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1. Auditin xüsusi prinsipləri hansılardır?

√ Planlaşdırmanın kompleksliyi və fasiləsizliyi
• Obyektivlik, peşəkarlıq
• Düzgünlük, məsuliyyət
• Müstəqillik, fasiləsizlik
• Planlaşdırmanın optimallığı, konfidensiallıq

2. Auditorun vəzifəsinə nə daxildir?

• Təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin təhlilinin aparılması
• Gəlirlər haqqında bəyannamələrin düzgün tərtib edilməsini yoxlamaq
√ Mühasibat uçotunun və hesabatının vəziyyətini, düzgünlüyünü və qüvvədə olan qanunlara uyğunluğunu yoxlamaq
• Mühasibat uçotu  formalarının seçilməsi
• Мaliyyə, vergi, bank qanunvericiliyi məsələləri üzrə məsləhətlərin verilməsi

3. Аuditin başlıca prinsipləri hansılardır?

• Analitik testlər, müşahidə, sənədli yoxlama
• Müayinə, xüsusi yoxlama, obyektivlik
√ Düzgünlük, obyektivlik, konfidensiallıq
• Müşahidə, sorğu, faktiki yoxlama
• Sənədli yoxlama, faktiki yoxlama, sorğu

4. Hansı hallarda auditorun lisenziyası ləğv edilir?

• İqtisadi subyektlərin aktiv və passivlərinə düzgün qiymət vermədikdə
√ Lisenziyadan istifadə edən şəxs bu haqda Auditorlar Palatasına ərizə ilə mürsciət etdikdə, məhkəmənin qərarı olduqda
• Uçot siyasəti düzgün olmadıqda
• növlərini düzgün tərtib edilmədikdə
• Təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin təhlili qeyri-obyektiv olduqda

5. Аudit və təftişin oxşar cəhətlərini göstərin.

√ Hər ikisi yoxlama xarakteri daşıyır, sənədlərin yoxlanması, təhlil üsulundan istifadə edilir
• Hər ikisi sahibkarlıq fəaliyyətidir və könüllüdür
• Hər ikisi könüllü yaranır, müqavilə ilə həyata keçirilir
• Hər iki yoxlama rəylə tamamlanır, sahibkarlıq fəaliyyətidir
• Hər ikisi müqavilə ilə həyata keçirilir, könüllüdür

6. Aparılma dövrünə görə audit neçə yerə ayrılır?

√ 2.0
• 4.0
• 5.0
• 6.0
• 3.0

7. Yoxlama obyektindən asılı olaraq audit neçə növə bölünür?

√ 2.0
• 4.0
• 3.0
• 6.0
• 5.0

8. Sifarişin xarakterindən asılı olaraq audit yoxlaması neçə yerə bölünür?



√ 2.0
• 3.0
• 5.0
• 6.0
• 4.0

9. Məcburi audit hansı hallarda aparılır?

√ Nizamnamə kapitalında xarici investorlara məxsus pay olduqda
• Mühasibat uçotunun təşkilində müsbət və mənfi halların baş verməsində
• Audit yoxlamasının yekunlaşdırılmasında
• Auditor və sifarişçilərin müqaviləsi pozulduqda
• Daxili nəzarət və s. haqda auditorlar lazımi informasiyalara malik olmadıqda

10. Daxili auditin xüsusiyyətləri hansılardır?

√ Müəssisənin rəhbərliyinə tabedir və onun qarşısında cavabdehdir
• Müqavilə əsasında həyata keçirilir
• Mühasibat (maliyyə) hesabatında nöqsanları araşdırır
• Kənardan təşkil olunur, müəssisənin fəaliyyətinə rəy verməklə kifayətlənir
• Audit xıdmıti pulludur, sahibkarlıq fəaliyyəti növlərindəndir

11. Kənar audit dedikdə nə başa düşülür?

√ Müstəqil tərəflər (müəssisə, sifarişçi) və auditor təşkilatı arasındakı müqavilə əsasında həyata keçirilir
• Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda, dövlət orqanlarının tapşırığı ilə həyata keçirilir
• İqtisadi subyektin öz müraciəti əsasında keçirilməsi deməkdir
• Müqavilə əsasında həyata keçirilmiş yoxlamadır
• Müəssisənin ştatında olub, müəssisə tərəfindən məcburi keçirilir, riskə əsaslanır

12. Daxili audit dedikdə nə başa düşülür?

√ Müəssisənin xüsusi struktur bölməsi olub, birbaşa müəssisənin rəhbərliyinə tabe olan işçilər tərəfindən həyata keçirilir
• Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda, dövlət orqanlarının tapşırığı ilə həyata keçirilir
• İqtisadi subyektin öz müraciəti əsasında keçirilməsi deməkdir
• Müqavilə əsasında həyata keçirilmiş yoxlamadır
• Müəssisənin ştatında olub, müəssisə tərəfindən məcburi keçirilir, riskə əsaslanır

13. Yoxlamanın xarakterinə görə auditin neçə növü mövcuddur?

√ 3.0
• 2.0
• 5.0
• 6.0
• 4.0

14. Həyata keçirilmə vaxtına görə hansı audit növləri mövcuddur?

√ İlkin, operativ, razılaşdırılmış
• Ekoloji, xarici, təşəbbüslü
• Könüllü, məcburi, sistemli
• Birdəfəlik, müntəzəm, operativ
• Daxili, xarici, operativ

15. Təyinatına görə auditin neçə növü vardır?

√ 7.0
• 4.0
• 3.0
• 2.0



• 8.0

16. Audit obyektlərinə görə hansı audit növləri mövcuddur?

√ Bank, sığorta, birja, dövlət
• Ekoloji, vergi, operativ
• Daxili, xarici, qiymət, bank
• Riskli, təsdiqedici, məcburi
• Vergi, qiymət, sistemli

17. İnformasiyanın istifadəçilərinə görə audit neçə hissəyə bölünür?

√ 2.0
• 3.0
• 5.0
• 1.0
• 4.0

18. Auditor yoxlamasının əsas mərhələləri hansılardır?

√ Planlaşdırılma, sənədləşdirilmə, auditor sübutlarının alınması
• Proqnozlaşdırma, auditin məsuliyyəti
• Auditin məsuliyyəti, planlaşdırılma
• Ekspert işlərindən istifadə edilməsi, auditor sübutlarının alınması
• İnventarlaşdırma, proqnozlaşdırma

19. Hansı məsələlər üzrə və onların obyektiv olması üçün auditor rəyi verilməlidir?

√ Dövri hesabatlarda əks etdirilən rəqəm məlumatlarının əsaslı, obyektiv olmasına
• Mühasibat uçotunun aparılmasının və mühasibat əməliyyatlarının uçotda əks etdirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanmasına
• Gəlirlərin və vergi ödəmələrinin planlaşdırılmasında müəssisəyə müvafiq xidmətlər göstərilməsinə
• Mühasibat uçotunun aparılması və dövri hesabatların təlimata uyğun tərtib edilməsinə
• Mühasibat-maliyyə hesabatının tərtibində qarşıya çıxan nöqsanların təhlilinə

20. Аuditin vəzifəsinə nə aiddir?

