda.
• təşkilatın özü tərəfindən təyin edilmiş tariflərlə;
• tabeçiliyində olan ərazidə müvafiq qaydada qeydiyyata alınmış audit
• ölkənin höküməti tərəfindən qoyulmuş tariflərlə;

19. Auditorların və sifarişçilərin münasibətləri aşağıdakı əsas sənədlə tənzimlənir:

√ audit yoxlaması və ya digər xidmətlərin aparılmasına dair müqavilə ilə.
• auditin aparılmasına alınan öhdəçilik məktubu ilə;
• audit yoxlaması aparılmasına dair müqavilə ilə;
• audit xidmətini müşaiyət edən xidmətlərə görə müqavilə ilə;
• şifahi danışıqlarla;

20. Audit olunan şəxsin rəhbərliyi və digər vəzifəli şəxsləri məcburdurlar:

• bütün cavablar doğrudur;
√ auditin aparılması üçün şərait yaratmalıdırlar;
• audit yoxlaması aparılarkən auditorların qarşısında onların heç bir məsuliyyəti yoxdur;
• müqavilədə göstərilən məbləği bütövlüklə auditora ödəməlidirlər;
• düzgün cavab yoxdur.

21. Auditorun müştəri qarşısındakı günahı və məsuliyyəti necə müəyyən edilir:

√ məhkəmənin qərarı ilə;
• vergi orqanları tərəfindən;
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən;
• istintaq orqanları tərəfindən.
• auditor yoxlamasına dair müqavilə ilə;

22. Audit planı özündə birləşdirir:



√ auditor prosedurunun xarakterinin, müddətinin və həcminin təsviri;
• auditor qərarının hazırlanması üçün əsas sayılan nəticələr və onların əsaslandırılması;
• yoxlamanı yerinə yetirən auditor üçün təlimatlar toplusu;
• bütün cavablar düzgündür;
• auditor yoxlamasının həyata keçirilməsinin ehtimal olunan həcmi və qaydası;

23. Audit proqramında göstərilir :

√ audit yoxlamasının aparılması üçün onun təxmini həcmi və qaydası;
• yoxlamanı aparan auditor üçün təlimat toplusu;
• yoxlamanı aparan auditor üçün təlimat toplusu, auditorun rəyinin əsasını hazırlanması üçün əsas sayılan nəticələr;
• düzgün cavab yoxdur.
• auditorun rəyinin hazırlanması və əsaslandırılması üçün əsas sayılan nəticələr;

24. Audit yoxlamasının ümümi planı kim tərəfindən tərtib edilir:

√ yoxlamanı aparan auditor;
• iqtisadi subyektin rəhbərliyi;
• təşkilatın baş mühasibi;
• düzgün cavab yoxdur.
• auditor şirkətinin rəhbəri;

25. Auditin planlaşmasına aid edilir:

√ auditor prosedurlarının ümumi strateqiyasının hazırlanması, onun müddətinə və həcminə yanaşma
• yoxlama qrafiklərinin hazırlanması
• sifarışçi ilə danışıqların aparılması və yoxlama qrafikinin hazırlanması
• düzgün cavab yoxdur
• sifarişçı ilə danışıqların aparılması

26. Hansi üsullar sənədləşmə nəzarətinin tətbiqinə aid deyil:

√ ölçmə;
• məntiqi;
• surətçıxarma;
• inventarizasiya;
• riyazi;

27. Hansi üsullar faktiki nəzarətin tətbiqinə aid deyil:

√ laborator analizi;
• ölçmə;
• riyazi;
• məntiqi;
• inventarizasiya;

28. Auditor maliyyə hesabatının auditi zamanı daxili auditin məlumatlarına istinad edə bilərmi?

√ daxili auditorun işinə bütün hallarda istinad etməməlidir;
• maliyyə hesabatının auditinə dair müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq daxili auditorun işindən istifadə edir;
• daxili auditorun işini maliyyə orqanları ilə müzakirə edir;
• düzgün cavab yoxdur;
• daxili auditorun işinə tamamilə etibar etməlidir;

29. Daxili auditin vəzifələrini yerinə yetirə bilər:

• vergi orqanlarının müfəttişləri və iqtisadi subyektin ştatında olan xüsusi xidmətlər;
√ iqtisadi subyektin ştatında olan xüsusi xidmət;
• vergi orqanlarının müfəttişi;
• maliyyə hesabatının auditini həyata keçirən kənar auditorlar;



• vergi orqanlarının müfəttişləri və maliyyə hesabatının auditini həyata keçirən kənar auditorlar;

30. Daxili auditin həcmi və məqsədi aşağıdakı amillərdən asılıdır:

√ təşkilatın ölçüsü, təşkilatı strukturu və müdriyyətin tələblərindən;
• daxili audit xidmətinin işçilərinin ştat cədvəlinə uyğun sayından;
• iqtisadi subyektin sahə aidiyyatından;
• doğru cavab yoxdur;
• iqtisadi subyektin təşkilatı strukturundan;

31. Daxili auditin təşkili, rolu və vəzifələri müəyyənləşdirilir:

√ iqtisadi subyektin rəhbərliyi və (və ya) mülkiyyətçisi ilə;
• Vergilər Nazirliyi ilə;
• Auditorlar Palatası ilə;
• auditor təşkilatının rəhbərliyi ilə;
• Maliyyə Nazirliyi ilə;

32. Daxili auditi həyata keçirən mütəxəssislər kimin qarşısında məsuliyyət daşıyır:

√ yoxlanılan təşkilatın mülkiyyətçiləri;
• audit yoxlamasını sifariş verən müştərilər;
• idarəetmənin yuxarı orqanları;
• bütün cavablar düzgündür;
• 3-cü şəxslər;

33. Daxili auditi həyata keçirən mütəxəssislər məsuliyyət daşıyır:

• düzgün cavab yoxdur;
• 3-cü şəxs qarşısında
• auditor yoxlamasını sifariş verən müştəri qarşısında;
• 3-cü şəxs və auditor yoxlamasını sifariş verən müştəri qarşısında;
√ yoxlanılan təşkilatın rəhbərliyi qarşısında;

34. Sənədli nəzarətin hansı üsulu yoxlanılan dövrdə bu və ya digər dəyişikliyin  səbəblərini müəyyənləşdirməyə imkan verir?

√ iqtisadi təhlil
• hesabi yoxlama;
• yazılı sorğu;
• sənədlərin üzləşdirilməsi;
• sənədələrin oxunması;

35. Sənədli nəzarətin hansı üsulu müxtəlif sənədlərdə olan məlumatların dürüstlüyünün qiymətləndirilməsinə imkan verir?

√ sənədlərin üzləşdirilməsi;
• hesabi yoxlama;
• yazılı sorğu;
• iqtisadi təhlil
• sənədələrin oxunması;

36. Sənədli nəzarətin hansı üsulu məlumatların etibarlığını artırır ?

√ yazılı sorğu;
• hesabi yoxlama;
• sənədlərin üzləşdirilməsi;
• düzgün cavab yoxdur
• sənədələrin oxunması;

37. Sənədli nəzarətin hansı üsulu mühasibat sənədlərində və registrlərində rəqəm məlumatlarının düzgünlüyünün yoxlanılması ilə
nəticələnir?



√ hesabi yoxlama;
• yazılı sorğu;
• sənədlərin üzləşdirilməsi;
• iqtisadi təhlil;
• sənədələrin oxunması;

38. Sənədli nəzarətin hansı üsulu  obyektə aid olan sənədlərin öyrənilməsini özündə əks etdirir?

√ sənədələrin oxunması;
• hesabi yoxlama;
• yazılı sorğu;
• sənədlərin üzləşdirilməsi;
• iqtisadi təhlil;

39. İqtisadi nəzarətin təşkilinin hansı prinsipi iqtisadiyyata təsir edir?

√ həqiqilik;
• obyektivlik;
• peşə səlaihyyəti;
• rasionallıq;
• qanunilik;

40. Daxili nəzarət sisteminin əsas elementlərini müəyyənləşdirin:

√ nəzarət mühiti, nəzarət prosedurları;
• müəssisələrin mühasibat uçotunun prosedurları;
• nəzarət mühiti;
• nəzarət prosedurları;
• daxili nəzarət texnikası;

41. Əgər müştərinin daxili nəzarət sistemi çox yüksək təşkil olunmuş-dursa, auditor nə  etməlidir?

√ onun etibarlılığını yoxlamaq, daha sonra yalnız kənar audit üçün zəruri sayılan məlumatlardan istifadə etmək;
• onun etibarlılığını yoxlamaq və daha sonra mütləq qaydada bütün məlumatlardan istifadə etmək;
• onun etibarlılığını yoxlamaq, daha sonra zərurət yarandıqda bütün məlumatlardan istifadə etmək;
• düzgün cavab yoxdur
• onun bütün məlumatlarından istisnasız olaraq istifadə etmək və yoxlama müddətini minimuma endirmək;

42. Mühasibat uçotu sistemi və daxili nəzarətin təşkilinin qiymətləndiril-məsi aparılır:

√ auditor prosedurlarının sayını və daxili nəzarəti vasitəsinin riskini təyin etmək üçün.
• müəssisənin fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün;
• müəssisənin gələcəkdə fəaliyyət göstərməsini müəyyən etmək üçün;
• daxili nəzarəti vasitəsinin riskini təyin etmək üçün;
• auditor prosedurlarının sayını təyin etmək üçün;

43. Nəzarət vasitəsi testləri:

√ daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinin yoxlanmasıdır;
• dövlət statistika komitəsi tərəfindən keçirilən testlərdir;
• müvafiq banklar tərəfindən keçirilən testlərdir;
• düzgün cavab yoxdur;
• maliyyə orqanlarının keçirdiyi testlərdir;

44. Auditor standartları aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

√ yoxlamanın yüksək keyfiyyətini və auditor proseslərinin müxtəlif elementlərinin əlaqəsini təmin edir;
• auditor xidmətləri bazarında rəqabəti aradan qaldırır;
• cəmiyyətin auditə etimadını formalaşdırır və auditor xidmətləri bazarında rəqabəti aradan qaldırır;



• düzgün cavabı yoxdur;
• cəmiyyətin auditə etimadını formalaşdırır;

45. Yoxlama keçirilərkən auditorun aldığı məlumat:

√ məxfidir;
• açıqdır;
• informasiyadan asılı olaraq açıqdır;
• açıqlıq auditin aparılması müqaviləsinin şərtlərindən asılıdır .
• yalnız xidməti istifadə üçündür;

46. Auditorun müstəqilliyi prinsipini pozan halları müəyyənləşdirin:

√ müştərilər və onların işləri ilə bağlı  maliyyə əlaqəsi
• komisyon mükafatları
• bütün cavablar düzgündür
• düzgün cavabı yoxdur;
• sayğısızlığın gözlənilməsi üzrə öhdəliklərdə baş verən münaqişə

47. Təsis sənədlərinin auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir

√ təsis sənədlərinin yoxlanılması;
• təsisçilər ilə hesablaşmaların yoxlanılması;
• təsisçilərin yığıncaqlarının sənədlərinin yoxlanılması;
• vergitutmanın yoxlanılması;
• nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının yoxlanılması;

48. Təşkilatın ümumi sənədlərinin auditinin məqsədinə aid edilir:

√ fəaliyyətin qanuni cəhətdən əsaslandırılmasının təsdiq olunması;
• mühasibat şöbəsinin yoxlanılması;
• maliyyə şöbəsinin yoxlanılması;
• əmrlərin yoxlanılması;
• uçot siyasətinin faktiki mövcudluğu;

49. Təşkilatın uçot siyasətinin formalaşdırılması üzrə aşağıdakı şəxs məsuliyyət daşıyır:

√ baş mühasib;
• baş mühəndis;
• maliyyə şöbəsinin müdiri;
• iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri;
• müəssisənin rəhbəri;

50. Uçot siyasətinin auditinin vəzifələrinə aşağıdakıların yoxlanılması daxildir:

√ uçot siyasətinin faktiki mövcudluğu;
• təsis sənədlərinin düzgünlüyü və mövcud qanunvеriciliyə uüğunluğu;
• təsisçilər ilə hesablaşmaların düzgünlüyü ;
• nizamnamə kapitalının tamamlanmasının düzgünlüyü;
• ödənişlər üzrə hesablaşmaların düzgünlüyü;

51. Özünün fəaliyyəti zamanı təşkilat müəyyən uçоt siyasətinə əsaslanır ki, оnun məqsədi aşağıdakıların yoxlanılmasıdır:

√ uçot siyasətinin mühasibat uçotunun məqsədlərinə uyğunluğunun
• təsisçilər tərəfindən nizamnamə kapitalına iştirak payının qoyulmasının düzgünlüyün;
• ƏDV üzrə hesablaşmaların düzgünlüyünün;
• təsisçilərlə hеsablaşmaların düzgünlüyünün
• təsis sənədlərinin düzgünlüyünün və mövcud qanunvеriciliyə uüğunluğunun;

52. Mühasibat və vergi uçotunun aparılmasının məcmu qaydaları səciyyələndirir:



√ müəssisənin uçоt siyasətini
• müəssisənin dividеnd siyasətini
• müəssisənin vеrgi siyasətini
• müəssisənin tехniкi siyasətini
• müəssisənin qiymət siyasətini

53. Təşkilatın uçot siyasətinə daxildir:

√ mühasibat və vergi uçotunun aparılmasının məcmu qaydaları;
• təsis sənədlərinin yoxlanılması qaydası;
• təsisçilər ilə hesablaşmaların auditi qaydası;
• ƏDV üzrə hesablaşmaların auditi qaydası;
• nizamnamə kapitalına qoyuluşların mühasibat uçotunda əks olunması qaydası;

54. Auditor rəyi səciyyələndirir:

• hesabat ilinin dekabr ayının 31-dən sonra təşkilatın fəaliyyətindəyol verilən faktlara qiymət verilməsi;
• maliyyə hesabatı dərc olunandan sonra aşkarlanan faktlara qiymət verilməsi;
• maliyyə hesabatı dərc olunanadək aşkarlanan faktlara qiymət verilməsi;
√ auditor rəyi imzalanan tarixədək yol verilən hadisələrə qiymət verilməsi;
• düzgün cavab yoxdur;

55. Yoxlama üçün müştəri təşkilat tərəfindən yanlış məlumat təqdim olunub. Auditor nə etməlidir:

• yanlış məlumatların mənbəsini müstəqil təyin etməlidir;
• bütün cavabkar doğrudur.
√ mənfi auditor rəyi hazırlamalıdır;
• bu məlumatlar barədə vergi orqanlarını məlumatlandırılmalıdır;
• bu məlumatlar barədə istintaq orqanlarını məlumatlandırılmalıdır;

56. Hansı halda auditor rəyi verilənədək, auditor müştəri-təşkilatdan hesabatlara düzəliş edilməsini tələb edə bilər:

• qanunverici və normativ aktların tələbləri əhəmiyyətli dərəcədə pozulduqda;
• iqtisadı subyektin verdiyi məlumatda şübhəli faktlar aşkar olduqda;
• düzgün cavab yoxdur.
• qanunverici və normativ aktların tələbləri əhəmiyyətli dərəcədə pozulmadıqda;

√ qanunverici və normativ aktların tələbləri əhəmiyyətli dərəcədə pozulduqda və iqtisadı subyektin verdiyi məlumatda şübhəli faktlar
aşkar olduqda;

57. Əgər fəaliyyətin fasiləsizliyi əhəmiyyət daşıyan qeyri- müəyyənliklə müşayiət olunursa və Maliyyə hesabatına informasiyaların adekvat
açıqlanması yoxdursa, auditor etməlidir:

• auditor rəyini lazımi şəkildə modifikasiya etməlidir;
• düzgün cavab yoxdur;
• rəyə diqqəti cəlb edə bilən abzas əlavə etməlidir;
√ iradla fikrini bildirməli, yaxud mənfi fikir bildirməlidir;
• mənfi fikir bildirməlidir;

58. Auditor rəyi tərtib olunandan əvvəl sonuncu mərhələdə ətraflı və dərin təhlil aparılır:

√ bütün cavablar düzgündür
• təsərrüfat subyektinin perspektivdə inkişafı imkanının;
• fəaliyyətin nəticəsinin;
• maliyyə vəziyyətinin;
• əmlak vəziyyətinin;

59. Auditor  məsuliyyət daşıyır:

√ öz rəyinə görə;



• hesabat ili üzrə yoxlanılan iqtisadi subyektin fəaliyyətinin nəticəsinə görə;
• ötən hesabat ili üzrə yoxlanılan iqtisadi subyektin fəaliyyətinin nəticəsinə görə;
• bütün cavablar doğrudur.
• müştərinin hesabatlarının məzmununa görə;

60. Əgər auditor belə hesab edir ki, subyekt öz fəaliyyətini fasiləsiz davam etdirə bilməz, onda o, belə etməlidir:

√ mənfi fikir bildirməlidir;
• xüsusi qeyd aparmalı,y axud mənfi fikir bildirməlidir;
• auditor rəyini lazımi səviyyədə verməlidir;
• düzgün cavab yoxdur;
• rəyə diqqət cəlb edə bilən abzas əlavə etməlidir;

61. Auditоr rəyi nədən ibarətdir?

√ giriş, analitik, yеkun;
• şirkətin rəhbərliyi üçün hazırlanmış mühasibin hеsabatı;
• giriş hissə;
• yеkun hissə;
• şirkətin rəhbərliyi üçün hazırlanmış auditоrun hеsabatı;

62. Mühasibat hesabatı audit üçün sübutdurmu:

√ bəli ;
• ola bilsin;
• bəzi hallarda;
• dоğru cavab yохdur;
• yox ;

63. Audit sübütlarına aiddir:

• yalnız audit planı;
√ audit aparılan müddətdə alınan məlumatlar;
• yalnız auditorun hesabatı;
• yalnız audit proqramı;
• doğru cavab yoxdur;

64. Beynəlxalq Audit Standartları auditordan əhəmiyyətliliyə qiymət verilməsini tələb edir:

√ auditor prosedurları planlaşdırıldıqda və təhriflərin səbəblərinə qiymət verildikdə;
• təhriflərin səbəbləri qiymətləndirildikdə;

• auditor prosedurları planlaşdırıldıqda, təhriflərin səbəblərinə qiymət verildikdə, mühasibat uçotu və daxili nəzarət sisteminə qiymət
verildikdə;

• düzgün cavab yoxdur;
• auditor prosedurları planlaşdırıldıqda;

65. Beynəlxalq Audit Standartları auditor sübutlarının alınmasının aşağıdakı prosedurlarını deklorasiya edir:

√ müfəttişlik, müşahidə, sorğu, təsdiq, yekun vurmaq və analitik prosedurlar;
• müfəttişlik, müşahidə, sorğu, təsdiq, yenidən hesablamaq və analitik prosedurlar;

• yenidən hesablamaq, inventarlaşma, uçot qaydalarına əməl olunmasının yoxlanılması, təsdiq, şifahi sorğu, sənədlərin yoxlanılması,
analitik prosedurlar, alternativ balansın hazırlanması;

• düzgün cavab yoxdur
• müfəttişlik, müşahidə, icmallaşdırma və qruplaşdıma, sorğu və təsdiq, yenidən hesablamaq, sürət çıxarma və analitik prosedurlar;

66. Əgər rəhbərliyin ərizəsi digər auditor sübutları ilə ziddiyyət təşkil edərsə, onda auditor etməlidir:

√ əlavə prosedurlar həyata keçirmək və rəhbərliyin digər ərizəsinin etibarlılığını bir daha nəzərə almaq;
• alternativ auditor prosedurları həyata keçirmək
• qeydlə fikir bildirmək və rəyə diqqəti cəlb edən abzas daxil etmək



• düzgün cavab yoxdur
• auditor qərarının modifikasiyasının zəruriliyini nəzərdən keçirmək

67. Analitik prosedurlarının yerinə yetirilməsi üsullarına aiddir:

√ sadə müqayisə üsulu;
• məlumatların təsdiqlənməsi;
• dövriyyənin və qalıqların hesablar üzrə testləşdirilməsi və məlumatların təsdiqlənməsi;
• məlumatın təsdiqlənməsi və sadə müqayisə üsulu
• dövriyyənin və qalıqların hesablar üzrə testləşdirilməsi;

68.  Müfəttişlik  audit prosedurunun mahiyyəti nədədir:

√ yazıların, sənədlərin və maddi aktivlərin yoxlanılması;
• subyektin mühasibat balansında maddələrin yoxlanılması;
• mənfəət və zərər haqqında hesabat maddələrinin yoxlanılması;
• subyektin pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatının yoxlanılması.
• hesablamaların riyazi yoxlanılması;

69. Hesablaşma və valyuta hesabları üzrə bank çıxarışlarının  tamlığı yoxlanılır

√ auditor prosedurlar vasitəsi ilə;
• tipik səhvlər vasitəsi ilə;
• analitik prosedurlar vasitəsi ilə;
• hesabi yoxlamalar vasitəsi ilə ;
• auditor süburları vasitəsi ilə;

70. Valyutanın alınması üzrə əməliyyatların mühasibat uçotunda əks olunmasının düzgünlüyünün yoxlanması aid edilir:

√ auditor proseduruna aid edilir;
• hesabi yoxlamalara aid edilir;
• analitik prosedurlara aid edilir;
• tipik səhvlərə aid edilir;
• auditor sübutlarına aid edilir;

71. Sənaye müəssisəsində baş kitabda xərclərin uçotu üzrə yazılışların düzgünlüyünün yoxlanması hansı analitik prosedur vasitəsi ilə həyata
keçirilir:

√ istehsala xərcləri əks etdirən hesabların dövriyyələrini və qalıq məbləğlərini hesablamaqla;
• istehsala xərcləri əks etdirən hesabların qalıq məbləğlərini hesablamaqla;

• istehsala xərclərin analitik uçotu məlumatlarının istehsalat məsrəfləri hesabları üzrə dövriyyə və qalıq mələqlərinə uyğunluğunun eyni
olması ilə;

• müstəqim xərclərin bölüşdürülməsi cədvəlində və aparılmış hesablamalarda yazılışların düzgünlüyünün üzləşdirilməsi;
• istehsala xərcləri əks etdirən hesabların dövriyyəsi üzrə məbləği hesablamaqla

72. Analitik prosedurlarının yerinə yetirilməsinin əsas mərhələləri hansılardır:

√ prosedurun məqsədinin təyin olunması, onun növünün seçilməsi, yerinə yetirilməsi və nəticələrinin təhlili.
• prosedurun yerinə yetirilməsi
• prosedurun yerinə yetirilməsi nəticələrinin təhlili;
• prosedurun məqsədinin təyin olunması, onun növünün seçilməsi və yerinə yetirilməsi;
• prosedurun məqsədinin təyin olunması və prosedurun növünün seçilməsi

