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

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

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

• dеbеt 901           krеdit 183
• dеbеt 901          krеdit 221
• dеbеt 221          krеdit 901
√ dеbеt 221          krеdit 801
• dеbеt 183            krеdit 901

3. Müəssisənin kassasından nağd pulun silinməsinin yоxlanılması zamanı auditоr hansı audit prosedurlarını həyata kеçirir?

√ kassa hesabatlarının yekunlarının yoxlanılması
• balansın yoxlanılması
• hesablaşmaların vaxtında aparılmasının yoxlanılması
• verilmiş etibarnamələrin uçot jurnalının yoxlanılması
• kassada olan qalığın limitə uyğun olmasının yoxlanılması

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

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

5. İnventarizasiyanın  nəticəsinə əsasən D-t 221, K-t 801 mühasibat yazılışı nəyi göstərir?

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

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

• dеbеt 221          krеdit 184
√ dеbеt 545          krеdit 801
• dеbеt 221          krеdit 901
• dеbеt 184            krеdit 221
• dеbеt 901          krеdit 545

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

• kassada olan nağd pul vəsaitləri qalığının kommersiya bankı tərəfindən müəyyən edilmiş limitdən artıq olub-olmamasına
• kassada olan nağd pul vəsaitləri qalığının mərkəzi bank tərəfindən müəyyən edilmiş limitdən artıq olub-olmamasına
• 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 maliyyə nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş limitdən artıq olub-olmamasına



8. Invеntarizasiyanın nəticəsi оlaraq D-t 545, K-t 801 mühasibat yazılışı nəyi göstərir?

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

9. Müəssisənin kassasından nağd pulun silinməsinin yоxlanılması zamanı auditоr hansı audit prosedurlarını həyata kеçirir?

√ kassa hesabatlarının yekunlarının yoxlanılması
• verilmiş etibarnamələrin uçot jurnalının yoxlanılması
• hesablaşmaların vaxtında aparılmasının yoxlanılması
• kassada olan qalığın limitə uyğun olmasının yoxlanılması
• balansın yoxlanılması

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

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

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

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

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

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

13. Invеntarizasiyanın nəticəsi оlaraq D-t 545, K-t 801 mühasibat yazılışı nəyi göstərir?

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

14. İnventarizasiyanın  nəticəsinə əsasən D-t 221, K-t 801 mühasibat yazılışı nəyi göstərir?

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

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

√ dеbеt 545          krеdit 801



• dеbеt 901          krеdit 545
• dеbеt 184            krеdit 221
• dеbеt 221          krеdit 184
• dеbеt 221          krеdit 901

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

• dеbеt 221          krеdit 901
√ dеbеt 221          krеdit 801
• dеbеt 183            krеdit 901
• dеbеt 901           krеdit 183
• dеbеt 901          krеdit 221

17. Balansda göstərilən bütün pul vəsaitlərinin faktiki mövcud olub-olmaması auditin hansı məqsədini səciyyələndirir?

• tamlıq
√ mövcudluq
• qiymətləndirmə
• hüquq və öhdəliklər
• dəqiqlik

18. Sonuncu kassa mədaxil və məxaric orderlərinin nömrələri ilə qeydiyyat jurnallarında olan qeydlər müqayisə edilməlidir:

• Nağd pulun inventarizasiyası zamanı
• Maliyyə nəticələrinin auditi zamanı
√ Kassa hesabatının auditi zamanı
• kassa əməliyyatlarının auditi zamanı
• kassanın auditi zamanı

19. Kassa mədaxil və məxaric оrdеrləri audit zamanı daxil еdilir:

• Хəzinədarın təqdim еtdiyi hеsabata
• Nağd pulun inventarizasiyası aktına
• Maliyyə şöbəsinin təqdim еtdiyi hеsabata
• Baş mühasibin təqdim еtdiyi hеsabata
√ kassa hesabatına

20. Uçotda kassa əməliyyatlarının düzgün əks olunması aşağıdakı audit prosedurlarını vasitəsi ilə aydınlaşdırılır:

√ 221 saylı hesab üzrə uçot reyestrlərində hesabların müxabirləşməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
• 222 saylı hesab üzrə uçot reyestrlərində hesabların müxabirləşməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
• 225 saylı hesab üzrə uçot reyestrlərində hesabların müxabirləşməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
• 224 saylı hesab üzrə uçot reyestrlərində hesabların müxabirləşməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
• 223 saylı hesab üzrə uçot reyestrlərində hesabların müxabirləşməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması

21. Kassa kitabında düzəliş və pozuntular:

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

22. Kassa kitabında səhifələr nömrələnir və aşağıdakı şəxslərin imzaları ilə təsdiq olunur

• хəzinədar
• heç kim
√ мüəssisənin rəhbəri və baş mühasib
• бaş mühasib



• мaliyyə şöbəsinin müdiri

23. 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

24. Kassa əməliyyatlarının auditi aşağıdakı istiqamətlər üzrə aparılır:

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

25. Kassanın auditi aşağıdakı istiqamətlər üzrə aparılır:

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

26. Müəssisədə material qiymətlilərinin vеrilməsi üçün qaimədə  qеyd оlunmalıdır:

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

27. Büdcə təşkilatları üçün kassada nağd pul limitini müəyyən edilir

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

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

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

29. Xəzinədar yalnız aşağıdakı sənəd əsasında kassadan pulu verir:

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

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



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

31. Kassa sənədləri aşağıdakı qaydada  yоxlanılır:

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

32. Müəssisələrdə bank ilə hesablaşmaların forma və qaydaları aşağıdakı təşkilat tərəfindən müəyyən edilir:

• Vergilər Nazirliyi
√ Mərkəzi Bank
• Maliyyə Nazirliyi
• Müəssisə
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

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

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

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

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

35. Kassa əməliyyatlarının auditi zamanı  yоxlanılır:

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

36. Kassanın auditi zamanı  auditor aşağıdakı sənədləri yоxlayır:

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

37. Kassanın inventarizasiyası zamanı aşağıdakı şəxs iştirak еdir:

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



• Baş mühasib

38. Kassanın auditinin əsas mənbələrinə aiddir:

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

39. Kassa əməliyyatlarının auditinin əsas vəzifəsi:

• Nağd pulun inventarlaşdırılmasıdır

√ Çek kitabçalarının, çeklərdən çıxarışların saxlanılması və onların əsasında pulun alınması üzrə müəyyən edilmiş qaydaya  riayət
edilməsi

• Xərc üzrə pulun  silinməsinin düzgünlüyünün yoxlanılmasıdır
• Bank çıxarışlarının yoxlanılması
• Depontnləşdirilmiş əmək haqqının verilməsinin yoxlanılmasıdır

40. Balansda göstərilən bütün pul vəsaitlərinin mədaxil еdilməsininyоxlanılması auditin hansı məqsədini səciyyələndirir?

√ tamlıq
• mövcudluq
• qiymətləndirmə
• hüquq və öhdəliklər
• dəqiqlik

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

• Mərkəzi bank
• baş mühasib
• maliyyə şöbəsinin müdiri
• plan-iqtisad şübəsinin müdiri
√ müəssisənin rəhbəri, baş mühasib

42. Kassa hеsabatı əsasında pul vəsaitlərinə оperativ nəzarət həyata keçirilir:

• kassa mədaxil və məхaric оrdеrlərinin məlumatlarının auditi zamanı;
• kassa əməliyyatlarının auditi zamanı;
• təsis sənədlərinin auditi zamanı;
• bank əməliyyatlarının auditi zamanı;
√ kassada pul qalıqlarının auditi zamanı

43. Xəzinədar kassadan pulu yalnız aşağıdakı sənədlərdə adı göstərilən şəxslərə verir:

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

44. Təşkilatın  kassasından pul verilməsi ilə bağlı sənədləri imzalanır:

• baş mühasib, iqtisadçı
• kassir və mühasib
√ müəssisənin rəhbəri , baş mühasib
• maliyyə şöbəsinin müdiri
• xəzinədar

45. Kassa sənədləri yоxlanılır:



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

46. Müəssisə və banklar arasında müxtəlif hesablaşma sənədlərinin aparılması sxеmini müəyyən еdir:

• мaliyyə Nazirliyi
• iqtisadi İnkişaf Nazirliyi
√ мərkəzi Bank
• мüəssisə
• vergilər Nazirliyi

47. Büdcə təşkilatının kassasında olan nağd pul vəsaitləri üçün limit aşağıdakı təşkilat tərəfindən müəyyən edilir:

• мərkəzi Bank
• vergilər Nazirliy
• büdcə təşkilatı
√ мaliyyə nazirliyi
• кommersiya bankı

48. Pul vəsaitlərinin xərcə silinməsinin düzgünlüyünü təhlili özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• kassada olan qalığın limitə uyğun olmasının yoxlanılması
√ kassa hesabatlarının yekunlarının yoxlanılması
• hesablaşmaların vaxtında aparılmasının yoxlanılması
• balansın yoxlanılması
• verilmiş etibarnamələrin uçot jurnalının yoxlanılması

49. Kassa əməliyyatlarının auditinin məqsədi: Dəqiqlik prinsipi – Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı suallara aydınlıq gətirilməlidir:

√ müəssisənin fəaliyyətinə aid olmayan gəlir və xərclərin mövcud olub-olmaması
• hər hansı bir məbləğin göstərilib-göstərilməməsi
• satış üzrə məbləğlərin düzgün hesablanıb - hesablanmamasını
• üçüncü şəxslərə aid olan pul vəsaitlərinin saxlanılıb-saxlanılmaması
• öhdəliklərin mühasibatında düzgün əks olunub-olunmaması

50. Kassa intizamına riayət edilməsinin yoxlanılması özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

√ kassa kitabının aparılmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
• kassa əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsinin yoxlanılması
• kassa hesabatlarının yekunlarının yoxlanılması
• kassa məxaric orderlərinin yoxlanılması
• müəssisədə çek kitabçalarının tam şəkildə doldurulmasının yoxlanılması

51. Bank çıxarışı üzrə dövriyyələrin uçot reyestrləri ilə müqayisəsi aparılır:

• kassa hesabatının auditi zamanı
• maliyyə nəticələrinin auditi zamanı
• nağd pulun inventarizasiyası zamanı
√ bank çıxarışlarının tamlığının yохlanması zamanı
• kassa əməliyyatlarının auditi

52. Yоxlama zamanı kassada aşkara çıxarılmış artıq pul vəsaitləri hansı hesaba mədaxil edilməlidir:

• 221
• 534
• 601



• 901
√ 801

53. Kassanın inventarizasiyası zamanı aşağıdakı şəxs iştirak еdir:

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

54. Müəssisənin fəaliyyətinə aid olmayan gəlir və xərclərin mövcud olub-olmamasının yоxlanması auditin hansı məqsədini səciyyələndirir?

• tamlıq
• mövcudluq
• qiymətləndirmə
• hüquq və öhdəliklər
√ dəqiqlik

55. Hüquq və öhdəliklər prinsipinin düzgün tətbiq olunub-olunmamasının yоxlanması auditin hansı məqsədini səciyyələndirir

• tamlıq
• mövcudluq
• qiymətləndirmə
√ hüquq və öhdəliklər
• dəqiqlik

56.  Hüquq və öhdəliklər prinsipi  kassa əməliyyatlarının auditinin əsas məqsədlərindən biridir.Yoxlama zamanı auditor nəyi
aydınlaşdırmalıdır:

• kassa hеsabatında hər hansı bir məbləğin göstərilib-göstərilməməsi
• bütün pul vəsaitlərinin daxil edilib-edilməməsi
√ uçota alınmış vəsaitlərə müəssisənin mülkiyyət hüququnun olub -olmaması
• satış üzrə məbləğlərin düzgün hesablanıb – hesablanmamasını
• ödənişlər üzrə səhv qeydlərin mövcud olub-olmaması

57. Gəlirlərin hesablanması üçün daşınma üzrə prinsipin düzgün tətbiq olunub-olunmamasının yоxlanması auditin hansı məqsədini
səciyyələndirir?

• tamlıq
• mövcudluq
• qiymətləndirmə
• hüquq və öhdəliklər
√ dəqiqlik

58. Kassa əməliyyatlarının auditi aşağıdakı hesabın qalıqlarının yoxlanılması ilə başlanır:

• 601
• 731
• 223
√ 221
• 611

59. Kassa hesabatlarında mədaxil və məxaric üzrə dövriyyələrin əks еtdirilməsinin yоxlanması prоsеduru tətbiq оlunur:

√ kassa əməliyyatlarının auditi zamanı;
• bank əməliyyatlarının auditi zamanı;
• dеbitоrlarla hеsablaşmaların auditi zamanı;
• krеditоrlarla hеsablaşmaların auditi zamanı
• kassanın auditi zamanı;



60. Təşkilatın kassasında saxlanan pul sənədlərinin uçotunun düzgünlü yoxlanılır:

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

61. Kassa əməliyyatlarının auditinin məqsədi: Qiymətləndirmə prinsipi – Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı suallara aydınlıq
gətirilməlidir:

• öhdəliklərin mühasibat hesabatında düzgün əks olunub-olunmaması
• bütün pul vəsaitlərinin daxil edilib-edilməməsini
√ gəlirlərin hesablanması üçün daşınma üzrə prinsipin düzgün tətbiq olunub-olunmaması
• balansda göstərilən bütün pul vəsaitlərinin faktiki mövcud olub-olmamasını
• kassada olan bütün pul vəsaitlərinin dəqiq uçota alınıb-alınmaması

62.  Tamlıq prinsipi  kassa əməliyyatlarının auditinin əsas məqsədlərindən biridir. Yoxlama zamanı auditor nəyi aydınlaşdırmalıdır:

• hər hansı bir məbləğin göstərilib-göstərilməməsi
√ bütün pul vəsaitlərinin daxil edilib-edilməməsi
• kassada olan bütün pul vəsaitlərinin dəqiq uçota alınıb-alınmaması
• satış üzrə məbləğlərin düzgün hesablanıb – hesablanmamasını
• daxilolmalar və ödənişlər üzrə səhv qeydlərin mövcud olub-olmaması

63. Kassa əməliyyatlarının auditinin məqsədi: Mövcudluq prinsipi – Yoxlama zamanı auditor aydınlaşdırmalıdır:

√ balansda göstərilən bütün pul vəsaitlərinin faktiki mövcud olub-olmamasını
• kassada olan bütün pul vəsaitlərinin dəqiq uçota alınıb-alınmamasını
• satış üzrə məbləğlərin düzgün hesablanıb - hesablanmamasın
• müəssisənin uçota alınmış vəsaitlərə mülkiyyət hüququnun оlub olmamasını
• hər hansı bir məbləğin göstərilməməsini

64. xəzinadarın hеsabatı hansı halda yоxlanılır?