√ Müəssisədə mühasibat uçotunun təşkilində, bərpasında və aparılmasında iqtisadi subyektə müqavilə əsasında xidmət göstərmək
• Mövcud və istifadə olunmayan daxili ehtiyat mənbələrinin müəyyən edilib, təkliflərin verilməsi
• Dövri hesabatlarda əks etdirilən rəqəm məlumatlarının əsaslı planlaşdırılmasının həyata keçirilməsi
• Əsas fondlardan və dövriyyə vəsaitlərindən nə dərəcədə istifadə olunması

• Aktivlərin, öhdəliklərin və xüsusi kapitalın qiymətləndirilməsi haqqında qaydalara əməl olunması vəziyyəti üzərində nəzarətin həyata
keçirilməsi

21. Auditorlar Palatası nə vaxtdan rəsmi fəaliyyətə başlamışdır?

√ 1996-cı il aprel ayının 4-də
• 1995-ci il sentyabr ayının 19-da
• 1995-ci il iyul ayının 20-də
• 1991-cü il iyul ayının 31-də
• 1994-cü il sentyabr ayının 16-da

22. Auditin müstəqilliyi aşağıdakılara əsasən müəyyən edilir?

√ Auditorla müştəri arasında müqavilə münasibətlərinin olması, çatışmazlıqlar aradan qaldırılmayana qədər auditorun rəy verməkdən
imtina edə bilməsi

• İnvestorlar, kreditorlar və s. apasında müdiriyyət tərəfindən informasiyanın verilməsi
• İnformasiya istifadəçilərinin onlara verilmiş informasiyaların düzgünlüyünü  yoxlamaq üçün imkanların olmaması
• Verilmiş informasiyaların keyfiyyətindən asılı olaraq istifadəçilərin rəyinin olması
• Qərarların, nəticələrin informasiyanın keyfiyyətindən asılı olması



23. Auditor dedikdə kim başa düşülür?

√ Аudit yoxlamalarını aparan səlahiyyətli şəxs
• Maliyyə-mühasibat  hesabatlarının düzgünlüyünə nəzarət edən şəxs
• Xaricdən maliyyə nəzarətini həyata keçirən şəxs
• Qiymətli kağızlar və fond birjaları sahəsinin mütəxəssisləri
• Müəssisənin maliyyə-mühasibat  hesabatlarını tərtib edən şəxs

24. “Audit” dedikdə nə başa düşülür?

√ Eşidən, dinləyən
• Daşıyan, aparan
• Görmək, dinləmək
• Göndərmək, eşidən
• Danışan, görən

25. Auditlə təftiş hansı əlamətlərinə görə bir-birindən fərqlənir?

• Nəticəyə görə;
• Xarakterinə və nəticəyə görə;
√ Xarakterinə, nəticəyə və qarşılıqlı münasibətinə görə;
• Xarakterinə görə;
• Qarşılıqlı münasibətinə görə;

26. Audit hansı prinsiplərə əsaslanır?

• Ardıcıllıq
√ Məcburilik və könüllülük
• Könüllülük;
• Məcburilik;
• Heç birinə

27. Auditorun məsuliyyətinin növləri aşağıdakılardır:

• İntizam və cinayət məsuliyyəti
√ İntizam, mülki və cinayət məsuliyyəti;
• İntizam məsuliyyəti və mülki məsuliyyət;
• Mülki məsüliyyət və cinayət məsuliyyəti;
• Cinayət məsüliyyəti;

28. Auditor rəyinin hansı formaları var?

• Müsbət və mənfi rəy;
• Şərtsiz müsbət rəy;
√ Şərtsiz müsbət, şərti müsbət və mənfi rəy, rəy verməkdən imtina
• Şərti müsbət rəy;
• Mənfi rəy:

29. Auditin hansı vəzifələri vardır?

√ Düzəliş, operativ nəzarət və stateji;]
• Düzəliş və stateji;
• Strateji;
• Operativ nəzarət;
• Düzəliş;

30. Auditin hansı növləri vardır?

√ Birdəfəlik, müntəzəm və əməliyyat;
• Maliyyə və statistik;



• Müntəzəm və birdəfəlik;
• Əməliyyat və birdəfəlik;
• Müntəzəm və əməliyyat;

31. Audit dedikdə nə başa düşürsünüz?

• Müəssisənin təşkilatı fəaliyyətinin müstəqil yoxlanılmasıdır;
• Müəssisənin təşkilati quruluşunun müstəqil yoxlanmasıdır

√ Əmtəə istehsalı, xidmət göstərilməsi və ilə iş görülməsi məşğul olan təsərrüfat subyektində mühasibat uçotunun dəqiq və düzgün
aparılmasının, mühasibat və maliyyə hesabatlarının müstəqil yoxlanmasıdır;

• Sahibkarların fəaliyyətinin müstəqil yoxlanmasıdır;
• Mühasibatlığın işinin təşkili formasının müstəqil yoxlanmasıdır;

32. Respublikamızda Audit fəaliyyəti hansı sənədlə tənzimlənir?

• “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında“ Əsasnamə ilə;
• Müstəqil formada;
√ “Auditor xidməti haqqında” Qanunla
• “Mühasibat Uçotu haqqında” AR-nin qanunu ilə,
• Mülki Məcəllə ilə

33. Auditin nəticəsi hansə sənədlə rəsmiləşdirilir?

• Qəbul aktı ilə;
• Qəbul akti ilə;
√ Auditor rəyi ilə;
• Qəbil-təhvil qaiməsi ilə
• Auditorun aktı ilə;

34. Auditin hansı formaları vardır?

√ Daxili və xarici (kənar)”
• Daxili, xarici (kənar) və qarışıq;
• Qarışıq;
• Xarici (kənar);
• Daxili;

35. Auditin effektivliyini hansı amillər məhdudlaşdırır?

√ auditin gedişində seçmə metodları və testlər tətbiq olunur
• audit aparılan heyətin səhvləri
• bütün cavablar düzgündür
• audit aparılan şəxsin rəhbərliyi tərəfindən göstərilən mənfi hərəkət
• auditor təşkilatının arbitraj mübahisələrində iştirakı