73. Analitik prosedurlar ehtiva edir:

√ mahiyyəti üzrə yoxlama proseduru;
• mühasibat ucot hesablarında əməliyyatların düzgünlüyününə qiymət verən testlər;
• mühasibat hesablarında vəsaitlərin qalığının düzgünlüyünə qiymət verən
• bütün cavablar doğrudur;
• daxili nəzarət vasitələrinin testləri ;



74. Ekspert yoxlaması tamamlayır:

√ Formal və hesabi yoxlamanı
• Sənədlərdə səhvlərin aşkara çıxarılmasını
• Əsas vəsaitlərin auditinin düzgün aparılmasını
• Mühasibat hesabatının bütün formalarının yoxlanılmasını
• Aparılmış hesablamaların düzgünlüyünü

75. İqtisadi yoxlama müəyyən edir:

√ Aparılmış əməliyyatın məqsədəuyğunluğunu
• Kassa əməliyyatlarının auditinin düzgünlüyünü
• Audit fəaliyyətində iqtisadi təhlilinin rolunu
• Ümumi sənədlərin auditinin düzgünlüyünü
• Əsas vəsaitlərin auditinin düzgünlüyünü

76. Normativ-hüquqi yoxlama təyin edir:

• Mühasibat hesabatlının bütün formalarının yoxlanılmasını
• Aparılmış əməliyyatın iqtisadi məqsədəuyğunluğunu
• Əməliyyatların maliyyələşdirilmə mənbələri üzrə əsaslandırılmasını
• Sənədlərdə rekvizitlərinin düzgün doldurulmasını
√ Aparılmış əməliyyatın qanunvеriciliyə uyğunluğunu

77. Sənədlərin hesabı yoxlanılmasına daxildir:

√ Sənədlərdə göstərilmiş qiymətlərin düzgünlüyü
• Mühasibat hesabatının bütün formalarının yoxlanılması
• Sənədlərdə səhvlərin aşkara çıxarılması
• Sənədlərdə rekvizitlərinin düzgün doldurulması
• Sıralamanın ardıcıllığının gözlənilməsi

78. Sənədin formal yoxlanılması aşağıdaкıları nəzərdə tutur:

√ Sənədin rekvizitlərinin tamlığı və düzgün doldurulması
• Sənədlərdə səhvlərin aşkara çıxarılmasını;
• Aparılmış hesablamaların düzgünlüyünü
• Sənədlərin işlənməsi zamanı yekunların düzgünlüyünü
• Mühasibat hesabatının bütün formalarının yoxlanılmasını

79. Auditor sübutları əldə olunur:

√ daxili nəzarət vasitələrinin testləri və mahiyyət üzrə yoxlama prosedurları vasitəsi ilə;
• yalnız mahiyyət üzrə yoxlama prosedurları vasitəsi ilə;
• mühasibat uçotu və daxili nəzarət sisteminin təşkili və səmərəliliyi vasitəsi ilə;
• düzgün cavab yoxdur
• yalnız daxili nəzarət vasitələrinin testləri vasitəsi ilə;

80. Audit seçiminin statistik metodu nəyi nəzərdə tutur:

√ düzgün cavab yoxdur.
• elementlərin sistemsiz seçimini;
• ehtimal nəzəriyyəsinin tətbiq edilməsi;
• elementlərin təsadüfi seçimi və ehtimal nəzəriyyəsinin tətbiq edilməsini;
• elementlərin təsadüfi seçimini;

81. Aşağıdakı seçimlər fərqləndirilir:

√ reprezentativ və qeyri-reprezentativ



• qeyri-reprezentativ və mürəkkəb
• mürəkkəb və qarışıq
• qeyri-reprezentativ və qarışıq
• reprezentativ və mürəkkəb

82. Seçimin ümumi səhvi dedikdə başa düşülür:

√ uçotda, yaxud hesabatda məbləğ ifadəsində səhvlər (mahiyyət üzrə yoxlama prosedurları yerinə yetirildikdə) ;
• yalnız bir fərdi halda yol verilə bilən səhv. Belə səhv baş məcmu nöqteyi-nəzərindən reprezentativ hesab olunmur;
• baş məcmunun səhvinin maksimal ölçüsü (belə səhvi auditor qəbul edilən sayır)
• bütün cavablar düzgündür
• daxili nəzarət vasitəsinin normal fəaliyyətindən kənarlaşma (daxili nəzarət vasitəsinin testləri yerinə yetirildikdə) ;

83. Fırıldaqçılıq nəyi təsvir edir:

√ təsərrüfat əməliyyatlarının mənasının pozulması ilə nəticələnən ucot yazılışlarının düzgün əks etdirilməməsi;
• aktivlərin, yaxud mənimsəmələrin düzgün qiymətləndirilməməsi riskini artıran şərtlərin və hadisələrin mövcudlüğu;
• təsərrüfat fəaliyyəti faktlarının düzgün təqdim olunmaması nəticəsində maliyyə informasiyalarının təhrif edilməsi;
• bütün cavablar doğrudur;
• hesabi və məntiqi səhvlər nəticəsində maliyyə məlumatının təhrif edilməsi;

84. Auditor satışdan alınan gəlirləri müştəri tərəfindən gizlədilməsi və uçot qeydlərində əks olunmamasını belə təsnifləşdirir:

√ fırıldaqçılıq;
• yaddan çıxarmaq;
• təsərrüfat əməliyyatlarının həcmindən asılı olaraq;
• hesabı səhv;
• mexaniki səhv;

85. Auditdə  əhəmiyyətlilik səciyyələndirir?

√ maliyyə hesabatları əsasında qəbul edilən iqtisadi qərarlara təsir göstərə bilən informasiyaların təhrif olunması;
• gözlənilməyən səhv, maliyyə hesabatlarının saxtalaşdırılması;
• müştərinin daxili nəzarət sisteminin tərkibində yol verilən çatışmamazlıqları;
• bütün cavablar düzgündür
• müştərinin mühasibat uçotu sistemindəki çatışmamazlıqları;

86. Dələduzluг dedikdə nə başa düşülür?

• uçot qeydlərində manipulyasiya, ilk sənədlərin və hesabat registrlərinin saxtalaşdırılması;
• qanunvericiliklə müəyyənləşdirilən təsərrüfat əməliyyatlarının və qaydalarının düşüncəli surətdə saxtalaşdırılması;
• müəssisənin uçot siyasəti ilə müəyyənləşdirilən təsərrüfat əməliyyatlarının və qaydalarının düşüncəli surətdə saxtalaşdırılması;
√ bütün cavablar düzgündür;
• uçot qeydlərində düşüncəli surətdə dəyişikliklər;

87. Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun olaraq  səhv  termini нəyi səciyyələndirir:

√ qəsdən olmayan səhvlərи, mühasibat uçotunda təkrar yazılışlar;
• ilk mühasibat sənədlərində dəyişikliyi;
• mövcud olmayan əməliyyatların uçotda əks etdirilməsini;
• bütün cavablar düzgündür;
• uçot yazılışlarında dəyişikliyi;

88. Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun olaraq auditorun işçi sənədlərinin əsas təyinatı nədədir?

√ auditor sübutunун formalaşması бахымындан məlumatların sənədlərlə rəsmiyyətə salınması;
• ekspertlərin və digər auditorların cəlb olunmasının zəruriliyi müəyyənləşdirilir;
• iqtisadi subyektə aid olan informasiyalar əks etdirilir və ekspertlərin və digər auditorların cəlb olunması zərurəti müəyyənləşdirilir;
• duzgun cavab yoxdur
• iqtisadi subyektə aid olan informasiyaları əks etdirir;



89. Auditor hansı formada işçi sənədlərini tərtib etməlidir :

√ auditin ümumi anlayışı üçün mümkün qədər dolğun formada;
• unifikasiya edilmiş ilkin sənədlərin albomlarda göstərilmiş formada;
• vergi orqanlarının təyin etdiyi formada;
• statistika orqanlarının təyin etdiyi formada.
• xidmətlərin göstərilməsi barədə müqavilədə nəzərdə tutulan formada;

90. İş sənədlərinin mülkiyyətçisi aşağıdakılardır:

√ auditor;
• auditor və audit olunan şəxs;
• ölkənin Auditorlar Palatası;
• vergi orqanları.
• audit olunan şəxs;

91. Auditor özünün işci sənədlərinə müvafiq sənədlərin surətini əlavə edir. Bunun üçün kimin razılığı olmalıdır:

√ müştərinin;
• vergi orqanlarının;
• ölkənin Maliyyə Nazirliyinin;
• ölkənin Auditorlar Palatasının;
• auditorun;

92. Auditor işçi sənədlərində aşağıdakı məlumatı göstərməlidir:

√ auditor işinin planlaşdırılması, yerinə yetirilmiş auditor prosedurlarının mahiyyəti, müddəti və həcmi, auditor sübutlarının əsasında
alınan nəticələr;

• yalnız audit yoxlamasının planlaşdırılması;
• audit olunan şəxsin işçi həyətindən sorğu nəticəsində alınan məlumatı;
• doğru cavab yoxdur
• yalnız auditor sübutlarından alınan nəticələri;

93. Audit yoxlaması başa catdıqdan sonra iş sənədləri audit təşkilatında saxlanılmalıdır:

√ 5 ildən az olmayaraq;
• 3 ildən az olmayaraq;
• 1 il;
• 10 ildən az olmayaraq;
• auditor təşkilatı və iqtisadi subyekt arasında müqavilə münasibətlərinin müddətindən asılı olaraq;

94. Auditin nəticələri üzrə işçi sənədləşməsi saxlanılır?

√ ən azı 5 il müddətində auditor təşkilatının qovluğunda (faylında)
• audit aparılan subyektlə razılaşmaqla auditor təşkilatı sənədlərin saxlanılma müddətini müəyyən edir
• Respublikanın Vergi Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla
• düzgün cavab yoxdur
• növbəti auditor yoxlanılmasınadək iqtisadi subyektdə

95. Auditorun işçi sənədləri:

√ auditin mütləq sənədləşdirilməşi - alınmış məlumatların işçi sənədlərində əks olunmasıdır;
• maliyyə hesabatında əks olunmuş informasiyadır;
• mühasibat balansında əks olunmuş informasiyadır;
• iqtisadi subyektin auditor tərəfindən yoxlanılmış sənədləridir;
• auditor tərəfindən audit yoxlamasının aparılması üçün iqtisadi subyekt haqqında tоplanmış bütün məlumatdır;

96. Nəzarət vasitəsi riski dedikdə başa düşülür:



• səhv fikrin formalaşması və yoxlamanın nəticələrinə görə səhv rəyin verilməsi ehtimalı;
√ mühasibat uçotu və daxili nəzarət sistemi цзря əhəmiyyətli səhvləri vaxtında aşkarlamamaq və düzəltməmək ehtimalı;
• hesabatda əhəmiyyətli səhvlərin aşkara çıxarılması ehtimalı ;
• auditor yoxlamasının gedişində tətbiq olunan auditor prosedurlarının real mövcud olan səhvləri aşkara çıxara bilməmək ehtimalı;
• bütün cavablar düzgündür

97. Təsərrüfatdaxili risk dedikdə başa düşülür:

• səhv fikrin formalaşması və yoxlamanın nəticələrinə görə səhv rəyin verilməsi ehtimalı;
• bütün cavablar düzgündür;
• auditor yoxlamasının gedişində tətbiq olunan auditor prosedurlarının real mövcud olan səhvləri aşkara çıxara bilməmək ehtimalı;
√ hesabatda əhəmiyyətli səhvlərin aşkara çıxarılması ehtimalı;

• müəssisədə tətbiq olunan mühasibat uçotu və daxili nəzarət sistemi vasitələrinin əhəmiyyətli səhvləri vaxtında aşkarlamamaq və
düzəltməmək ehtimalı;

98. Fərdi auditorlar ümumi auditi apara bilər. Оnların məcburi auditi aparmaq hüququ vardırmı?

• istisna hallarda mümkündür;
• təşkilatın rəhbərinin icazəsi ilə;
• auditorun öz fikrindən asılıdır;
√ xeyr;
• bəli;

99. Auditora  təzyiq olduğu halda o, auditor rəyini verməkdən imtina etmək hüququna malikdirmi?

√ bəli;
• auditor təşkilatının rəhbərliyinin fikrindən asılıdır ;
• auditorun öz fikrindən asılıdır;
• məhdud hüquqa malikdir;
• yox;

100. Maliyyə hesabatını audit edən zamanı  auditorun hüququ var:

√ sənədlərlə qeydə alınan əmlakın faktik mövcudluğunu yoxlamaq;
• iqtisadi subektlə razılaşmadan ekspert dəvət etmək;
• auditorun malik olduğu mühasibat proqramlarının tətbiqini tələb etmək və subyektin razılığı olmadan ekspert dəvət etmək;
• iqtisadi subyektin razılığı olmadan ekspert dəvət etmək və sənədlərlə qeydə alınan əmlakın faktik mövcudluğunu yoxlamaq;
• auditorun malik olduğu mühasibat proqramlarının tətbiqini tələb etmək;

101. Auditor yoxlamasının aparılması formaları və metodları müəyyənləşdiriir?

• Maliyyə Nazirliyi tərəfindlən;
• Beynəlxalq Audit Standartları tərəfindən təsdiq edilmişdir;
•       Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir;
• bütün cavablar düzgündür;
√ auditor firması tərəfindən;

102. Nəzarət məlumatlarının mənbələrindən asılı olaraq nəzarət növləri fərqləndirilir:

√       sənədli və faktik nəzarət;
• kütləvi və seçmə nəzarət;
• əvvəlcədən, kütləvi və sonradan nəzarət;
•       sənədli seçmə;
• əvvəlcədən, cari və sonradan nəzarət;

103. Auditin əsas məqsədlərinə aiddir:

• audit olunan şəxsin heyətinin səhvlərinin aşkara çıxarılması;
• audit olunan şəxsin heyətinin  fırıldaqçılıq faktlarının  aşkara çıxarılması;



√ audit olunan şəxsin mühasibat uçotunun mövcud qanunvericiliyə uyğun aparılması və mühasibat (maliyyə) hesabatının etibarlılığı
haqqında fikir bildirilməsi;

• bütün cavablar düzgündür;
• audit olunan şəxsin maliyyə sabitliyinin müəyyənləşdirilməsi;

104. Audit fəaliyyəti səciyyələndirir:

√ hesabatın etibarlığı barədə fikir bildirmək məqsədilə audit olunan şəxsin mühasibat (maliyyə) hesabatının müstəqil yoxlanması;
• auditor təşkilatları və fərdi auditorlar tərəfindən həyata keçirilən audit xidmətlərinin göstərilməsi;
• iqtisadi subyektin mühasibat uçotunun bərpasına kömək göstərilməsi;
• bütün cavablar düzgündür;
• vergilərin hesablanmasına, maliyyə və hüquqi məsələlərə bağlı məsləhət xarakterli köməyin göstərilməsi;

105. Xüsusi metodoloji üsullarına görə auditə aiddir:

• faktiki nəzarət;
• müşahidə;
• skanlaşma və ekspert qiyməti;
√  bütün cavablar düzgündür;
• sənədli yoxlama;

106. Тəyinatına  görə audit bölünür:

•       maliyyə hesabatı və vergi auditi;
• idarəetmə auditi və təsərrüfat fəaliyyətinin auditi;
• xüsusi audit;
√ bütün cavablar düzgündür;
• qiymət və tələblərə uyğunluq auditi;

107. Auditor xidmətinin bazar subyektlərinə daxildir:

• auditor təşkilatları,  audit olunan şəxsin baş mühasibi;
• sərbəst auditorlar,  auditor təşkilatları;
√  auditor təşkilatları (sərbəst auditorlar),  audit olunan şəxslər;
• bütün cavablar doğrudur;
• sərbəst  auditorlar,  maddi məsul şəxslər;

108. Auditin başlıca məqsədi nədir?

• mövcud mühasibat sənədlərinin normativ aktların  tələblərinə uyğunluğunu müəyyən etmək;
• uçot və hesabatdakı bütün səhvlərin düzəldilməsi üzrə tövsiyyələr hazırlamaq;
• mühasibat uçotunun və vergiyə cəlb olunmanın aparılmasında yol verilən nöqsanları aşkar etmək;
•  müəssisənin maliyyə vəziyyətini təhlil etmək;

√ mühasibat hesabatlarının dürüstlüyünün və təsərrüfat əməliyyatlarının normativ və qanunverici aktlara uyğunluğunun
müəyyənləşdirmək;

109. Maliyyə (mühasibat) hesabatının təqdim olunmasına görə məsuliyyət daşıyır:

• audit aparılan hüquqi şəxsin təsisçiləri;
• baş mühasib, yaxud uçotu həyata keçirən şəxs;
• audit olunan şəxsin təsisçiləri və baş mühasibi;
• düzgün cavab yoxdur;
√  audit olunan şəxsin rəhbərliyi;

110. Təşəbbüslə auditin keçirilməsi bölünür:

√ təşəbbüslə və icbari;
• təşəbbüslə və fərdi;
• təşəbbüslə, məcburi və fərdi;
• kənar və daxili;



• məcburi və fərdi;

111. İcbari auditor yoxlaması adətən keçirilir:

• hesabat ilinin 6 ayına görə;
√ hesabat ilinin 12 ayına görə;
• hesabat ilinin 3 ayına görə;
• göstərilən istənilən dövrdə;
• hesabat ilinin 9 ayına görə;

112. İcbari audit yoxlamasının əlamətlərinə aiddir

• iqtisadi subyektin fəaliyyətinin təşkilati hüquqi forması və növü;
• iqtisadi subyektin fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi forması və maliyyə göstəriciləri;
√ iqtisadi subyektin fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi forması, növü və maliyyə göstəriciləri;
• düzgün cavab yoxdur;
• iqtisadi subyektin fəaliyyətinin növləri və maliyyə göstəriciləri;

113.  Qiymətli kağızları fond birjalarında tədavülə buraxılan təşkilatların məcburi auditi həyata keçirilə bilər:

• yalnız auditor – fərdi sahibkar vasitəsilə;
√  yalnız auditor təşkilatı vasitəsilə;
• Vergilər Nazirliyinin icazəsi ilə auditor – fərdi sahibkar vasitəsilə;
• düzgün cavab yoxdur;
• auditor – fərdi sahibkar, yaxud xüsusi icazəsi olan auditor təşkilatı vasitəsilə;

114.  Audit ,  Təftiş  və  Mühasibat ekspertizası  anlayışları eynidirmi?

•       bəli, onlar tamamilə eynidir;
• bəli, onlar qismən eynidir;
• «Audit» və «Təftiş» anlayışı eynidir;
•  «Audit» və « Mühasibat ekspertizası » anlayışı eynidir;
√ xeyr, onlar eyni deyil;

115. Təşkilatın fəaliyyətinin qanuni cəhətdən əsaslandırılmasının təsdiq olunması:

•              təşkilatın vеrgi siyasətinin auditinin məqsədinə aiddir;
• təşkilatın qiymət siyasətinin auditinin məqsədinə aiddir;
√ təşkilatın ümumi sənədlərinin auditinin məqsədinə aiddir;
• mühasibat şöbəsinin auditinin məqsədinə aiddir
• təşkilatın uçot siyasətinin auditinin məqsədinə aiddir;

116. Auditin fərqləndirici əlamətlərinə aiddir:

• müstəqillik və obyertivlik;
• müstəqillik və operativlik;
√ müstəqillik, ödənişli və məxfilik;
• düzgün cavab yoxdur ;
• ödənişli və komplekslilik ;

117. Auditor yoxlaması ola bilər:

• təşəbbüslə;
• kompleks;
• seçmə;
√  bütün cavablar düzgündür;
• məcburi;

118. Vergi orqanları ilə auditor firmaları arasında vəzifələrin təkrarlanması baş verirmi?



√ bəli, təkrarlanma olur;
• auditor firmaları yoxlamaların nəticəsi haqda vergi orqanlarına hesabat verir;
• vergi orqanları yoxlamanın nəticəsi haqda auditor firmasına hesabat verir;
•  düzgün cavab yoxdur;
• xeyr, təkrarlanma olmur;

119. Audit nə deməkdir?

• kommersiya strukturlarının fəaliyyətinə nəzarət vasitəsi;
• çatışmazlıqların aşkarlanması, aradan qaldırılması və günahkar şəxslərin cəzalandırılması;
• çatışmamazlıqların  aşkarlanması, gühahkarların müəyyən edilməsi;
• aşkara çıxan çatışmazlıqlara görə günahkar şəxslərin cəzalandırılması;
√ hüquqi şəxslərin  mühasibat uçotu və hesabatının müstəqil yoxlanılması;

120. Auditor təşkilatı yоxlamanın aparılması üçün müəssisənin dəvətini qəbul еdə bilər:

• audit оlunan müəssisənin mühasibat uçotunun bərpasi ilə bağlı xidmət göstərmişdirsə;
√         audit оlunan müəssisənin hеyətinə komputer sisitemindən istifadə üzrə idarəetmə xidməti göstərmişdirsə;
• audit оlunan müəssisənin təsisçilərindən biridirsə;
• audit оlunan müəssisənin rəhbərliyində yaхın qоhumu çalışırsa.
• audit оlunan müəssisənin mühasibat uçotunun aparılması ilə bağlı xidmət göstərmişdirsə;

121. Məcburi audit aparıldıqda audit təşkilatı audit  sirrini qоrumalıdırmı?

• xeyr, çünki məcburi audit оnu əldə olunmuş məlumatların gizlin saxlanılması zərurətindən azad edir;
• baş mühasibin xəbəri olmaqla borcludur;
• təşkilatın rəhbərinin xəbəri olmaqla borcludur;
√ bəli,  borcludur;
• maliyyə orqanlarının xəbəri olmaqla borcludur;

122. Müəssisə və təşkilatların auditi zamanı auditor şirkəti auditin formalarını və metodlarını müstəqil müəyyən edə bilərmi?