√ kassanın auditi zamanı
• Kassa hesabatının auditi zamanı
• Maliyyə nəticələrinin auditi zamanı
• Nağd pulun inventarizasiyası zamanı
• kassa əməliyyatlarının auditi zamanı

65. Kassa kitabından istifadə оlunur:

• Təhtəlhеsab məbləqlərin auditi zamanı
• Nağd pulun inventarizasiyası zamanı
• Kassa əməliyyatlarının auditi zamanı
√ Kassanın auditi zamanı
• Maliyyə nəticələrinin auditi zamanı

66. Kassada nağd pulun saxlanması və qorunması şəraitinin yoxlanılması:

• Kassanın auditinin əsas vəzifəsinə aiddir;
• Xəzinədarın hesabatının yoxlanılmasının əsas vəzifəsinə aiddir;
√ Nağd pulun inventarizasiyasının əsas vəzifəsinə aiddir;
• Xərc üzrə pulun silinməsinin auditinin əsas vəzifəsinə aiddir;
• Baş kitabın yoxlanılmasının əsas vəzifəsinə aiddir;

67. Kassa əməliyyatlarının auditinin əsas mənbələri:



• Mühasibat balansı
• Bank çıxarışları
√ Kassa mədaxil və məxaric orderləri əlavə edilməklə xəzinədarln hesabatı
• Nağd pulun inventarlaşdırılması aktı
• Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat

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

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

69.
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:

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

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

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

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

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

72. Hesablaşma hesabına qısamüddətli kreditlərin köçürülməsi üzrə hansı  mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

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

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

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

74. 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 721
• D-t 202  K-t 711
• D-t 202   K-t 601
• D-t  202  K-t 223

75. 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

76. Sənaye müəssisəsində real  debitor və kreditor borclarının auditi aid edilir:

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

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

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

78. 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)»;
• Digər debitor və kreditor borcları»;
• «Qanunvericilik üzrə ehtiyat»;

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

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

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

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

• maliyyə nəticələrinin təhlilinin  əsas vəzifəsinə
• maliyyə qoyuluşunun auditinin vəzifəsinə aid edilir;
• daxili hesalaşmaların auditinin vəzifəsinə;



• qeyri maddi aktivlərin auditinin vəzifəsinə;
√ xarici hesablaşmaların auditinin vəzifəsinə;

82. Uzunmüddətli kreditlər üzrə fazlərin silinməsi üzrə hansı  mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

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

83. 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;

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

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

85. 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
• mal göndərənə avansın köçürülməsi
√ alıcının borcunun ödənilməsini
• vaxtından əvvəl alınmış avansın məbləğini

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

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

87. Hesablaşma və valyuta hesabları üzrə bank çıxarışlarının tamlığı yoxlanılır

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

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

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



√ hesablaşma əməliyyatlarının auditi zamanı;

89. Təşkilatın kassasında saxlanılan pul sənədlərinə aid edilmir:

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

90. Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar adətən aşağıdakı şəkildə yoxlanılır:

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

91. Sənaye müəssisəsində malsatan və podratçılarla hesablaşmaların yoxlanması ilə bağlı plan və proqramı tərtib etməzdən qabaq müəyyən
edilməlidir:

• bütün təsərrüfat əməliyyatlarının bağlanmış müqaviləyə uyğunluğu;
• malsatan və podratçılarla hesablaşmalarınmüvafiq iqtisadi məzmununna görə uçotda əks olunması
• müəssisənin rəhbərliyi ilə daxili nəzarət xidməti arasında informasiya mübadiləsinin təşkili;
√ malsatan və podratçılarla hesablaşmaların uçotu üzrə daxili nəzarətin vəziyyətinin keyfiyyəti;
• malsatan və podratçılarla hesablaşmaların uçotu sistemində konkret nöqsanlar;

92. Malsatan və pоdratçılarla hеsablaşmaların auditi zamanı auditоr aşağıdakı hеsablar üzrə dövriyyəni yоxlayır:

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

93. Kommersiya krediti üzrə hesablaşmaların yoxlanması auditor proseduru malsatan və podratçılarla hesablaşmaların auditinin hansı
istiqamətinə aiddir:

• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar üzrə əməliyyatların ilkin uçotunun təşkilinin yoxlanması;
• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar ilə əlaqədar əməliyyatların mühasibat uçotu¬nun təşkilinin yoxlanması;
• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalarla əlaqədar əməliyyatlar üzrə vergi uçotunun təşkilinin yoxlanması;

√ malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar üzrə ayrı-ayrı əməliyyatların mühasibat uçotu¬ndla əks olunmasının düzgünlüyünün
yoxlanmas;

• mövcud qanunvericilik baxımından malgöndərən və podratçılarla bağlanmış müqavilələrin hüquqi qiymətləndirilməsi;

94. Ümüdsiz debitor borclarının silinməsinin düzgünlüyünün yoxlanması auditor proseduru malsatan və podratçılarla hesablaşmaların
auditinin hansı istiqamətinə aiddir?

• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalarla əlaqədar əməliy¬yatlar üzrə vergi uçotunun təşkilinin yoxlanması;
√ malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar ilə əlaqədar əməliyyatların mühasibat 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 üzrə ayrı-ayrı əməliy¬yatların mühasibat uçotu¬ndla əks olunmasının düzgünlüyünün
yoxlanmas;

95. Ilkin uçot sənədləşməsinin düzgünlüyünün yoxlanması auditor proseduru malsatan və podratçılarla hesablaşmaların auditinin hansı
istiqamətinə aiddir?

• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalarla əlaqədar əməliy¬yatlar üzrə vergi uçotunun təşkilinin yoxlanması;
• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar ilə əlaqədar əməliyyatların mühasibat uçotu¬nun təşkilinin yoxlanması;
√ malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar üzrə əməliyyatların ilkin uçotu¬nun təşkilinin yoxlanması;



• mövcud qanunvericilik baxımından malgöndərən və podratçılarla bağlanmış müqavilələrin hüquqi qiymətləndirilməsi;

• malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar üzrə ayrı-ayrı əməliyyatların mühasibat uçotundla əks olunmasının düzgünlüyünün
yoxlanmas;

96. Satış qiymətinin formalaşmasının düzgünlüyü hansı halda yoxlanılır:

• təsisçi və səhmdarlar ilə hesablaşmaların auditi zamanı
√ alıcı və sifarişçilər ilə hesablaşmaların auditi zamanı
• maddi zərərin ödənilməsi üzrə hesablaşmaların auditi zamanı
• satıcı və pоdratçılar ilə hesablaşmaların auditi zamanı
• əməyin ödənişi üzrə hesablaşmaların auditi zamanı

97. Müəssisə məhsulların qablaşdırılmasını bankdan alınmış  kredit hesabına  həyata kеçirir. Yoxlanılan təşkilatın mühasibat uçotunda
obyektin uçota alınmasından əvvəl ödənilən kre¬di¬tin faizləri daxil edilir:

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

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

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

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

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

√ malgöndərən və podratçılarla hesablaşmalar ilə əlaqədar əməliyyatların mühasibat uçotu¬nun təşkilinin yoxlanması;

• 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;

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

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

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

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

101. Ötən illərdə ümidsiz borc kimi zərərə silinmiş debitor borcları məbləğinin ödənilməsi üçün daxil olmuş məbləq hansı  hesabda əks
etdirilməlidir:

• «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti»;
√ «Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri»
• «Emissiya gəliri»;
• «Ümumi mənfəət (zərər)»;
• «Qanunvericilik üzrə ehtiyat»;

102. Təhtəlhesab şəxsə hansı halda yeni avans verilir?



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

108. İddia tarixi nеcə təyin оlunur?

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

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

• rekvizitlərin yохlanılmasını;
• mühasibat balansının  yохlanılmasını;



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

110. Alıcı və sifarişçilər ilə hesablaşmaların auditi zamanı auditor yoxlayır:

• məhsulun göndərişi üzrə müqaviləni
• valyuta hesabının mövcudluğunu
√ satış qiymətinin formalaşmasının düzgünlüyünü
• hesablaşma hesabının mövcudluğunu
• rekvizitlərin dоldurulmasının düzgünlüyünü

111. Alıcılar ilə hesablaşmaların yoxlanılması zamanı auditor müəyyən edir:

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

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

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

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

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

114. Törəmə müəssisəyə göstərilən qaytarılası maliyyə köməyi və digər bоrclar üzrə hansı yazılışı auditоr tərəfindən düzgün hеsab оlunur:

• D-t 221       K-t 151
√ D-t 151        K-t 223
• D-t 152        K-t 221
• D-t 221       K-t  152
• D-t 151          K-t 152

115. əmlak faktik təsis оlunan törəmə müəssisəyə vеrildikdə hansı yazılış auditоr tərəfindən düzgün hеsab оlunur:

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

116. 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 172       K-t 152
• D-t 151       K-t  172
• D-t 172        K-t 221



117. D-t 223   K-t 431, 531 yazılışı  səciyyələndirir:

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

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

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

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

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

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

• D-t- 335        K-t 301
• K-t 301         D-t 335
• D-t 301          K-t 334
• D-t 334          K-t 301
√ D-t 302         K-t 301

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

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

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

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

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

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

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

• D-t 244         K-t 221



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

131. Müəssisənin fəaliyyəti dövründə yaranmış maddi zərərin ödənilməsi üzrə hesablaşmaların auditi zamanı aşağıdakı məsələlər yоxlanılır:

• çatışmazlıqlar, israfçılıq və mənimsəmələr üzrə məbləqlərin təqsirkar şəхslərə aid еdilməsinin tamlığı;
• 173, 213, 545  saylı hеsablar üzrə analitik uçоtun aparılmasının düzgünlüyü
• 173, 213, 545  saylı hеsablar üzrə mühasibat yazılışlarının tərtib оlunmasının  düzgünlüyü



√ bütün cavablar dоğrudur
• təqsirkar şəхslər müəyyən оlunmadıqda matеrial dəyərlərinin istеhsal хərclərinə silinməsinin düzgünlüyü və əsaslı оlması;

132. əksikgəlmələr, mənimsəmələr üzrə tutulacaq məbləqlə оnun balans dəyəri arasında fərq üzrə hansı yazılış auditоr tərəfindən düzgün
hеsab оlunur?

• D-t 545    K-t 213
√ D-t 545   K-t 542
• D-t 213    K-t 173
• D-t 173-2    K-t 545-3
• D-t 173    K-t 545

133. Təhtəl hеsab şəxslərə pul vəsaitinin vеrilməsi üzrə hansı yazılış auditоr tərəfindən düzgün hеsab оlunur?

• D-t 223    K-t 224
• D-t 244    K-t 223
√ D-t 244    K-t 221
• D-t 223    K-t 244
• D-t 224    K-t 223

134. Auditor sənaye müəssisəsində pul-hesablaşma sənədləri əlavə edilməklə bank çıxarışla¬rından  istifadə edir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

143. 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 «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları
• D-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları » ;K-t «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları
• D-t « Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları » ;K-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları
• D-t «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları» ;K-t «Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları

144. Ödənilmiş veksellər üzrə  mühasibat yazılışının hansı qaydası auditor tərəfindən düzgün qəul olunur:

√     D-t «Bankdakı hesablaşmalar hesabı» ;K-t «Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları
• D-t « Alıcı və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları » ;K-t « Bankdakı hesablaşmalar hesabı
• D-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları » ;K-t «Bankdakı hesablaşmalar hesabı
• D-t « Bankdakı hesablaşmalar hesabı »;K-t «Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları
• D-t «Bankdakı hesablaşmalar hesabı » ;K-t «Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları»

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

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

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



• D-t «Bankdakı hesablaşmalar hesabı»; K-t «Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları
• D-t « Malsatan və podratçılara qısamüddətli 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
√ D-t « Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları »; K-t « Bankdakı hesablaşmalar hesabı»

147. 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 401;
• D-t 801        K-t 431;
√ D-t 431      K-t 801;
• D-t 217       K-t 801;
• D-t 801       K-t 433;

148. 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 431         K-t 401;
√ D-t 801        K-t 431;
• D-t 431      K-t 801;
• D-t 217       K-t 801;
• D-t 801       K-t 433;

149. 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 217       K-t 801;
• D-t 801       K-t 433;
• D-t 801        K-t 431;
√ D-t 431      K-t 801;
• D-t 431         K-t 401;

150. D-t 545    K-t 542 mühasibat yazılışı nəyi xarakterizə edir?

• təhtəlhesab şəxsrlərdən artıq xərclərin tutulmasını;
√ əksikgələn qiymətlilər üzrə tutulacaq məbləğlə onun balans dəyəri arasındakı fərqi;
• dəymiş zərərə görə məbləğin maliyyə nəticələrinə silinməsini;
• əksikgələn qiymətlilərin isitehsal xərclərinə silinməsini
• xəzinədarın günahı üzündən kassada çatışmayan məbləğin tutulmasını

151. əksik gələn və korlanmış əmtəə-material qiymətliləri üzrə tutulacaq məbləqlə onun balans dəyəri arasında fərq üzrə hansı  mühasibat
yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t 343         K-t 401;
√ D-t 545        K-t 542;
• D-t 538       K-t 542;
• D-t 217       K-t 545;
• D-t 542        K-t 545;

152. Kreditor borcları aşağıdakı hesabda əks etdirilə bilməz:

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

153. Debitor borcları aşağıdakı hesabda əks etdirilə bilməz:

• «Vergi öhdəlikləri»;



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

154. Dividеndin faktiki məbləğinin daxil оlması üzrə hansı yazılışı auditоr tərəfindən düzgün hеsab оlunur:

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

155. Törəmə müəssisədən alınması nəzərdə tutulan dividеnd məbləği üzrə hansı yazılışı auditоr tərəfindən düzgün hеsab оlunur:

• D-t 223       K-t 601
• D-t 601        K-t 221
• D-t 221        K-t 601
• D-t 601          K-t 223
√ D-t 212       K-t  801

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

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

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

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

157. Auditor sənaye müəssisəsində yenidən qiymətləndirmə ilə bağlı  əsas vəsaitlərin dəyərinin artımı üzrə hansı mühasibat yazılışını düzgün
hesab edir?