36. Yoxlanılan obyektin təsisçisi olan auditor yoxlamasını apara bilərmi?

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

37. Məxfilik prinsipinin gözlənilməsi vacibdir

√ müştəri ilə münasibətlərin davamiyyətindən və vaxt məhdudiyyətindən asılı olmayaraq
• bütün cavablar düzgündür
• auditin nəticələri mühasibat hesabatının bütün istifadəçilərinin nəzərinə çatdırılır
• müştəri ilə münasibətlərin davam etdiyi müddətdə və həmin münasibətlərin dayandırılıqdan 5 il keçdiyi müddətdə
• yalnız müştəri ilə münasibətlərin davam etdiyi müssətdə



38. Auditor sizin fikrinizcə hansı xidmətləri göstərmək hüququna malik deyil:

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

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

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

40. İnformasiya xidmətlərinə aiddir:

√ heyətin təlimi
• bütün cavablar düzgündür
• mühasibat informasiyanın yoxlanılması
• heyətin seçilməsi
• heyətin fəaliyyətinin yoxlanılması

41. Audit xidməti göstərilən zaman tərəflərin məsuliyyəti hansı sənədlə müəyyənləşdirilir:

√ auditor firması ilə audit aparılan şəxs arasında bağlanılan müqavilə
• audit aparılan şəxsə auditor təşkilatı tərəfindən göstərilən xidmət üçün məktub-razılıq
• bütün cavablar düzgündür
• auditor fəaliyyəti haqqında qanun
• audit xidməti ilə bağlı yerinə yetiriləsi işlərə görə tapşırıq

42. Məcburi audit yoxlamasından keçməlidirlər:

√ acıq-səhmdar cəmiyyət
• bütün cavablar düzgündür
• xarici təşkilatlar
• qapalı- səhmdar cəmiyyət
• səhmdar cəmiyyət

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

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

44. Audit növlərinin inkişafının ardıcıllığı necədi:

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

45. Əməliyyat (idarəetmə)auditinin məqsədlərinə aiddir:



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

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

46. Maliyyə auditi dedikdə başa düşülür:

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

47. Kənar auditin keçirilməsi üçün əsas sayılır:

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

48. Xüsusi auditor tapşırığı dedikdə başa düşülməlidir:

• biznes-planlaşma
• bütün cavablar düzgündür
√ audit aparılan şəxsin xüsusi hesabatının yoxlanılması
• iqtisadi subyektin mühasibat uçotunun bərpası
• maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif bölmələrinə münasibətdə iqtisadi subyektin heyətinə məsləhət verilməsi

49. Təşəbbüs auditi aşağıdakıların təşəbbüsü ilə aparılır

√ audit aparılan şəxs
• bütün cavablar düzgündür
• yuxarı təşkilat
• auditor təşkilatı
• dövlət orqanları

50. Auditin əsas məqsədlərinə aiddir:

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

• audit aparılan şəxsin maliyyə sabitliyinin müəyyənləşdirilməsi
• audit aparılan şəxsin heyəti tərəfindən fırıldaqçılıq faktları müəyyənləşdirilir
• bütün cavablar düzgündür
• audit aparılan şəxsin heyətinin səhvlərinin aşkara çıxarılması

51. Audit fəaliyyəti özlüyündə nə deməkdir:

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

52. Audit özlüyündə nə deməkdir:

√ hesabatın etibarlığı barədə fikir bildirmək məqsədilə audit aparılan şəxsin mühasibat (maliyyə hesabatının müstəqil yoxlanması)
• iqtisadi subyektin mühasibat uçotunun bərpasına kömək göstərməyə yönəldilən fəaliyyət



• təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili
• bütün cavablar düzgündür
• vergilərin hesablanmasına, maliyyə və hüquqi məsələlərə məsləhət xarakterli köməyin göstərilməsinə yönəldilən fəaliyyət

53. Sənədli nəzarətin hansı priyomu müvafiq müəssisədən, yaxud şəxsdən yazılı sorğu almaqla həyata keçirilir?

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

54. Sənədli nəzaərtin hansı priyomu bu və ya digər obyektə aid olan sənədlərin öyrənilməsini özündə əks etdirir?

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

55. Faktik nəzarətin neçə priyomları fərqləndirilir

√ 4.0
• 3.0
• 5.0
• 6.0
• 2.0

56. Nəzarət məlumatlarının mənbələrindən asılı olaraq nəzarət növləri fərqləndirilir

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

57. Nəzarətin hansı növü həyata keçirilmə üsuluna görə qanunvericilikliyə əməl olunmasını təmin edir?

√ təsərrüfat mübahisəsi
• iqtisadi təhlil
• təftiş və iqtisadi təhlil
• təsərrüfat mübahisəsi və təftiş
• təftiş

58. Həyata keçirilməüsuluna görə nəzarətin neçə növü fərqləndirilir?

√ 5.0
• 6.0
• 2.0
• düzgün cavab yoxdur
• 4.0

59. Nəzarətin neçə növü nəzarət funksiyalarının xarakterinə görə fərqləndirilir?

√ düzgün cavab yoxdur
• 5.0
• 6.0
• 2.0
• 4.0



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

√ daxili
• ictimai
• sahə
• ixtisaslaşdırılmış
• [ auditor

61. Nəzarət aşağıdakı növlərinə görə fərqlənir?

√ dövlət, daxili, auditor, ictimai
• ümumdövlət, sahə, ictimai
• dövlət, daxili, sahə ixtisaslaşdırılmış
• daxili, sahə və ictimai
• ümumdövlət, sahə, ixtisaslaşdırılmış

62. İdarəetmə sistemində nəzarət, neçə vəzifəni yerinə yetirir?

√ 4.0
• 5.0
• 2.0
• düzgün cavab yoxdur
• 3.0

63. İqtisadi nəzarətin təşkilinin neçə prinsipi mövcuddur

√ 7.0
• 6.0
• 8.0
• 3.0
• 5.0

64. Xüsusi auditor tapşırığı dedikdə başa düşülməlidir:

√ iqtisadi subyektin xüsusi hesabatlarının yoxlanılması (balans, mənfəət və zərərlər haqqında hesabat)
• maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif bölmələrinə münasibətdə iqtisadi subyektin heyətinə məsləhət verilməsi
• marketinq, elmi-tədqiqat və eksperimental tədqiqat
• düzgün cavab yoxdur
• iqtisadi subyektin mühasibat uçotunun bərpası

65. İcbari auditin həyata keçirilməsi zamanı yol verilir:

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

66. Peşəkar skeptisizm prinsiplərinə uyğun olaraq audit prosesində auditor aşağıdakıları etməlidir:

√ bütün cavablar düzgündür.
• audit nəticəsində təkliflər hazırlayanda özünü doğrultmayan ümumiləşmələrə yol verməməlidir
• auditor prosedurunun xarakterini, müvəqqəti çərçivəsini və həcmini müəyyən edən zaman səhv kənarlaşmalardan istifadə etməməlidir
• auditor prosedurları başa çatdıqdan sonra alınan nəticələrə qiymət verilməsində səhv kənarlaşmalardan istifadə olunmamalıdır
• yoxlamanın gedişində təsadüf olunan şübhəli vəziyyətləri gözdən qaçırmamalıdır

67. Auditorun özünün işinə məsuliyyəti dedikdə hansı prinsip başa düşülür?

• məxfilik prinsipi
√ vicdanlı olmaq prinsiri



• müstəqillik prinsipi
• peşə səlahiyyəti prinsipi
• obyektivlik prinsipi

68. Auditorun obyektivlik prinsiplərinə aiddir:

√ istənilən peşə məsələlərinin araşdırılmasına və qərarların formalaşmasına yanaşmadatamamilə prinsipiallığı və habelə hər hansı bir təsir
altına düşməməsi

• auditorun özunun peşə borcuna, habelə ümumi əxlaq normalarına əməl etməsinin məcburiliyi
• auditor keyfiyyəti və müasir tələblərə cavab verən zəruri peşə biliklərinə və vərdişlərinə malik olmalıdır
• auditor özünün peşə xidmətini ciddi araşdırmalar və operativliklə həyata keçirməlidir
• auditorun rəyi formalaşan zaman yoxlanılan iqtisadi subyektin müxtəlif maraqları ilə bağlı fikrin olmaması

69. Auditorun düzgünlük prinsiplərinə aiddir:

√ auditorun özunun peşə borcuna, habelə ümumi əxlaq normalarına əməl etməsinin məcburiliyi

• istənilən peşə məsələlərinin araşdırılmasına və qərarların formalaşmasına yanaşmadatamamilə prinsipiallığı və habelə hər hansı bir təsir
altına düşməməsi

• auditor keyfiyyəti və müasir tələblərə cavab verən zəruri peşə biliklərinə və vərdişlərinə malik olmalıdır
• auditor özünün peşə xidmətini ciddi araşdırmalar və operativliklə həyata keçirməlidir
• auditorun rəyi formalaşan zaman yoxlanılan iqtisadi subyektin müxtəlif maraqları ilə bağlı fikrin olmaması

70. Auditorun müstəqillik prinsiplərinə aiddir:

√ auditorun rəyi formalaşan zaman yoxlanılan iqtisadi subyektin müxtəlif maraqları ilə bağlı fikrin olmaması

• istənilən peşə məsələlərinin araşdırılmasına və qərarların formalaşmasına yanaşmadatamamilə prinsipiallığı və habelə hər hansı bir təsir
altına düşməməsi

• auditor keyfiyyəti və müasir tələblərə cavab verən zəruri peşə biliklərinə və vərdişlərinə malik olmalıdır
• auditor özünün peşə xidmətini ciddi araşdırmalar və operativliklə həyata keçirməlidir
• auditorun özunun peşə borcuna, habelə ümumi əxlaq normalarına əməl etməsinin məcburiliyi

71. Auditin ümumelmi metodolojiyasına aiddir:

√ modelləşdirmə
• sənədli yoxlama
• müşahidə
• skanlaşma və ekspert qiyməti
• faktiki nəzarət

72. Xüsusi metodoloji priyomlarına görə auditə aiddir:

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

73. Təyinatına görə auditi bölünür:

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

74. Məcburi auditor yoxlaması zamanı işin həcminin müəyyənləşdirilməsi aşağıdakıların predmeti sayılır:

√ auditorun peşə mühakiməsi
• yoxlanılan müəssisənin auditor və baş mühasiblə müzakirəsi
• yoxlanılan müəssisənin rəhbərinin arzusu



• Düzgün cavab yoxdur
• yoxlanılan müəssisənin auditor və rəhbər tərəfindən müzakirəsi

75. Daxili auditi həyata keçirən mütəxəssislər məsuliyyət daşıyır:

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

76. Auditor xidmətinin bazar subyektləri bunlardır:

√ auditor təşkilatları, fərdi auditorlar, auditorlar və audit olunan şəxslər
• fərdi auditorlar və audit aparılan şəxslər
• auditorlar və auditor təşkilatları
• auditor təşkilatları, fərdi auditorlar və audit olunan şəxslər
• auditor təşkilatları və fərdi auditorlar

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

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

78. İqtisadi subyektə təşəbbüs auditinin keçirilməsi yolverilməzdir:

√ aktivləri və passivləri qiymətləndirməklə
• mühasibat uçotunun bərpası ilə
• hesablamalara nəzarət , vergilərin ödənilməsi və digər öhdəliklərlə
• düzgün cavab yoxdur
• mühasibat uçotunun aparılması ilə

79. Auditdə məxfilik prinsiplərinə aiddir

√ auditorun vəzifələrindən birisi sənədlərin mühafizəsini təmin etməkdən və qanunda nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla hər hansı bir
halda3-cü şəxsə verməmək

• auditorun özunun peşə borcuna, habelə ümumi əxlaq normalarına əməl etməsinin məcburiliyi

• istənilən peşə məsələlərinin araşdırılmasına və qərarların formalaşmasına yanaşmadatamamilə prinsipiallığı və habelə hər hansı bir təsir
altına düşməməsi

• auditor keyfiyyəti və müasir tələblərə cavab verən zəruri peşə biliklərinə və vərdişlərinə malik olmalıdır
• auditorun rəyi formalaşan zaman yoxlanılan iqtisadi subyektin müxtəlif maraqları ilə bağlı fikrin olmaması

80. Auditorun vicdanlılıq prinsipinə aiddir:

• auditor keyfiyyəti və müasir tələblərə cavab verən zəruri peşə biliklərinə və vərdişlərinə malik olmalıdır
• auditorun rəyi formalaşan zaman yoxlanılan iqtisadi subyektin müxtəlif maraqları ilə bağlı fikrin olmaması
• auditorun özunun peşə borcuna, habelə ümumi əxlaq normalarına əməl etməsinin məcburiliyi

• istənilən peşə məsələlərinin araşdırılmasına və qərarların formalaşmasına yanaşmadatamamilə prinsipiallığı və habelə hər hansı bir təsir
altına düşməməsi

√ auditor özünün peşə xidmətini ciddi araşdırmalar və operativliklə həyata keçirməlidir

81. İcbari audit yoxlamasının əlamətlərinə aiddir

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



• iqtisadi subyektin fəaliyyətinin təşkilati hüquqi forması və növü

82. Auditorun peşəsinə uyğunluğu prinsiplərinə aiddir:

√ auditor keyfiyyəti və müasir tələblərə cavab verən zəruri peşə biliklərinə və vərdişlərinə malik olmalıdır
• auditorun özunun peşə borcuna, habelə ümumi əxlaq normalarına əməl etməsinin məcburiliyi