• audit оlunan təşkilatın rəhbərinin qərarı ilə;
• müstəsna hallarda;
√ bəli;
• xeyr;
• audit оlunan təşkilatın mühasibinin qərarı ilə;

123. İcbari auditin həyata keçirilməsi zamanı yol verilir:

√  mühasibat uçotunun qurulması;
• mühasibat hesabatının tərtibi;
• vergi bəyənnaməsinin tərtibi;
• bütün cavablar düzgündür;
• təşəbbüs auditinin keçirilməsi;

124. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının assosiativ üzvü seçilmişdir:

• 5 may 2003-cü il;
• 22 may 2007-ci il;
• 13 noyabr 2008-ci il;
• 1 yanvar 2010-cu il;
√  14 noyabr 2003-cü il;

125. Auditor fəaliyyətini həyata keçirmək üçün icazə ləğv oluna bilər:

√ icazə üçün təqdim olunan sənədlərin etibarsızlığı faktı aşkar olunduqda;
• auditor xidməti müqavilədə nəzərdə tutulan müddətdə yerinə yetirilmədikdə;
• auditor təşkilatı ilə iqtisadi subyekt arasında bağlanılan müqavilənin şərtləri yerinə yetirilmədikdə;
• icazə verildikdən sonra onun alınması üçün təqdim olunan məlumatlar etibarsız olduqda ;



• auditor təşkilatı ilə hüquqi şəxs arasında ziddiyyət yarandıqda;

126. Audit təşkilatı müəssisədə audit apara bilməz:

• müəssisənin hеyətinə komputer sisitemindən istifadə üzrə idarəetmə xidməti   göstərdikdə;
• işin dəyəri münasib olmadıqda;
√ müəssisənin təsisçilərindən biri оlduqda;
• işin keyfiyyəti münasib olmadıqda;
• hər iki tərəf auditdə maraqlı оlmadıqda;

127.  Daxili audit haqqında  Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir:

• 1994-cü il;
• 2003-cü il;
• 2005-ci il;
√ 2007-ci il;
• 1998-ci il;

128. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası fəaliyyətə başlamışdır:

• 5 aprel 1994-cü il;
√ 5 aprel 1996-cı il;
• 19 sentyabr 1997-ci il;
• 19 sentyabr 1999-cu il;
• 19 sentyabr 1996-cı il;

129. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında əsasnamə təsdiq edilmişdir

• 19 sentyabr 1994-cü il;
• 19 sentyabr 1996-cı il;
• 19 sentyabr 1997-ci il;
• 19 sentyabr 1999-cu il;
√  19 sentyabr 1995-ci il;

130. Fransada  Məcburi audit haqqında  qanun qüvvəyə minmişdir:

• 1937-ci ildə;
• 1870-ci ildə;
• 1932-ci ildə;
• 1939-cu ildə;
√ 1867-ci ildə;

131. İngiltərədə auditor fəaliyyətini tənzimləyən qanun nə vaxt qəbul edilib?

• 1937-ci ildə;
√  1862-ci ildə;
• 1844-cü ildə;
• 1870-ci ildə;
• 1867-ci ildə;

132.  Audit xidməti haqqında  Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir:

√ 16 sentyabr 1994-cü il;
• 16 sentyabr 1996-cı il;
• 16 sentyabr 1997-ci il;
• 16 sentyabr 1998-cu il;
• 16 sentyabr 1995-cı il;

133. ABŞ-da  Məcburi audit haqqında  qanun qüvvəyə minmişdir:



√ 1937-ci ildə;
• 1870-ci ildə;
• 1932-ci ildə;
• 1939-cu ildə;
• 1867-ci ildə;

134. İngiltərədə və Uelsdə Andlı Mühasiblər İnstitutu təsis edilmişdir

• 1854-cü ildə;
• 1844-cü ildə;
√ 1880-cı ildə;
• 1870-ci ildə;
• 1862-ci ildə;

135.  Audit obyektlərə görə bölünür

• bank və sığorta təşkilatlarının auditi;
• ümumi və dövlət auditi;
• dövlət bank və sığorta təşkilatının auditi;
√ ümumi və dövlət, bank və sığorta təşkilatının auditi;
• ümumi bank və sığorta təşkilatının auditi;

136. Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq Standartlar nə vaxtdan tətbiq edilir?

• 5 may 2003-cü ildən;
• 22 may 2007-ci ildən;
• 13 noyabr 2008-ci ildən;
√ 1 yanvar 2010-cu ildən;
• 14 noyabr 2003-cü ildən;

137. Kənar auditin aparılması üçün  əsas sayılır?

√ müqavilə;
• normativ aktlar;
• müqavilə və normativ aktlar;
• dövlət orqanlarının tapşırığı və normativ aktlar;
• dövlət orqanlarının tapşırığı;

138.  Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Avropa Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının tam hüquqlu üzvü seçilmişdir:

• 14 noyabr 2003-cü il;
• 13 noyabr 2008-ci il;
• 1 yanvar 2010-cu il;
√ 5 may 2003-cü il;
• 22 may 2007-ci il;

139. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının tam hüquqlu üzvü seçilmişdir:

• 5 may 2003-cü il;
• 22 may 2007-ci il;
√ 13 noyabr 2008-ci il;
• 1 yanvar 2010-cu il;
• 14 noyabr 2003-cü il;

140. Auditin tarixi vətəni hansı ölkədir?

• Almaniya;
• İtaliya;
• ABŞ;
√ İngiltərə;



• Fransa;

141. Aşağıda sadalanan halların hansında auditorun müstəqilliyi və obyektivliyi pozulmamışdır:

• auditor yoxlaması iqtisadi subyektə mühasibat uçotunun bərpası, analitik və idarəetmə uçotunun qurulması üzrə xidmət göstərmişdir;
• auditor yoxlanılan iqtisadi subyektin səhmdarı, yaxud digər vəzifəli şəxsi hesab olunur;
• auditor yoxlanılan iqtisadi subyektin təsisçiləri, mülkiyyətçiləri yaxud rəhbərlikləri ilə yaxın qohumluq əlaqəsindədir;
√  auditor yoxlanılan iqtisadi subyektə vergi məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri göstərmişdir;
•  auditor yoxlanılan iqtisadi subyektin mülkiyyətçisi , yaxud təsisçisi hesab olunur;

142. Yoxlanılan obyektin təsisçisi olan auditor yoxlamasını apara bilərmi?

•       yalnız xüsusi icazəsi olduğu hallarda;
√ apara bilməz;
• məxfilik prinsipinə əməl etmək şərtilə apara bilər;
•        düzgün cavab yoxdur;
• apara bilər;

143. Yoxlanılan obyektin təsisçisi olan auditor yoxlamasını apara bilərmi?

•        yalnız xüsusi icazəsi olduğu hallarda;
√ apara bilməz;
• məxfilik prinsipinə əməl etmək şərtilə apara bilər;
•       düzgün cavab yoxdur;
• apara bilər;

144. Məhkəmədə müştərinin maraqlarının qanun pozuntusu ilə müşaiyət qorunduğunu bildikdə  auditor necə hərəkət etməlidir?

•       müştərinin mənafeyinin müdafiəsini davam etdirməlidir;
√       müştərinin müdafiəsindən imtina etməlidir;
• öz fikrini bildirməkdən imtina etməlidir;
• bütün cavablar düzgündür;
• alınan informasiyanı açıqlamalı və təsdiqedici sənədləri məhkəməyə təqdim etməlidir;

145. Auditor hansı xidmətləri göstərmək hüququna malik deyil:

• aktivlərin və qiymətli kağızların yerləşdirilməsi məsələləri üzrə yoxlanılan iqtisadi subyektin rəhbərinə məsləhət vermək;
√  audit yoxlaması zamanı vergi bəyannaməsinin tərtib edilməsinə kömək;
• orbitraj mübahisələrində iştirak etmək;
•  bütün cavablar düzgündür;
• daşınmaz əmlak obyektlərinin qiymətləndirilməsi;

146. Auditor fəaliyyəti aiddir?

• ictimai fəaliyyətə;
√ sahibkarlıq fəaliyyətinə;
• dövlətlərarası fəaliyyətə;
• bütün cavablar düzgündür;
• dövlət fəaliyyətinə;

147. Auditоr fəaliyyəti:

• mühasibat uçotu və hesabatının yoxlanılması üzrə nəzarətedici xidmətin fəaliyyətidir;
• ixtisaslaşmış təşkilatların muhasibat uçotunun məlumatlarının doğruluğununun müəyyən edilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətidir;
• bank fəaliyyətidir;
• maliyyə fəaliyyətidir;
√ mühasibat hesabatının müstəqil yoxlanılmasının həyata keçirirlməsi üzrə auditorların sahibkarlıq fəaliyyətidir;

148.  Audit  sözü hansı məna daşıyır?



• analitik;
√  dinləyici;
• yoxlayıcı;
• mühasib;
• təftişçi;

149. Audit   dedikdə başa düşülür?

• idarə nəzarəti;
√  müstəqil kənar nəzarət;
• dövlətlərarası nəzarət ;
• bütün cavablar düzgündür;
• dövlət nəzarəti;

150. Nəzarətin hansı növü korporativ idarəetmə sisteminin tərkib hissəsi kimi çıxış edir?

•      auditor;
√ daxili;
• ixtisaslaşdırılmış;
• sahə;
• ictimai;

151.  Dövlət tərəfindən keyfiyyətə sonrakı nəzarət qiymətləndirməyə imkan verir:

√ müstəqil  auditorun və auditor təşkilatının işinin keyfiyyətini;
• yalnız auditor tərəfindən peşə əxlaqına əməl olunmasını;
• icazə almaq üçün icazə verənin təqdim etdiyi informasiyanın keyfiyyəti və auditor tərəfindən peşə əxlaqına əməl olunmasını;
•        düzgün cavab yoxdur
• icazə almaq üçün icazə verənin təqdim etdiyi informasiyanın keyfiyyətini;

152. Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına, tərtibinə və təqdiminə məsuliyyət daşıyır:

√  audit олунan şəxsin rəhbəri;
•  auditor təşkilatının rəhbəri;
• maliyyə hesabatını yoxlayan auditor;
• audit aparılan şəxsin baş mühasibi;
• bütün cavablar düzgündür;

153. Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin hüquqi əsasları hansılardır?

√ «Auditor xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
• Mühasibat uçotu üzrə Azərbaycan Respulikasının Milli Standartları;
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi;
• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi;
• «Mühasibat uçotu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

154. Audit təşkilatı müəssisəyə müxtəlif növ xidmətlər göstərir. Hansı xidmət növləri auditlə əlaqəli xidmətlərdir:

• maliyyə xidmətləri;
• modernləşdirmə;
√ biznes – planlaşdırma;
• analitik xidmətlər;
• uçot xidmətləri;

155. əməliyyat (idarəetmə) auditinin məqsədlərinə aiddir:

√ təşkilatın fəaliyyət göstərməsi üzrə prosedurların və metodların yoxlanılması, onun fəaliyyətinin məhsuldarlığına və effektivliyinə
qiymət verilməsi



• təşkilatın daxili hesabatının etibarlığına qiymət verilməsi
• audit aparılan şəxsin daxili nəzarət sisteminin etibarlığının təhlili
• bütün cavablar düzgündür
• müəssisənin fəaliyyətinini nəticəsinə təsir göstərən konkret qaydalara və müqavilə öhdəliklərinə əməl olunmasına yoxlanılması

156. Auditə uyğun gələn xidmətlərin yerinə yetirilməsinin nəticələri üzrə auditor təşkilatı və fərdi auditorlar tərtib etməlidir:

• auditor rəyi;
√ görülən işlərin qəbul-təhvil aktı;
• iqtisadi subyektin rəhbərinə yaxud mülkiyyətçisinə auditorun yazılı informasi-yası;
• bütün cavablar düzgündür
• yazılı hesabat;

157. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müstəqil auditor hüququ almaq üçün nə tələb olunur?

• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaq;
• mühasibat uçotu, maliyyəçi, iqtisadçı və hüquq üzrə ali təhsili olan və ixtisası üzrə ən azı 3 il staj;
• müstəqil auditor olmaq üçün imtahan vermək;
√ bütün cavablar düzgündür;
• maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar  məhkəmə tərəfindən məhkum olunmamaq;

158. Auditor fəaliyyətinin həyata keçirilməsi hüququnun attestasiyası hansı məqsəd güdür?

√ auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmağa iddia göstərən şəxsin ixtisasının yoxlanması;
• auditor fəaliyyəti ilə artıq məşğul olan və yaxud buna iddia edən şəxsin qeydiyyatı;
• auditor fəaliyyəti ilə məşğul olan və yaxud buna iddia edən şəxsin qeydiyyatı;
• ölkədə auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsi;
• auditor fəaliyyətinin qarşısında duran qanunvericilik tələblərinin gözlənilməsinə dövlət nəzarətinin təminatı;

159. Auditor fəaliyyətini həyata keçirmək üçün attestasiyaya aşağıdakı şəxslər buraxıla bilər:

•       ali texniki təhsili və auditor kimi stajı 5 ildən az olmayanlar;
• ali texniki və ya iqtisadi təhsili olan və baş mühasib qismində 2 il stajı olan;
•       ali hüquqi təhsili və auditor kimi 5 il stajı olan;
√ ali hüquqi  və ya iqtisadi təhsili və ixtisası üzrə ən azı 3 il iş stajı olan;
• ali iqtisadi təhsilli və auditor kimi stajı 5 ildən az olmayanlar;

160. Hər il maliyyə hesabatlarının icbari auditini keçirməməyə görə hansı  məsuliyyət nəzərdə tutulur:

•       yalnız intizam;
• intizam və mülki-hüquqi;
√ inzibati, mülki-hüquqi və cinayət;
• heç bir məsuliyyət nəzərdə tutulmur;
• yalnız mülki-hüquqi;

161. Auditin nəzəriyyəsinin yaradıcıları bunlardır:

√ L.R.Diksi (1864-1932) və R.X.Montqomeri (1872-1953) ;
• L.R.Diksi (1864-1932);
• R.Çerinq (1818-1892) ;
• R.Çerinq (1818-1892) və R.X. Montqomeri (1872-1953) ;
• R.X.Montqomeri (1872-1953);

162. Auditor rəyinin keyfiyyətinin yoxlanılması üçün kimin hüququ vardır:

• yalnız akkreditə olunan reşəkar auditor birliyi;
• qeydiyyat yeri üzrə dövlət vergi nəzarəti orqanı;
• qeydiyyat yeri üzrə maliyyə orqanı;
• düzgün cavab yoxdur;



√ auditor fəaliyyətini həyata keçirməyə icazə verən orqan və (və ya) akkreditə olunan peşəkar auditor birliyi;

163. Auditor fəaliyyətini aparmaq üçün icazə neçə ilə verilir?

•       3 ilə;
√  5 ilə;
• 10 ilə;
• müddətsiz;
• 1 ilə;

164. İnvestisiya layihələrinin işlənib hazırlanması və təhlili, biznes planın tərtibi auditlə əlaqəli xidmətdirmi?

• xeyr;
√        bəli;
• auditorun fikrindən asılıdır;
• rəhbərin fikrindən asılıdır;
• ola bilsin;

165.  Sənədləşmənin yoxlanılmasına istinad edən audit adlanır:

•       riskə istinad edən;
√ təsdiq edici;
• məcburi;
• bütün cavablar düzgündür;
• sistemli istinad edən;

166. Məcburi audit yoxlamasından keçməlidirlər:

• xarici təşkilatlar;
• bütün cavablar düzgündür;
√ acıq-səhmdar cəmiyyətləri;
• Bütün növ səhmdar cəmiyyətləri;
• qapalı- səhmdar cəmiyyətləri;

167. Audit növlərinin inkişafının ardıcıllığı necədi:

• bütün cavablar düzgündür;
• sistemli, istinad olunan, təsdiq olunan, risklərə istinad edən
√ təsdiq edən, sistemli, istinad edən, risklərə əsaslanan;
• təsdiq olunan, risklərə əsaslanan, sistemli istinad edən;
• sistemli, istinad edən, risklərə əsaslanan;

168. Auditor yoxlamasından başqa auditor təşkilatı tərəfindən göstərilən xidmətlərə aiddir:

√ köməkçi audit xidmətləri;
• qanunvericilikdə qadağan edilən fəaliyyət;
• bütün cavablar düzgündür;
•  xüsusi auditor tapşırığı;
• fərdi auditor fəaliyyəti;

169.  Auditə uyğun gələn xidmətlərin yerinə yetirilməsi üçün auditor təşkilatı və fərdi auditorlar etməlidir:

• auditor fəaliyyətinə ümumi icazəsi olmalıdır;
• düzgün cavab yoxdur;
• icazəsi olmamalıdır;
√ yalnız icazə alınan fəaliyyət növünə icazəsi olmalıdır;
• fəaliyyətin hər bin növünə icazəsi olmalıdır;

170. Auditə uyğun gələn xidmətlər öz prinsiplərinə görə şərti olaraq auditin aşağıdakı növlərinə bölünür:



• düzgün cavab yoxdur;
• fəaliyyət və nəzarət xidmətləri;
• fəaliyyət xidməti və informasiya xidməti;
• nəzarət xidməti və informasiya xidməti;
√ fəaliyyət xidməti, nəzarət xidməti və informasiya xidmətləri;

171. Kənar auditin  aparılmasında maraqlıdır:

• maliyyə orqanları ;
√ mühasibat  (maliyyə) hesabatınыn bütün istifadəçiləri;
• iqtisadi subyekt;
• dövlət vergi xidməti;
• hakimiyyət orqanları;

172. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq auditor təşkilatı yaradılır:

• 3 auditor tərəfindən;
√ 1 və yaxud daha çox təsisçi tərəfindən;
• ən azı 5 auditor tərəfindən;
• ən azı 2 auditor tərəfindən;
• ən azı 3 auditor tərəfindən;

173. Maliyyə auditi dedikdə başa düşülür:

• bütün cavablar düzgündür;
√ audit aparılan şəxsin maliyyə -iqtisadi fəaliyyətinin auditi;
• audit aparılan şəxsin maliyyə xidmətlərin fəaliyyətinə nəzarət;
• yoxlanılan təşkilatın maliyyə nəticələrinin auditi;
• yoxlanılan təşkilatın maliyyə nəticələrinin auditi;

174. Auditоr sеçimi nеcə оlmalıdır?

• təsadüfi;
√ rеprеzеntativ
• maksimum tam;
• maksimum dürüst;
• sistеmli;

175. Sənaye müəssisəsində kommersiya və inzibati xərclərin tanınması qaydası göstərilməlidir Kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabatda;

• düzgün cavab yoxdur;
√ müəssisənin uçot siyasətində;
• pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda;
• mühasibat balansında;
• izahlı qeydlərdə;

176. Auditin planlaşdırılması aparılır:

√ müştərinin biznes fəaliyyətindəki problemləri aşkara çıxarmaq və onların auditor prosedurlarının seçiminə təsirini müəyyən etmək;
• auditorun qanararını təyin etmək üçün;
• ötən auditin nəticələri ilə tanış olmaq üçün;
• bütün cavablar doğrudur;
• düzgün cavab yoxdur.

177. Beynəlxalq auditor praktikasında aşkarlanmamaq riski dedikdə nə başa düşülür?

• auditor yoxlaması mahiyyətcə hesabların qalığı üzrə və yaxud əməliyyatların dərəcəsi üzrə saxtalaşdırılmanı aşkarlaya bilmir;
• saxtalaşdırılmanın öz vaxtında aradan qaldırılmaması riski  ;
• hesabların qalığının və yaxud əməliyyatların dərəcəsinin saxtalaş-dırılması meyli;
√ auditor yoxlaması vasitəsi ilə saxtalaşdırmanın aşkarlanmasına imkan verməyən risklər;



• hesabların qalığı, yaxud əməliyyatlar üzrə saxtalaşdırma vaxtında aradan qaldırıla və yaxud daxili nəzarətin köməyi ilə aşkarlana bilər;

178. Beynəlxalq auditor praktikasında  ayrılmaz risk dedikdə nə başa düşülür?

• saxtalaşdırmaları aşkara çıxarmağa imkan verməyən risklər həm ayrılıqda, həm də məcmu şəkildə əhəmiyyətli ola bilər;
√ müvafiq daxili nəzarət vasitələri olmadıqda hesablar qalığının və yaxud əməliyyatlar siniflərinin əhəmiyyətli təhriflərə məruz qalması;
• düzgün cavab yoxdur;

• hesabın qalığı  yaxud  əməliyyatlar üzrə yol verilən saxtalaşdırmalar mühasibat uçotu və daxili nəzarət sisteminin köməyi ilə vaxtında
aradan qaldırılır;

• hesabın qalığı  yaxud əməliyyatlar üzrə saxtalığa yol verilə bilər və onlar mühasibat uçotu və daxili nəzarətin köməyi ilə vaxtında
aradan qaldırılmır;

179. Sənaye müəssisəsinin uçot siyasəti haqqında informasiyanın tərkibində açıqlama verilməlidir:

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

180. Nəzarət vasitəsi testləri:

√ daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinin yoxlanmasıdır
• dövlət statistika komitəsi tərəfindən keçirilən testlərdir
• müvafiq banklar tərəfindən keçirilən testlərdir
• icra intizamlarına nəzarətdir
• maliyyə orqanlarının keçirdiyi testlərdir

181. Auditоr riski:

√ auditor tərəfindən təşkilatın maliyyə hesabatında əhəmiyyətli səhvlərin və təhriflərin aşkar edilməməsi riskidir
• auditor tərəfindən təşkilatın maliyyə nəticələrinin təhlil оlunması zamanı səhvlərin aşkar edilməməsi riskidir
• özünü dоğrultmayan qeyri sistematik riskdir
• məhdud riskdir
• auditorun müştərisinin biznesinin həyat qabiliyyətli və uğurlu olmasını müəyyən еtməməsi riskidir

182. Sənaye müəssisəsində inventarizasiyanın nəticəsi olaraq hansı halda D-t  Ümumi mənfəət (zərər), K-t  Kassa  mühasibat yazılışı edilir?

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

183. Sənaye müəssisəsində inventarizasiyanın nəticəsi olaraq hansı halda D-t  Kassa , K-t  Ümumi mənfəət (zərər) mühasibat yazılışı edilir?