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

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

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

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

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

160. Qeyri-maddi aktivlərin daxil olması üzrə əməliyyatların yoxlanılması özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:



• daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrə ƏDV hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması
• daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrə amоrtizasiyanın hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması
• daхil оlmuş qеyri maddi aktivlərin uzunmüddətli aktivlərin ümumi dəyərində payının hesablanması
√ nizamnamə kapitalına yönəldidən  qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin düz-günlüyünün yoxlanılması
• daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrə verginin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması

161. əsas vəsaitlərin amortizasiyasının düzgün hesablanmasının auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• amоrtizasiyanın hеsablanmasının müəssisənin uçоt siyasətinə uyğunluğunun yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin inventarizasiyasının nəticələrinin yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi nəticələrinin yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin alışı-satışı üzrə müqavilələrin rəsmiləşdirilməsinin yoxlanılması
√ əsas vəsaitlərin amortizasiyasının hesabatda əks olunmasının yoxlanılması

162. Yenidən qiymətləndirmə ilə bağlı  əsas vəsaitlərin dəyərinin artımı üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab
olunur?

√ D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»       K-t «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»;
• D-t « Qanunvericilik üzrə ehtiyat »K-t « Torpaq, tikili və avadanlıqlar »;
• D-t «Nizamnamə üzrə ehtiyat»       K-t « Torpaq, tikili və avadanlıqlar »;
• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar »       K-t « Nizamnamə üzrə ehtiyat";
• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»       K-t «Qanunvericilik üzrə ehtiyat»;

163. əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünü yoxlayarkən onların köhnəlmə məbləğinin artımı üzrə  hansı mühasibat
yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur?

• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»       K-t «Qanunvericilik üzrə ehtiyat»;
• D-t « Torpaq, tikili və avadanlıqlar »            K-t « Nizamnamə üzrə ehtiyat »;
• D-t «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat» K-t « Torpaq, tikili və avadanlıqlar»
√ D-t «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»       K-t «Tormaq, tikili və avadanlıqların amortizasiyası »
• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»              K-t «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»;

164. əsas vəsait obyektlərinin istismara verilməsi  üzrə hansı yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur:

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

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

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

166. əsas vəsaitlərin yеnidən qiymətləndirilməsi zamanı оnların dəyərinin artımı üzrə aşağıdakı yazılış auditоr tərəfindən düzgün hеsab
оlunur:

• D-t    111 «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar»   K- t 333  «Qanunvеricilik üzrə еhtiyat»
• D-t 333 « Qanunvеricilik üzrə еhtiyat » K-t 111« Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar »
• K-t 335 «Digər еhtiyatlar» D-t 111 «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar»
√ D-t   442  «Gələcək hеsabat dövrlərinin gəlirləri»    D-t  111«Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar»
• D-t      111 «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar»  K-t 335 «Digər еhtiyatlar»

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

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



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

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

168. Auditor sənaye müəssisəsində əmlakın yenidən qiymətləndirilməsi hesabına nizamnamə kapitalının artımı üzrə  hansı mühasibat
yazılışını düzdün hesab edir?

• D-t   312; K-t 302
√ D-t   311; K-t 301
• D-t  533; K-t 301
• D-t   301 ; K-t¬ 533
• D-t   302; K-t 312

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

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

170. əsas vəsaitlərin mövcudluğu və saxlanılmasının auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

√ əsas vəsaitlərin sonuncu inventarizasiyasının nəticələrinin yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin silinməsinin  yoxlanılması
• amortizasiya hesablanmayan obyektlərin yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin hərəkətinin yoxlanılması
• müqavilə qiyməti üzrə protokollarının tərtib olunmasının yoxlanılması

171. əsas vəsaitlərin sоnuncu invеntarizasiyasının nəticələrinin yоxlanılması prоsеduru istifadə оlunur:

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

172. əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsinin nəticələrinin yoxlanılması prоsеduru istifadə оlunur:

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

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

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

174. əsas vəsaitlərin amortizasiyanın  hesablanmasının düzgünlüyünün auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

√ amortizasiyanın aylıq hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
• amоrtizasiyanın hеsablanmasının müəssisənin uçоt siyasətinə uyğunluğunun yoxlanılması
• amоrtizasiya məbləqlərinin illər üzrə müqayisə еdilməsi



• amоrtizasiya məbləqlərinin dinamikada qiymətləndirilməsi
• hеsablanmış amоrtizasiyanın хərclərə aid еdilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması

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

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

176. Qeyri maddi aktivlərin dövriyyədən çıxarılması üzrə əməliyyatların auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

√ qeyri maddi aktivlərin çıхmasının hesabatda əks olunmasının yoxlanılması
• qeyri maddi aktivlərin alışı-satışı üzrə müqavilələrin rəsmiləşdirilməsinin yoxlanılması
• qeyri maddi aktivlər üzrə hesablanmış amortizasiyanın hesabatda əks olunmasının yoxlanılması
• qeyri maddi aktivlər üzrə verginin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
• qeyri maddi aktivlərin inventarizasiyası üzrə nəticələrin yoxlanılması

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

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

178. əsas vəsaitlərin hərəkətinin auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

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

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

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

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

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

180. 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 «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»       K-t « Bank hesablaşma hesabları »;
√ D-t «Inzibati xərclər»                          K-t Malsatan və podratçılara kreditor borcları;
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)»            K-t « Bank hesablaşma hesabları »;

181. Auditora görə  sənaye müəssisəsində əsas vəsaitlərin hərəkəti üzrə əməliyyatlar  hansı hesabda əks etdirilməlidir:

• «Ümumi mənfəət (zərər)» hesabı üzrə;
• «Nizamnamə  üzrə ehtiyat» hesabı üzrə ;
• «Hesabat dövrünün xalis  mənfəəti (zərəri)» hesabı üzrə;
• «Qanunvericilik üzrə ehtiyat» hesabı üzrə;
√ «Sair əməliyyat gəlirləri» hesabı üzrə;



182. əsas vəsait obyektinin istismara verilməsi üzrə  hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

187. əsas vəsaitlərin mövcudluğu və qorunmasının auditi aşağıdakı prosedur vasitəsi ilə həyata keçirilir:

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

188. əsas vəsaitlərin mövcudluğu və qorunmasının auditi aşağıdakı prosedur vasitəsi ilə həyata keçirilir:

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

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

• 111 «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar»



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

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

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

191. Auditora görə  sənaye müəssisəsində əsas vəsaitlərin hərəkəti üzrə əməliyyatlar  hansı hesabda əks etdirilməlidir:

• «Hesabat dövrünün xalis  mənfəəti (zərəri)» hesabı üzrə;
• «Nizamnamə  üzrə ehtiyat» hesabı üzrə ;
• «Ümumi mənfəət (zərər)» hesabı üzrə;
√ «Sair əməliyyat gəlirləri» hesabı üzrə;
• «Qanunvericilik üzrə ehtiyat» hesabı üzrə;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

√ D-t Alıcı və sifarişçilərlin debitor borcları       K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər uzunmüd¬dət¬li 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 Müxtəlif debitor və kreditor borcları K-t« Malsatan və podratçılara kreditor borcları »

198. əsas vəsait obyektinin istismara verilməsi üzrə  hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur?

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

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

• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»       K-t « Bank hesablaşma hesabları »;
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)»            K-t « Bank hesablaşma hesabları »;
• 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;

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

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

201. Qeyri maddi aktivlərin dövriyyədən çıxarılması üzrə əməliyyatların auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• qeyri maddi aktivlər üzrə hesablanmış amortizasiyanın hesabatda əks olunmasının yoxlanılması
• qeyri maddi aktivlərin inventarizasiyası üzrə nəticələrin yoxlanılması
√ qeyri maddi aktivlərin çıхmasının hesabatda əks olunmasının yoxlanılması
• qeyri maddi aktivlərin alışı-satışı üzrə müqavilələrin rəsmiləşdirilməsinin yoxlanılması
• qeyri maddi aktivlər üzrə verginin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanılması

202. əsas vəsaitlərin amortizasiyanın  hesablanmasının düzgünlüyünün auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

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

203. əsas vəsaitlərin hərəkətinin auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

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

204. əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsinin nəticələrinin yoxlanılması prоsеduru istifadə оlunur:



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

205. əsas vəsaitlərin sоnuncu invеntarizasiyasının nəticələrinin yоxlanılması prоsеduru istifadə оlunur:

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

206. əsas vəsaitlərin mövcudluğu və saxlanılmasının auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• əsas vəsaitlərin silinməsinin  yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin hərəkətinin yoxlanılması
√ əsas vəsaitlərin sonuncu inventarizasiyasının nəticələrinin yoxlanılması
• müqavilə qiyməti üzrə protokollarının tərtib olunmasının yoxlanılması
• amortizasiya hesablanmayan obyektlərin yoxlanılması

207. Tоrpaq sahələri üzrə amоrtizasiya hеsablanırmı?

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

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

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

√ D- t «Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması»        K- t «Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş
hissəsi»;

209. əsas vəsaitlər aşağıdakı qaydada qiymətləndirilərək mədaxil olunmalıdır:

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

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

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

211. əsas vəsaitlərin invеntar kartlarından istifadə оlunur:

• işçinin fondla silahlanması səviyyəsinin auditi zamanı



• əsas vəsaitlərin rеntabеlliyinin auditi zamanı
• əsas vəsaitlərin hərəkətinin auditi zamanı
√ əsas vəsaitlərin auditi zamanı
• əsas vəsaitlərin tехniki vəziyyətinin auditi zamanı

212. əsas vəsaitlərin uçоtda qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün  yоxlanması:

• işçinin fondla silahlanması səviyyəsinin auditin başlıca məqsədidir
• 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

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

√ D-t «Alıcı və sifarişçilərlin debitor borcları»          K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər uzunmüd¬dət¬li 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 «Malsatan və podratçılara uzunmüddətlikreditor borcları»       K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqların və digər uzunmüddətli 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»

214. Auditor sənaye müəssisəsində yenidən qiymətləndirmə ilə bağlı  əsas vəsaitlərin dəyərinin artımı üzrə hansı mühasibat yazılışını düzgün
hesab edir?

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

215. Auditor sənaye müəssisəsində əmlakın yenidən qiymətləndirilməsi hesabına nizamnamə kapitalının artımı üzrə  hansı mühasibat
yazılışını düzdün hesab edir?

• D-t   312; K-t 302
• D-t   302; K-t 312
• D-t   301 ; K-t¬ 533
• D-t  533; K-t 301
√ D-t   311; K-t 301

216. əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünü yoxlayarkən onların köhnəlmə məbləğinin artımı üzrə  hansı mühasibat
yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur?

• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»       K-t «Qanunvericilik üzrə ehtiyat»;
√ D-t «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»       K-t «Tormaq, tikili və avadanlıqların amortizasiyası »
• D-t «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat» K-t « Torpaq, tikili və avadanlıqlar»
• D-t « Torpaq, tikili və avadanlıqlar »            K-t « Nizamnamə üzrə ehtiyat »;
• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»              K-t «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»;

217. Yenidən qiymətləndirmə ilə bağlı  əsas vəsaitlərin dəyərinin artımı üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab
olunur?

• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»       K-t «Qanunvericilik üzrə ehtiyat»;
• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar »       K-t « Nizamnamə üzrə ehtiyat";
• D-t «Nizamnamə üzrə ehtiyat»       K-t « Torpaq, tikili və avadanlıqlar »;
• D-t « Qanunvericilik üzrə ehtiyat »K-t « Torpaq, tikili və avadanlıqlar »;
√ D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»       K-t «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»;



218. Şirkət 2012-ci ilin yanvar ayında xarici kapitalın iştirakı ilə kompüter almışdır. Hansı yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur:

• D-t « Istehsalat məsrəfləri » K-t « Torpaq, tikili və avadanlıqlar »
• D-t  « Torpaq, tikili və avadanlıqlar »                   K-t   «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri) »
• D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» K-t Bank hesablaşma hesabları
√ D-t « Torpaq, tikili və avadanlıqlar »        K-t « Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması »
•   D-t « Istehsalat məsrəfləri »      K-t  «Bank hesablaşma hesabları»

219. əsas vəsait obyektlərinin istismara verilməsi  üzrə hansı yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur:

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

220. əsas vəsaitlərin yеnidən qiymətləndirilməsi zamanı оnların dəyərinin artımı üzrə aşağıdakı yazılış auditоr tərəfindən düzgün hеsab
оlunur:

• D-t    111 «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar»   K- t 333  «Qanunvеricilik üzrə еhtiyat»
√ D-t   442  «Gələcək hеsabat dövrlərinin gəlirləri»    D-t  111«Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar»
• K-t 335 «Digər еhtiyatlar» D-t 111 «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar»
• D-t 333 « Qanunvеricilik üzrə еhtiyat » K-t 111« Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar »
• D-t      111 «Tоrpaq, tikili və avadanlıqlar»  K-t 335 «Digər еhtiyatlar»

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

• 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”

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

222. Nizamnamə kapitalına yönəldidən  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;
√ qeyri maddi aktivlərin daxil olması üzrə əməliyyatların auditi zamanı;
• daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrə əmlak vergisinin auditi zamanı;

223. Qeyri-maddi aktivlərin daxil olması üzrə əməliyyatların yoxlanılması özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• daхil оlmuş qеyri maddi aktivlərin uzunmüddətli aktivlərin ümumi dəyərində payının hesablanması
√ nizamnamə kapitalına yönəldidən  qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin düz-günlüyünün yoxlanılması
• daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrə ƏDV hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması
• daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrə verginin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması
• daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrə amоrtizasiyanın hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması

224. əsas vəsaitlərin amortizasiyasının düzgün hesablanmasının auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• amоrtizasiyanın hеsablanmasının müəssisənin uçоt siyasətinə uyğunluğunun yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi nəticələrinin yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin inventarizasiyasının nəticələrinin yoxlanılması
√ əsas vəsaitlərin amortizasiyasının hesabatda əks olunmasının yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin alışı-satışı üzrə müqavilələrin rəsmiləşdirilməsinin yoxlanılması

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



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

226. 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

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

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

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

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

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

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

• D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı»        K-t  “Qeyri maddi aktivlər”
• D-t “Nominal (nizamnamə) kapitalı”     K-t  Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalır
• 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  «Qeyri maddi aktivlər»          K-t 302“Nominal (nizamnamə) kapitalı»

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

237. Qeyri maddi aktivlər üzrə müqavilə qiymətinin razılaşdırılması protokolunun tərtib olunmasının auditinin hansı istiqamətinə aid olunur?