• istənilən peşə məsələlərinin araşdırılmasına və qərarların formalaşmasına yanaşmadatamamilə prinsipiallığı və habelə hər hansı bir təsir
altına düşməməsi

• auditor özünün peşə xidmətini ciddi araşdırmalar və operativliklə həyata keçirməlidir
• auditorun rəyi formalaşan zaman yoxlanılan iqtisadi subyektin müxtəlif maraqları ilə bağlı fikrin olmaması

83. İcbari auditor yoxlaması adətən keçirilir:

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

84. Təşəbbüslə auditin keçirilməsi bölünür:

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

85. Audit obyektlərə görə bölünür:

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

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

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

87. Kənar auditin aparılması üçün əsas nə sayılır?

√ müqavilə
• normativ aktların göstərişi
• müqavilə və normativ aktların göstərişi
• dövlət orqanlarının tapşırığı və normativ aktların göstərişi
• dövlət orqanlarının tapşırığı

88. Auditorun özünü peşəkar aparması prinsiplərinə aiddir:

√ ictimai mənafelərin prioritetliyinin gözlənilməsi, peşənin yüksək imicinin qorunması
• istənilən peşə məsələlərinin araşdırılmasında və qərarların formalaşmasında hər hansı bir təsirə uymamaq

• auditor müəyyən zəruri həcmdə peşə biliklərinə və vərdişlərinə malik olmalı,, onların köməyi ilə peşə xidmətinin göstərilməsində
müasir tələblərə cavab verməlidir

• auditor müəyyən sənədlərin saxlanılmasına və onların hər hansı bir 3-cü şəxsə verilməsinə məsuliyyət daşıyır
• auditorun özünün peşə borcuna inamı, habelə ümumi əxlaq normalarına riayət olunması



89. Kənar audit aşağıdakıların mənafeləri üçün fəaliyyət göstərməlidir:

√ maliyyə hesabatlarından bütün istifadə edənlər
• dövlət vergi xidməti
• hakimiyyət orqanları
• maliyyə orqanları
• iqtisadi subyekt

90. Auditin fərqləndirici əlamətlərinə aiddir:

√ müstəqillik, ödənişli və məxfilik
• ödənişli və məxfilik
• müstəqillik və məxfilik
• düzgün cavab yoxdur
• müstəqillik və ödənişli

91. Yoxlanılma xarakterinə görə audit bölünür:

√ təsdiqedici, sistemli-istinadlı və risklərə əsaslanan audit
• sistemli –istinadlı və risklərə əsaslanan audit
• təsdiqedici və risklərə əsaslanan audit
• idarəetmə auditi və təsərrüfat fəaliyyətinin auditi
• təsdiqedicivə sistemli-istinadlı

92. Auditor yoxlaması ola bilər:

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

93. Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq Standartlar nə vaxtdan tətbiq edilir?

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

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

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

95. Auditin başlıca məqsədi nədir?

√ mühasibat hesabatlarının dürüstlüyünün müəyyənləşdirilməsi və baş vermiş maliyyə və təsərrüfat əməliyyatlarının normativ və
qanunverici aktlara uyğunluğu

• uçot və hesabatdakı bütün səhvlərin düzəldilməsi üzrə tövsiyyələrin hazırlanması
• mühasibat uçotunun və vergiyə cəlb olunmanın aparılmasında yol verilən nöqsanları aşkarlamaq
• Müəssisənin maliyyə vəziyyətini təhlil etmək
• mövcud mühasibat sənədlərinin normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi

96. Auditin nəzəriyyəsinin yaradıcıları bunlardır:

√ L.R.Diksi (1864-1932) və R.X.Montqomeri (1872-1953)



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

97. ABŞ-da auditin standartlaşdırılmasına başlanılmışdır:

• 1972-ci ildə
√ 1939-cu ildə
• 1917-ci ildə
• 1932-ci ildə
• 1870-ci ildə

98. ABŞ-da audit haqqında 1-ci rəsmi qərar dərc olunmuşdur:

√ 1917-ci ildə
• 1932-ci ildə
• 1972-ci ildə
• 1870-ci ildə
• 1939-cu ildə

99. Auditorlar və audit firmaları aşağıdakı məqsədlər üçün ittifaqlar və birliklər yarada bilər:

√ özlərinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və özlərinin peşə maraqlarının müdafiəsi
• özlərinin fəaliyyət sferasının genişləndirilməsi və auditor xidmətinin göstərilməsi
• özlərinin üzvlərinin auditor fəaliyyətinin şərtlərinin təminatı və onların mənafelərinin müdafiəsi
• bütün cavablar düzgündür
• özlərinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi və əlaqələndirilməsi, həmçinin auditor xidmətinin göstərilməsi

100. Akkreditiv olunan peşəkar auditor birliyi aşağıdakı məqsədləri təmin etmək üçün yaradılır:

√ öz üzvlərinin auditor fəaliyyətinin şərtləri və onların maraqlarının müdafiəsi
• onun üzvləri tərəfindən aparılan auditin yüksək keyfiyyətinə zəmanət
• bütün cavablar düzgündür
• düzgün cavab yoxdur
• auditor fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə statistik müşahidə

101. Sənədləşmənin yoxlanılmasına istinad edən audit adlanır:

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

102. Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir:

√ 22 may 2007-ci il
• 19 sentyabr 1995-ci il
• 5 may 2003-cü il
• 13 noyabr 2008-ci il
• 16 sentyabr 1994-cü il

103. «Daxili audit haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir:

√ 22 may 2007-ci il
• 19 sentyabr 1995-ci il
• 5 may 2003-cü il
• 13 noyabr 2008-ci il
• 16 sentyabr 1994-cü il



104. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası fəaliyyətə başlamışdır:

√ 5 aprel 1996-cı il
• 19 sentyabr 1996-cı il
• 24 iyun 1997-ci il
• 26 iyun 1999-cu il
• 16 sentyabr 1994-cü il

105. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamə təsdiq edilmişdir:

√ 19 sentyabr 1995-ci il
• 5 aprel 1996-cı il
• 24 iyun 1997-ci il
• 26 iyun 1999-cu il
• 16 sentyabr 1994-cü il

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

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

107. XX əsrin əvvəlindək nəzarət sistemində yoxlayıcı və yoxlanılan arasında müstəqillik olmuşdurmu?

√ xeyr, mövcud olmamışdır
• düzgün cavab yoxdur
• XX əsrin əvvəlindək nəzarət sistemi olmamışdır
• bəli, nisbi müstəqillik mövcud olmuşdur
• bəli, mütləq müstəqillik mövcud olmuşdur