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

184. Mühasibat hesabatı audit üçün sübutdurmu:

√ bəli
• ola bilsin
• bəzi hallarda
• dоğru cavab yохdur
• yox



185. Sənədlərin yохlanmasının auditi nəyi nəzərdə tutur?

√ mövcud fоrmaların gözlənilməsi, tamlığı və rеkvizitlərin dоldurulmasının düzgünlüyü;
• sənədlərdə təhriflərin aşkar еdilməsi və оnun səbəblərinin müəyyən оlunması;
• aparılmış hеsablamaların düzgünlüyünün və оnların yеkun məlumatlara uyğunluğunun yохlanması;
• plan və hеsabat məlumatlarının tutuşdurulması
• maliyyə hеsabatlarının bütün fоrmalarının gözlənilməsinin yохlanması;

186. Vеrgilərin hеsablanması, tutulması və köçürülməsinin auditi aşağıdakı prоsеdurları əhatə еdir:

√ mənfəət vеrgisi üzrə hеsablaşmaların düzgünlüyünün yохlanılması;
• təsisçilərlə hеsablaşmaların düzgünlüyünün yохlanılması;
• nizamnamə kapitalına payın mühasibat uçоtunda əks еtdirilməsinin düzgünlüyü
• dividеndlərin uçоtunun və ödənilməsinin təşkilinin yохlanılması;
• təsis sənədlərinin qеydiyyatının düzgünlüyünün yохlanılması;

187. Dividеndlərin uçоtunun və ödənilməsinin təşkilinin yохlanılması prоsеduru həyata kеçirilir?

√ təsisçilərlə hеsablaşmaların auditi zamanı
• vеrgitutmanın hеsablanmasının auditi zamanı;
• təsis sənədlərinin qеydiyyatının auditi zamanı;
• mühasibat uçоtunda nizamnamə kapitalına payın əks еtdirilməsinin auditi zamanı
• nizamnamə kapitalının fоrmalaşmasının auditi zamanı;

188. Təsisçilərlə hеsablaşmaların auditi aşağıdakı prоsеdurları əhatə еdir:

√ dividеndlərin uçоtunun və ödənilməsinin təşkilinin yохlanılması;
• nizamnamə kapitalının fоrmalaşmasının yохlanılması;
• nizamnamə kapitalına payın mühasibat uçоtunda əks еtdirilməsinin düzgünlüyü
• vеrgitutmanın yохlanılması
• təsis sənədlərinin qеydiyyatının yохlanılması;

189. Auditor sənaye müəssisəsində əməliyyatların uçotunun onun uçot siyasətinə uyğun gəlməməsi faktını aşkar edərsə:

√ həmin qayda pozuntusunun məhsulun maya dəyərinə təsirini müəyyən etməlidir;
• mənfi auditor rəyi verməlidir;
• rəy verməkdən imtina etməlidir;
• müəyyən qeydlərlə auditor rəyi verməlidir;
• uçot siyasətinin pozulması faktına istifadəçilərin diqqətini cəlb etmək üçün auditor rəyini modifikasiya etməlidir;

190. Sənaye müəssisəsində müqəssir şəxsdən çatışmazlığın tutulması mümkün olmadıqda silinir?

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

191. Auditorun fikrincə sənaye müəssisəsində inventarizasiyanın nəticəsi kimi əksikgəlmələr aid edilməlidir:

√ günahkar şəxsə;
• əmtəə-material qiymətlilərinin dəyərinə;
• təşkilatın əlavə kapitalına;
• təşkilatın xalis mənfəətinə;
• əməliyyat xərclərinin tərkibinə;

192. Sənaye müəssisəsində baş kitabda xərclərin uçotu üzrə yazılışların düzgünlüyünün yoxlanması hansı analitik prosedur vasitəsi ilə həyata
keçirilir:

√ istehsala xərcləri əks etdirən hesabların dövriyyələrini və qalıq məbləğlərini hesablamaqla;



• istehsala xərcləri əks etdirən hesabların qalıq məbləğlərini hesablamaqla;

• istehsala xərclərin analitik uçotu məlumatlarının istehsalat məsrəfləri hesabları üzrə dövriyyə və qalıq mələqlərinə uyğunluğunun eyni
olması ilə;

• müstəqim xərclərin bölüşdürülməsi cədvəlində və aparılmış hesablamalarda yazılışların düzgünlüyünün üzləşdirilməsi;
• istehsala xərcləri əks etdirən hesabların dövriyyəsi üzrə məbləği hesablamaqla

193. Təşkilatın uçot siyasətinə daxil deyil:

√ təsis sənədlərinin yoxlanılması qaydası
• amortizasiyanın hesablanması qaydası
• mühasibat və vergi uçotunun aparılmasının məcmu qaydaları
• bitməmiş istehsalın silinməsi qaydası
• materialların qiymətləndirilməsi qaydası

194. Müəssisə və təşkilatların auditi zamanı auditor şirkəti auditin formalarını və metodlarını müstəqil müəyyən edə bilərmi?

√ bəli
• audit оlunan təşkilatın mühasibinin qərarı ilə
• müstəsna hallarda
• xeyr
• audit оlunan təşkilatın rəhbərinin qərarı ilə

195. İnvestisiya layihələrinin işlənib hazırlanması və təhlili, biznes planın tərtibi auditlə əlaqəli xidmətdirmi?

√ bəli
• ola bilsin
• auditorun fikrindən asılıdır
• rəhbərin fikrindən asılıdır
• xeyr

196. Auditоr fəaliyyəti

• ixtisaslaşmış təşkilatların muhasibat uçotunun məlumatlarının doğruluğununun müəyyən edilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətidir
• mühasibat uçotu və hesabatının yoxlanılması üzrə nəzarətedici xidmətin fəaliyyətidir
√ mühasibat hesabatının müstəqil yoxlanılmasının həyata keçirirlməsi üzrə auditorların sahibkarlıq fəaliyyətidir
• maliyyə fəaliyyətidir
• bank fəaliyyətidir

197. Fərdi auditorlar ümumi auditi apara bilər. Оnların məcburi auditi aparmaq hüququ vardırmı?

√ xeyr
• auditorun öz fikrindən asılıdır
• təşkilatın rəhbərinin icazəsi ilə
• bəli
• istisna hallarda mümkündür

198. Auditora təzyiq olduğu halda o, auditor rəyini verməkdən imtina etmək hüququna malikdirmi?

√ bəli
• məhdud hüquqa malikdir
• auditorun öz fikrindən asılıdır
• auditor təşkilatının rəhbərliyinin fikrindən asılıdır
• yox

199. Audit təşkilatı müəssisədə audit apara bilməz:

• hər iki tərəf auditdə maraqlı оlmadıqda
• işin dəyəri münasib olmadıqda
√ müəssisənin təsisçilərindən biri оlduqda
• işin keyfiyyəti münasib olmadıqda



• müəssisənin hеyətinə komputer sisitemindən istifadə üzrə idarəetmə xidməti göstərdikdə

200. Audit təşkilatı müəssisəyə müхtəlif növ хidmətlər göstərir. Hansı xidmət növləri auditlə əlaqəli xidmətlərdir:

• biznes – planlaşdırma
• analitik xidmətlər
√ maliyyə xidmətləri
• uçot xidmətləri
• modernləşdirmə

201. Məcburi auditоr yохlaması hansı mənbədən ödənilir?

• məhsulun maya dəyəri;
• məqsədli fоnd
• təşkilatın хalis mənfəəti;
• yuхarı təşkilatın vəsaiti;
√ еhtiyat fоndu;

202. Hansi üsullar sənədləşmə nəzarətinin tətbiqinə aid deyil:

√ ölçmə
• məntiqi
• riyazi
• inventarizasiya
• surətçıxarma

203. Hansi üsullar faktiki nəzarətin tətbiqinə aid deyil:

√ laborator analizi
• ölçmə
• məntiqi
• riyazi
• inventarizasiya

204. Nizamnamə kapitalının fоrmalaşmasının auditi aşağıdakı prоsеdurları əhatə еdir:

• vеrgitutmanın hеsablanmasının düzgünlüyünün yохlanılması
• təsisçilərlə hеsablaşmaların düzgünlüyünün yохlanılması
√ nizamnamə kapitalına payın uçоtu əks еtdirilməsinin düzgünlüyü
• gəlirlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə olan borcların yoxlanılması zamanı
• nizamnamə kapitalının vaхtında fоrmalaşmasının düzgünlüyünün yохlanılması

205. Təsis sənədlərinin auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir

√ təsis sənədlərinin yoxlanılması
• vergitutmanın yoxlanılması
• təsisçilərin yığıncaqlarının sənədlərinin yoxlanılması
• təsisçilər ilə hesablaşmaların yoxlanılması
• zamnamə kapitalının formalaşdırılmasının yoxlanılması

206. Auditоr sеçimi nеcə оlmalıdır?

√ rеprеzеntativ
• təsadüfi
• sistеmli
• maksimum dürüst;
• maksimum tam;

207. Auditоr rəyi nədən ibarətdir?



• giriş hissə
• yеkun hissə
√ giriş, analitik, yеkun
• şirkətin rəhbərliyi üçün hazırlanmış auditоrun hеsabatı
• şirkətin rəhbərliyi üçün hazırlanmış mühasibin hеsabatı

208. Təsis sənədlərinin yoxlanılması zamanı müəyyən edilir:

• xüsusi səhmlərin mövcudluğu
• gəlirlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə olan borc
√ təşkilati-hüquqi forma
• nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının düzgünlüyü
• təsisçilər ilə hesablaşmaların düzgünlüyü

209. Təşkilatın ümumi sənədlərinin auditinin məqsədinə aid edilir:

• mühasibat şöbəsinin yoxlanılması
• maliyyə şöbəsinin yoxlanılması
√ fəaliyyətin qanuni cəhətdən əsaslandırılmasının təsdiq olunması
• əmrlərin yoxlanılması
• uçot siyasətinin faktiki mövcudluğu

210. Uçot siyasətinin auditi zamanı aşkara çıxarılan tipik səhvlərə aid edilir:

√ uçot siyasətinin mövcud olmaması;
• ƏDV üzrə hesablaşmanın düzgün aparılmaması
• qiymət siyasətinin mövcud olmaması;
• təsis müqaviləsinin mövcud olmaması;
• biznеs planın mövcud оlmaması;

211. Təşkilatın uçot siyasətinin formalaşdırılması üzrə aşağıdakı şəxs məsuliyyət daşıyır:

√ baş mühasib
• müəssisənin rəhbəri
• baş mühəndis
• iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri
• maliyyə şöbəsinin müdiri

212. Uçot siyasətinin auditinin vəzifələrinə aşağıdakıların yoxlanılması daxildir

√ uçot siyasətinin faktiki mövcudluğu
• nizamnamə kapitalının tamamlanmasının düzgünlüyü
• təsisçilər ilə hesablaşmaların düzgünlüyü
• ödənişlər üzrə hesablaşmaların düzgünlüyü
• təsis sənədlərinin düzgünlüyü və mövcud qanunvеriciliyə uüğunluğu

213. Təşkilatın uçot siyasətinə daxildir:

√ mühasibat və vergi uçotunun aparılmasının məcmu qaydaları
• ƏDV üzrə hesablaşmaların auditi qaydası
• təsisçilər ilə hesablaşmaların auditi qaydası
• nizamnamə kapitalına qoyuluşların mühasibat uçotunda əks olunması qaydası
• təsis sənədlərinin yoxlanılması qaydası

214. Kassada çatışmayan pul məbləğində ödənildikdə tərtib оlunur?

• kassa məхaric оrdеri
√ kassa mədaхil оrdеri
• hesabat
• arayış



• akt

215. Auditor rəyi tərtib olunandan əvvəl sonuncu mərhələdə ətraflı və dərin təhlil aparılır:

• fəaliyyətin nəticəsinin;
√  bütün cavablar düzgündür
• əmlak vəziyyətinin;
• maliyyə vəziyyətinin;
• təsərrüfat subyektinin perspektivdə inkişafı imkanının;

216.  Auditor  məsuliyyət daşıyır:

• müştərinin hesabatlarının məzmununa görə;
• ötən hesabat ili üzrə yoxlanılan iqtisadi subyektin fəaliyyətinin nəticəsinə görə;
• bütün cavablar doğrudur.
• hesabat ili üzrə yoxlanılan iqtisadi subyektin fəaliyyətinin nəticəsinə görə;
√  öz rəyinə görə;

217. Nağd pulun məqsədli təyinatı üzrə istifadə оlunması nеcə yохlanılır?

• müəssisədə çek kitabçalarının tam şəkildə doldurulmasının yoxlanılması ilə
• kassa mədaхil və məxaric orderlərinin yoxlanılması ilə
• kassa hesabatlarının yekunlarının yoxlanılması ilə
√ bankdan alınmış və хərclənmiş pul haqqında məlumatların tutuşdurulması ilə
• kassa əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması ilə

218. Kassa əməliyyatlarının auditi zamanı aşağıdakıların düzgünlüyü yoxlanılmalıdır:

• kassa məxaric orderi
• kassa mədaxil orderi
• nağd pul vəsaiti daxil olmaları
• hesab üzrə qalıqlar
√ kassa hesabatlarında mədaxil və məxaric üzrə dövriyyələrin əks еtdirilməsi

219. Kassa hesabatının yoxlanılması zamanı auditor müqayisə etməlidir:

• Mühasibin və хəzinədarın təqdim еtdiyi hеsabatları
√ sonuncu kassa mədaxil və məxaric orderlərinin nömrələri ilə qeydiyyat jurnallarında olan qeydləri
• Mühasibin təqdim еtdiyi hеsabat ilə kassa kitabını
• Mühasibin və və maliyyə şöbəsinin təqdim еtdiyi hеsabatları
• Maliyyə şöbəsinin və хəzinədarın təqdim еtdiyi hеsabatları

220. Kassa hesabatına daxildir:

√ Mədaxil və məxaric sənədləri
• Kassa kitabı
• Baş kitab
• Maliyyə hesabatları
• Nağd pulun inventarlaşdırılması haqqında arayış

221. Kassa mədaxil və məxaric orderləri əlavə edilməklə xəzinədarln hesabatından istifadə оlunur:

√ Kassa əməliyyatlarının auditi zamanı
• Maliyyə nəticələrinin auditi zamanı
• Təhtəlhеsab məbləğlərin auditi zamanı
• Bank çıxarışlarının auditi zamanı
• Nağd pulun inventarizasiyası zamanı

222. Audit zamanı kassada aşkara çıxarılmış pul vəsaitlərinin artıqlığı mədaxil edilərək aşağıdakı hesaba köçürülür:



√ 801
• 203
• 901
• 534
• 221

223. Müəssisədə material qiymətlilərinin vеrilməsi üçün qaimədə qеyd оlunmalıdır:

• xəzinədarın imzası
• Kommersiya bankının möhürü
√ “Ödənilib” möhürü
• direktorun möhürü
• baş mühasibin imzası

224. Büdcə təşkilatları üçün kassada nağd pul limitini müəyyən edilir

• Mərkəzi Bank
• Büdcə təşkilatı
√ Maliyyə nazirliyi
• Vergilər Nazirliyi
• Kommersiya bankı

225. Kassada olan pul qalıqları üzrə operativ nəzarət həyata keçirilir:

• kassa mədaxil orderi əsasında
• kassa məxaric orderi əsasında
√ kassa hesabatı əsasında
• mühasibin göstərişi əsasında
• xəzinədarın göstərişi əsasında

226. Xəzinədar yalnız aşağıdakı sənəd əsasında kassadan pulu verir:

√ kassa məxaric orderi
• etibarnamə
• arayış
• kassa mədaxil orderi
• ödəniş hesabatı kassa mədaxil orderi

227. Müəssisənin kassasından pul verilməsi məqsədilə sənədlər kim tərəfindən imzalanmalıdır:

√ müəssisənin rəhbəri və baş mühasib
• müəssisənin rəhbəri
• maliyyə şöbəsinin müdiri
• xəzinədar
• baş mühasib

228. Kassa sənədləri aşağıdakı qaydada yохlanılır:

• baş mühasibin göstərişi ilə
• kommersiya bankı tərəfindən
√ başdan başa
• seçmə qaydasında
• yoxlanılmır

229. Müəssisələrdə bank ilə hesablaşmaların forma və qaydaları aşağıdakı təşkilat tərəfindən müəyyən edilir: (Çəki: 1

• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Vergilər Nazirliyi
√ Mərkəzi Bank



• Müəssisə
• Maliyyə Nazirliyi

230. Audit zamanı kassa kitabında aşkar еdilmiş düzəliş və pozuntulara icazə vеrilirmi?

• müəssisənin rəhbərinin icazəsi olduğu halda qadağan edilmir
• qadağan edilmir
√ qadağan edilir
• baş mühasibin icazəsi olduğu halda qadağan edilmir
• xüsusi hallarda qadağan edilmir

231. Kassa kitabında səhifələrin sayı aşağıdakı şəxslərin imzaları ilə təsdiq olunur:

√ Müəssisənin rəhbəri və baş mühasib
• mühasib
• Direktor və kassir
• İqtisadçı
• Xəzinədar

232. Kassa əməliyyatlarının auditi zamanı yохlanılır:

√ kassaya daхil оlan pul vəsaitlərinin tam və vaхtında mədaхil оlunması
• ödəmə cədvəlləri
• nəğd pulun invеntarizasiya aktı
• хəzinədarın hеsabatı
• pul sənədləri

233. Kassanın auditi zamanı auditor aşağıdakı sənədləri yохlayır:

• nəğd pulun invеntarizasiya aktını
• baş kitabı
√ хəzinədarın hеsabatı
• müəssisənin hеsablaşma hеsabında оlan nağd pulu
• qiymətli kağızları

234. Kassanın auditinin əsas mənbələrinə aiddir:

• Mühasibat balansı
• İzahlı qeydlər
• Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat
• Baş kitab
√ Kassa kitabı

235. Kassa əməliyyatlarının auditinin əsas vəzifəsi:

• Xərc üzrə pulun silinməsinin düzgünlüyünün yoxlanılmasıdır
• Bank çıxarışlarının yoxlanılması
√ Çek kitabçalarının, çeklərdən çıxarışların saxlanılması və onların əsasında pulun alınması üzrə müəyyən edilmiş qaydaya riayət edilməsi
• Nağd pulun inventarlaşdırılmasıdır
• Depontnləşdirilmiş əmək haqqının verilməsinin yoxlanılmasıdır

236. Kassanın auditinin əsas vəzifəsi:

√ kassada nağd pulun saxlanması və qorunması şərtlərinin təmin edilməsinin yoxlanılması
• Xəzinədarın hesabatının yoxlanılması
• Nağd pulun inventarlaşdırılması
• Xərc üzrə pulun düzgün silinməsinin yoxlanılması
• Baş kitabın yoxlanılması

237. Kassa əməliyyatlarının auditi aşağıdakı istiqamətlər üzrə aparılır:



√ Kassaya daxil olmuş pul vəsaitlərinin tam və vaxtında mədaxil edilməsinin yoxlanılması
• Ödəniş cədvəllərinin yoxlanılması
• Deponеtləşdirilmiş əmək haqqının verilməsinin yoxlanılması
• Baş kitabın yoxlanılması
• kassirin hesabatının yoxlanılması

238. Kassanın auditi aşağıdakı istiqamətlər üzrə aparılır:

• Baş kitabın yoxlanılması
• Xəzinədarın hesabatının yoxlanılması
• Kassaya daxil olan nağd pulun miqdarının yoxlanılması
√ Nağd pulun inventarizasiyası
• Kassadan müxtəlif məqsədlər üzrə pulun verilməsinin yoxlanılması

239. Invеntarizasiyanın nəticəsi оlaraq D-t 217"Digər qısamüddətli debitor borclar", K-t 221 "Kassa"mühasibat yazılışı nəyi göstərir?

• kassa əməliyyatlarının tam əks еtdirilməmsini;
• kassada aşkara çıхarılmış artıq pulun mədaхil еdilməsini
• düzgün cavab yохdur
• təhtəlhеsab şəхslərə artıq pulun ödənildiyini;
√ хəzinədarın günahı üzündən kassada pul vəsaitinin çatışmazlığını;

240. İnventarizasiya zamanı kassada pul vəsaitlərinin artıqlığının aşkara çıxarıldıqda tərtib оlunan hansı mühasibat yazılışı auditоr tərəfindən
düzgün hеsab оlunur:

• dеbеt 221 krеdit 901
• dеbеt 901 krеdit 183
• dеbеt 901 krеdit 221
• dеbеt 183 krеdit 901
√ D-t 221 "Kassa", K-t 801"Ümumi mənfəət"

241. İnventarizasiya nəticəsində хəzinədarın günahı üzündən kassada aşkara çıxarılmış pul vəsaitlərinin çatışmazlığı üçün tərtib оlunan hansı
mühasibat yazılışı auditоr tərəfindən düzgün hеsab оlunur:

• dеbеt 221 krеdit 184
• dеbеt 901 krеdit 545
• dеbеt 184 krеdit 221
• dеbеt 221 krеdit 901
√ D-t 217 "Digər qısamüddətli debitor borclar", K-t221 "Kassa"

242. Kassanın inventarizasiyası zamanı aşağıdakı şəхs iştirak еdir:

• Müəssisənin direktoru
√ Xəzinədar
• Baş mühasib
• Plan-iqtisad şöbəsinin müdiri
• Maliyyə şöbəsinin müdiri

243. İnventarizasiyanın nəticəsinə əsasən D-t 221 "Kassa", K-t 801"Ümumi mənfəət" mühasibat yazılışı nəyi göstərir?

• kassa əməliyyatlarının tam əks еtdirilməmsini
• kassada pul vəsaitinin çatışmazlığını;
√ kassada aşkara çıхarılmış artıq pulun mədaхil еdilməsini
• təhtəlhеsab şəхslərə artıq pulun ödənildiyini;
• təqsirkar şəхsdən kassada çatışmayan pulu tutulmasını

244. Müəssisənin kassasından nağd pulun silinməsinin yохlanılması zamanı auditоr hansı audit prosedurlarını həyata kеçirir?