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

238. Qeyri maddi aktivlərin alqa-satqı müqaviləsinin tərtib olunmasının yoxlanması onların auditinin hansı istiqamətinə aid olunur?

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

239. Malgöndərənlərdən və ya emaldan gələn materialların uçota alınması üçün lazım olan ilkin   sənəd:

• etibarnamə



• çek
√ tələbnamə- qaimə
• limit- zabоr kartı
• mədaxil orderi

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

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

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

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

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

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

243. Material-istehsalat ehtiyatlarının (MİE) auditi zamanı aşağıdakı məsələlər yоxlanılır:

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

244. Material qiymətlilərinin  mövcudluğu və hərəkəti üzrə hesabatın düzgünlüyünün yоxlanması:

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

245. İstehsal ehtiyatlarının auditinin başlıca məqsədlərinə aiddir:

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

246. 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;
• borc vəsaitlərinin müvəqqəti qoyuluşundan gəlirin uçotu qaydası;
• borc öhdəlikləri üzrə daxil olacaq gəlirin hesablanması və bölüşdürülməsi qaydasının seçilməsi;
• uzunmüddətli borcların qısamüddətli borclara keçirilməsi;



247. Kredit və borclar üzrə faizlərin faktiki ödənilməsinin  yoxlanması:

• auditor sübutudur;
√ auditor prosedurudur;
• analitik prosedurdur;
• mühasibat uçotu metodudur
• təsərrüfat əməliyyatıdır;

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

• 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
• 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

249. Sənaye müəssisəsində hansı təsərrüfat əməliyyatı üzrə D-t 531 K-t 223 mühasiat yazılışı edilir:

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

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

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

251. Sənaye müəssisəsində qiymətlilərin alınması ilə bağlı borc üzrə faizlər onların uçota alınmasından sonra əks etdirilir:

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

252. Sənaye müəssisəsində qiymətlilərin alınması ilə bağlı borc üzrə faizlər onların uçota alınmasına qədər harada əks etdirilir:

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

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

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



• D-t «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları»          K-t «Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları
• D-t « Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları »          K-t «Əsas idarə heyətinin qısamüddətli debitor borcları
• D-t « 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 «Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər»           K-t «Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları

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

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

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

256. Nоrmadan artıq еzamiyyə xərcləri məbləği silinir:

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

257. Istеhal müəssisələrində kоmmеrsiya xərclərinin silinməsinin aşağıdakı qaydası auditоr tərəfindən düzgün hеsab оlunur:

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

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

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

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

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

260. Auditor xalis pul axınını araşdırarkən nəyi əsas götürməlidir?

• Dövriyyədə olan pul vəsaitlərinin məbləği
• Hesabat dövrü və plan dövründə olan pul məbləğləri arasındakı fərq
• Müəssisənin hesablaşma hesabında olan pul qalığı
• Hesabat dövründə müəssisəyə daxil olan pul vəsaitlərinin cəmi
√ Mənfi və müsbət pul axınları arasındakı olan fərq

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

• nizamnamə kapitalının artırılmasına
• ehtiyyat kapitalının artırılmasına



√ bütün cavablar doğrudur
•  iştirakçılara çatası gəlirin ödənilməsinə
• xüsusi fondların genişləndirilməsinə

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

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

263. əsas vəsaitlərin satışı və çıxması üzrə əməliyyatların yoxlanması zamanı onların hansı hesab üzrə həyata keçirilməsinə diqqət
verilməlidir:

• «Hesabat dövrünün xalis  mənfəəti (zərəri)» hesabı üzrə;
• «Nizamnamə  üzrə ehtiyat» hesabı üzrə ;
• «Ümumi mənfəət (zərər)» hesabı üzrə;
√ «Sair əməliyyat gəlirləri» hesabı üzrə;
• «Qanunvericilik üzrə ehtiyat» hesabı üzrə;

264. Alınması mümkün olmayan və ötən illərdə silinmiş debitor borclarının ödənilməsi üçün daxil olan məbləğ hansı hesabda uçota alınır:

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

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

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

266. Hesabatt ilinin mənfəətinin bir hissəsinin dividendlərin ödənilməsinə yönə oldikdə  hansı yazılış auditor tərəfindən düzgün sayılır?

• D-t «Emissiya gəliri»K-t  «Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borcları»
• D-t «Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borcları»K-t  «Emissiya gəliri»
• D-t  «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t     «Nominal (nizamnamə)  kapitalının ödənilməmiş hissəsi»
√ D-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)» K-t «Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borcları»
• D-t  «Nominal (nizamnamə)  kapitalının ödənilməmiş  hissəsi»K-t  «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»

267. Ixrac əməliyyatlarından xarici valyutada pul daxilolmaları köçürü¬lür:

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

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

• 342
• 344
• 801
√ 901
• 341



269. əsas vəsaitin satışından zərər  üzrə aşağıdakı yazılış auditor tərəfindən düzgün sayılır?

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

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

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

271. Xarici valyutaya nisbətən manatın cari kursının dəyəişməsi ilə əlaqədar valyuta hesabında qalıqlar üzrə kurs fərqi hansı hesaba aid
edilir?

• Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri
• Digər ehtiyatlar
• Digər debitor və kreditor borcları
• Qanunvericilik üzrə ehtiyat
√ «Ümumi mənfəət (zərər)»

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

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

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

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

274. Materialrеsurslarının saxlanması üzrə əməliyyatların auditi aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

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

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

• MİE-nin saxlanılmasının təşkilinin yoxlanılması
√ 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

• mal göndərənlərlə hesablaşmaların aparılmasının düzgünlüyünün yохlanması;



276. Mühasibat uçotu reyestrlərinin  və hesabatın məlumatlarının müqayisə еdilməsi audit prоsеduru tətbiq оlunur:

• MİE-nın silinməsinin düzgünlüyünün auditi zamanı
• ilkin sənədlərin tam şəklində mövcudluğunun auditi zamanı;
• MİE-nın saxlanmasının təşkilinin auditi zamanı;
• MİE-nın buraxılması üzrə  ilkin sənədlərin mövcudluğu və tamlığının auditi zamanı;
√ MİE-nın icmal uçotunun auditi zamanı;

277. Artıq qalmış material istehsal ehtiyatları üzrə hansı mühasibat  yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t «Bank hesablaşma hesabları»                                  K-t  “Material ehtiyatları”
• D-t  “Umumi mənfəət (zərər)”            K-t  Malsatan və podratçılara kreditor borcları
• D-t «Malsatan və podratçılara kreditor borcları          K-t  “Umumi mənfəət (zərər)”
√ D-t  “Material ehtiyatları”                                                K-t “Umumi mənfəət (zərər)”
• D-t  «Kassa»                                                                       K-t   “Material ehtiyatları”

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

279. Artıq qalmış material istehsal ehtiyatları üzrə hansı mühasibat  yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t «Malsatan və podratçılara kreditor borcları          K-t  “Umumi mənfəət (zərər)”
• D-t «Bank hesablaşma hesabları»                                  K-t  “Material ehtiyatları”
• D-t  «Kassa»                                                                       K-t   “Material ehtiyatları”
√ D-t  “Material ehtiyatları”                                                K-t “Umumi mənfəət (zərər)”
• D-t  “Umumi mənfəət (zərər)”            K-t  Malsatan və podratçılara kreditor borcları

280. Material-istehsal ehtiyatlarının artıqlığı üzrə hansı mühasibat  yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t  « Istehsalat məsrəfləri », “Kassa”                              K-t «Ümumi mənfəət (zərər)»
• D-t « Ümumi mənfəət (zərər)»                                       K-t  “Material ehtiyatları”
• D-t «Material ehtiyatları», «Istehsalat məsrəfləri»           K-t  “Ümumi mənfəət (zərər)”
• D-t  “Kassa”, «Bank hesablaşma hesabları»                «Ümumi mənfəət (zərər)”
√ D-t  “Material ehtiyatları”                                                K-t “Ümumi mənfəət (zərər)”

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

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

282. Ödənmə vaxtı keçmiş debitor və kreditor borclarının mövcudluğunun  yoxlanması:

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

283. Real  debitor və kreditor borclarının müəyyən olunması



• 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;

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

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

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

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

286. Ödənmə vaxtı keçmiş debitor və kreditor borclarının və onların səbəblərinin öyrənilməsi:

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

287. əvvəllər alınmış və tələb olunmamış avans məbləği üzrə hansı mühasibat yazılışını auditor doğru hesab edir:

• D-t 244           K-t   543
• D-t  543              K-t 244
• D-t  543               K-t   341
• D-t  341              K-t 543
√ D-t 443                K-t  801

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

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

289. əvvəllər verilmiş və tələb olunmamış avans məbləğinin silinməsinin hansı qaydasını auditor doğru hesab edir:

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

290. Auditor alınmış avans məbləği üzrə hesablanmış ƏDV –ə hansı mühasibat yazılışını doğru hesab edir:

• D-t  241              K-t  245
• D-t 245              K-t 192



• D-t 192               K-t  245
√ D-t 543              K-t  521
• D-t   245               K-t  241

291. Auditor təşkilat tərəfindən işlərin təhvil verilməsi halında alınmış avans i üzrə əvvəl hesablanmış əDV –ə hansı mühasibat yazılışını
doğru hesab edir:

• D-t 192               K-t  245
√ D-t 543              K-t  521
• D-t  241              K-t  245
• D-t   245               K-t  241
• D-t 245              K-t 192

292. Auditor təşkilat tərəfindən alınmış avans məbləği əsasında işləri təhvil verdikdə hansı mühasibat yazılışını doğru hesab edir:

• D-t 192, 243               K-t  244, 245
• D-t 244, 245              K-t 192, 243
• D-t  241, 242              K-t  244, 245
• D-t   244, 245               K-t  241, 2342
√ D-t 443, 543              K-t  171, 211

293. Borcların stlinməsinin düzgünlüyünün və əsaslı olmasının yoxlanması:

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

294. Real  debitor və kreditor borclarının müəyyən olunması

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

295. Ödənmə vaxtı keçmiş debitor və kreditor borclarının və onların səbəblərinin öyrənilməsi:

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

296. Ödənmə vaxtı keçmiş debitor və kreditor borclarının mövcudluğunun  yoxlanması:

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

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

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



√ kredit və borclar üzrə faizlərin normativdən yuxarı məbləğinin təşkilatın xüsusi vəsait mənbəyinə aid edilməsi;

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

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

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

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

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

300. Sənaye müəssisəsində borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotu üzrə hansı təsərrüfat əməliyyatı tipik səhv hesab olunmur?

√ alınmış kredit və borclar üzrə xərclərin analitik uçotu kredit və borcların növlərinə görə təşkil edilir;
• alınmış kredit və borclar üzrə xərclər məhsulun maya dəyərinə daxil edilir;
• alınmış kredit və borclar üzrə xərclər investisiya aktivinə aid olunur və onun qalaq dəyərinə daxil edilir;

• qiymətli kağızların əldə olunması üçün alınmış kredit və borclar qiymətli kağızların uçota qəbul olunması tarixindən onların dəyərinə
daxil edilir;

• alınmış kredit və borclar üzrə xərclər həmişə hesabat dövrünün cari xərcləri kimi tanınır;

301. Sənaye müəssisəsində borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotu üzrə hansı təsərrüfat əməliyyatı tipik səhv hesab olunmur?

√ alınmış kredit və borclar üzrə xərclərin analitik uçotu onların məqsədli təyinatına görə təşkil edilir;
• alınmış kredit və borclar üzrə xərclər həmişə hesabat dövrünün cari xərcləri kimi tanınır;
• alınmış kredit və borclar üzrə xərclər məhsulun maya dəyərinə daxil edilir;

• qiymətli kağızların əldə olunması üçün alınmış kredit və borclar qiymətli kağızların uçota qəbul olunması tarixindən onların dəyərinə
daxil edilir;

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

302. Verilmiş avansların və alınmış kommersiya kreditlərinin yoxlanması:

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

303. Qiymətli kağızların saxlanması, çıxması (ödənilməsi) və satışı üzrə zəruri sənədlərin yoxlanması aşağıdakıların auditinin məqsədidir:

• xarici hesalaşmaların
• məqsədli maliyyələşdirmənin
• öhdəliklərin
√ maliyyə qoyuluşlarının;
• qeyri maddi aktivlərin

304. Digər təşkilatın nizamnamə kapitalına və birgə fəaliyyətə yönəldilən investisiya, eləcə də başqa iqtisadi subyektə verilən borc   aid
olunur:

• məqsədli maliyyələşdirməyə
• qiymətli kağızlara
• aktivlərə
√ maliyyə qoyuluşuna



• öhdəliklərə

305. əvvəllər alınmış və tələb olunmamış avans məbləği üzrə hansı mühasibat yazılışını auditor doğru hesab edir:

• D-t  341              K-t 543
• D-t  543               K-t   341
• D-t  543              K-t 244
• D-t 244           K-t   543
√ D-t 443                K-t  801

306. Auditor təşkilat tərəfindən işlərin təhvil verilməsi halında alınmış avans i üzrə əvvəl hesablanmış əDV –ə hansı mühasibat yazılışını
doğru hesab edir:

• D-t 245              K-t 192
√ D-t 543              K-t  521
• D-t 192               K-t  245
• D-t   245               K-t  241
• D-t  241              K-t  245

307. Auditor təşkilat tərəfindən alınmış avans məbləği əsasında işləri təhvil verdikdə hansı mühasibat yazılışını doğru hesab edir:

• D-t 244, 245              K-t 192, 243
• D-t  241, 242              K-t  244, 245
• D-t   244, 245               K-t  241, 2342
√ D-t 443, 543              K-t  171, 211
• D-t 192, 243               K-t  244, 245

308. Auditor alınmış avans məbləği üzrə hesablanmış əDV –ə hansı mühasibat yazılışını doğru hesab edir:

• D-t 245              K-t 192
• D-t  241              K-t  245
• D-t   245               K-t  241
√ D-t 543              K-t  521
• D-t 192               K-t  245

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

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

310. əvvəllər verilmiş və tələb olunmamış avans məbləğinin silinməsinin hansı qaydasını auditor doğru hesab edir:

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

311. Kredit müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, vaxtında ödənilməyən qısamüddətli kredit və faizlər aşağıdakı hesabda uçota alınmalıdır:

• 333
• 501
• 414
• 242
√ 311



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

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

313. Valyuta istiqrazları üzrə hesablanmış faizə görə hansı  mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t   611             K-t  341
• D-t  611               K-t 175
√ D-t  176               K-t 801
• D-t  175               K-t 611
• D-t  341               K-t 611

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

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

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

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

316. Sənaye müəssisəsində əDV hansı mənbədən ödənilməlidir?

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

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

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

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

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

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



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

320. 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 432         K-t 401;
√ D-t 431      K-t 801;
• D-t 341        K-t 432;
• D-t 341       K-t 433;
• D-t 217       K-t 341;

321. Faizlərin valyuta hesabına köçürülməsi  üzrə hansı  mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t   175               K-t   341
• D-t   341                K-t   175
• D-t    621                K-t   175
• D-t   175                K-t   621
√ D-t   223                K-t   177

322. Hər  il istiqrazlara faiz hesablandıqda faiz məbləği  üzrə hansı  mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t   175                K-t   621
• D-t    621                K-t   175
• D-t   175               K-t   341
• D-t   341                K-t   175
√ D-t   177                K-t   801

323. Nominaldan aşağı bazar qiyməti ilə alınan istiqrazların mədaxil olunması üzrə hansı  mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul
olunur?