108. Audit nə deməkdir?

√ təşkilatların və fərdi sahibkarların mühasibat uçotunun və mühasibat hesabatının müstəqil surətdə yoxlanılması metodu
• çatışmazlıqların aşkarlanması, aradan qaldırılması və günahkar şəxslərin cəzalandırılması
• çatışmamazlıqların aradan qaldırılması üçün aşkarlanması
• aşkara çıxan çatışmazlıqlara görə günahkar şəxslərin cəzalandırılması
• kommersiya strukturlarının fəaliyyətinə nəzarət vasitəsinin biri

109. Almaniyada auditin qüvvəyə minməsi üçün ilk cəhd göstərilmişdir:

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

110. ABŞ-da «Məcburi audit haqqında» qanun qüvvəyə minmişdir:

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

111. Fransada «Məcburi audit haqqında» qanun qüvvəyə minmişdir:

√ 1867-ci ildə



• 1870-ci ildə
• 1932-ci ildə
• 1939-cu ildə
• 1937-ci ildə

112. İngiltərədə və Uelsdə Andlı Mühasiblər İnstitutu təsis edilmişdir:

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

113. Rusiyada ilk dəfə auditor rütbəsi nə vaxt verilmişdir?

√ I Pyotr
• III Aleksandr
• I Nikolay
• II Nikolay
• II Aleksandr

114. Audit» dedikdə hansı metod başa düşülür?

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

115. «Auditor xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir:

√ 16 sentyabr 1994-cü il
• 5 aprel 1996-cı il
• 24 iyun 1997-ci il
• 26 iyun 1999-cu il
• 19 sentyabr 1996-cı il

116. Rusiyada auditor firmalarının yaradılması üçün təkan vermişdir:

√ birgə müəssisələrin yaradılması
• Rusiyanın bazarlarında «Böyük altılıq» auditor firmalarının meydana gəlməsi
• «İhaudit» səhmdar cəmiyyətinin yaranması və Rusiyanın bazarlarında «Böyük altılıq» auditor firmalarının meydana gəlməsi
• düzgün cavab yoxdur
• «İhaudit» səhmdar cəmiyyətinin yaradılması

117. Rusiyada auditor firmaları belə yaranmışdır:

√ dövlət strukturunun bölmələri ( daha sonra onlar müstəqil olmuşlar)
• müstəqil orqanlar
• dövlət orqanlarının və Baş İdarələrin bölmələri və müstəqil orqanlar
• düzgün cavab yoxdur
• dövlət nazirliklərinin və Baş İdarələrin bölmələri

118. Audit», «Təftiş» və «Mühasibat ekspertizası» anlayışları eynidirmi?

√ xeyr, onlar eyni deyil
• bəli, onlar qismən eynidir
• birinci iki anlayış («Audit» və «Təftiş») eynidir
• birinci iki anlayış («Audit» və «Təftiş») eyni deyil
• bəli, onlar tamamilə eynidir



119. Audit olunan şəxs budur:

√ təşkilatlar və fərdi sahibkarlar
• yalnız fərdi sahibkarlar
• yalnız ölkənin vətəndaşları
• yalnız xarici vətəndaşlar
• yalnız təşkilat

120. İngiltərədə auditor fəaliyyətini tənzimləyən qanun nə vaxt çıxmışdır?

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

121. «Audit» sözü hansı məna daşıyır?

√ dinləyici
• mühasib
• analitik
• təftişçi
• yoxlayıcı

122. Auditin tarixi vətəni hansı ölkədir?

√ İngiltərə
• Fransa
• İtaliya
• ABŞ
• Almaniya

123. Firmadaxili auditor standartları hazırlandıqda auditor təşkilatı rəhbər tutmalıdır:

• Yalnız Mühasibat Uçotu üzrə Milli Standartları və Maliyyə Nazirliyinin təlimatlarını
√ Auditor fəaliyyətini tənzimləyən normativ aktları və akkreditə olunan auditor birliyinin tövsiyələrini
• Yalnız akkreditə olunan peşəkar auditor birliyinin tövsiyələrini
• Yalnız Maliyyə Nazirliyinin təlimatlarını
• Yalnız peşə fəaliyyətinin məcəlləsini

124. Dövlət tərəfindən keyfiyyətə sonrakı nəzarət nəzərdə tutur:

• Yalnız auditor tərəfindən peşə əxlaqına əməl olunması
√ Fərdi auditorun və auditor təşkilatının işinin keyfiyyəti
• İcazə almaq üçün icazə verənin təqdim etdiyi informasiyanın keyfiyyəti
• İcazə almaq üçün icazə verənin təqdim etdiyi informasiyanın keyfiyyəti və yalnız auditor tərəfindən peşə əxlaqına əməl olunması
• Düzgün cavab yoxdur

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

√ İcazə veriləndən sonra onun alınması üçün təqdim olunan sənədlərin etibarsızlığı faktı aşkar olunduqda

• Auditor təşkilatı maliyyə hesabatının tərtibi üzrə xidmət göstərir və auditor təşkilatı ilə iqtisadi subyekt arasında bağlanılan müqavilənin
şərtləri yerinə yetirilməmişdir

• İcazə verildikdən sonra onun alınması üçün təqdim olunan məlumatlar etibarsızdır və auditor təşkilatı maliyyə hesabatının tərtibi üzrə
xidmət göstərir

• Auditor təşkilatı və iqtisadi subyekt arasında müqavilədə nəzərdə tutulan müddətdə auditor xidməti yerinə yetirilməmişdir
• Auditor təşkilatı maliyyə hesabatının tərtib olunması üçün xidmətlər göstərir

126. Auditor firması tərəfindən auditor yoxlaması aparıla bilməz:



• Açıq tipli səhmdar cəmiyyətin iqtisadi subyektlərində
√ İqtisadi subyektdə mühasibat uçotunun aparılması, həmçinin mühasibat hesabatının tərtibi üzrə xidmət göstərənlərə
• Sığortaçı sayılan iqtisadi subyektlərdə
• Düzgün cavab yoxdur
• Sığortaçı sayılan və yaxud açıq tipli səhmdar cəmiyyətlərinin iqtisadi subyektlərinə

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

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

128. Auditor firmaları qanunvericiliyə müvafiq olaraq təsis edilə bilər:

√ Açıq tipli səhmdar cəmiyyəti istisna olmaqla istənilən təşkilati-hüquqi formasında
• Yalnız qapalı səhmdar cəmiyyəti təşkilati-hüquqi formasında
• Qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti istisna olmaqla istənilən təşkilati-hüquqi formasında
• İstənilən təşkilati-hüquqi formasında
• Yalnız açıq tipli səhmdar cəmiyyəti təşkilati-hüquqi formasında