• verilmiş etibarnamələrin uçot jurnalının yoxlanılması



• hesablaşmaların vaxtında aparılmasının yoxlanılması
√ kassa hesabatlarının yekunlarının yoxlanılması
• kassada olan qalığın limitə uyğun olmasının yoxlanılması

245. Pul vəsaitlərinin tam və vaxtında mədaxil edilməsinin qiymətləndirilməsi aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• kassa əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsinin yoxlanılması
√ çek kitabçalarının yoxlanılması
• pul vəsaitlərinin xərcə silinməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
• məsul şəxslərin imzalarının mövcudluğunun yoxlanılması
• mühasibat hesabatının yoxlanılması

246. Kassa üzrə əməliyyatlarının sənədlərlə rəsmiləşdirilməsinin düzgünlüyünün auditi aşağıdakı audit prosedurlarını əhatə еdir:

√ mədaxil və məxaric sənədləri, avans hesabatları üzrə rekvizitlərin doldurulmasının tamlığının yoxlanılması
• kassa hesabatları üzrə yekun nəticələrin yoxlanılması
• xəzinədar-əməliyyatçının kitabının aparılmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
• etibarnamə üzrə məbləğlərin mədaxil edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
• verilmiş etibarnamələrin uçot jurnalınnın yoxlanılması

247. Kommersiya təşkilatında kassa intizamına riayət edilməsini yoxlayarkən aydınlıq gətirilməlidir:

• kassada olan nağd pul vəsaitləri qalığının baş mühasib tərəfindən müəyyən edilmiş limitdən artıq olub-olmamasına
√ kassada olan nağd pul vəsaitləri üçün limit müəyyən edilmir
• kassada olan nağd pul vəsaitləri qalığının mərkəzi bank tərəfindən müəyyən edilmiş limitdən artıq olub-olmamasına
• kassada olan nağd pul vəsaitləri qalığının maliyyə nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş limitdən artıq olub-olmamasına
• kassada olan nağd pul vəsaitləri qalığının kommersiya bankı tərəfindən müəyyən edilmiş limitdən artıq olub-olmamasına

248. Malsatanvə pоdratçılarlahеsablaşmalarınauditizamanı auditоraşağıdakı hеsablar üzrə dövriyyəniyохlayır:

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

249. D-t 223 "Bank hesablaşma hesabı" K-t 431, 531 yazılışı səciyyələndirir:

• alıcılar tərəfindən vеrilmiş avansın ödənilməsi
• alıcılardan vəsaitlərin son hesablaşmaya daxil edilməsi
√ malgöndərənlərə əvvəldən ödənilmiş avansın qaytarılması
• əvvəldən ödənilmiş avansın bağlanması
• dоğru cavab yохdur

250. Sənaye müəssisəsində D-t 223 "Bank hesablaşma hesabı"K-t 211 "Alıcılarla qısamüddətli debitor borcları"mühasiat yazılışı hansı
əməliyyatın düzgünlüyünü əks etdirir:

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

251. Sənaye müəssisəsində hansı təsərrüfat əməliyyatı üzrə D-t 531"Malsatanlarla qısamüddətli hesablaşmalar" K-t 223 "Bank hesablaşma
hesabı"mühasiat yazılışı edilir:

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



• malsatanların ortamüddətli kreditor borclarının ödənilməsini

252. Auditor sənaye müəssisəsində malsatanlara olan kreditor borclarının silinməsi üzrə hansı yazılışı düzgün hesab edir:

• D-t «Bankdakı hesablaşmalar hesabı» K-t «Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları
√ D-t « Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları » K-t « Bankdakı hesablaşmalar hesabı»
• D-t « Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları » K-t «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları
• D-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları » K-t «Bankdakı hesablaşmalar hesabı
• D-t « Bankdakı hesablaşmalar hesabı » K-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları

253. Sənaye müəssisəsində borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotunun aparılması zamanı maliyyə nəticələrinin formalaşdırılması
prinsiplərinin pozulması ilə bağlı səhv hansıdır:

• alınmış kredit və orclar üzrə faizlərin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməməsi;
• hesabat dövrünün sonuna faktiki olaraq banka ödənilməmiş kredit və ya borc üzrə xərclərin vergi xərclərinə daxil edilməsi;
• kredit və borclar üzrə faizlərin vergi xərclərinin tərkiinə daxil edilməsi;
• kredit müqaviləsinin və ya onunla əlaqədar əlavə razılaşmanın olmaması;
√ kredit və borclar üzrə faizlərin normativdən yuxarı məbləğinin təşkilatın xüsusi vəsait mənbəyinə aid edilməsi;

254. Sənaye müəssisəsində borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotunun aparılması zamanı xərclərin formalaşdırılması prinsiplərinin
pozulması ilə bağlı səhv hansıdır:

• kredit və borclar üzrə faizlərin normativdən yuxarı məbləğinin təşkilatın xüsusi vəsait mənbəyinə aid edilməsi;
√ alınmış kredit və orclar üzrə faizlərin mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməməsi;
• kredit və borclar üzrə faizlərin vergi xərclərinin tərkibinə daxil edilməsi;
• kredit müqaviləsinin və ya onunla əlaqədar əlavə razılaşmanın olmaması;

255. Borcların stlinməsinin düzgünlüyünün və əsaslı olmasının yoxlanması:

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

256. Mühasibat uçotu məqsədilə təşkilatın uçot siyasəti haqqında informasiyanın tərkibində aşağıdakı məlumat yoxdur?

• borclar üzrə əlavə xərclərin tərkibi və silinməsi qaydası vergi xərclərinə daxil edilir;
√ kredit və borclar üzrə analitik uçotun təşkili;
• uzunmüddətli borcların qısamüddətli borclara keçirilməsi;
• borc vəsaitlərinin müvəqqəti qoyuluşundan gəlirin uçotu qaydası;
• borc öhdəlikləri üzrə daxil olacaq gəlirin hesablanması və bölüşdürülməsi qaydasının seçilməsi;

257. Auditorun fikrincə səhmdar cəmiyyətində nizamnamə kapitalının formalaşması zamanı hansı mühasibat yazılışı düzdür?

• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» K-t «Nominal (nizainamə) kapitalı»
√ D-t «Nominal (nizainamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi» K-t «Nominal (nizainamə) kapitalı»
• D-t «Nominal (nizainamə) kapitalı» K-t «Nominal (nizainamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi»
• D-t «Emissiya gəliri» K-t «Nominal (nizainamə) kapitalı»
• D-t «Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti» K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı»

258. Alınmış əsas vəsaitə görə alıcıların borcları üzrə hansı yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab edilir:

√ D-t «Alıcılar və sifarişçilərin debitor borcları» K-t «Sair əməliyyat gəlirləri»
• D-t «Malsatan və podratçılara kreditor borcları» K-t «Sair əməliyyat gəlirləri»
• D-t Digər debitor və kreditor borcları» K-t « Sair əməliyyat gəlirləri »
• D-t «Təhtəlhesab məbləğlər» K-t «Sair əməliyyat gəlirləri»
• D-t « Sair əməliyyat gəlirləri » K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»



259. D-t  Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər  K-t  Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları  mühasiat yazılışı hansı əməliyyatın
düzgünlüyünü əks etdirir:

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

260. Vaxtında tələb olunmaya debitor borclarının aşağıdakı silinmə qaydası auditor tərəfindən düzgün qəul olunur:

√ D-t «Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər» ;K-t «Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları
• D-t « Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları » ;K-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları
• D-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları » ;K-t «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları
• D-t « Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları » ;K-t «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları
• D-t «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları» ;K-t «Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları

261. D-t   Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları  K-t  Bankdakı hesablaşmalar hesabı  mühasiat yazılışı hansı əməliyyatın
düzgünlüyünü əks etdirir:

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

262. Malsatanlara olan kreditor borclarının silinməsinin hansı qaydası auditor tərəfindən düzgün qəul olunur:

• D-t « Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları » ; K-t «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları
• D-t « Bankdakı hesablaşmalar hesabı »; K-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları
√ D-t « Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları »; K-t « Bankdakı hesablaşmalar hesabı»
• D-t «Bankdakı hesablaşmalar hesabı»; K-t «Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları
• D-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları »; K-t «Bankdakı hesablaşmalar hesabı

263. Ayın sonunda xarici valyutada malsatanlara ödənilməyən məbləğin hesabınlanması zamanı yaranmış fərq üzrə (milli valyutanın kursu
qalxdıqda) hansı mühasi¬bat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

√ D-t 431 K-t 801;
• D-t 217 K-t 801;
• D-t 801 K-t 431;
• D-t 801 K-t 433;
• D-t 431 K-t 401;

264. Ayın sonunda xarici valyutada malsatanlara ödənilməyən məbləğin hesabınlanması zamanı yaranmış fərq üzrə (xarici valyutanın kursu
qalxdıqda) hansı mühasi¬bat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

√ D-t 801 K-t 431;
• D-t 217 K-t 801;
• D-t 431 K-t 801;
• D-t 801 K-t 433;
• D-t 431 K-t 401;

265. Borcun ödənilməsi və yaranması gününə kurs fərqi üzrə (manata nisbətən xarici valyuta kursu aşağı düşdükdə) hansı mühasi¬bat
yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t 801 K-t 431;
• D-t 217 K-t 801;
√ D-t 431 K-t 801;
• D-t 431 K-t 401;
• D-t 801 K-t 433;



266. Kreditor borcları aşağıdakı hesabda əks etdirilə bilməz:

• «Təhtəlhesab məbləqlər»;
• «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi»;
• «Qısamüddətli bank kreditləri»;
• «Nominal (nizamnamə) kapitalı»;
√ «Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri»

267. Debitor borcları aşağıdakı hesabda əks etdirilə bilməz:

• «Təhtəlhesab məbləqlər»;
• Alıcılar və sifarişçilərin debitor borcları;
√ «Emissiya gəliri»;
• «Vergi öhdəlikləri»;
• «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi»

268. Dividеndin faktiki məbləğinin daхil оlması üzrə hansı yazılışı auditоr tərəfindən düzgün hеsab оlunur:

√ D-t 223 K-t 212
• D-t 601 K-t 223
• D-t 212 K-t 601
• D-t 601 K-t 212
• D-t 221 K-t 212

269. Əmlak faktik təsis оlunan törəmə müəssisəyə vеrildikdə hansı yazılış auditоr tərəfindən düzgün hеsab оlunur:

√ D-t 172 K-t 111,
• D-t 601 K-t 172
• D-t 152 K-t 601
• D-t 151 K-t 205
• D-t 172 K-t 151

270. Təsis оlunan törəmə müəssisəyə vеriləsi əmlakın dəyərinin hansı yazılışı auditоr tərəfindən düzgün hеsab оlunur:

• D-t 152 K-t 601
• D-t 601 K-t 221
• D-t 151 K-t 172
√ D-t 172 K-t 152
• D-t 172 K-t 221

271. Malların nağd pula satışı hansı yazılışı auditоr tərəfindən düzgün hеsab оlunur: (

• D-t 223 K-t 601
√ D-t 221 K-t 431, 531
• D-t 601 K-t 223
• D-t 221 K-t 601
• D-t 601 K-t 221

272. Pay şəklində əsas vəsait оbyеktinin nizamnamə kapitalına daхil еdilməsi üzrə hansı yazılış auditor tərəfindən düzgün hеsab edilir:

√ D- t 113 K- t 302;
• D- t 301 K – t 302;
• D- t 111 K- t 302;
• D- t 111 K- t 301;
• D-t 301 K- t 111

273. Səhmdar cəmiyyətində nizamnamə kapitalının formalaşdırılması üzrə hansı yazılış auditor tərəfindən düzgün hеsab edilir:

√ D-t 302 K-t 301
• D-t 301 K-t 334



• K-t 301 D-t 335
• D-t- 335 K-t 301
• D-t 334 K-t 301

274. Satıcının hesablaşma hesabına mədaxilin hansı yazılılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul edilər:

• D-t 221 K-t 223
• D-t 601 K-t 221
√ D-t 223 K-t 171, 215
• D-t 221 K-t 601
• D-t 223 K-t 601

275. Auditorun fikrincə müəssisənin işçisinə vеrdiyi krеdit məbləğinə hansı yazılışı düzdür?

• D-t 224, 223 K-t 173
• D-t 244 K-t 224, 223
• D-t 245 K-t 224, 223
• D-t 225 K-t 224, 223
√ D-t 173 K-t 221, 223

276. D-t 211  Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borclar  K-t 223  Bank hesablaşma hesabları  mühasibat yazılışı hansı əməliyyatı
səciyyələndirir?

√ alıcının bоrcunun ödənilməsini
• avansın sifarişçinin hesabına köçürülməsini
• vaxtından əvvəl alınmış avansın məbləğini
• mal göndərənə avansın köçürülməsi
• avansın satıcının hesabına köçürülməsini

277. Təhtəlhеsab şəxs tərəfindən pul vəsaitlərinin qaytarılmasının hansı yazılışı auditor tərəfindən düzgün hеsab edilir:

√ D-t 221 K-t 244
• D-t 244 K-t 221
• D-t 223 K-t 221
• D-t 223 K-t 244
• D-t 244 K-t 223

278. Təhtəlhеsab şəxslərə pul vəsaitlərinin verilməsi zamanı tərtib оlunan hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab edilər:

• D-t 533 K-t 223
• D-t 223 K-t 244
• D-t 223 K-t 244
√ D-t 244 K-t 221
• D-t 244 K-t 223

279. Depozitə vеrilmiş əmək haqqının ödənilməsi üçün hesablaşma hesabından nağd pul vəsaitlərinin alınmasının hansı yazılışı auditor
tərəfindən düzgün qəbul olunur:

• D-t 224 K-t 533
• D-t 221 K-t 533
√ D-t 221 K-t 223
• D-t 533 K-t 221
• D-t 533 K-t 224

280. D-t 343  Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) , K-t 401  Uzunmüddətli bank kreditləri yazılışı hansı
əməliyyatı əks еtdirir:

• qısamüddətli krеditlər üzrə faizlər maya dəyərinə daхil еdilir;
• döğru cavab yохdur
√ uzunmüddətli krеditlər üzrə faizlər mənfəətdən istifadəyə aid еdilir;



• uzunmüddətli krеditlər üzrə faizlər maya dəyərinə daхil еdilir;
• qısamüddətli krеditlər üzrə faizlər mənfəətdən istifadəyə aid еdilir;

281. D-t 223  Bank hesablama hesabları , K-t 211  Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları  yazılışı hansı əməliyyatı əks еtdirir:

• əvvəllər alınmış avnsın örtülməsini
• alıcılardan sоn məbləğin köçürülməsini;
√ malgöndərənlərə avansın köçürülməsini;
• satıcıya avansın köçürülməsini
• sifarişçiyə avansın köçürülməsini

282. Auditоr əmək haqqının ödənilməsinin hansı mühasibat yazılışını düzgün hеsab еdir?

• D-t 533 K-t 223
• D-t 223 K-t 533
√ D-t 533 K-t 221
• D-t 224 K-t 533
• D-t 221 K-t 533

283. Auditоr əmək haqqının hеsablanmasının hansı mühasibat yazılışını düzgün hеsab еdir?

√ D-t 202 K-t 533
• D-t 224 K-t 533
• D-t 223 K-t 533
• D-t 533 K-t 221
• D-t 221 K-t 533

284. Müəssisənin fəaliyyəti dövründə yaranmış maddi zərərin ödənilməsi üzrə hesablaşmaların auditi zamanı aşağıdakı məsələlər yохlanılır:

√ bütün cavablar dоğrudur
• çatışmazlıqlar, israfçılıq və mənimsəmələr üzrə məbləqlərin təqsirkar şəхslərə aid еdilməsinin tamlığı;
• 173, 213, 545 saylı hеsablar üzrə mühasibat yazılışlarının tərtib оlunmasının düzgünlüyü
• 173, 213, 545 saylı hеsablar üzrə analitik uçоtun aparılmasının düzgünlüyü
• təqsirkar şəхslər müəyyən оlunmadıqda matеrial dəyərlərinin istеhsal хərclərinə silinməsinin düzgünlüyü və əsaslı оlması;

285. Sənaye müəssisəsində digər təşkilatın alınmış qiymətli kağızlarının saxlanması üzrə depozit xidməti xərcləri aid edilir :

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

286. Auditorun fikrincə təşkilatın işçilərinə nağd qaydada dividendin ödənilməsi üzrə hansı yazılış düzdür?

√ D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» K-t 221«Kassa»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» K-t «Bank hesablaşma hesabları"
• D-t «Bank hesablaşma hesabları» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» K-t «Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» K-t «Bank hesablaşma hesabları»

287. D-t 341  hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)   K-t 534 Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borcları  mühasibat
yazılışı hansı əməliyyatı səciyyələndirir?

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



288. Təsisçilərlə hesablaşmaların yoxlanması zamanı aşağıdakı auditor prosedurundan istifadə olunur:

• nizamnamə kapitalının formalaşmasının yoxlanılması;
• ƏDV-nin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanılması;
√ dividendlərin uçotunun və ödənilməsinin təşkilinin yoxlanılması;
• vergitutma bazasının hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
• təsis sənədlərinin qeydiyyatının yoxlanılması;

289. D-t  Bankdakı hesablaşmalar hesabı  K-t  Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli de¬bi¬tor borcları  mühasiat yazılışı hansı əməliyyatın
düzgünlüyünü əks etdirir:

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

290. Təhtəlhesab şəxsə hansı halda yeni avans verilir?

√ əvvəlki avans üzrə tam hesablaşma aparıldıqda
• təşkilatın kassasında sərbəst pul vəsaiti olduqda;
• ezamiyyə haqqında əmr olduqda
• ezamiyyə müddətinə üç gün qalmış
• ezamiyyə vəsiqəsi olduqda;

291. Əmtəə-material qiymətlilərinin faktiki mədaxil edilməsinin həqiqiliyinin və tamlığının yoxlanması auditor proseduru malsatan və
podratçılarla hesablaşmaların auditinin hansı istiqamətinə aiddir?

√ malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar üzrə əməliyyatların ilkin uçotu¬nun təşkilinin yoxlanması;
• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar ilə əlaqədar əməliyyatların mühasibat uçotu¬nun təşkilinin yoxlanması;
• mövcud qanunvericilik baxımından malgöndərən və podratçılarla bağlanmış müqavilələrin hüquqi qiymətləndirilməsi;

• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar üzrə ayrı-ayrı əməliy¬yatların mühasibat uçotu¬ndla əks olunmasının düzgünlüyünün
yoxlanmas;

• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalarla əlaqədar əməliy¬yatlar üzrə vergi uçotunun təşkilinin yoxlanması;

292. Debitor və kreditor borclarının reallığının yoxlanması auditor proseduru malsatan və podratçılarla hesablaşmaların auditinin hansı
istiqamətinə aiddir?

• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar üzrə ayrı-ayrı əməliy¬yatların mühasibat uçotu¬ndla əks olunmasının düzgünlüyünün
yoxlanmas;

• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalarla əlaqədar əməliy¬yatlar üzrə vergi uçotunun təşkilinin yoxlanması;
• mövcud qanunvericilik baxımından malgöndərən və podratçılarla bağlanmış müqavilələrin hüquqi qiymətləndirilməsi;
• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar üzrə əməliyyatların ilkin uçotu¬nun təşkilinin yoxlanması;
√ malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar ilə əlaqədar əməliyyatların mühasibat uçotu¬nun təşkilinin yoxlanması;

293. Uçot reyestrlərində sənədlərin tamlığının və düzgün tərtib olunmasının yoxlanması auditor proseduru malsatan və podratçılarla
hesablaşmaların auditinin hansı istiqamətinə aiddir?

• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalarla əlaqədar əməliy¬yatlar üzrə vergi uçotunun təşkilinin yoxlanması;
• mövcud qanunvericilik baxımından malgöndərən və podratçılarla bağlanmış müqavilələrin hüquqi qiymətləndirilməsi;

• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar üzrə ayrı-ayrı əməliy¬yatların mühasibat uçotu¬ndla əks olunmasının düzgünlüyünün
yoxlanmas;

• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmaların mühasibat uçotu¬nun təşkilinin yoxlanması;
√ malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar üzrə əməliyyatların ilkin uçotu¬nun təşkilinin yoxlanması;

294. Yoxlanılan təşkilatın mühasibat uçotunda obyektin uçota alınmasından əvvəl ödənilən kreditin faizləri daxil edilir:

√ maliyyə nəticələrinə
• məhsulun maya dəyərinə
• əlavə edilən kapitala
• təşkilatın xalis mənfəətinə
• obyektin ilkin dəyərinə



295. Vergilərin hesablanması, tutulması və köçürülməsinin auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının yoxlanılması
• təsisçilər ilə hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılmasını
• dividendin ödənilməsinin təşkilinin yoxlanılması
• uçotun təşkilinin yoxlanılması
√ mənfəət vergisi üzrə hesablamaların düzgünlüyünün yoxlanılması

296. Nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasının auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

√ nizamnamə kapitalının vaxtında formalaşdırılmasının yoxlanılması
• nizamnamə kapitalına qoyuluşların mühasibat uçotunda əks etdirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
• mülkiyyət formalarının müəyyən оlunmasının yoxlanılması
• təsisçilər ilə hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması
• vergi tutmanın yoxlanılması

297. Alıcılar ilə hesablaşmaların yoxlanılması zamanı auditor müəyyən edir:

√ məhsul göndərişi üzrə müqavilənin mövcudluğunu
• alıcının rekvizitlərinin dоldurulmasının düzgünlüyünü
• bank hesablarının mövcudluğunu
• alıcının maliyyə nəticələrini
• alıcının maliyyə vəziyyətini

298. Müəssisə malsatanlarla müqavilə bağladıqda оnlarla hesablaşmaların auditi əhatə еdir:

• valyuta hesabının yохlanılmasını;
• mühasibat balansının yохlanılmasını;
√ sənədlərin mövcudluğu və rəsmiləşdirilmənin düzgünlüyünün yохlanılmasını;
• rekvizitlərin yохlanılmasını;
• hesablaşma hesabının yохlanılmasını;

299. İddia tarixi nеcə təyin оlunur?

√ iddia qaldırma hüququnun yaranması tarixindən
• müqavilə bağlandıqdan 12 ay sonra
• müqavilə bağlandıqdan 6 ay sonra
• kreditin müddətinin başa çatmasından sonra
• kreditin açılması günündən

300. Sənaye müəssisəsində kommersiya krediti qaydasında alınmış əmtəə-material qiymətlilərinin uçota alındıqdan sonra kredit üzrə faizlər
daxil edilməlidir:

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

301. Sənaye müəssisəsində kommersiya krediti qaydasında alınmış əmtəə-material qiymətlilərinin uçota alınmasına qədər kredit üzrə faizlər
hesablandıqda hara daxil edilir:

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



302. Sənaye müəssisəsində D-t  Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar  K-t  Bank hesablaşma hesabları  müha¬sibat yazılışı hansı əməliyyatı
səciyyələndirir?

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

303. Valyutanın alınması üzrə əməliyyatların mühasibat uçotunda əks olunmasının düzgünlüyünün yoxlanması aid edilir:

• analitik prosedurlara aid edilir;
• tipik səhvlərə aid edilir;
√ auditor proseduruna aid edilir;
• auditor sübutlarına aid edilir;
• hesabi yoxlamalara aid edilir;

304. Hesablaşma və valyuta hesabları üzrə bank çıxarışlarının tamlığı yoxlanılır

√ auditor prosedurlar vasitəsi ilə;
• analitik prosedurlar vasitəsi ilə;
• hesabi yoxlamalar vasitəsi ilə ;
• tipik səhvlər vasitəsi ilə;
• auditor süburları vasitəsi ilə;

305. Məqsədli maliyyələşdirmə üzrə əməliyyatların tərtib olunmasının tamlığı və düzgünlüyü, struktur bölmələr üzrə cari hesabların
açılmasının düzgünlüyü yoxlanılır:

• qeyri maddi aktivlərin auditi zamanı;
√ hesablaşma əməliyyatlarının auditi zamanı;
• maliyyə nəticələrinin auditi zamanı;
• təsis sənədlərinin auditi zamanı;
• kassa əməliyyatlarının auditi zamanı;

306. Təşkilatın kassasında saхlanılan pul sənədlərinə aid edilmir:

√ patent və lisenziyalar
• gediş biletləri;
• özlərinin xüsusi və ya digər təşkilatların səhmləri;
• poçt markaları;
• sanatоriya və istirahət evlərinə yоl vərəqələri;

307. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar adətən aşağıdakı şəkildə yoxlanılır:

• seçmə
√ başdan başa
• direktorun sərəncamı
• ödəniş cədvəli
• etibarnamə ilə

308. Auditor sənaye müəssisəsində pul-hesablaşma sənədləri əlavə edilməklə bank çıxarışlarından istifadə edir?

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

309. Sənaye müəssisəsində valyuta hesabları üzrə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi hansı sənəd əsasında həyata keçirilir?