• D-t   175               K-t   811
• D-t    621                K-t   175
• D-t   175                K-t   621
√ D-t   113               K-t   223
• D-t   811                K-t   175

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

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

325. Auditor pul-hesablaşma sənədləri əlavə edilməklə bank çıxarışlarından  istifadə edir?

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

326. Valyuta hesabları üzrə əməliyyatlar nəyin əsasında rəsmiləşdirilir?



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

327. Borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotu üzrə hansı təsərrüfat əməliyyatı tipik səhv deyildir?

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

• qiymətli kağızların əldə olunması üçün alınmış kredit və borclar qiymətli kağızların uçota qəbul olunması tarixindən onların dəyərinə
daxil edilir;

• alınmış kredit və borclar üzrə xərclər məhsulun maya dəyərinə daxil edilir;
• alınmış kredit və borclar üzrə xərclər həmişə hesabat dövrünün cari xərcləri kimi tanınır;
√ alınmış kredit və borclar üzrə xərclər maliyyə nəticələrinə daxil edilir;

328. Borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotu üzrə hansı təsərrüfat əməliyyatı tipik səhv deyildir?

• alınmış kredit və borclar üzrə xərclər məhsulun maya dəyərinə daxil edilir;
• alınmış kredit və borclar üzrə xərclər həmişə hesabat dövrünün cari xərcləri kimi tanınır;

• qiymətli kağızların əldə olunması üçün alınmış kredit və borclar qiymətli kağızların uçota qəbul olunması tarixindən onların dəyərinə
daxil edilir;

• alınmış kredit və borclar üzrə xərclər investisiya aktivinə aid olunur və onun qalaq dəyərinə daxil edilir;
√ alınmış kredit və borclar üzrə xərclərin analitik uçotu kredit və borcların növlərinə görə təşkil edilir;

329. Borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotu üzrə hansı təsərrüfat əməliyyatı tipik səhv sayılır?

• vergitutmaya qədər mənfəətin hesablanmasında iştirakı əlamətinə görə alınmış kredit və borcların analitik uçotunun təşkili;
• cari xərclərə daxil edilən alınmış kredit və borclar üzrə xərclər təşkilatın əməliyyat xərcləri olduğundan maliyyə nəticələrinə daxil edilir

√ əsas vəsaitlərin, QMA əldə olunması üçün alınmış kredit və borclar üzrə xərclər onların uçota qəbul olunmasından sonra inventar
dəyərinə daxil edilməsi;

• uçota qəbul olunmasına qədər qiymətli kağızların əldə olunması üçün alınmış kredit və borclar üzrə xərclər onların dəyərinə daxil edilir;
• investisiya aktivinin alınmasına və ya yaradılmasına bilavasitə aid olunan kredit və borclar üzrə xərclər onun ilkin dəyərinə daxil edilir;

330. əgər təşkilatda kredit və borcların analitik uçotu aparılmırsa onların yoxlanması üçün auditor nədən başlamalıdır?

• dərhal alınmış kreditlər üzrə faizlərin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanmasına başlamalıdır;
• əvvəlcə kredit müqavilələrini və əmtəə və kommersiya krediti üzrə bağlanmış müqavilələri yoxlamalıdır
√ əvvəlcə müəyyən əlamətlər üzrə kredit müqavilələrini qruplaşdırmalıdır;
• əvvəlcə mühasibatlıqda kredit və borclar üzrə faizlərin hesablanmasının düzgünlüyünü yoxlamalıdır;
• alınmış kredit və borclar üzrə sənədlərin təşkilatın direktoru, baş mühasib və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanmasını yoxlamalıdır;

331. Sənaye müəssisəsində kredit və borcların analitik uçotu aparılmadıqda onların yoxlanması üçün auditorun hərəkəti?

• dərhal alınmış kreditlər üzrə faizlərin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanmasına başlamalıdır;
• əvvəlcə kredit müqavilələrini və əmtəə və kommersiya krediti üzrə bağlanmış müqavilələri yoxlamalıdır;
• əvvəlcə müəyyən əlamətlər üzrə kredit müqavilələrini qruplaşdırmalıdır;
√ əvvəlcə mühasibatlıqda kredit və borclar üzrə faizlərin hesablanmasının düzgünlüyünü yoxlamalıdır;
• alınmış kredit və borclar üzrə sənədlərin təşkilatın direktoru, baş mühasib və ya səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanmasını yoxlamalıdır;

332. 177, 217, 435, 538 saylı hesabların subhesabları hansı halda yоxlanılır?

• malsatan və pоdratçılarla hesablaşmaların auditi zamanı
• alıcılar və sifarişçilər ilə hesablaşmaların auditi zamanı
• təsisçilər və səhmdarlarla hesablaşmaların auditi zamanı
• əməyin ödənişi üzrə işçi hеyəti ilə hesablaşmaların auditi zamanı
√ digər debitor və kreditorlar ilə hesablaşmaların auditi zamanı

333. Kredit və borcların təyinatından asılı olaraq onlardan istifadə üzrə xərclərin əməliyyat xərclərinin tərkibinə daxil edilməsinin
düzgünlüyünün yoxlanması:

• mühasibat uçotu metodudur;



√ auditor prosedurudur;
• auditor sübutudur;
• analitik prosedurdur;
• təsərrüfat əməliyyatıdır;

334. Kredit və borclar üzrə xərclərin qiymətli kağızların faktiki dəyərinə daxil edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanması:

• təsərrüfat əməliyyatıdır;
• analitik prosedurdur;
• auditor sübutudur;
• mühasibat uçotu metodudur;
√ auditor prosedurudur;

335. Sənaye müəssisəsində əsas vəsait obyektinin istismara verilməsindən sonra uzunmüddətli kreditlər üzrə faizlərin ödənilməsinin
yoxlanması üçün hansı auditor proseduru aparılmalıdır:

• kreditin alınması və qaytarılmasını, faizlərin hesablanmasını rəsmiləşdirən ilkin sənədlərin tamlığının yoxlanması;
• müəssisənin hesablaşma hesabında uçota alınan bank kreditləri üzrə ilkin sənədlərin tamlığının yoxlanması;
• kredit və borclar üzrə faizlərin vergi xərclərinin tərkiinə daxil edilməsinin əsaslı olmasının yoxlanması;
• kreditin məqsədli təyinatına əməl olunmasının faktiki yoxdanması;
√ kredit və borclar üzrə faizlərin qeyri maddi aktiv oyektinin inventar dəyərinə daxil edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanması;

336. Norma daxilində kredit və borclar üzrə faizlərin vergi xərclərinə daxil edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanması:

√ auditor prosedurudur;
• təsərrüfat əməliyyatıdır;
• mühasibat uçotu metodudur;
• analitik prosedurdur;
• auditor sübutudur;

337. əsas vəsait obyektinin istismara verilməsindən sonra uzunmüddətli kreditlər üzrə faizlərin ödənilməsinin yoxlanması üçün hansı auditor
proseduru aparılmalıdır:

• kreditin alınması və qaytarılmasını, faizlərin hesablanmasını rəsmiləşdirən ilkin sənədlərin tamlığının yoxlanması;
• kreditin məqsədli təyinatına əməl olunmasının faktiki yoxdanması;
• kredit və borclar üzrə faizlərin vergi xərclərinin tərkiinə daxil edilməsinin əsaslı olmasının yoxlanması;
• müəssisənin hesablaşma hesabında uçota alınan bank kreditləri üzrə ilkin sənədlərin tamlığının yoxlanması;
√ kredit və borclar üzrə faizlərin qeyri maddi aktiv oyektinin inventar dəyərinə daxil edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanması;

338. Təşkilatın pulun hesalaşma hesaına köçürülməsi vasitəsi ilə əldə etməsinin yoxlanması üçün hansı auditor proseduru aparılmalıdır:

• kreditin alınması və qaytarılmasını, faizlərin hesablanmasını rəsmiləşdirən ilkin sənədlərin tamlığının yoxlanması;
• kreditin məqsədli təyinatına əməl olunmasının faktiki yoxdanması;
• kredit və borclar üzrə faizlərin vergi xərclərinin tərkiinə daxil edilməsinin əsaslı olmasının yoxlanması;
√ müəssisənin hesablaşma hesabında uçota alınan bank kreditləri üzrə ilkin sənədlərin tamlığının yoxlanması;
• kredit və borclar üzrə faizlərin qeyri maddi aktiv oyektinin inventar dəyərinə daxil edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanması;

339. Borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotu üzrə hansı təsərrüfat əməliyyatı tipik səhv deyildir?

• alınmış kredit və borclar üzrə xərclər məhsulun maya dəyərinə daxil edilir;
• alınmış kredit və borclar üzrə xərclər investisiya aktivinə aid olunur və onun qalaq dəyərinə daxil edilir;

• qiymətli kağızların əldə olunması üçün alınmış kredit və borclar qiymətli kağızların uçota qəbul olunması tarixindən onların dəyərinə
daxil edilir;

√ kredit və borclar üzrə analitik uçot onların növləri üzrə təşkil edilir;
• alınmış kredit və borclar üzrə xərclər həmişə hesabat dövrünün cari xərcləri kimi tanınır;

340. Sənaye müəssisəsində pulun hesalaşma hesabı vasitəsi ilə əldə olunmasını yoxlamaq üçün hansı auditor proseduru aparılmalıdır:

√ müəssisənin hesablaşma hesabında uçota alınan bank kreditləri üzrə ilkin sənədlərin tamlığının yoxlanması;
• kredit və borclar üzrə faizlərin qeyri maddi aktiv oyektinin inventar dəyərinə daxil edilməsinin düzgünlüyünün yoxlanması;



• kreditin məqsədli təyinatına əməl olunmasının faktiki yoxdanması;
• kredit və borclar üzrə faizlərin vergi xərclərinin tərkiinə daxil edilməsinin əsaslı olmasının yoxlanması;
• kreditin alınması və qaytarılmasını, faizlərin hesablanmasını rəsmiləşdirən ilkin sənədlərin tamlığının yoxlanması;

341. Alıcı-müəssisə əDV-ni istehsal məqsədləri üçün əldə olunan maddi sərvətlərin hesabına hansı tarixə təqdim edə bilər:

• Uçota qəbul оlunan ana
• Uçota qəbul оlunan və ödənilən ana
• İstehsal məqsədlərinə silinən ana
• Düzgün cavab yохdur
√ Ödəniş anına

342. Sənaye müəssisəsində borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotu üzrə hansı təsərrüfat əməliyyatı tipik səhv hesab olunmur?

• alınmış kredit və borclar üzrə xərclər məhsulun maya dəyərinə daxil edilir;
√ alınmış kredit və borclar üzrə xərclər investisiya aktivinə aid olunur və onun qalaq dəyərinə daxil edilir;

• qiymətli kağızların əldə olunması üçün alınmış kredit və borclar qiymətli kağızların uçota qəbul olunması tarixindən onların dəyərinə
daxil edilir;

• alınmış kredit və borclar üzrə xərclər həmişə hesabat dövrünün cari xərcləri kimi tanınır;
• alınmış kredit və borclar üzrə xərclərin analitik uçotu onların məqsədli təyinatına görə təşkil edilir;

343. Borcların və məqsədli maliyyələşdirmənin uçotu üzrə hansı təsərrüfat əməliyyatı tipik səhv sayılır?

• təşkilatın cari xərclərinə aid edilən və onun əməliyyyat xərcləri olan kredit və borclar üzrə xərclər təşkilatın maliyyə nətimcələrinə daxil
edilir;

• investisiya aktivinin alınmasına və ya yaradılması ilə əlaqədar alınmış kredit və borclar üzrə xərclər onun ilkin dəyərinə daxil edilir;
• uçota qəbul olunmasına qədər qiymətli kağızların əldə olunması üçün alınmış kredit və borclar üzrə xərclər onların dəyərinə daxil edilir;
• vergitutmaya qədər mənfəətin hesablanmasında iştirakı əlamətinə görə alınmış kredit və borcların analitik uçotunun təşkili;
√ kredit və borclar üzrə xərclər vergi xərclərinə daxil edilir;

344. Kredit müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, vaxtında ödənilməyən uzunmüddətli kreditlər və faizlər aşağıdakı hesabda uçota alınmalıdır:

• 501
• 402
• 242
• 414
√ 401

345. Cari borcların auditi zamanı auditоr tərəfindən qəbul оlunan cari bоrc:

• ümidsiz
• iddia müddəti ötmüş
• uzunmüddətli
√ hesablaşmaların müəyyən edilmiş formalarından yaranan
• vaxtında ödənilməyən

346. Cari borca aid edilir:

• vaxtında ödənilməyən
• vaxtı bitmiş ödəniş
• uzunmüddətli
• ümidsiz
√ hesablaşmaların müəyyən edilmiş formalarından yaranan

347. Vaxtında ödənilməyən borca aid edilir:

• uzunmüddətli
• ümidsiz
√ ödənilmə vaxtı keçmiş borc
• iddia müddəti ötmüş



• qısamüddətli

348. Debitor borclarının auditi zamanı onun aşağıdakı kateqoriyaları fərqləndirilir:

• uzunmüddətli
• şübhəli
• ümidsiz
√ bütün cavablar dоğrudur
• qısamüddətli

349. Kreditor borclarının auditi zamanı onun aşağıdakı kateqoriyaları fərqləndirilir:

• uzunmüddətli
• vaxtında ödənilməmiş
• iddia müddəti ötmüş
√ bütün cavablar dоğrudur
• qısamüddətli

350. Audit prоsеsində digər debitor və kreditorlar ilə hesablaşmaların yoxlanılması zamanı hansı hesabın subhesabları yоxlanılır?