129. Auditor yoxlamadan və yaxud maliyyə hesabatlarının etibarlılığı haqqında öz fikirindən aşağıdakı hallarda imtina edə bilər:

• Nəzarəti həyata keçirmək üçün ayrı otağın verilməsi şərti yerinə yetirilməmişdir və auditor xidmətinə görə iqtisadi subyekt ödəniş
etməmişdir

• Auditor xidmətinə görə iqtisadi subyekt ödəniş etməmişdir və zəruri informasiyalar təqdim olunmamışdır
√ Zəruri informasiyalar təqdim olunmamışdır
• Auditor xidmətinə görə iqtisadi subyekt ödəniş etməmişdir
• Nəzarəti həyata keçirmək üçün ayrı otağın verilməsi şərti yerinə yetirilməmişdir

130. Auditor təşkilatının qrupunun tərkibində işləyən auditorun hüquqları vardır:

√ Audit aparılan şəxsin vəzifəli şəxsindən yazılı və yaxud şifahi formada izahat almaq
• Audit aparılan şəxsin mühasibat uçotunda dəyişikliklər etmək
• Audit aparılan şəxsin mühasibat hesabatında düzəlişlər aparmaq
• Audit aparılan şəxsin mühasibat uçotunda və mühasibat hesabatında dəyişikliklər aparmaq

• Audit aparılan şəxsin mühasibat uçotunda dəyişikliklər etmək və audit aparılan şəxsin vəzifəli şəxslərindən yazılı və yaxud şifahi
formada izahat almaq

131. Auditorun maliyyə hesabatını audit edən zaman hüququ var:

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

132. Audit aparılan şəxsin rəhbəri borcludur:

√ Yoxlama üçün zəruri olan məlumatların 3-cü şəxsdən soruşulması
• Müstəqil auditorların işinə nəzarəti həyata keçirmək
• Auditor yoxlamasının ümumi planını təsdiq etmək və yoxlama üçün zəruri məlumatları 3-cü şəxsdən soruşmaq
• Müstəqil auditorların işinə nəzarət etmək və auditor yoxlamasının ümumi planını təsdiqləmək
• Auditor yoxlamasının ümumi planını təsdiq etmək

133. Audit nə deməkdir?

• Maliyyə hesabatının yoxlanılması və müsbət auditor rəyinin verilməsi



• Bütün cavablar düzgündür

√ Mühasibat hesabatlarının müstəqil surətdə yoxlanılması üzrə auditorların sahibkarlıq fəaliyyəti və digər auditor xidmətlərinin
göstərilməsi

• Pullu maliyyə təftişi
• Mühasibat uçotunun vəziyyətinin yoxlanılması və şərti-müsbət auditor qərarının verilməsi

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

• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaq
• Müstəqil auditor olmaq üçün imtahan vermək
• Mühasibat uçotu, maliyyəçi, iqtisadçı və hüquq üzrə ali təhsili olan və ixtisası üzrə ən azı 3 il stajı olan şəxslər
√ Bütün cavablar düzgündür
• Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti sahəsində işləyən zaman məhkəmə tərəfindən məhkum olunmayan

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

√ Auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmağa iddia göstərən şəxsin ixtisasının yoxlanması
• Ölkədə auditor fəaliyyətinin tənzimlənməsi

• Auditor fəaliyyətinin qarşsında duran qanunvericilik tələblərinin gözlənilməsinə dövlət nəzarətinin təminatı və auditor fəaliyyəti ilə
arttıq məşğul olan və yaxud buna iddia edən şəxsin qeydiyyatı

• Auditor fəaliyyəti ilə artıq məşğul olan və yaxud buna iddia edən şəxsin qeydiyyatı
• Auditor fəaliyyətinin qarşısında duran qanunvericilik tələblərinin gözlənilməsinə dövlət nəzarətinin təminatı

136. Auditor yoxlamasının aparılması formaları və metodları necə müəyyənləşdiriir?

√ Auditor firması tərəfindən
• Beynəlxalq Audit Standartları tərəfindən təsdiq edilmişdir
• Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir
• Bütün cavablar düzgündür
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindlən

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

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

138. Auditor təşkilatının firmadaxili standartları təsdiq edilir:

√ Əgər təsis sənədlərində başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, auditor təşkilatının rəhbərinin əmri
• Auditor təşkilatının müştərisinin razılığı ilə
• Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə
• Vergi orqanlarının razılığı ilə
• Akkreditə olunan peşə auditor təşkilatları

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

• Ali hüquqi təhsili və auditor kimi 5 il stajı olan
• Ali texniki təhsili və auditor kimi stajı 5 ildən az olmayanlar
• Ali iqtisadi təhsilli və auditor kimi stajı 5 ildən az olmayanlar
• Ali texniki (və yaxud) iqtisadi təhsili olan və baş mühasib qismində 2 il stajı olan
√ Ali hüquqi (və yaxud) iqtisadi təhsili və ixtisası üzrə ən azı 3 il iş stajı olan

140. Müstəqil auditor hüququ almaq üçün Azəraycan Respublikası vətəndaşının hansı ali təhsili olmalıdır:

√ Bütün cavablar dyzgündür
• »Maliyyə» ixtisası
• »İqtisadiyyat» ixtisası



• «Hüquq» ixtisası
• «Mühasibat uçotu» ixtisası

141. «Auditor xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu özündə birləşdirir:

√ 20 maddə
• 15 maddə
• 30 maddə
• 24 maddə
• 10 maddə

142. «Auditor xidməti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçə bölmədən ibarətdir?