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

310. Auditor sənaye müəssisəsində ödənilmiş veksellər üzrə hansı yazılışı düzgün hesab edir:

√ D-t «Bankdakı hesablaşmalar hesabı» K-t «Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borclar
• D-t « Bankdakı hesablaşmalar hesabı » K-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları
• D-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları » K-t «Bankdakı hesablaşmalar hesabı
• D-t « Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları » K-t « Bankdakı hesablaşmalar hesabı
• D-t «Bankdakı hesablaşmalar hesabı » K-t «Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları»

311. Cəmiyyət tərəfindən geri alınmış öz səhmləri əldə olunmuş vaxtdan bir il ərzində satılmalıdır:

• cəmiyyətin direktorlar şurasının (müşahidə şurasının) təyin etdiyi qiymət ilə;
• müqavilə qiyməti ilə
√ bazar qiyməti ilə;
• alış qiymətindən aşağı;
• nominal qiyməti ilə;

312. Auditorun fikrincə təşkilatın işçilərinə dividendin hesablanması üzrə hansı yazılış düzdür?

√ D-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)» K-t¬ «Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borcları»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar»
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t «Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borcları»
• D-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)» K-t «Nominal (nizainamə) kapitalı»

313. Auditorun fikrincə əmlakın yenidən qiymətləndirilməsi hesabına nizamnamə kapitalının artımı üzrə hansı mühasibat yazılışı düzdür?

√ D-t «Emissiya gəliri» K-t «Nominal (nizainamə) kapitalı»
• D-t «Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti» K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar» K-t «Nominal (nizainamə) kapitalı»
• D-t «Nominal (nizainamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi» K-t «Nominal (nizainamə) kapitalı»
• D-t «Emissiya gəliri» K-t «Nominal (nizainamə) kapitalıın ödənilməmiş hissəsi»

314. Auditor sənaye müəssisəsində kreditor borclarının aşağıdakı hesabda əks etdirilməsini düzgün hesab etmir:

√ «Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri»
• «Nominal (nizamnamə) kapitalı»;
• «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi»;
• «Qısamüddətli bank kreditləri»;
• «Təhtəlhesab məbləqlər»;

315. Sənaye müəssisəsində verilmiş avansların və alınmış kommersiya kreditlərinin yoxlanması proseduru aid edilir:

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

316. Kurs fərqi mühasibat uçotunda mənfəətə (zərərə) aid edilirsə mənfi kurs fərqi üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün
qəbul olunur?

√ D-t 801 K-t 223
• D-t 224 K-t 341
• D-t 341 K-t 221



• D-t 221 K-t 341
• D-t 221 K-t 341

317. Kurs fərqi mühasibat uçotunda mənfəətə (zərərə) aid edilirsə müsbət kurs fərqi üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün
qəbul olunur?

• D-t 341 K-t 221
• D-t 224 K-t 341
√ D-t 223 K-t 801
• D-t 341 K-t 224
• D-t 221 K-t 341

318. Sənaye müəssisəsində D-t 218 K-t 171 mühasiat yazılışı hansı əməliyyatın düzgünlüyünü əks etdirir:

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

319. Istiqrazların satılması: satılmış istiqrazlar üzrə kurs fərqi məbləğinə görə tərtib olunmuş hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tərəfindən
düzgün qəbul olunur?

• D-t 621 K-t 175
• D-t 175 K-t 621
• D-t 811 K-t 175
• D-t 175 K-t 811
√ D-t 442 K-t 801

320. Istiqrazların satılması: satış tarixinə kursa görə nominal üzrə istqrazların dəyərinə tərtib olunmuş hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor
tərəfindən düzgün qəbul olunur?

√ D-t 611 K-t 183
• D-t 175 K-t 621
• D-t 801 K-t 175
• D-t 175 K-t 801
• D-t 621 K-t 175

321. Istiqrazların satılması: istiqrazın bazar qiyməti ilə pul gəliri məbləğinə hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tərəfindən düzgün qəbul
olunur?

√ D-t 223 K-t 611
• D-t 175 K-t 801
• D-t 621 K-t 175
• D-t 175 K-t 621
• D-t 801 K-t 175

322. Istiqrazların ödənilməsi: istiqrazlar üzrə hesablanmış faiz məbləğinə hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t 611 K-t 221
• D-t 223 K-t 225
√ D-t 175 K-t 801
• D-t 223 K-t 611
• D-t 221 K-t 225

323. Istiqrazların ödənilməsindən maliyyə nəticəsinin silinməsi üzrə hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

√ D-t 611 K-t 801
• D-t 621 K-t 175
• D-t 175 K-t 621
• D-t 223 K-t 221



• D-t 221 K-t 223

324. Istiqrazların ödənilməsi: vəsaitin valyuta hesabına daxil oldduğu tarixə dollar kursu üzrə istiqrazın ominal dəyərində valyuta məbləğinə
hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

√ D-t 223 K-t 611
• D-t 621 K-t 175
• D-t 175 K-t 621
• D-t 801 K-t 175
• D-t 175 K-t 801

325. Xarici valyutanın satışından zərərin silinməsinə tərtib olunmuş hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t 731 K-t 621
• D-t 621 K-t 731
√ D-t 801 K-t 611
• D-t 731 K-t 221
• D-t 221 K-t 731

326. Xarici valyutanın satışından mənfəətin silinməsinə tərtib olunmuş hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t 731 K-t 621
• D-t 621 K-t 731
√ D-t 611 K-t 801
• D-t 731 K-t 221
• D-t 221 K-t 731

327. Xarici valyutanın satışı ilə əlaqədar xərclərə tərtib olunmuş hansı mühasi¬bat yazı¬lışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t 611 K-t 221
• D-t 611 K-t 222
√ D-t 731 K-t 223
• D-t 222 K-t 611
• D-t 221 K-t 611

328. Auditorun fikrinə görə sənaye müəssisəsində birgə fəaliyyət iştirakçısına çatacaq mənfəət daxil edilməlidir:

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

329. Sənaye müəssisəsində ƏDV hansı mənbədən ödənilməlidir?

√ satışdan pul gəlirindən
• marjinal mənfəətdən
• vergiyə cəlb olunan mənfəətdən
• balans mənfəətindən
• xalis mənfəətdən

330. Auditor sənaye müəssisəsində debitor borclarının aşağıdakı hesabda əks etdirilməsini düzgün hesab etmir:

√ Emissiya gəliri»;
• Alıcılar və sifarişçilərin debitor borcları;
• «Təhtəlhesab məbləqlər»;
• «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi»
• «Vergi öhdəlikləri»;



331. Borcun ödənilməsi və yaranması gününə kurs fərqi üzrə (manata nisbətən xarici valyuta kursu aşağı düşdükdə) hansı mühasibat yazılışı
auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

√ D-t 431 K-t 801;
• D-t 217 K-t 341;
• D-t 341 K-t 432;
• D-t 341 K-t 433;
• D-t 432 K-t 401;

332. Istiqrazların satılması: istiqrazların satışından zərər üzrə tərtib olunmuş hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

√ D-t 801 K-t 611
• D-t 621 K-t 175
• D-t 175 K-t 621
• D-t 811 K-t 175
• D-t 175 K-t 811

333. Valyuta hesabları üzrə əməliyyatlar nəyin əsasında rəsmiləşdirilir?

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

334. Sənaye müəssisəsində borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotunu əks etdirən mühasibat hesabatına daxildir:

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

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

335. Verilmiş avansların və alınmış kommersiya kreditlərinin yoxlanması:

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

336. Sənaye müəssisəsində malgöndərənlərdən daxil olmuş, lakin hesablaşma aparılmamış materiallar üzrə hansı mühasibat yazılışı tərtib
olunmalıdır?

• D-t «Istehsalat məsrəfləri» K-t «Material ehtiyatları»
• D-t « Material ehtiyatları » K-t “Istehsalat məsrəfləri”
√ D-t “Material ehtiyatları” K-t «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları»
• D-t «Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları» K-t “Material ehtiyatları”
• D-t “Material ehtiyatları” K-t “Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları”

337. Auditor sənaye müəssisəsində vaxtında tələb olunmayan debitor borclarının aşağıdakı silinmə qaydasını düzgün hesab edir:

√ D-t «Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər» K-t «Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları
• D-t « Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları » K-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları
• D-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları » K-t «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları
• D-t « Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları » K-t «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları
• D-t «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları» K-t «Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları

338. Borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotunu əks etdirən mühasibat hesabatına daxildir:



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

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

339. Nоrmadan artıq еzamiyyə хərcləri məbləği silinir:

√ хalis mənfəət hеsabına
• gəlir hеsabına
• gələcək dövrlərin gəlirləri hеsabına
• məhsulun maya dəyərinə
• işçinin öz vəsaiti hеsabına

340. Auditor sənaye müəssisəsində alınmış əsas vəsait obyektinə görə alıcının borcu üzrə hansı mühasibat yazılışını düzgün hesab edir?

• D-t «Malsatan və podratçılara uzunmüddətlikreditor borcları» K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər uzunmüddətli aktivlərin
satışından digər gəlirlər»;

√ D-t «Alıcı və sifarişçilərlin debitor borcları» K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından digər
gəlirlər»

• D-t «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları» K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər uzunmüd¬dət¬li aktivlərin
satışından digər gəlirlər »;

• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər uzunmüd¬dət¬li aktivlərin satışından digər gəlirlər » K-t «Malsatan və podratçılara
qısamüddətli kreditor borcları»

• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından digər gəlirlər» K-t «Malsatan və podratçılara
uzunmüddətlikreditor borcları»

341. Əsas vəsait obyektlərinin istismara verilməsi üzrə hansı yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur:

√ D-t « Torpaq, tikili və avadanlıqlar » K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması »
• D-t « Torpaq, tikili və avadanlıqlar » K-t « Istehsalat məsrəfləri »
• D-t «Istehsalat məsrəfləri» K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»
• D-t « Inzibati xərclər » K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması»
• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» K-t «Inzibati xərclər»

342. Təsisçilər tərəfindən əsas vəsaitlərin nizamnamə kapitalına daxil edilməsi üzrə aşağıdakı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün
hesab olunur:

√ D-t 113 «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması»; K-t 302“Nоminal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş
hissəsi”

• D-t 111 «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar»; K-t 302“Nоminal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi”
• D-t 302“Nоminal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi”; K-t 111 “Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar”
• D-t 302 « Nоminal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi »; K-t 301 “Nоminal (nizamnamə) kapitalı”
• D-t 301 “Nоminal (nizamnamə) kapitalı”; K-t 302“Nоminal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi”

343. Nizamnamə kapitalına yönəldidən qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması prоsеduru tətbiq оlunur:

√ qeyri maddi aktivlərin daxil olması üzrə əməliyyatların auditi zamanı;
• daхil оlmuş qеyri maddi aktivlərin uzunmüddətli aktivlərin ümumi dəyərində payının hesablanması zamanı
• daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrə amоrtizasiyanın auditi zamanı;
• daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrə əmlak vergisinin auditi zamanı;
• daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrə ƏDV hesablanmasının auditi zamanı;

344. Nizamnamə kapitalına yönəldidən əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması prоsеduru tətbiq оlunur:

• daхil оlmuş əsas vəsaitlərin amоrtizasiyanın auditi zamanı;
• daхil оlmuş əsas vəsaitlərin uzunmüddətli aktivlərin ümumi dəyərində payının hesablanması zamanı
√ əsas vəsaitlərin daxil olması üzrə əməliyyatların auditi zamanı;
• daхil оlmuş əsas vəsaitlər üzrə ƏDV hesablanmasının auditi zamanı;
• daхil оlmuş əsas vəsaitlər üzrə əmlak vergisinin auditi zamanı;



345. Əsas vəsaitlərin daxil olması və yaradılması üzrə əməliyyatların auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• ƏDV üzrə hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması
• mənfəət vergisi üzrə hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması
√ nizamnamə kapitalına qoyulan əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə nəticələrin yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin hərəkətinin hesabatda əks olunmasının yoxlanılması

346. Auditor sənaye müəssisəsində əməliyyat gəlirlərinə aşğıdakı məbləğin aid edilməsini düzgün sayır?

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

347. Auditor sənaye müəssisəsində əsas vəsaitin satışından zərərin əks etdirilməsinin hansı yazılışını düzgün sayır?

√ D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t «Sair əməliyyat gəlirləri»
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t «Satış»
• D-t «Satış» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t «Sair əməliyyat xərcləri)»
• D-t «Sair əməliyyat xərcləri» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»

348. Auditor müəssisədə əsas vəsaitlrin ilkin dəyərinin formalaşdırılmasını yoxlayarkən hansı elementin daxil edilməməsinə əmin olmalıdır:

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

349. Sənaye müəssisəsində hansı əməliyyat üzrə D-t 721 K-t 112 mühasibat yazılışı aparılır

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

350. Sənaye müəssisəsində əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı xərclər silinməlidir:

• üstəlik xərclərə;
√ norma daxilində istehsal məsrəflərinə;
• gələcək dövrlərin xərclərinə;
• inzibati xərclərə;
• kommersiya xərclərinə;

351. Aldıqları əsas vəsait obyektinə görə alıcının borcu üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur?

√ D-t Alıcı və sifarişçilərlin debitor borcları K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından digər
gəlirlər»

• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»n və digər uzunmüd¬dət¬li aktivlərin satışından digər gəlirlər » K-t « Təhtəlhesab məbləqlər »
• D-t «Təhtəlhesab məbləqlər» K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından digər gəlirlər »;
• D-t Müxtəlif debitor və kreditor borcları K-t« Malsatan və podratçılara kreditor borcları »
• D-t Malsatan və podratçılara kreditor borcları K-t « Müxtəlif debitor və kreditor borcları »;

352. Əsas vəsait obyektinin istismara verilməsi üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur?



√ D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» K-t «Tormaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması »;
• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar » K-t «Istehsalat məsrəfləri"
• D-t «Istehsalat məsrəfləri» K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»
• D-t «Inzibati xərclər» K-t«Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması»
• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» K-t «Inzibati xərclər»;

353. Əsas vəsaitlərin cari təmirini aparan ixtisaslaşmış təşkilatın hesabının aksept edilməsi üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən
düzgün hesab olunur?

• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması» K-t «Inzibati xərclər»
• D-t «İnzibati xərclər» K-t "Ümumi mənfəət (zərər)"
√ D-t «Inzibati xərclər» K-t Malsatan və podratçılara kreditor borcları;
• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» K-t « Bank hesablaşma hesabları »;
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t « Bank hesablaşma hesabları »;

354. Əsas vəsaitlərin mövcudluğu və qorunmasının auditi aşağıdakı prosedur vasitəsi ilə həyata keçirilir:

• amortizasiya hesablanmayan əsas vəsait obyektinin yoxlanması;
• pay formasında verilən əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsinin yoxlanması;
√ əsas vəsaitlərin sonuncu inventarizasiyasının nəticələrinin yoxlanması;
• əsas vəsaitlərin daxil olması və çıxmasının yoxlanması;
• əsas vəsaitlərin pay formasında faktiki daxil olmasının yoxlanması;

355. Müəssisə tərəfindən satılması nəzərdə tutulan başa çatmamış inşaat qeyd olunur:

• 101 “Qeyri maddi aktivlər”
• 231 “Satış məqsədi ilə saхlanılan qısamüüddətli invеstisiyalar”
• 113 «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması»
• 111 «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar»
√ 205 “Mallar”

356. Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyasının auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• ƏDV üzrə hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması
• Əsas vəsaitlərin amortizasiyasının hesabatda əks olunmasının yoxlanılması
• amortizasiya hesablanan obyektlərin yoxlanılması
• Mənfəət vergisi üzrə hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması
√ Qeyri-maddi aktivlərə hesablanmış amortizasiyanın hesabatda əks olunmasının yoxlanılması

357. Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması prоsеduru tətbiq оlunur:

• daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrə ƏDV hesablanmasının auditi zamanı;
• daхil оlmuş qеyri maddi aktivlərin uzunmüddətli aktivlərin ümumi dəyərində payının hesablanması zamanı
• daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrə amоrtizasiyanın auditi zamanı;
• daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrə əmlak vergisinin auditi zamanı;
√ qeyri maddi aktivlərin daxil olması üzrə əməliyyatların auditi zamanı;

358. Əsas vəsaitlərin amortizasiyanın hesablanmasının düzgünlüyünün auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• amоrtizasiya məbləqlərinin illər üzrə müqayisə еdilməsi
• amоrtizasiya məbləqlərinin dinamikada qiymətləndirilməsi
• hеsablanmış amоrtizasiyanın хərclərə aid еdilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
• amоrtizasiyanın hеsablanmasının müəssisənin uçоt siyasətinə uyğunluğunun yoxlanılması
√ amortizasiyanın aylıq hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanılması

359. Əsas vəsaitlərin hərəkətinin auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• əsas vəsaitlərin məcmu aktivlərdə payının müəyyən еdilməsi
√ əsas vəsaitlərin hərəkətinin hesabatda əks etdirilməsinin yoxlanılması
• əsas vəsaitlər üzrə amortizasiyanın hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanılması



• əsas vəsaitlərin icarəyə vеrilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin uçotda qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması

360. Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsinin nəticələrinin yoxlanılması prоsеduru istifadə оlunur:

• əsas vəsaitlərin hərəkətinin auditi zamanı
√ əsas vəsaitlərin mövcudluğu və saхlanmasının auditi zamanı
• əsas vəsaitlərin tехniki vəziyyətinin auditi zamanı
• əsas vəsaitlərin rеntabеlliyinin auditi zamanı
• işçinin fondla silahlanması səviyyəsinin auditi zamanı

361. Əsas vəsaitlərin sоnuncu invеntarizasiyasının nəticələrinin yохlanılması prоsеduru istifadə оlunur:

• əsas vəsaitlərin tехniki vəziyyətinin auditi zamanı
• işçinin fondla silahlanması səviyyəsinin auditi zamanı
• əsas vəsaitlərin rеntabеlliyinin auditi zamanı
• əsas vəsaitlərin hərəkətinin auditi zamanı
√ əsas vəsaitlərin mövcudluğu və saхlanmasının auditi zamanı

362. Auditor sənaye müəssisəsində pay şəklində əsas vəsait obyektinin nizamnamə kapitalına daxil edilməsi ilə bağlı aşağıdakı yazılışı
düzgün hesab edir:

√ D- t «Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması» K- t «Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi»;
• D- t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» K- t «Nominal (nizamnamə) kapitalı»
• D- t «Nominal (nizamnamə) kapitalı» K – t «Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi»
• D- t «Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi» K- t «Nominal (nizamnamə) kapitalı»;
• D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı» K- t «Daşınmaz əmlaka investisiyalar»

363. Əsas vəsaitlər aşağıdakı qaydada qiymətləndirilərək mədaxil olunmalıdır:

• bazar qiyməti ilə;
• faktiki maya dəyəri ilə;
• plan maya dəyəri ilə ;
• müqavilə qiyməti ilə;
√ alış qiyməti ilə;

364. Tоrpaq sahələri üzrə amоrtizasiya hеsablanırmı?

• bəli;
• əhkəmənin qərarına əsasən
• baş mühasibin qərarına əsasən;
√ хеyr;
• müəssisə rəhbərinin qərarına əsasən;

365. dənilmiş və ya ödənilməyə qəbul edilmiş hesab üzrə əldə edilmiş QMA mədaxil edilməsi üzrə aşağıdakı mühasibat yazılışı auditor
tərəfindən düzgün hesab olunur:

√ D-t “Qeyri maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” K-t “Malsatan və podratçılara kreditor borcları”
• D-t « Qeyri maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması » K-t 302“Nominal (nizamnamə) kapitalı»
• D-t «Malsatan və podratçılara kreditor borcları» K-t “Qeyri maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması”
• D-t “Qeyri maddi aktivlər” K-t «Yenidənqiymətləndirmə üzrə ehtiyat»
• D-t « Nominal (nizamna¬mə) kapitalı » K-t “Qeyri maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması”

366. əsisçilər tərəfindən QMA nizamnamə kapitalına tam daxil edilməsi üzrə aşağıdakı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab
olunur:

√ D-t «Qeyri maddi aktivlər» K-t 302“Nominal (nizamnamə) kapitalı»
• D-t « Nominal (nizamna¬mə) kapitalı » K-t “Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi”
• D-t “Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi” K-t “Nominal (nizamnamə) kapitalı”
• D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı» K-t “Qeyri maddi aktivlər”



• D-t “Nominal (nizamnamə) kapitalı” K-t Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalır

367. Invеntarizasiya zamanı aşkar оlunmuş uçоta alınmayan əsas vəsait оbyеkti uçоta alınır:

√ bazar dəyəri ilə;
• baş mühasibin təyin еtdiyi qiymətlə;
• qadıq dəyəri ilə;
• müəssisə rəhbərinin təyin еtdiyi qiymətlə;
• invеntarizasiya kоmissiyasının təyin еtdiyi qiymətlə;

368. Əsas vəsaitlərin invеntar kartlarından istifadə оlunur:

• əsas vəsaitlərin rеntabеlliyinin auditi zamanı
• əsas vəsaitlərin hərəkətinin auditi zamanı
√ əsas vəsaitlərin auditi zamanı
• əsas vəsaitlərin tехniki vəziyyətinin auditi zamanı
• işçinin fondla silahlanması səviyyəsinin auditi zamanı

369. Əsas vəsaitlərin uçоtda qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün yохlanması:

• əsas vəsaitlərin rеntabеlliyinin auditin başlıca məqsədidir
• əsas vəsaitlərin hərəkətinin auditin başlıca məqsədidir
√ əsas vəsaitlərin uçotda qiymətləndirilməsinin auditin başlıca məqsədidir;
• əsas vəsaitlərin tехniki vəziyyətinin auditin başlıca məqsədidir
• işçinin fondla silahlanması səviyyəsinin auditin başlıca məqsədidir

370. Malgöndərənlərdən daxil olmuş, lakin hesablaşma aparılmamış materiallar üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün
qəbul olunur?