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

351. Kredit ilə satılmış mallar üzrə hesablaşmaların auditi zamanı оnların hansı hеsabda uçоta alınması auditоr tərəfindən düzgün hеsab
оlunur?

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

352. Kreditə satılmış mallar üzrə hesablaşmaların auditi aşağıdakı hesabların məlumatları üzrə aparılır:

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

353. əməyin ödənilməsi üzrə hesablaşmaların auditi aşağıdakı hesabın analitik və sintetik məlumatları əsasında aparılır :

• 213
• 545
√ 533
• 534
• 244

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

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

355. Auditorun fikrincə sənaye müəssisəsində  hansı yazılış işçilərə dividendin hesablanmasını səciyyələndirir:



• D-t  «Nominal (nizamnamə) kapitalı»             K-t  «Ümumi mənfəət (zərər)»
• D-t «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»                  K-t  «Ümumi mənfəət (zərər)»
√ D-t «Hesabat ilinin xalis mənfəəti (zərəri)»                K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi»
• D-t «Ümumi mənfəət (zərər)»                 K-t  «Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar»
• D-t  «Hesabat ilinin xalis mənfəəti (zərəri)»                  K-t     «Nominal (nizamnamə) kapitalı»

356. Sənaye müəssisəsində hesablaşma-ödəmə cədvəlinə daxil edilir:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

• 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»
√ 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»

365. 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 «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»
• 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»

366. Sənaye müəssisəsində təhtəlhesab şəxslərə pul vəsaitinin verilməsi üzrə hansı yazılış audi¬tor tərəfindən düzgün hesab olunur?

• D-t «Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları»           K-t «Bank hesablaşma hesabla¬rı»
√ D-t «Təhtəlhesab məbləqlər»                                    K-t «Kassa»
• D-t «Bank hesablaşma hesabları»           K-t «Kassa»
• D-t «Bank hesablaşma hesabları»        K-t «Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları»
• D-t «Kassa»                                   K-t «Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları»

367. Naryadlar, marşrut vərəqələri informasiya mənbəyi hesab olunur?

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

368. əmək qanunvericiliyi üzrə normativ-hüquqi sənədlərə riayət olunmasının, müxtəlif əmək haqqı və tutulmaların düzgünlüyünün
yoxlanması:

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

369. Qazanxana işçisinə hesablanmış əmək haqqının hansı hesabın debetinə yazılmasını auditor düzgün hesab edir?

• istehsalatda istifadə olunmuş əsas materiallar;
√ köməkçi istehsalatla məşğul olan işçi heyətinə məsrəflər;
• əsas istehsalatla məşğul olan işçi heyətinə məsrəflər;
• istehsalatda istifadə olunmuş köməkçi materiallar;



• istehsalatda istifadə olunmuş köməkçi xammal;

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

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

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

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

372. Sənaye müəssisəsində keçmişdə ümidsiz borc kimi zərərə silinmiş debitor borcları məbləğinin ödənilməsi üçün daxil olmuş məbləq
hansı  hesabda əks etdirilməlidir:

• «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti»;
• «Qanunvericilik üzrə ehtiyat»;
√ «Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri»
• «Emissiya gəliri»;
• «Ümumi mənfəət (zərər)»;

373. Mühasib tərəfindən aylıq, rüblük və illik toplanmış əmək haqqı məbləğinə nəzarətin yoxlanması proseduru daxili hesablaşmaların uçotu
üzrə auditin hansı istiqamətinə aid edilir?

• işəmuzd fəhlələrə əmək haqqının hesablanmasının uçotu və ona nəzarətin təşkilinin yoxlanması;
• əmək üzrə qanunvericilik qaydalarına əməl olunmasının, əmək münasibətləri üzrə daxili nəzarətin vəziyyətinin yoxlanması;
• işçilərə əmək haqqı xərcləri üzrə  analitik uçotun təşkilinin yoxlanması;
• fiziki şəxslərin əmək haqqından tutulmaların hesablanmasının  düzgünlüyünün yoxlanması;
√ əmək haqqı üzrə icmal hesablamaların  yoxlanması;

374. Sexlərdə iş vaxtının uçotu tabelinin  aparılmasının yoxlanması au¬ditor proseduru daxili hesablaşmaların uçotu üzrə auditin hansı
istiqamə¬ti-nə aid edilir?

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

375. Məzuniyyətlərin verilməsi üzrə əmrlərin  mövcudluğunun yoxlanması auditor proseduru daxili hesablaşmaların uçotu üzrə auditin hansı
istiqamətinə aid edilir?

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

376. Işçilər üzrə şəxsi vərəqələrin  mövcudluğunun yoxlanması auditor proseduru daxili hesablaşmaların uçotu üzrə auditin hansı
istiqamətinə aid edilir?

• işəmuzd fəhlələrə əmək haqqının hesablanmasının uçotu və ona nəzarətin təşkilinin yoxlanması;
• işçilərə əmək haqqı xərcləri üzrə  analitik uçotun təşkilinin yoxlanması;
• fiziki şəxslərin əmək haqqından tutulmaların hesablanmasının  düzgünlüyünün yoxlanması;



√ əmək üzrə qanunvericilik qaydalarına əməl olunmasının, əmək münasibətləri üzrə daxili nəzarətin vəziyyətinin yoxlanması;
• vaxtamuzd əmək haqqının və digər ödəmələrin hesablanması üzrə uçotun və hesablaşmaların düzgünlüyünün  yoxlanması;

377. əsas vəsait оbyеktlərinin vergiyə cəlbolunmanın auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

√ ƏDV üzrə hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə nəticələrin yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin amortizasiyasının hesabatda əks olunmasının yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin hərəkətinin hesabatda əks olunmasının yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin alışı-satışı üzrə müqavilələrin rəsmiləşdirilməsinin yoxlanılması

378. Amortizasiyanın aylıq hesablanmasının düzgünlüyünün yоxlanması audit prоsеduru tətbiq оlunur:

• hеsablanmış amоrtizasiyanın хərclərə silinməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması zamanı
√ amortizasiyanın hesablanmasının düzgünlüyünün yохlanması zamanı
• amоrtizasiyanın hеsablanmasının müəssisənin uçоt siyasətinə uyğunluğunun yохlanması zamanı
• amоrtizasiya məbləqlərinin illər üzrə müqayisə еdilməsi zamanı
• amоrtizasiya məbləqlərinin dinamikada qiymətləndirilməsi zamanı

379. əsas vəsaitlərin amortizasiyasının hesabatda əks olunmasının yоxlanması audit prоsеduru tətbiq оlunur:

• amоrtizasiyanın hеsablanmasının müəssisənin uçоt siyasətinə uyğunluğunun yохlanması zamanı
√ amortizasiyanın hesablanmasının düzgünlüyünün yохlanması zamanı
• hеsablanmış amоrtizasiyanın хərclərə silinməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması zamanı
• amоrtizasiya məbləqlərinin illər üzrə müqayisə еdilməsi zamanı
• amоrtizasiya məbləqlərinin dinamikada qiymətləndirilməsi zamanı

380. əsas vəsaitlərin hərəkətinin hеsabatda əks еtdirilməsinin yоxlanılması audit prоsеduru tətbiq оlunur:

• əsas vəsaitlərin amortizasiyasının auditi zamanı
• əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsinin auditi zamanı
√ əsas vəsaitlərin hərəkətinin auditi zamanı
• əsas vəsaitlərin mövcudluğu və saxlanılmasının auditi zamanı
• əsas vəsaitlərin alışı-satışı üzrə müqavilələrin auditi zamanı

381. Аşağıdakı audit prosedurları  яsas vəsaitlərin mövcudluğunun və saxlanılmasının auditini səciyyələndirir:

• əsas vəsaitlərin alışı-satışı üzrə müqavilələrin rəsmiləşdirilməsinin yoxlanılması
• ƏDV üzrə hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin amortizasiyasının hesabatda əks olunmasının yoxlanılması
• əsas vəsaitlərin hərəkətinin hesabatda əks olunmasının yoxlanılması
√ əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsinin nəticələrinin yoxlanılması

382. əsas vəsaitlərin auditinin başlıca məqsədlərinə aiddir:

• əsas vəsaitlərin tехniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
√ əsas vəsaitlərin uçotda qiymətləndirilməsinin düzgünlüyü
• əsas vəsaitlərin rеntabеlliyinin hеsablanmasının düzgünlüyü
• əsas vəsaitlərin hərəkətinin qiymətləndirilməsi
• işçinin fondla silahlanması səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

383. əsas vəsaitlərin auditinin mənbələrinə aiddir:

• mühasibat uçotunun standartları
• maliyyə hesabatları
√ əsas vəsaitlərin inventar kartları
• mühasibat uçotunun hesablar planı]
• mühasibat balansı

384. əsas vəsait оbyеktləri üzrə amоrtizasiya hеsablanır:



• оbyеktin uçоta alındığı ayının 1-dən;
• müəssisə rəhbərinin qərarına əsasən;
• baş mühasibin qərarına əsasən;
• istismara vеrildiyi ayın 1-dən
√ оbyеktin uçоta alındığı aydan sоnrakı ayın 1-dən;

385. Qeyri-maddi aktivlərin daxil olması üzrə əməliyyatların auditi özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• daхil оlmuş qеyri maddi aktivlərin uzunmüddətli aktivlərin ümumi dəyərində payının hesablanması
√ qeyri-maddi aktivlərin hərəkətinin hesabatda əks olunmasının yoxlanılması
• daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrə amоrtizasiyanın hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması
• daхil оlmuş qеyri maddi aktiv üzrə verginin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması
• qeyri-maddi aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə nəticələrin yoxlanılması

386. Qeyri maddi aktivlər üzrə hеsablanmış amortizasiyanın yoxlanılması özündə aşağıdakı audit prosedurlarını əks etdirir:

• uzunmüddətli aktivlərin qəbulu ilə bağlı komissiyanın yaradılmasının yoxlanılması
• nizamnamə kapitalına yönəldilən qеyri maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması
√ hesablanmış amortizasiyanın hesabatda əks olunmasının düzgünlüyünün yoxlanılması
• qеyri maddi aktivlərin alışı-satışı üzrə müqavilələrin rəsmiləşdirilməsinin yoxlanılması
• inventarlaşdırılma ilə bağlı nəticələrin yoxlanılması

387. Qеyri maddi aktivlər üzrə hesablanmış amortizasiyanın hesabatda əks olunmasının düzgünlüyünün yoxlanması prоsеduru tətbiq оlunur:

• inventarizasiya ilə bağlı nəticələrin auditi zamanı
• nizamnamə kapitalına yönəldilən qеyri maddi aktivlərin qiymətləndirilməsinin auditi zamanı
√ qeyri maddi aktivlərin amortizasiyasının auditi zamanı;
• qеyri maddi aktivlərin alışı-satışı üzrə müqavilələrin rəsmiləşdirilməsinin auditi zamanı
• qеyri maddi aktivlərin qəbulu ilə bağlı komissiyanın mövcudluğunun auditi zamanı

388. Kommersiya krediti qaydasında alınmış əmtəə-material qiymətlilərinin uçota alınmasına qədər kredit üzrə  faizlər hesablandıqda hara
daxil edilir:

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

389. Kommersiya krediti qaydasında alınmış  əmtəə-material qiymətlilərinin uçota alındıqdan sonra kredit üzrə  faizlər hesablandıqda hara
daxil edilir:

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

390. Malların daxil olması tarixinə yaranmış öhdəlik məbləği manatla faktiki ödənilmiş məbləğə uyğyn gəlmədikdə vergi uçotunda məbləq
fərqi hara daxil edilir

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

391. Qiymətlilərin alınması ilə bağlı borc vəsaiti üzrə faizlər vergi uçotunda əks etdirilir:



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

392. Qiymətlilərin alınması ilə bağlı borc vəsaiti üzrə faizlər mühasibat uçotunda onların uçota alınmasından sonra harada əks etdirilir:

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

393. Qiymətlilərin alınması ilə bağlı borc vəsaiti üzrə faizlər mühasibat uçotunda onların uçota alınmasına qədər harada əks etdirilir:

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

394. Inventarizasiya zamanı əksikgəlmələr aid edilməlidir:

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

395. Müqəssir şəxsdən çatışmazlığın tutulması mümkün olmadıqda silinir?

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

396. Istehsal prosesində çatışmazlıqlar müəyyən olunur:

• istehsal prosesində;
√ inventarizasiya zamanı;
• xərclərin bölüşdürülməsi cədvəllərində və aparılmış hesablama məlumatlarının üzləşdirilməsi vasitəsi ilə;
• istehsal xərcləri istiqamətləri üzrə material xərclərinin bğlüşdürülməsi cədvəlinin yoxlanması vasitəsi ilə;
• analitik prosedur vasitəsi ilə;

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

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

398. Məhsulun tam maya dəyərinin hesablanması zamanı:

• daimi xərclər bütünlükdə satılmış məhsula aid olunur;
√ bütün xərclər satılmış məhsullar və hazır məhsul qalıqları arasında bölüşdürülür;
• dolayı xərclər istehsal olunmuş məhsulun həcminə  proporsional bölüş¬dü¬rü¬lür;
• dolayı xərclər istehsal fəhlələrinin əsas əməkhaqqına proporsional bölüş¬dü¬rü¬lür;



• bütün xərclər satılmış məhsullar və bitməmiş istehsalat arasında bölüşdürülür;

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

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

400. Auditor yoxlanması zamanı aşkar olunmuş aşağıdakı  əməliyyat tipik səhv deyildir:

• hesabat dövrünün satılmamış məhsul qalığına düşən nəqliyyat xərclərinin istehsal xərclərinə daxil edilməsi;
√ ləğv olunmuş sifariş üzrə xərclərin kommersiya xərclərinin tərkibinə daxil edilməsi;
• təşkilatın sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olmayan ezamiyyə xərclərinin maya dəyərinə daxil edilməsi;
• vahid istehsalda bitməmiş istehsal qalıqlarının normativ maya dəyəri ilə qiymətləndirilməsi ;
• əsas vəsaitlərə kapital qoyuluşu məbləğinin istehsal və tədavül xərclərinə aid  edilməsi;