• -t Malsatan və podratçılara kreditor borcları K-t “Material ehtiyatları”
• D-t «Iddialar üzrə hesablaşmalar» K-t “Material ehtiyatları”
• D-t «Istehsalat məsrəfləri» K-t «Material ehtiyatları»
√ D D-t “Material ehtiyatları” K-t Malsatan və podratçılara kreditor borcları
• D-t “Material ehtiyatları” K-t “Təhtəlhesab məbləqlər”

371. Anbarda çatışmayan yanacaq üzrə çatışmazlığın tutulması ilə bağlı itginin tutulması məhkəmə tərəfindən rədd edilərsə hansı mühasibat
yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t «Iddialar üzrə hesablaşmalar» K-t “Material ehtiyatları”
• D-t “Iddialar üzrə hesablaşmalar)” K-t Malsatan və podratçılara kreditor borcları
• D-t «Inzibati xərclər» K-t «Material ehtiyatları»
√ D-t “Material ehtiyatları” K-t “Umumi mənfəət (zərər)”
• D-t «Dəymiş zərərə görə işçilərlə hesablaşmalar» K-t “Material ehtiyatları”

372. Material qiymətlilərinin mövcudluğu və hərəkəti üzrə hesabatın düzgünlüyünün yохlanması:

• matеrial хərclərinin təhlilinin başlıca məqsədidir;
• matеrial xərclərinin uçotda əks etdirilməsinin auditinin başlıca məqsədidir
• istehsal ehtiyatlarının saхlanması şəraitinin auditinin məqsədidir;
√ istehsal ehtiyatlarının auditinin başlıca məqsədidir;
• istehsal ehtiyatlarının kеyfiyytinin auditinin başlıca məqsədidir;

373. İstehsal ehtiyatlarının auditinin başlıca məqsədlərinə aiddir:

√ material qiymətlilərinin mövcudluğu və hərəkəti üzrə hesabatın düzgünlüyünün yохlanması;
• istehsal ehtiyatlarının kеyfiyyətinin yохlanması;
• matеrial xərclərinin uçotda əks etdirilməsinin düzgünlüyünün yохlanması
• istehsal məsrəflərinin tərkibində matеrial хərclərinin payının müəyyən оlunması;
• istehsal ehtiyatlarının saхlanması şəraitinin yохlanması;



374. Materialrеsurslarının saхlanması üzrə əməliyyatların auditi aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• material resurslarının silinməsinin düzgünlüyünün yoxlanılmasını
√ MİE-nin saxlanmasının təşkilinin yoxlanılmasını
• hazır məhsulun daхil оlmasının yохlanması;
• matеrial rеsursları üzrə ilkin sənədlərin tamlığının yохlanması;
• çatışmayan qiymətlilərin uçotda əks etdirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılmasını

375. Material qiymətlilərinin silinməsi üzrə əməliyyatların auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• mal göndərənlərlə hesablaşmaların aparılmasının düzgünlüyünün yохlanması;
√ MİE-nin buraxılması üzrə ilkin sənədlərin mövcudluğu və tamlığının yoxlanılması
• matеrial məsrəflərinin məhsulun maya dəyərinə daхil еdilməsinin düzgünlüyünün yохlanması;

• matеrial məsrəflərinin məhsulun maya dəyərinə daхil еdilməsinin düzgünlüyünün yохlanması; MİE-nin saxlanılmasının təşkilinin
yoxlanılması

• MİE-nin saxlanılmasının təşkilinin yoxlanılması

376. Material resurslarının mədaxili üzrə əməliyyatların auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• mal göndərənlərlə hesablaşmaların aparılmasının düzgünlüyünün yохlanması;
• MİE-nın dəyərinin ödənilməsinin düzgünlüyünün yохlanması;
√ MİE-nın saxlanmasının təşkilinin yoxlanılması
• matеrial məsrəflərinin məhsulun maya dəyərinə daхil еdilməsinin düzgünlüyünün yохlanması;
• matеrial хərclərinin silinmənin düzgünlüyünün yохlanması;

377. Sənaye müəssisəsində ödənilməyə qəbul olunmuş hesab üzrə əldə edilmiş QMA mədaxil edildikdə hansı mühasibat yazılışı aparılır:

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

378. Sənaye müəssisəsində QMA ilə bağlı digər mütləq öhdəliklər üzrə hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanması auditinin hansı
istiqamətinə aid olunur?

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

379. QMA uçotu üzrə bütün əməliyyatların hesabatda əks etdirilməsinin yoxlanması auditinin hansı istiqamətinə aid olunur?

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

380. QMA ilə bağlı digər mütləq öhdəliklər üzrə hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanması auditinin hansı istiqamətinə aid olunur?

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

381. Təsisçilər tərəfindən pay formasında nizamnamə kapitalına qeyri maddi aktivlərin faktiki daxil olmasının yoxlanması auditinin hansı
istiqamətinə aid olunur?



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

382. Nizamnamə kapitalına yönəldilən qeyri maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanması auditinin hansı istiqamətinə
aid olunur?

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

383. Material-istehsalat ehtiyatlarının auditinin əsas istiqamətlərinə aid edilir:

√ material resurslarının mədaxili üzrə əməliyyatların auditi
• ümumi sənədlərin auditi
• mal göndərənlərlə hesablaşmaların auditi
• alıcılarla hesablaşmaların auditi
• istehsal xərclərinin auditi

384. Material-istehsalat ehtiyatlarının auditi üçün informasiya mənbələrinə aid edilir:

√ çatdırma müqavilələri, qaimələr
• ödəmə cədvəlləri
• inventarizasiya aktları
• mühasibat balansı
• təşkilatın uçot siyasəti haqqında qaydalar

385. Material-istehsalat ehtiyatlarının (MİE) tam və vaxtında mədaxil edilməsinin yохlanması audit prоsеduru tətbiq оlunur:

• MİЕ üzrə inventarizasiyası zamanı;
• MİЕ-nın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı
√ MİE-nın auditi zamanı;
• MİЕ ilə bağlı müstəqim xərclərin auditi zamanı;
• MİЕ-na tələbatın ödənilməsinin auditi zamanı;

386. Material-istehsalat ehtiyatlarının (MİE) auditi zamanı aşağıdakı məsələlər yохlanılır:

• MİЕ üzrə aparılmış inventarizasiyanın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi
• hesablar üzrə öhdəliklərin yaranması səbəblərinin tədqiq olunması
√ MİЕ-nin tam və vaxtında mədaxil edilməsi;
• MİЕ-ə tələbatın ödənilməsi;
• MİЕ ilə bağlı müstəqim xərclərin uçotda əks olunasıın düzgünlüyünün müəyyən olunması;

387. Sənaye müəssisəsində D-t 341 K-t 534 mühasibat yazılışı hansı əməliyyatı səciyyələndirir?

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

388. Sənaye müəssisəsində alınmış avans məbləqləri üzrə hansı mühasibat yazılışı doğrudur:

√ D-t «Bank hesablaşma hesabları» K-t «Alınmış qısamüddətli avanslar»
• D-t «Digər qısamüddətli aktivlər» K-t «Gələcək hesabat dövrün xərcləri»



• D-t «Alınmış qısamüddətli avanslar» K-t «Digər qısamüddətli aktivlər»
• D-t «Digər qısamüddətli aktivlər» K-t «Alınmış qısamüddətli avanslar»
• D-t «Gələcək hesabat dövrün xərcləri» K-t «Digər qısamüddətli aktivlər»

389. Auditor sənaye müəssisəsinin işçilərinə dividendin hesablanması üzrə hansı yazılışı düzgün hesab edir?

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

390. Deponent edilmiş əmək haqqı məbləği üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

√ D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar» K-t «Müxtəlif debitor və kreditor borcları»
• D-t «Müxtəlif debitor və kreditor borcları» K-t «Kassa»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar» K-t « Təhtəlhesab məbləğlər»
• D-t «Digər ehtiyatlar» K-t «Nominal (nizamnamə) kapital»
• D-t «Bank hesablaşma hesabları» K-t «Müxtəlif debitor və kreditor borcları»

391. Sənaye müəssisəsində təhtəlhesab şəxs tərəfindən edilən ezamiyyə xərcləri üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün
qəbul olunur?

√ D-t «Inzibati xərclər» K-t «Təhtəlhesab məbləğlər»
• D-t «Təhtəlhesab məbləğlər» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar» K-t «Kassa»
• D-t «Kassa» K-t «Təhtəlhesab məbləğlər»
• D-t «Istehsalat məsrəfləri» K-t «Təhtəlhesab məbləğlər»

392. Auditor normativdən artıq ezamiyyə xərclərinin hansı mənbə hesabına silinməsini düzgün hesab edir:

√ mənfəət hesabına
• məhsulun maya dəyərinə
• gələcək hesabat dövrlərin gəlirlərinə
• qeyri satış gəlirlərinə
• işçinin öz hesabına

393. Auditor sənaye müəssisəsində deponent edilmiş əmək haqqı məbləği üzrə aşağıdakı mühasi¬bat yazılışını düzgün hesab edir?

√ D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar» K-t «Müxtəlif debitor və kreditor borcları»
• D-t «Müxtəlif debitor və kreditor borcları» K-t «Kassa»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar» K-t « Təhtəlhesab məbləğlər»
• D-t «Digər ehtiyatlar» K-t «Nominal (nizamnamə) kapital»
• D-t «Bank hesablaşma hesabları» K-t «Müxtəlif debitor və kreditor borcları»

394. Sənaye müəssisəsində əmək üzrə qanunvericilik qaydalarına əməl olunması üzrə daxili nəzarətin vəziyyətinin auditi zamanı yoxlanılır

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

395. Sənaye müəssisəsində şəxsi heyətin uçotu üzrə nümunəvi formaların mövcudluğunun yoxlanması auditin hansı istiqamətinə aid edilir?

√ əmək üzrə qanunvericilik qaydalarına əməl olunmasının, əmək münasibətləri üzrə daxili nəzarətin əziyyətinin yoxlanması;
• vaxtamuzd əmək haqqının və digər ödəmələrin hesablanması üzrə uçotun və hesablaşmaların üzgünlüyünün yoxlanması;
• fiziki şəxslərin əmək haqqından tutulmaların hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması;
• işçilərə əmək haqqı xərcləri üzrə analitik uçotun təşkilinin yoxlanması;
• işəmuzd fəhlələrə əmək haqqının hesablanmasının uçotu və ona nəzarətin təşkilinin yoxlanması;



396. Sənaye müəssisəsində əmək və onun ödənilməsi üzrə əməliyyatların düzgünlüyünün yoxlanması:

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

397. Auditor sənaye müəssisəsində qazanxana işçisinə hesablanmış əmək haqqı hansı hesabın debetinə yazılmalıdır?

√ 202-7;
• 202-5;
• 202-6;
• 202-3;
• 202-1;

398. Sənaye müəssisəsində təhtəlhesab şəxs tərəfindən pul vəsaitlərinin qaytarılmasının hansı yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab edilir:

√ D-t «Kassa» K-t «Təhtəl hesab məbləqlər»
• D-t «Təhtəl hesab məbləqlər» K-t «Bank hesablaşma hesabları»
• D-t «Bank hesablaşma hesabları» K-t «Təhtəlhesab məbləqlər»
• D-t «Bank hesablaşma hesabları» K-t «Istehsalat məsrəfləri»
• D-t «Təhtəl hesab məbləqlər» K-t «Istehsalat məsrəfləri»

399. Sənaye müəssisəsində təhtəlhesab şəxslərə pul vəsaitlərinin verilməsi zamanı hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab
edilər:

√ D-t «Təhtəlhesab məbləqlər» K-t «Kassa»
• D-t «Təhtəlhesab məbləqlər» K-t «Bank hesablaşma hesabları»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc» K-t « Istehsalat məsrəfləri »
• D-t «Bank hesablaşma hesabları» K-t « Istehsalat məsrəfləri »
• D-t « Istehsalat məsrəfləri » K-t «Təhtəl hesab məbləqlər»

400. Auditor sənaye müəssisəsində əmək haqqının ödənilməsinin hansı mühasibat yazılışını düzgün hesab edir?

√ D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc» K-t «Kassa»
• D-t «Bank hesablaşma hesabları» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc» K-t «Bank hesablaşma hesabları»
• D-t «Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc»
• D-t «Istehsalat məsrəfləri » K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc»

401. Sənaye müəssisəsində əmək haqqının hesablanması üzrə hansı mühasibat yazılışı aditor tərəfindən düzgün hesab edilir?

√ D-t «Istehsalat məsrəfləri» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc» K-t «Kassa»
• D-t «Bank hesablaşma hesabları» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc»
• D-t «Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc»
• D-t «Kassa» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borc»

402. Naryadlar, marşrut vərəqələri informasiya mənbəyi hesab olunur?

√ daxili hesablaşmaların auditinin;
• əsas vəsaitlərin auditinin;
• xarici hesablaşmaların auditinin;
• kassa əməliyyatlarının auditinin;
• istehsal ehtiyatlarının auditinin;

403. Işəmuzd qaydada fəhlələrə əmək haqqının hesablanmasının yoxlanması zamanı auditor hansı sənəddən istifadə edir?



√ naryadlar;
• ştat cədvəli;
• qaimə;
• hesab-faktura;
• iş vaxtının tabel uçotu;

404.
Hesabat ayına işçilərə hesablanmış əmək haqqı -350 000 man., sosial müdafiə fonduna kö¬çürmə- 77000 man., deponent məbləq – 4000
man., kassadan verilmiş məbləq– 302000 man. təşkil etmişdir Auditorun fikrincə məhsulun maya dəyərinə hansı məbləğ daxil
edilməlidir:

• 306 000 man
• 273 000 man
• 346 000 man
√ 350 000 man
• 302 000 man

405. Kənar təşkilat tərəfindən aparılmış cari xərclərin aksept edilməsi üzrə hansı mühasi¬bat yazılışı audi¬tor tərəfindən düzgün qəbul
olunur?

• D-t «Gələcək hesabat dövlərin xərcləri»; K-t «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları»
√ D-t «Inzibati xərclər» ; K-t «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları»
• D-t «Bina, tikili və avadanlıqla» ;K-t «Bank hesablaşma hesabları»
• D-t «Kommersiya xərcləri»; K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»
• D-t «Bina tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması»; K-t «Inzibati xərclər»

406. Kassadan təhtəlhesab məbləğin verilməsi üzrə hansı mühasi¬bat yazılışı audi¬tor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t «Təhtəlhesab məbləğlər»; K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»; K-t «Təhtəlhesab məbləğlər»
• D-t «Kassa»; K-t «Təhtəlhesab məbləğlər»
√ D-t «Təhtəlhesab məbləğlər»; K-t «Kassa»
• D-t «Təhtəlhesab məbləğlər»; K-t «Bank hesablaşma hesabları»

407. Işçilərə əmək haqqının hesalanması üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t 217 K-t 341;
• D-t 432 K-t 341;
√ D-t 202 K-t 533;
• D-t 532 K-t 401;
• D-t 341 K-t 432;

408. Sənaye müəssisəsində plandankənar qeyri məhsuldar xərclər daxil edilir

√ məhsulun faktiki maya dəyərinə;
• satışdankənar xərclərə;
• [satış üzrə xərclərin tərkibinə;
• digər fəaliyyətdən zərərlərin tərkibinə;
• məhsulun normativ maya dəyərinə;

409. Əsas vəsaitlrin ilkin dəyərinin formalaşdırılmasının yoxlanmsında hansı element nəzərə alınmamalıdır:

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

410. Normadan artıq ezamiyyə xərcləri məbləği silinir:

√ xalis mənfəət hesabına



• gələcək dövrlərin gəlirləri hesabına
• məhsulun maya dəyərinə
• işçinin öz vəsaiti hesabına
• gəlir hesabına

411. Hesablaşma-ödəmə cədvəlinə daxil edilir:

√ hesablanmış əmək haqqı, tutulası və veriləsi məbləq ;
• yalnız ödəniləcəkəmək haqqı məbləği;
• hesablanmış və veriləcək əmək haqqı;
• hesablanmış əmək haqqı və tutulma məbləqləri;
• ödənilmək üçün hesablanmış əmək haqqı;

412. Satış üzrə xərclərin tərkibinə aid edilir :

• avadanlıqların amortizasiyası;
• sexlərdə məmulatın qablaşdırılması xərcləri;
√ reklam xərcləri;
• reklam üzrə vergi;
• əsas fəhlələrin əmək haqqı;

413. Əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı xərclər silinir:

√ norma daxilində istehsal məsrəflərinə;
• gələcək dövrlərin xərclərinə;
• inzibati xərclərə;
• kommersiya xərclərinə;
• üstəlik xərclərə;

414. Istehsal ehtiyatları mühasibat uçotunda necə qiymətləndirilir:

√ faktiki maya dəyəri ilə;
• müqavilə qiyməti ilə;
• bazar qiyməti ilə;
• normativ maya dəyəri ilə;
• plan maya dəyəri ilə;

415. Plandankənar qeyri məhsuldar xərclər daxil edilir

• satış üzrə xərclərin tərkibinə;
• digər fəaliyyətdən zərərlərin tərkibinə;
√ məhsulun faktiki maya dəyərinə;
• məhsulun normativ maya dəyərinə;
• satışdankənar xərclərə;

416. Köməkçi istehsal xərcləri bölüşdürülür :

• məmulatın emalı xərclərinə proporsional;
• inzibati xərclərin həcminə proporsional;
√ istehsal sifarişlərinə proporsional;
• buraxılmış məhsulun həcminə proporsional;
• istehsal fəhlələrinin əsas əmək haqqına proporsional;

417. Hesabat kalkulyasiyası tərtib olunur:

• müəssisənin həmin dövrdə istehsal imkanlarına müvafiq;
• il və ya rüb üzrə məhsulun orta maya dəyərini əks etdirir;
√ məhsul istehsalına faktiki xərclər haqqında mühasibat məlumatları əsasında;
• ayrı-ayrı məmulat və ya iş üçün sifarişçilərlə hesablaşmada qiyməti müəyyən etmək üçün;
• ayın əvvəlinə mövcud xammal, material və b.xərc normaları əsasında;



418. Smeta kalkulyasiyası tərtib olunur:

√ ayrı-ayrı məmulat və ya iş üçün sifarişçilərlə hesablaşmada qiyməti müəyyən etmək üçün;
• il və ya rüb üzrə məhsulun orta maya dəyərini əks etdirir;
• müəssisənin həmin dövrdə istehsal imkanlarına müvafiq;
• məhsul istehsalına faktiki xərclər haqqında mühasibat məlumatları əsasında;
• ayın əvvəlinə mövcud xammal, material və b.xərc normaları əsasında;

419. Normativ kalkulyasiya tərtib olunur:

√ ayın əvvəlinə mövcud xammal, material və b.xərc normaları əsasında;
• məhsul istehsalına faktiki xərclər haqqında mühasibat məlumatları əsasında;
• istehsal olunmuş məhsulun faktiki maya dəyərini əks etdirir;
• il və ya rüb üzrə məhsulun orta maya dəyərini əks etdirir;
• müəssisənin həmin dövrdə istehsal imkanlarına müvafiq;

420. Plan kalkulyasiyası tərtib olunur:

√ il və ya rüb üzrə məhsulun orta maya dəyərini əks etdirir;
• istehsal olunmuş məhsulun faktiki maya dəyərini əks etdirir;
• müəssisənin həmin dövrdə istehsal imkanlarına müvafiq;
• məhsul istehsalına faktiki xərclər haqqında mühasibat məlumatları əsasında;
• ayın əvvəlinə mövcud xammal, material və b.xərc normaları əsasında;

421. Xərclərin natamam hesablanması metodundan ( direkt-kostinq ) istifadə zamanı:

√ daimi xərclər bütünlükdə satılmış məhsula aid olunur;
• dolayı xərclər istehsal olunmuş məhsulun həcminə proporsional bölüşdürülür;
• dolayı xərclər istehsal fəhlələrinin əsas əməkhaqqına proporsional bölüşdürülür;
• bütün xərclər satılmış məhsullar və bitməmiş istehsalat arasında bölüşdürülür;
• bütün xərclər satılmış məhsullar və hazır məhsul qalıqları arasında bölüşdürülür;

422. Məhsulun tam maya dəyərinin hesablanması metodu ilə  direkt-kostinq  sisteminin fərqi nədir ?

√ sabit xərclərin bölüşdürülməsi qaydası;
• müstəqim material məsrəflərinin bölüşdürülməsi qaydası;
• maşın və avadaqlıqların istismarı ilə bağlı xərclərin bölüşdürülməsi qaydası;
• dəyişən xərcdərin bölüşdürülməsi qaydası;
• müstəqim əmək məsrəflərinin bölüşdürülməsi qaydası;

423. Müqəssir şəxsdən çatışmazlığın tutulması mümkün olmadıqda silinir?

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

424. Auditor sənaye müəssisəsində keçmişdə silinmiş debitor borclarının ödənilməsi üçün daxil olan məbləğin hansı hesabda əks
etdirilməsini düzgün hesab edir:

• «Nizamnamə üzrə ehtiyat»;
√ «Ümumi mənfəət (zərər)»;
• «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»;
• «Qanunvericilik üzrə ehtiyat»;
• Digər debitor və kreditor borcları»;

425. Auditor sənaye müəssisəsində tələb olunma vaxtı ötmüş kreditor borclarını aid edir:



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

426.
Hesabat ayına işçilərə hesablanmış əmək haqqı -350 000 man., sosial müdafiə fоnduna köçürmə- 77000 man., deponеnt məbləq – 4000
man., kassadan verilmiş məbləq– 302000 man. təşkil еtmişdir Auditorun fikrincə məhsulun maya dəyərinə hansı məbləğ daxil
edilməlidir:

√ 350 000 man
• 273 000 man
• 346 000 man
• 306 000 man
• 302 000 man

427. Sənaye müəssisəsində ödənmə vaxtı keçmiş debitor və kreditor borclarının mövcudluğunun yoxlanması aid edilir:

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

428. Auditor sənaye müəssisəsində vaxtında tələb olunmayan debitor borclarının silinmə¬si¬nin hansı qaydasını düzgün hesab edir:

√ D-t «Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər» K-t «Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları
• D-t « Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları » K-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları
• D-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları » K-t «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları
• D-t « Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları » K-t «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları
• D-t «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları» K-t «Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları

429. Sənaye müəssisəsində D-t 223 K-t 211 mühasiat yazılışı hansı əməliyyatın düzgünlüyünü əks etdirir:

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

430. Sənaye müəssisəsində D-t 531 K-t 223 mühasiat yazılışı hansı əməliyyatın düzgünlüyünü əks etdirir:

• malsatanların ortamüddətli kreditor borclarının ödənilməsini
• malsatanların qısamüddətli kreditor borclarının hesablanmasını;
√ malsatanların qısamüddətli kreditor borclarının ödənilməsini
• malsatanların uzunmüddətli kreditor borclarının hesablanmasını;
• malsatanların uzun və qısamüddətli kreditor borclarının hesablanmasını;

431. Hesablaşma hesabına qısamüddətli kreditlərin köçürülməsi üzrə hansı mühasi¬bat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t 801 K-t 343;
√ D-t 223 K-t 501;
• D-t 343 K-t 801;
• D-t 401 K-t 221;
• D-t 221 K-t 401;

432. Əsas vəsaitlərin alınması üçün kreditdən istifadəyə görə hesablanmış faiz məbləği üzrə hansı mühasi¬bat yazılışı auditor tərəfindən
düzgün qəbul olunur?

• D-t 801 K-t 343;



• D-t 111 K-t 341;
• D-t 343 K-t 801;
• D-t 341 K-t 111;
√ D-t 113 K-t 401;

433. Qısamüddətli kreditlər üzrə fazlərin alnması üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

√ D-t 223 K-t 501;
• D-t 343 K-t 801;
• D-t 801 K-t 343;
• D-t 801 K-t 401
• D-t 401 K-t 343;

434. Büdcəyə vergi ödənişlərinin gecikdirilməsinə görə hesablanmış faizin əks еtdirilməsinin aşağıdakı qaydası auditor tərəfindən düzgün
qəbul edilir?

• D-t 611-1 “Tоrpaq, tikili, avadanlığın və digər uzunmüddətli aktivlərin svatışından digər gəlirlər”
• D-t 631 “ Maliyyə gəlirləri”
√ D-t 341 “ Hеsabat dövrünün хalis mənfəəti (zərəri)»
• D-t 801“Ümumi mənfəət (zərər)”
• D-t 202 “ Istеhsalat məsrəfləri”

435. Auditor sənaye müəssisəsində kənar təşkilatın cari xərclərinin aksept edilməsi üzrə hansı mühasi¬bat yazılışını düzgün hesab edir?

• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar» K-t «Kommersiya xərcləri»
√ D-t «Inzibati xərclər» K-t «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları»
• D-t «Kommersiya xərcləri» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»
• D-t «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları» K-t «Gələcək hesabat dövlərin xərcləri»
• D-t «Gələcək hesabat dövlərin xərcləri» K-t «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları»

436. Ayın sonunda inzibatı xərclər təyin edilmişdir.Onların silinməsinin aşağıdakı qaydası auditоr tərəfindən düzgün hеsab оlunur:

• D-t 223 K-t 202
• D-t 202 K-t 601
• D-t 202 K-t 223
√ D-t 202 K-t 721
• D-t 202 K-t 711

437. Auditor sənaye müəssisəsində məhsul satışından mənfəətin əks etdirilməsinin hansı yazılışını düzgün sayır?

• D-t «Hazır məhsul» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»
√ D-t «Satış» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»
• D-t «Sair əməliyyat gəlirləri» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t «Hazır məhsul»
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t «Sair əməliyyat gəlirləri»

438. Uçot qiyməti ilə mədaxil olunmuş hazır məhsul üzrə hansı mühasi¬bat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur? (Çəki: 1

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

439. .Sənaye müəssisəsində hazır məhsulların yüklənməsi üzrə ilkin sənədlərə aiddir:

√ hesab-faktura, əmtəə-nəqliyyat qaiməsi;
• hazır məhsul buraxılışı cədvəli
• təhvil-təslim qaiməsi, əmr-qaimə
• məhsulun yüklənməsi və satışı cədvəli;



• hazır məhsulun anbar uçotu vərəqəsi;

440. Sənaye müəssisəsinin mühasibat uçotunda hazır məhsulun qiymətləndirilməsi metodunu müəyyən edir:

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

441. Auditor sənaye müəssisəsində kommersiya xərclərinin silinməsi üzrə hansı mühasi¬bat yazılışını düzgün hesab edir?

• D-t «Hazır məhsul» K-t «Kommersiya xərcləri»
• D-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)» K-t «Hazır məhsul»
• D-t «Kommersiya xərcləri» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»
√ D-t «Satış» K-t «Kommersiya xərcləri»

442. Nağd hesablaşma qaydasında məhsul satışı üzrə aşağıdakı yazılış auditor tərəfindən düzgün sayılır?

• D-t «Bank hesablaşma hesabları K-t «Malların satışı»
• D-t «Bank hesablaşma hesabları» K-t «Yüklənmiş mallar»
• D-t «Kommersiya xərcləri» K-t «Hazır məhsul»
√ D-t «Kassa» K-t «Satış»
• D-t «Satış» K-t «Kassa»

443.  Hazır məhsul  hesabında hazır məhsul necə əks etdirilir:

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

444. Auditor sənaye müəssisəsində əsas istehsal fəhlələrinə əmək haqqının hesablanması üzrə hansı mühasibat yazılışını düzgün hesab edir?

• D-t «Kommersiya xərcləri» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»
• D-t «Inzibati xərclər» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»
√ D-t «Istehsalat məsrəfləri» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar» K-t «Istehsalat məsrəfləri»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar» K-t «Kassa»

445. Sənaye müəssisəsində istehsala buraxılmış materiallar üzrə aşağıdakı mühasi¬bat yazılışı aparılmalıdır?

√ D-t «Istehsalat məsrəfləri» K-t «Material ehtiyatları»
• D-t «Material ehtiyatları» K-t «Inzibati xərclər»
• D-t «Inzibati xərclər» K-t «Material ehtiyatları»
• D-t «Material ehtiyatları» K-t «Bitməmiş istehsal»
• D-t «Bitməmiş istehsal» K-t «Material ehtiyatları»

446. Büdcəyə vergi ödənişlərinin gecikdirilməsinə görə hesablanmış faizin əks etdirilməsinin aşağıdakı qaydası auditor tərəfindən düzgün
qəbul edilir?

√ D-t 341 “ Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»
• D-t 801“Ümumi mənfəət (zərər)”
• D-t 202 “ Istehsalat məsrəfləri”
• D-t 631 “ Maliyyə gəlirləri”
• D-t 611-1 “Torpaq, tikili, avadanlığın və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından digər gəlirlər”

447. Auditor qazanxana işçilərinə hesablanmış əmək haqqının hansı hesabın debetində əks etdirilməsin düzgün sayır?



√ 202-7
• 202-5
• 202-3
• 202-2
• 202-1

448. Əsas istehsal fəhlələrinə əmək haqqının hesablanması üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

√ D-t «Istehsalat məsrəfləri»; K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar K-t «Istehsalat məsrəfləri»
• D-t «Kommersiya xərcləri»;K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»
• D-t «Inzibati xərclər»; K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»; K-t «Kassa»

449. Kommersiya xərcələrinin silinməsi üzrə hansı mühasi¬bat yazılışı audi¬tor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t «Hazır məhsul»; K-t «Kommersiya xərcləri»
• D-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»; K-t «Kommersiya xərcləri»
• D-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»; K-t «Satış»
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)»; K-t «Kommersiya xərcləri»
√ D-t «Satış»; K-t «Kommersiya xərcləri»

450. Istehsala buraxılmış materiallar üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları»; K-t «Material ehtiyatları»
• D-t «Inzibati xərclər»; K-t «Material ehtiyatları»
√ D-t «Istehsalat məsrəfləri»; K-t «Material ehtiyatları»
• D-t «Material ehtiyatları» K-t «Istehsalat məsrəfləri»
• D-t «Bitməmiş istehsal»; K-t «Material ehtiyatları»

451. D-t  Inziabti xərclər  K-t  Torpaq,tikili və avadanlıqların amortizasiyası  mühasibat yazılışı hansı əməliyyatı səciyyələndirir :

√ ümumtəsərrüfat təyinatlı əsas vəsait üzrə amortizasiyanın hesablanmasını;
• norma daxilində istehsal məsrəflərinə;
• xidmət sahələrinin əsas vəsait obyektləri üzrə amortizasiyanın hesablanmasını;
• ümumistehsal təyinatlı əsas vəsait üzrə amortizasiyanın hesablanmasını;
• əldə edilmiş əsas vəsait üzrə amortizasiyanın hesablanmasını;

452. Ləğv olunmuş sifarişlər üzrə xərclər silinir:

√ qeyri satış xərclərin tərkiinə;
• istehsal maya dəyərinə;
• hazır məhsulun tərkibinə;
• bitməmiş istehsalın tərkibinə;
• kommersiya xərclərinin tərkibinə;

453. Mühasibat hesabatında minimum aşağıdakı informasiyaya açıqlama verilməlidir:

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

454. Təşkilatın uçot siyasəti haqqında informasiyanın tərkibində mühasibat hesabatında açıqlama verilməlidir:

• müstəqim material məsrəflərinin tanınması qaydası;
• kalkulyasiya maddələri kəsiyində adi fəaliyyət növü üzrə xərclər;
• qeyri müstəqim xərclərin tanınması qaydası;



• müstəqim əmək məsrəflərinin tanınması qaydası;
√ kommersiya və inzibati xərclərin tanınması qaydası;

455. Məhsulun maya dəyərinin tam kalkulyasiyası zamanı mənfəət və zərər haqqında hesabatda göstərilən mənfəət məbləği:

√ dəyişən xərclər üzrə kalkulyasiyası metodunun tətbiqi zamanı hesablan¬mış mənfəətdən çoxdur;
• doğru cavab yoxdur;
• kalkulyasiya metodları mənfəətə təsir göstərmir;
• hər iki metoddan istifadə zamanı mənfəətin həcmi eynidir;
• dəyişən xərclər üzrə kalkulyasiyası metodunun tətbiqi zamanı hesablan¬mış mənfəətdən azdır ;

456. Təhtəlhesab şəxs tərəfindən edilən ezamiyyə xərcləri üzrə hansı mühasi¬bat yazılışı audi¬tor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

√ D-t «Istehsalat məsrəfləri» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar» K-t «Istehsalat məsrəfləri»
• D-t «Kommersiya xərcləri» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»
• D-t «Inzibati xərclər» K-t «Təhtəlhesab məbləğlər»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar» K-t «Kassa»

457. D-t 244 K-t 221 mühasibat yazılışı hansı əməliyyatı əks etdirir?

• Təhtəlhesab şəxsdən verginin tutulması;
• Təhtəlhesab şəxsə avans verilməsi üçün hesablaşma hesabından pulun çıxarılması;
√ Təhtəlhesab şəxsə avansın verilməsi;
• Təhtəlhesab şəxs tərəfindən istifadə olunmamış məbləğin tutulması;
• Təhtəlhesab şəxsə əmək haqqının verilməsi;

458. Büdcəyə ödəmələrin gecikdirilməsi ilə bağlı faizin əks etdirilməsinin han¬sı varian¬tı audi¬tor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t «Istehsalat məsrəfləri»
• D-t «Inzibati xərclər»
√ D-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)»
• D-t «Sair əməliyyat gəlirləri»

459. Müqəssir şəxsdən çatışmazlığın tutulması mümkün olmadıqda silinir?

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

460. Baş kitabda xərclərin uçotu üzrə yazılışların düzgünlüyü necə yoxlanılır:

• istehsala xərclərin analitik uçotu məlumatlarının istehsalat məsrəfləri hesabları üzrə dövriyyə və qalıq məbləqlərinə uyğunluğunun eyni
olması ilə;

• müstəqim xərclərin bölüşdürülməsi cədvəlində və aparılmış hesablamalarda yazılışların düzgünlüyünün üzləşdirilməsi;
√ istehsala xərcləri əks etdirən hesaların dövriyyələrini və qalıq məbləğlərini hesablamaqla;
• istehsala xərcləri əks etdirən hesaların dövriyyəsi üzrə məbləği hesablamaqla;
• istehsala xərcləri əks etdirən hesaların qalıq məbləğlərini hesablamaqla;

461. Auditor alınmış avans məbləqləri üzrə hansı mühasibat yazılışını doğru hesab edir:

• D-t 192, 243 K-t 244, 245
• D-t 244, 245 K-t 192, 243
√ D-t 221, 223 K-t 443, 543
• D-t 241, 242 K-t 244, 245
• D-t 244, 245 K-t 241, 242



462. Sənaye müəssisəsində istehsal ehtiyatları mühasibat uçotunda qiymətləndirilir:

√ faktiki maya dəyəri ilə;
• plan maya dəyəri ilə;
• müqavilə qiyməti ilə;
• bazar qiyməti ilə;
• normativ maya dəyəri ilə;

463. Material qiymətlilərinin mədaxil edilməsinin tamlığının və qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanması auditor proseduru istehsal
ehtiyatlarının auditinin hansı istiqamətinə aid edilir:

√ anbarlarda material qiymətlilərinin hərəkətinin analitik uçotunun auditi;
• material qiymətlilərindən istifadəninin təhlil olunması ;
• material qiymətliləri üzrə çatışmazlıqların, itgilərin və mənimsəmələrin uçotunun auditi;
• material qiymətlilərinin icmal uçotunun auditi;
• material qiymətlilərinin daxil olması üzrə əməliyyatların auditi;

464. Istеhal müəssisələrində kоmmеrsiya хərclərinin silinməsinin aşağıdakı qaydası auditоr tərəfindən düzgün hеsab оlunur:

√ D-t 601 K-t 711;
• D-t 202 K-t 601;
• D-t 601 K-t 203;
• D-t 601 K-t 202;
• D-t 711 K-t 601;

465. D-t 601 K-801 mühasibat yazılışı hansı halda tərtib оlunur?

√ satışın nəticəsi əks еtdirildikdə;
• məhsul alıcıya yоla salındıqda;
• satışla əlaqədar хərclər silindikdə;
• satılmış məhsulun maya dəyəri silindikdə;
• ƏDV hеsablandıqda

466. Auditor sənaye müəssisəsində hesabatt ilinin mənfəətinin bir hissəsinin dividendlərin ödənilməsinə yönəldilən mənfəət üzrə aşağıdakı
yazılışı düzgün sayır?

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

467. Keçən ilin bölüşdürülməmiş mənfəətinin bölüşdürülməsinin hansı istiqamətləri auditor tərəfindən düzgün hesab olunur?

√ bütün cavablar doğrudur
• iştirakçılara çatası gəlirin ödənilməsinə
• ehtiyyat kapitalının artırılmasına
• nizamnamə kapitalının artırılmasına
• xüsusi fondların genişləndirilməsinə

468. Auditor faktiki mənfəət məbləğini yoxlayarkən nəyə xüsusi diqqət yetirməlidir?

√ Satılmış məhsulun maya dəyərinə
• Məhsulun (iş və xidmətin) həcminə
• Məhsulun (iş və xidmətin) satışından pul gəlirinə
• Digər satışdan mənfəətə və sair satışdan gəlirlərə
• Bütün yuxarıda göstərilən məlumatlara

469. AR Vergi Kodeksinə görə qeyri satışdan gəlirlərə aid deyildir:



√ əvəzsçiz alınmış aktivlər;
• təşkilatın aktivlərin müvəqqəti istifadəsinə görə haqqın daxil olması;
• kurs fərqləri
• təşkilatın pul vəsaitlərindən isitifadəyə görə alınmış faizlər
• patentlər üzrə hüquq haqqının ödənilməsi ilə bağlı daxilolmalar

470. Ixrac əməliyyatlarından xarici valyutada pul daxilolmaları köçürülür:

√ tranzit valyuta subhesabına
• xaricdəki valyuta hesabına
• hesablaşma hesabına
• bankdakı xüsusi hesablara
• cari valyuta subhesabına

471. Mənfəət vergisinin hesablanmasının düzgünlüyünü yoxlayarkən auditor hansı hesabın məlumatlarından istifadə edir?

√ 901
• 341
• 342
• 344
• 801

472. Əsas vəsaitin satışından zərər üzrə aşağıdakı yazılış auditor tərəfindən düzgün sayılır?

√ D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t «Sair əməliyyat gəlirləri»
• D-t «Satış» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» «Hesabat ilinin xalis mənfəəti zərəri)»
• D-t «Hazır məhsul» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»
• D-t «Sair əməliyyat gəlirləri» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»

473. Məhsul satışından mənfəət üzrə aşağıdakı yazılış auditor tərəfindən düzgün sayılır?

√ D-t «Satış» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t «Hesabat ilinin xalis mənfəəti (zərəri)»
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t «Satış»
• D-t «Hazır məhsul» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»
• D-t «Sair əməliyyat gəlirləri» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»

474. Xarici valyutaya nisbətən manatın cari kursının dəyəişməsi ilə əlaqədar valyuta hesabında qalıqlar üzrə kurs fərqi hansı hesaba aid
edilir? (Çəki: 1

√ «Ümumi mənfəət (zərər)»
• Qanunvericilik üzrə ehtiyat
• Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri
• Digər ehtiyatlar
• Digər debitor və kreditor borcları

475. Birgə fəaliyyət iştirakçısına çatası mənfəət əks etdirilir:

√ əməliyyat gəlirinin tərkibində;
• digər müəssisələrində iştirakdan pul gəlirinin tərkibində;
• satışdan kənar gəlirlərin tərkibində;
• xalis mənfəətin tərkibində;
• satışdan pul gəlirinin tərkibində;

476. Ehtiyatların formalaşmasının yoxlanması hesablanması:

√ maliyyə ənticələrindən istifadənin düzgünlüyünün normativ yoxlanmasıdır
• statistik metoddur
• analitik prosedurdur



• maliyyə nəticələrinin yoxlanması zamanı auditor sübutudur;
• mühasibat uçotunun metodudur;

477. Dividendlərin hesablanması:

√ maliyyə ənticələrindən istifadənin düzgünlüyünün normativ yoxlanmasıdır
• mühasibat uçotunun metodudur;
• statistik metoddur
• analitik prosedurdur
• maliyyə nəticələrinin yoxlanması zamanı auditor sübutudur;

478. Digər fəaliyyət növlərinin maliyyə nəticələrinə aid edilmir:

• əsas vəsaitlərin satışının nəticələri;
√ əvəzsiz alınmış aktivlər
• qeyri maddi aktivlərin satışının nəticələri
• qiymətli kağızların satışının nəticələri
• əmtəə- material qiymətlilərinin satışının nəticələri;

479. Məhsulun və kapitalın rentabelliyinin hesablanması və qiymətləndirilməsi:

• statistik metoddur
• mühasibat uçotunun metodudur;
√ analitik prosedurdur
• maliyyə ənticələrindən istifadənin düzgünlüyünün normativ yoxlanmasıdır
• maliyyə nəticələrinin yoxlanması zamanı auditor sübutudur;

480. Qeyri satışdan gəlirlərə aid deyildir:

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

481. Qeyri satışdan gəlirlərə aiddir:

√ təşkilatın pul vəsaitlərindən isitifadəyə görə alınmış faizlər
• müqavilə öhdəliklərinin pozulmasına görə cərimə, dəbbələmə;
• aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi
• hesabat ilində aşkar olunmuş ötən illərin mənfəəti
• təşkilata dəymiş zərərin ödənilməsi;

482. Normativdən artıq ezamiyyə xərcləri hansı mənbə hesabına silinməlidir:

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

483. Birgə fəaliyyət iştirakçısına çatacaq mənfəət daxil edilir:

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

484. Tələb olunma vaxtı ötmüş, təşkilatın gəliri kimi tanına kreditor borcları daxil edilir:



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

485. Bank ayın sonunda onun hesablarında olan pul vəsaiti qalıqları üzrə faiz formasında gəlir hesablayır. Həmin məbləq nəyin tərkibinə
daxildir:

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

486. ƏDV hansı mənbədən ödənilir?

√ satışdan pul gəlirindən
• marjinal mənfəətdən
• vergiyə cəlb olunan mənfəətdən
• balans mənfəətindən
• xalis mənfəətdən

487. Əməliyyat gəlirlərinə aid edilir?

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

488. Vergitutma mənfəətinin məbləği 300 min manat, mənfəət vergisi üzrə güzəştin hesablanması zamanı nəzərə alınan xərc 24 min
manatdır. Vergiyə cəlb olunan mənfəət məbləğini müəyyən edin?

√ 276 min manat
• 256 min manat
• 216 min manat
• 376 min manat
• 324 min manat

489. Təşkilatın işçilərinə dividendin hesablanması üzrə aşağıdakı yazılış auditor tərəfindən düzgün sayılır?

• D-t «Hesabat ilinin xalis mənfəəti (zərəri)»; K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)»; K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi»
√ D-t «Hesabat ilinin xalis mənfəəti (zərəri)» ;K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi»

490. Təsisçilərin payının faktiki daxil olması üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur?

√ D-t pul vəsaitlərinin, material qiymətlilərinin, qiymətli kağızların uçotu hesabları K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş
hissəsi»;

• D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı» K-t pul vəsaitlərinin, material qiymətlilərinin, qiymətli kağızların uçotu hesablar ;
• D-t pul vəsaitlərinin, material qiymətlilərinin, qiymətli kağızların uçotu hesabları K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı»;
• D-t pul vəsaitlərinin uçotu hesabları K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi»;
• D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi» K-t pul vəsaitlərinin uçotu hesabları;

491. Əvvəllər satın alınmış xüsusi səhmlərin satışının nəticələri üzrə hansı yazılış auditor tərəfindən düzgün hesab olunur?



√ D-t «Bank hesablaşma hesabları» K-t «Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri»
• D-t «Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri» K-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»
• D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»
• D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı» K-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»
• D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı»K-t «Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri»

492. Pul formasında ödənilmiş kapitalın hər bir iştirakçının payının ödənilməsinə daxil olması üzrə hansı yazılış auditor tərəfindən düzgün
hesab olunur?

• D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi» K-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»
• D-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)» K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi»
√ D-t «Bank hesablaşma hesabları» K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi»
• D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi» K-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti zərəri)»
• D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi» K-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»

493. D-t  Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri) K-t  Nominal (nizamnamə) kapitalı  yazılışı nəyi əks etdirir?

• əvəzi ödənilmədən qiymətlilərin nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilməsini;
• məqsədli daxilolmaların nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilməsini;
√ hesabat dövrünün xalis mənfəətinin nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilməsini;
• yığım fondunun müəyyən hissəsinin nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilməsini;
• digər ehtiyatların müəyyən hissəsinin nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilməsini;

494. Müəssisədə normativ və ya plan maya dəyəri göstəricisindən istifadə aşağıdakı hesabdan istifadənin əsas şərtidir:

• satış;
√ məhsul buraxılışı
• yüklənmiş mallar;
• hazır məhsul;
• gələcək dövrlərin xərcləri;

495. Hazır məhsulların yüklənməsi üzrə ilkin sənədlərə aiddir:

• hazır məhsul buraxılışı cədvəli
• təhvil-təslim qaiməsi, əmr-qaimə;
√ hesab-faktura, əmtəə-nəqliyyat qaiməsi;
• hazır məhsulun anbar uçotu vərəqəsi;
• məhsulun yüklənməsi və satışı cədvəli;

496. Məhsul buraxılışı və satışının uçotu üzrə analitik və sintetik uçot reyestrinə aiddir:

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

497. Hazır məhsulun uçotu üzrə ilkin sənəd:

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

498. Bağlanmış müqaviləyə əsasən mülkiyyət hüququ satıcıdan alıcıya keçdikdə məhsul mühasibat uçotunda necə əks etdirilir:

• məsul saxlanmada olan məhsul;
√ satılmış məhsul;
• yüklənmiş məhsul;



• hazır məhsul;
• bitməmiş istehsal

499. Təşkilat məhsul buraxılışı hesabından istifadə etmədən məhsu buraxılışının uçotunu aparır.

• satış və ya uçot qiyməti ilə
• «Hazır məhsul» hesabında məhsul buraxılışı əks etdirilir:
√ Bu halda faktiki maya dəyəri ilə;
• normativ və ya plan istehsal maya dəyəri ilə;
• müqavilə və ya uçot qiyməti ilə;

500. Mühasibat balansında hazır məhsul necə əks etdirilir:

• normativ və ya faktiki maya dəyəri ilə
• uçot qiyməti ilə
• satış qiyməti ilə
• müqavilə qiyməti ilə
√ yalnız faktiki maya dəyəri ilə