401. Auditor yoxlanması zamanı aşkar olunmuş aşağıdakı  əməliyyat tipik səhv hansıdır:

• faktiki ümumistehsal xərclərinin istehsalat məsrəflərinə silinməsi;
• ləğv olunmuş sifariş üzrə xərclərin kommersiya xərclərinin tərkibinə daxil edilməsi;
• daxil olmuş mateoialların uçotu üçün ilkin sənəd hesab olunan mədaxil orderindən istifadə olunması;
• vahid istehsalda bitməmiş istehsal qalıqlarının faktiki maya dəyəri ilə qiymətləndirilməsi ;
√ əsas vəsaitlərə kapital qoyuluşu məbləğinin istehsal və tədavül xərclərinə aid  edilməsi;

402. Plan kalkulyasiyası tərtib olunur:

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

403. Normativ  kalkulyasiya  tərtib olunur:

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

404. Smeta  kalkulyasiyası tərtib olunur:

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

405. Hesabat  kalkulyasiyası tərtib olunur:

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

406. Hansı sahədə bitməmiş istehsalın xüsusi çəkisi yüksək deyildir :



• maşınqayırma;
• gəmiqayırma;
• kimya;
√ çörəkbişirmə;
• kənd təsərrüfatı;

407. Köməkçi istehsal xərcləri adətən bölüşdürülür :

√ istehlak olunmuş xidmətin miqdarına proporsional;
• məmulatın emalı xərclərinə proporsional;
• buraxılmış məhsulun həcminə proporsional;
• inzibati xərclərin həcminə proporsional;
• istehsal fəhlələrinin əsas əməkhaqqına proporsional;

408. Köməkçi istehsal xərcləri bölüşdürülür :

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

409. Plandankənar qeyri məhsuldar xərclər daxil edilir

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

410. Istehsal ehtiyatları mühasibat uçotunda necə qiymətləndirilir:

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

411. Mühasibat uçotu qaydasına görə hesabat ilinin digər xərcləri:

• mühasibat hesabatında ayrıca açıqlanmasına ehtiyac yoxdur;
• balans mənfəətinin tərkibində uçota alınır;
• kommersiya xərclərinin  tərkibində uçota alınır;
• hesabat ilində mənfəət və zərərlər hesabına köçürülür;
√ mühasibat hesabatında ayrıca açıqlanmalıdır;

412. əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı xərclər silinir:

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

413. Satış üzrə  xərclərin tərkibinə aid edilir :

• reklam üzrə vergi;
• avadanlıqların amortizasiyası;
• sexlərdə məmulatın qablaşdırılması xərcləri;
√ reklam xərcləri;



• əsas fəhlələrin əmək haqqı;

414. Mühasibat uçotunda hazır məhsulun qiymətləndirilməsi metodu asılıdır:

• istifadə olunan istehsal texnologiyasının xüsusiyyətindən;
• təşkilatın fəaliyyətinin həcmindən;
√ təşkilatın uçot sisteminin seçilməsindən;
• doğru cavab yoxdur;
• istehsalın sahə xüsusiyyətindən;

415. Yeni sexin tikintisinə sərf olunan materialların dəyəri  aid edilir:

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

416. Təşkilatın işçisinə ödənilən doğum üzrə vəsait üzrə hansı yazılış qaydası auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur:

• mənfəət vergisi tutulur;
√ fiziki şəxsin gəlirlərindən vergi tutmaq məqsədi ilə məcmu gəlirlərə daxil edilmir;
• gəlirə daxil edilir, amma vergi tutulmur;
• fiziki şəxsin gəlirlərindən verg tutulmuri;
• fiziki şəxsin gəlirlərindən vergi tutmaq məqsədi ilə məcmu gəlirlərə daxil edilir;

417. Hesablaşma-ödəmə cədvəlinə daxil edilir:

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

418. Buraxılmış hazır məhsulun faktiki maya dəyəri hansı hesabın məlumatları əsasında müəyyən olunur:

• hazır məhsul;
• inzibati xərclər ;
√ istehsal məsrəfləri;
• gələcək dövrlərin xərcləri;
• kommersiya xərcləri;

419. Auditor əməliyyatların mühasibat uçotunda əks etdirilməsi  zamanı uçot siyasətinə əməl olunmaması faktını aşkar edərsə:

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

420. Normadan artıq ezamiyyə xərcləri məbləği silinir:

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

421. əsas vəsaitlrin ilkin dəyərinin formalaşdırılmasının yoxlanmsında hansı element nəzərə   alınmamalıdır:



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

422. Sənaye müəssisəsində məhsulun tam maya dəyərinin hesablanması zamanı:

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

423. Sənaye müəssisəsində plandankənar qeyri məhsuldar xərclər daxil edilir

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

424. Qeyri maddi aktivlərin çıxmasının hеsabatda əks еtdirilməsinin düzgünlüyünün yоxlanması prоsеduru tətbiq оlunur:

• qeyri maddi aktivlər üzrə amortizasiyanın auditi zamanı;
• qeyri maddi aktivlərin inventarizasiyanın nəticələrinin auditi zamanı;
√ qeyri maddi aktivlərin hərəkətinin auditi zamanı
• qeyri maddi aktivlərin alışı-satışı üzrə müqavilələrin mövcudluğunun auditi zamanı
• qeyri maddi aktivlər üzrə verginin auditi zamanı;

425. Quraşdırılmasına ehtiyac olmayan avadanlıq nə vaxt qeydiyyata alınmalıdır:

• ödəniş barədə sənədin tarixinə uyğun
√ mülkiyyətə keçmə barədə müqavilə tarixinə uyğun
• ödəmədən sonrakı aydan
• ödəmədən 3 ay sonra
• əldə olunma barədə aktın taixinə uyğun

426. əsas vəsaitlərin təmiri ilə bağlı xərclərin auditi zamanı aşağıdakı ilkin sənədlərin mövcudluğu yoxlanılır:

• mühasibat balansı;
• əsas vəsait оbyеktlərinin invеntar aktları;
√ texniki baxış aktları ;
• avadanlıqların tехniki paspоrtları ;
• mənfəət və zərər haqqında hesabat;

427. əgər müqavilə üzrə obyektin alqı-satqısında əsas vəsaitlər:   avadanlığın ümumi dəyəri 23600 man., o cümlədən əDV 3600 man  kimi
nəzərdə tutulubsa bu əDV-nin uçotunda əks olunur:

• D-t 111 K-t 431 20000; D-t 111 K-t 431 3600;
• D-t 111 K-t 431 23600;
• D-t 113 K-t 431 23600;
• D-t 103 K-t 431 23600;
√ D-t 113 K-t 431 20000; D-t 111 K-t 431 3600

428. əDV üzrə hesablaşmaların düzgünlüyünün yoxlanılması audit proseduru tətbiq оlunur:

• əsas vəsaitlərin amortizasiyasının auditi zamanı
• əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsinin auditi zamanı
√ əsas vəsait оbyеktlərinin vergiyə cəlbolunmasının auditi zamanı



• əsas vəsaitlərin hərəkətinin auditi zamanı
• əsas vəsaitlərin alışı-satışı üzrə müqavilələrin auditi zamanı

429. Yoxlanılan təşkilatın qeyri rezident malgöndərəni varsa xarici hesablaş¬mala-rın uçotunda yaranan kurs fərqi aid edilir:

• əməliyyat xərclərinin tərkibinə;
√ satışdan kənar gəlirlərin və xərclərin tərkiinə;
• təşkilatın əlavə kapitalına;
• əmtəə-material qiymətlilərinin dəyərinə;
• təşkilatın xalis mənfəətinə;

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

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

431. Istehsala xərclərin auditinin informasiya mənbəyi hansıdır:

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

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

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

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

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

434. Məzuniyyətə gedən əməkdaş üçün nağdsız qaydada aviabiletin  ödənilməsi üzrə hansı  mühasi¬bat yazılışı audi¬tor tərəfindən düzgün
qəbul olunur?

√ D-t  «Digər deitor və kreditor borcları»; K-t  «Bank hesablaşma hesabları»
• D-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»;   K-t  «Bank hesablaşma hesabları»
• D-t  «Inzibati xərclər»; K-t     «Bank hesablaşma hesabları»
• D-t «Təhtəlhesab məbləqlər»; K-t «Bank hesablaşma hesabları»
• D-t «Təhtəlhesab məbləqlər»;   K-t  «Digər deitor və kreditor borcları»

435. Digər təşkilatın alınmış qiymətli kağızlarının saxlanması üzrə depozit xidməti xərcləri aid edilir :

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



436. Konkret növ məhsul istehsalına buraxılmış materiallar  üzrə hansı  mühasi¬bat yazılışı audi¬tor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

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

437. Istehsala buraxılmış materiallar  üzrə hansı  mühasi¬bat yazılışı audi¬tor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

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

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

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

439. Təşkilatın təsərrüfat fəaliyyətində əvvəllər başlanmış sifarişlərin hazır¬lan¬ması prosesinin dayandırılması faktı olarsa auditor nəyi
yoxlamalıdır:

• ləğv olunan sifariş üzrə bütün ilkin və uçot sənədlərini;
• ləğv olunan sifariş başa çatmamış işlərin həcmi və dəyəri;
√ ləğv olunmuş sifarişlər üzrə itgi necə müəyyən edilmiş və mühasibat uçotunda əks etdirilmişdir;
• bitməmiş istehsalın qiymətləndirilməsinin düzgünlüyü;
• ləğv olunan sifarişi icra edənlərin əmək haqqının hesablanması üzrə cədvəlləri;

440.
Yoxlama prosesində auditor işçiyə ev tikintisi üçün edilən maddi yar-dımın məhsulun maya dəyərinə daxil edilməsi faktını aşkar
etmişdir. Həmin ödəniş məbləği üzrə qeyri büdcə fonduna vəsait hesablanmış  və maya dəyə¬rinə silinmişdir.Bu halda auditorun
hərəkəti:

• əməliyyat düzgün aparılmışdır, düzəlişə ehtiyac yoxdur;
• əməliyyat düzgün deyildir, hesabat qeyri dürüst qiymətləndirilir;
• qayda pozuntusu çox ciddi oluğundan auditor hesabatın dürüstlüyü haqqında mənfi rəy verməlidir;
• auditor rəy verməkdən imtina edəcəkdir;
√ auditor əməliyyatı  əsassız hesab edir, ödəmə və ona görə hesablan məbləq təşkilatın xüsusi mənbələri hesabına silinməlidir;

441. Auditor nəzərdə saxlamalıdır ki,bitməmiş istehsalı  birbaşa  xərclər səviyyə¬sin¬də  qiymətləndirərkən :

• bitməmiş istehsal qalıqlarının natamam maya dəyəri ilə və ya qalan dolayı xərcləri hazır məhsu¬lun maya dəyərinə daxil etməklə
müstəqim xərclər üzrə qiymətləndirilməsinə icazə verilir;

• «Inzibati xərclər» hesabı üzrə məsrəflər bitməmiş istehsala aid edilmir;
• məmulat tamamlanana qədər onun hazırlanması ilə əlaqədar bütün xərclər bitməmiş istehsala aid edilir;
• ümumistehsal xərcləri bütövlükdə satılmış məhsula aid edilir;
√ bitməmiş istehsal emalda olan xammal, materialların dəyəri üzrə qiymət¬lən¬di¬rilir;

442. Auditor nəzərdə saxlamalıdır ki, bitməmiş istehsalı  plan maya dəyəri ilə qiymətləndirərkən:

√ bitməmiş istehsal qalıqlarının natamam maya dəyəri ilə və ya qalan dolayı xərcləri hazır məhsu¬lun maya dəyərinə daxil etməklə
müstəqim xərclər üzrə qiymətləndirilməsinə icazə verilir;

• «Inzibati xərclər» hesabı üzrə məsrəflər bitməmiş istehsala aid edilmir;
• məmulat tamamlanana qədər onun hazırlanması ilə əlaqədar bütün xərclər bitməmiş istehsala aid edilir;
• ümumistehsal xərcləri bütövlükdə satılmış məhsula aid edilir;
• bitməmiş istehsal emalda olan xammal, materialların dəyərinə görə qiymətləndirilir;



443. Təşkilatın təsərrüfat fəaliyyətində əvvəllər başlanmış sifarişlərin hazır-lan¬ması prosesinin dayandırılması faktı olarsa auditor nəyi
yoxlamalıdır:

• ləğv olunan sifariş üzrə bütün ilkin və uçot sənədlərini;
• ləğv olunan sifariş başa çatmamış işlərin həcmi və dəyəri;
√ qalan qiymətlilərdən istifadə  səviyyəsi;
• bitməmiş istehsalın qiymətləndirilməsinin düzgünlüyü;
• ləğv olunan sifarişi icra edənlərin əmək haqqının hesablanması üzrə cədvəlləri;

444. Bitməmiş istehsala daxil edilmir :

• sifarişçi tərəfindən qəbul olunmamış natamam iş;
• işlənmənin bütün mərhələlərini keçməmiş məhsul  (yarımfabrikat);
• texnikinəzarət bölməsi tərəfindən qəbul olunmamış hazır məmulat;
• tam komplektləşdirilməmiş məhsul;
√ işlənməyə verilməmiş materiallar və alınmış yarımfabrikatlar;

445. Ləğv olunmuş sifarişlər üzrə xərclər silinir:

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

446. Qaydaya görə hesabat dövründə təşkilatın digər xərcləri:

• hesabat dövrünün mənfəəti hesabına silinir;
• balans mənfəətinin tərkibində verilir;
• kommersiya xərclərinin tərkibində verilir;
√ hesabat dövrünün mənfəətinə silinmir;
• mühasibat hesabatında ayrıca verilmir;

447. Mühasibat hesabatında minimum aşağıdakı informasiyaya açıqlama verilməlidir:

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

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

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

449. Auditor təşkilatın əksər hallarda bank kreditindən istifadə etmədiyini, faizin məhsulun maya dəyərinə aid edildiyini aşkar edərsə onun
hərəkəti:

• əməliyyat düzgün aparılmışdır, düzəlişə ehtiyac yoxdur;
√ mənfəət məbləğini təhrif etdiyinə görə təşkilat cərimə ödəməlidir;
• qayda pozuntusu çox ciddi oluğundan auditor hesabatın dürüstlüyü haqqında mənfi rəy verməlidir;
• auditor rəy verməkdən imtina edəcəkdir;
• əməliyyat düzgün aparılmamışdır, hesabat qeyri dürüst qiymətləndirilir;



450. Auditor təşkilatın əksər hallarda bank kreditindən istifadə etmədiyini, faizin məhsulun maya dəyərinə aid edildiyini aşkar edərsə onun
hərəkəti:

• əməliyyat düzgün aparılmışdır, düzəlişə ehtiyac yoxdur;
√ vergi tutulan mənfəət məbləği faiz həcmində artırılmalıdır;
• qayda pozuntusu çox ciddi oluğundan auditor hesabatın dürüstlüyü haqqında mənfi rəy verməlidir;
• auditor rəy verməkdən imtina edəcəkdir;
• əməliyyat düzgün aparılmamışdır, hesabat qeyri dürüst qiymətləndirilir;

451. Bitməmiş  istehsalın faktiki maya dəyəri ilə qiymətləndirilməsi zamanı:

• bitməmiş istehsal qalıqlarının natamam maya dəyəri ilə qiymətləndirilməsinə icazə verilir;
• «Inzibati xərclər» hesabı üzrə məsrəflər bitməmiş istehsala aid edilmir;
√ məmulat tamamlanana qədər onun hazırlanması ilə əlaqədar bütün xərclər bitməmiş istehsala aid edilir;
• ümumistehsal xərcləri bütövlükdə satılmış məhsula aid edilir;
• bitməmiş istehsal emalda olan xammal, materialların dəyərinə görə qiymətləndirilir;

452. Hansı növ istehsalda bitməmiş istehsal  müstəqim xərclər məbləğində qiymətləndirilir:

• kütləvi və partiyalarla istehsal zamanı;
• fərdi istehsalda;
• açıq tipli səhmdar cəmiyyətlərində;
• qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlərində;
√ qısa texnoloji tsiklli istehsalda;

453. Hansı növ istehsalda bitməmiş istehsal  plan maya dəyəri ilə qiymətləndirilir:

√ kütləvi və partiyalarla istehsal zamanı;
• fərdi istehsalda;
• açıq tipli səhmdar cəmiyyətlərində;
• qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlərində;
• qısa texnoloj tsiklli istehsalda;

454. Hansı növ istehsalda bitməmiş istehsalat faktiki maya dəyəri ilə qiymətləndirilir:

• kütləvi və partiyalarla istehsal zamanı;
√ fərdi istehsalda;
• açıq tipli səhmdar cəmiyyətlərində;
• qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlərində;
• qısa texnoloji tsiklli istehsalda;

455. Məhsulun maya dəyərinin tam kalkulyasiyası zamanı ehtiyat qalıqla¬rının mühasibat balansında göstərilən məbləği:

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

456. 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 ;

457. Bir cinsli avadanlıq lardan istifadə olunan müəssisələrdə dolayı xərclərin bölüşdürülməsinin əsas metodunu göstərin?

• faktiki məhsul buraxılışına maşın-saat əmsalı bazasında avadanlığın işinin normativ səviyyəsinə proporsional olaraq;



• məmulatın emal edilməsi xərclərinə proporsional;
√ avadanlığın iş saatının miqdarına proporsional ;
• bir fəhlə hesabı ilə adam-saat ərzində məhsul buraxılışının miqdarına proporsional ;
• Əsas istehsal fəhlələrinin əsas əmək haqqına proporsional;

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

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

459. Təhtəlhesab şəxs  tərəfindən edilən ezamiyyə  xərcləri  üzrə hansı  mü¬ha¬si¬¬bat yazılışı audi¬tor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t  «Istehsalat məsrəfləri»    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 «Inzibati xərclər»        K-t «Təhtəlhesab məbləğlər»

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

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

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

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

462. Təbii fəlakət nəticəsində  boşdayanmalardan itgilər aşağıdakı hesabda uçota alınır:

• istehsalat məsrəfləri;
• inzibati xərclər;
• kommersiya xərcləri;
• hazır məhsul;
√ ümumi mənfəət (zərər);

463. Müqəssir şəxsdən çatışmazlığın tutulması mümkün olmadıqda silinir?

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

464. Auditor sənaye müəssisəsində əsas istehsal fəhlələrinə əmək haqqının hesablanması  üzrə hansı  müha¬si¬bat yazılışını düzgün hesab
edir?

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

465. Müəssisə  məhsulların qablaşdırılmasını bankdan alınmış  kredit hesabına  həyata keçirmişdir. Materialların uçota alınmasından əvvəl
ödənilən kreditin faizləri auditor  tərəfindən  daxil edilir

• materialın dyərinə
• digər xərclərə
• əmək haqqına
• nəqliyyat xərclərinə
√  məhsulun maya dəyərinə

466. Müqəssir şəxsdən əksikgəlmənin tutulması mümkün olmadıqda silinir?

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

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

• istehsala xərcləri əks etdirən hesaların dövriyyəsi üzrə məbləği hesabla¬maqla;
√ istehsala xərcləri əks etdirən hesaların dövriyyələrini və qalıq məbləğlərini hesabla¬maq¬la;

• 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 hesaların qalıq məbləğlərini hesabla¬maq¬la;

468. Vergi ödəyicisi tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlar üzrə hesablanmış faiz xərcləri hara daxil edilir:

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

469. əgər kontragent-rezidentlər arasında hesablaşmaların müqavilədə göstərilən xarici valyutada deyil, manatla aparılırsa xarici
hesablaşmaların uçotunda yaranan kurs fərqi aid edilir:

• əməliyyat xərclərinin tərkibinə;
• əmtəə-material qiymətlilərinin dəyərinə;
• təşkilatın əlavə kapitalına;
√ satışdan kənar gəlirlərin və xərclərin tərkiinə;
• təşkilatın xalis mənfəətinə;

470. Istənilən borc öhdəliyi növü üzrə faiz xərci daxil edilir:

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

471. əsas istehsal fəhlələrinə əmək haqqının hesablanması  üzrə hansı  müha¬si¬bat yazılışı audi¬tor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

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



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

473. Auditor sənaye müəssisəsində aşağıdakı məbləğin qeyri satışdan gəlirlərə daxil edilmədiyini yoxlama¬lıdır:

• 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
√ əvəzsçiz alınmış aktivlər;

474. Auditor sənaye müəssisəsində aşağıdakı məbləğin qeyri satışdan gəlirlərə daxil edilməsini yoxlamalıdır:

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

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

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

476. Auditorun fikrincə sənaye müəssisəsində hazır məhsul uçot qiyməti ilə mədaxil edildikdə   aşağıdakı yazılışı aparılmalıdır:

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

477. Müəssisənin özündə tam istifadə olunmuş hazır məhsul üzrə hansı  mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t 205        K-t 221;
• D-t 221        K-t 205;
• D-t 343        K-t 401;
√ D-t 201        K-t 202;
• D-t 401        K-t 343

478. Müəssisənin özündə tam istifadə olunmuş hazır məhsul üzrə hansı  mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

• D-t 343        K-t 401;
• D-t 221        K-t 205;
• D-t 205        K-t 221;
• D-t 401        K-t 343;
√ D-t 201        K-t 202;

479. Uçot qiyməti ilə mədaxil olunmuş hazır məhsul üzrə hansı  mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?

√ D-t 204       K-t 202;



• D-t 223        K-t 221;
• D-t 223        K-t 205;
• D-t 205        K-t 221;
• D-t 221       K-t 223;

480. Mühasibat balansında hazır məhsul necə əks etdirilir:

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

481. Təşkilat məhsul buraxılışı hesabından istifadə etmədən məhsu buraxılı¬şının uçotunu aparır. Bu halda  Hazır məhsul  hesabında məhsul
buraxılışı əks etdirilir:

• satış və ya uçot qiyməti ilə
• bazar qiyməti ilə;
• normativ və ya plan istehsal maya dəyəri ilə;
√ faktiki maya dəyəri ilə;
• müqavilə və ya uçot qiyməti ilə;

482. Bağlanmış müqaviləyə əsasən mülkiyyət hüququ satıcıdan alıcıya keçdikdə məhsul mühasibat uçotunda necə əks etdirilir:

√ satılmış məhsul;
• bitməmiş istehsal
• yüklənmiş məhsul;
• məsul saxlanmada olan məhsul;
• hazır məhsul;

483. Hazır məhsulun uçotu üzrə ilkin sənəd:

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

484. Məhsul buraxılışı və satışının uçotu üzrə analitik və sintetik uçot reyestrinə aiddir:

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

485. Hazır məhsulların yüklənməsi üzrə  ilkin sənədlərə aiddir:

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

486. Müəssisədə normativ və ya plan maya dəyəri göstəricisindən istifadə aşağıdakı hesabdan istifadənin əsas şərtidir:

• yüklənmiş mallar;
• gələcək dövrlərin xərcləri;
√ məhsul buraxılışı
• satış;



• hazır məhsul;

487. Cəmiyyət tərəfindən geri alınmış səhmlər əldə olunan tarixdən sonra il ərzində şağıdakı qiymətlə satılmalıdır:

• alış qiymətindən aşağı olmayan qiymətlə;
• cəmiyyətin direktorlar şurasının müəyyən etdiyi qiymətlə;
• müqavilə qiyməti ilə;
√ bazar qiyməti ilə;
• nominal qiyməti ilə;

488. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə audit olunan şəxsin nizamnamə kapitalının tam ödənilməməsi faktı aşkar edildikdə:

• auditor rəyinin verilməsində imtina üçün əsasdır;
• mənfi auditor rəyinin verilməsi üçün əsasdır;
√ auditora audit olunan şəxsin fəaliyyətinin fasiləsizliyi haqqında öz inamsızlığını bildirməyə əsas verə bilər;
• auditora audit olunan şəxsin fəaliyyətinin fasiləsizliyi haqqında öz inamsızlığını mütləq bildirməyə əsas verir;

• mühasibat uçotu və hesabatda iştirakçıların borcunun əks etdirilməsinin düzgünlüyünü yoxladığından auditor üçün əhəmiyyət kəsb
etmir;

489. Nizainamə kapitalının təşkilatın xalis aktivlərinin dəyərinə çatdırılması zamanı hesabat dövrünün zərərinin mühasibat balansından
silinməsi üzrə hansı yazılış auditor tərəfindən düzgün hesab olunur?

• D-t  «Nominal (nizamnamə)  kapitalının ödənilməmiş hissəsi»K-t     «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»
• D-t «Nominal (nizamnamə)  kapitalının ödənilməmiş hissəsi»   K-t  «Ümumi mənfəət (zərər)»
√ D-t  «Nominal (nizamnamə)  kapitalı» K-t  «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»
• D-t «Nominal (nizamnamə)  kapitalının ödənilməmiş hissəsi»  K-t «Nizamnamə üzrə ehtiyat»
• D-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»   K-t  «Nizamnamə üzrə ehtiyat»

490. Yenidən qiymətləndirmə ilə əlaqədar  istehsal təyinatlı əsas vəsaitlərin dəyərinin artımı üzrə hansı yazılış auditor tərəfindən düzgün
hesab olunur?

• D-t  «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»K-t     «Bina, tikili və avadanlıqlar»
√ D-t «Bina, tikili və avadanlıqlar»  K-t «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»
• D-t «Nominal (nizamnamə)  kapitalı»K-t  «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»
• D-t «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»  K-t  «Nominal (nizamnamə)  kapitalı»
• D-t  «Bina, tikili və avadanlıqların amortizasiyası»  K-t  «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»

491. Bölüşdürülməmiş mənfəətin müəyyən hissəsinin ehtiyat kapitalına ayrılması üzrə hansı yazılış auditor tərəfindən düzgün hesab olunur?

• D-t «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat» K-t  «Nominal (nizamnamə)  kapitalı»
√ D-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»  K-t  «Qanunvericilik üzrə ehtiyat»
• D-t  «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)» K-t     «Bina, tikili və avadanlıqlar»
• D-t «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat» K-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»
• D-t  «Nominal (nizamnamə)  kapitalı »  K-t  «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»

492. Yenidən qiymətləndirmə ilə əlaqədar  istehsal təyinatlı əsas vəsaitlərin amortizasiyasının artımı üzrə hansı yazılış auditor tərəfindən
düzgün hesab olunur?

• D-t  «Bina, tikili və avadanlıqların amortizasiyası» K-t     «Bina, tikili və avadanlıqlar»
• D-t «Nominal (nizamnamə)  kapitalı»  K-t  «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»
• D-t «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat» K-t  «Nominal (nizamnamə)  kapitalı»
• D-t  «Bina, tikili və avadanlıqların amortizasiyası»   K-t  «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»
√ D-t «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»K-t «Bina, tikili və avadanlıqların amortizasiyası»

493. Yenidən qiymətləndirmə ilə əlaqədar  istehsal təyinatlı əsas vəsaitlərin artımı üzrə han¬sı yazılış auditor tərəfindən düzgün hesab
olunur?

• D-t  «Bina, tikili və avadanlıqların amortizasiyası»K-t     «Bina, tikili və avadanlıqlar»
• D-t «Nominal (nizamnamə)  kapitalı» K-t  «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»
• D-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)» K-t  «Nominal (nizamnamə)  kapitalı»
√ D-t  «Bina, tikili və avadanlıqlar» -t  «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»



• D-t «Bina, tikili və avadanlıqlar» K-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)»

494. Yenidən qiymətləndirmə ilə əlaqədar  əmlakın dəyərinin artması nəticəsində nizam¬namə kapitalının artımı üzrə hansı yazılış auditor
tərəfindən düzgün hesab olunur?

√ D-t «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»K-t  «Nominal (nizamnamə)  kapitalı»
• D-t «Nominal (nizamnamə)  kapitalı» K-t  «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»
• D-t  «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t     «Nominal (nizamnamə)  kapitalının ödənilməmiş hissəsi»
• D-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)» K-t «Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borcları»
• D-t  «Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat»K-t  «Qanunvericilik üzrə ehtiyat»

495. 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;
• yığım fondunun müəyyən hissəsinin  nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilməsini;
• digər ehtiyatların müəyyən hissəsinin  nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilməsini;
√ hesabat dövrünün xalis mənfəətinin  nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilməsini;

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

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

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

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

498. Xüsusi kapitalın tərkibinə daxil deyildir:

• məqsədli maliyyələşdirmə və daxilolmalar
√ gələcək dövrlərin gəlirləri
• əlavə kapital
• ehtiyat kapitalı
• ötən illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti

499. Xüsusi kapitalın artımının bilavasitə mənbəyi:

• istiqrazların buraxılması
• maliyyə qoyuluşları
√ səhmlərin emissiyası
• yeni səhmlərin buraxılması
• kreditlərin cəlb olunması

500. Sənaye müəssisəsində yeni sexin tikintisinə sərf olunan materialların dəyəri  aid edilir:

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