√ 5 bölmədən
• 3 bölmədən
• 4 bölmədən
• 6 bölmədən
• 2 bölmədən

143. Hər il maliyyə hesabatlarının icbari auditini keçirməməyə görə belə məsuliyyət nəzərdə tutulur:

√ İnzibati, mülki-hüquqi və cinayət
• Yalnız mülki-hüquqi
• İntizam və mülki-hüquqi
• Heç bir məsuliyyət nəzərdə tutulmur
• Yalnız intizam

144. Auditor rəyinin keyfiyyətinin yoxlanılması üçün kimin hüququ vardır:

√ Auditor fəaliyyətini həyata keçirməyə icazə verən orqan və (və yaxud) akkreditə olunan peşəkar auditor birliyi
• Qeydiyyat yeri üzrə dövlət vergi nəzarəti orqanı
• Qeydiyyat yeri üzrə maliyyə orqanı
• Düzgün cavab yoxdur
• Yalnız akkreditə olunan reşəkar auditor birliyi

145. Əgər iqtisadi subyektin rəhbəri maliyyə hesabatları ilə bağlı auditorun nəticələri ilə razılaşmırsa o nəyi etməlidir:

√ Auditorların xidmətlərini ödəmək
• Digər auditor təşkilatına müraciət etmək
• Maliyyə Nazirliyinəmüraciət etmək
• Düzgün cavab yoxdur
• Auditor xidmətinə görə ödənişdən imtina etmək

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

√ Audit aparılan şəxsin rəhbəri
• Maliyyə hesabatını yoxlayan auditor
• Audit aparılan şəxsin baş mühasibi
• Bütün cavablar düzgündür
• Auditor təşkilatının rəhbəri

147. Auditor firmaları auditorluqdan başqa hər hansı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərmi?

√ Xeyr, belə hüququ yoxdur
• Əgər bu auditor təşkilatının nizamnaməsində qeyd olunmuşdursa,hüququ var
• Əgər bina Maliyyə Nazirliyi tərəfindən icarəyə verilmişdirsə, hüququ var
• Əgər bina «Auditorlar Palatası» tərəfindən icarəyə verilmişdirsə, hüququ var
• Bəli, hüququ var

148. Təşəbbüslə audit yoxlaması:



√ İqtisadi subyektin qərarı ilə aparılır
• Auditor yaxud auditor firmasının təşəbbüsü ilə aparılır
• Maliyyə orqanlarının təşəbbüsü ilə aparılır
• Bütün cavablar düzgündür
• Dövlət orqanlarının təşəbbüsü ilə aparılır

149. Auditor fəaliyyətini aparmaq üçün icazə neçə ilə verilir?

√ 5 ilə
• 1 ilə
• 10 ilə
• Müddətsiz
• 3 ilə

150. Auditor fəaliyyəti nəyə aiddir?

√ Sahibkarlıq fəaliyyətinə
• Dövlət fəaliyyətinə
• Dövlətlərarası fəaliyyətə
• Bütün cavablar düzgündür
• İctimai fəaliyyətə

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

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

152. Məhsul buraxılışının yoxlaması zamanı hansı nəzarət üsullarından istifadə olunur?

√ Faktiki nəzarət
• Hesablama nəzarəti
• Yekun nəzarət
• Sonrakı nəzarət
• İlkin nəzarət

153. Auditorun məsuliyyətinin növləri aşağıdakılardır:

√ İntizam, mülki və cinayət məsuliyyəti;
• İntizam məsuliyyəti və mülki məsuliyyət;
• İntizam və cinayət məsuliyyəti
• Cinayət məsuliyyəti;
• Mülki məsuliyyət və cinayət məsuliyyəti;

154. Peşə auditor məsuliyyəti yaradan sığorta hadisələrinə aiddir:

• aşkara çıxarılan səhvlərin və pozğuntuların aradan qaldırılması üzrə düzgün olmayan təlimatın verilməsi
• işlərin keyfiyyətsiz yerinə yetirilməsi və yaxud onların icrası müddətlərinə əməl olunmaması, habelə məxfilik prinsipinin pozulması
√ bütün cavablar düzgündür.
• audit sferasında qəbul edilən hüquqi normativ aktlar, standartlar və qaydalar üzrə tələblərin pozulması
• mühasibat və vergi hesabatlarında yol verilən səhvlərin və düzgün olmayan məlumatların aşkara çıxarılmaması

155. Müştərinin auditorla qarşılıqlı əlaqəsinə dair məsuliyyəti aşağı olanlardan ibarətdir:

• məcburi auditor yoxlamasından yayınmağa görə məsuliyyət
• auditor yoxlamasını aparmaq üçün zəruri şəraitin yaradılmasına görə məsuliyyət
• yoxlanılmaq üçün təqdim olunan informasiyaların tamlığına və etibarlılığına görə məsuliyyət



• səhmdarların ümumi iclasının qərarını yerinə yetirməməyə görə səhmdar cəmiyyəti müdiriyyətinin məsuliyyəti
√ bütün cavablar düzgündür

156. Auditorun inzibati cəza növlərinə aiddir:

√ bütün cavablar düzgündür
• xüsusi hüquqdan mərhum etmə
• inzibati cərimə
• xəbərdarlıq
• kənarlaşdırma

157. Auditorun (auditor təşkilatının) məsuliyyət növləri fərqləndirilir:

√ mülki-hüquqi, inzibati və cinayət
• mülki-hüquqi
• mülki-hüquqi və cinayət
• inzibati və cinayət
• mülki-hüquqi və inzibati

158. 2007-ci il mayın 22-də Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir:

• «Sığorta fəaliyyəti haqqında»
• düzgün cavab yoxdur
• «Mühasibat uçotu haqqında
√ «Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari sığortası» haqqında
• «Auditor xidməti haqqında»

159. Aşağıdakılardan hansı biri Beynəlxalq Audit Standartı deyildir?

• Fırıldaqçılıq və səhvlər
• Auditin keçirilməsinin məqsədi və ümumi prinsipləri
• Auditor işlərinin keyfiyyətinə nəzarət
• Auditə dair sövdələşmənin şərtləri
√ Auditora təqdim edilən məlumatlar

160. Aşağıdakılardan hansı biri Azərbaycanın Milli Audit Standartı deyildir?

• Auditorların və sifarişçilərin qarşılıqlı əlaqəsi
√ Auditin aparılmasına dair sərəncam
• Auditor fəaliyyəti ilə bağlı şikayətlərə baxılması qaydası
• Auditin aparılmasının məqsəd və vəzifələri
• Auditin aparılmasına dair müqavilə

161. ABŞ-da keyfiyyətə nəzarət standartları üzrə komitənin ilk hesabatı necə adlanırdı?

• Ali diplomlu ictimai auditorların fəaliyyətinin keyfiyyətinə nəzarət sistemi
√ Diplomlu ictimai mühasiblərin (auditorların) firmalarının fəaliyyətinin keyfiyyətinə nəzarət sistemi
• Ali diplomlu ictimai auditor firmalarının fəaliyyətinin keyfiyyətinə nəzarət sistemi
• Diplomlu ictimai mühasiblərin (auditorların) firmalarının fəaliyyətinin keyfiyyətinə nəzarət haqqında hesabat
• Diplomlu ictimai mühasiblərin fəaliyyətinin keyfiyyətinə nəzarət paketi

162. ABŞ-da keyfiyyətə nəzarət standartları üzrə komitə nə vaxt yaradılmışdır?

√ 1977-ci ildə
• 1975-ci ildə
• 1971-ci ildə
• 1973-cü ildə
• 1972-ci ildə

163. Firmadaxili audit standartları özündə aşağıdakılardan hansını əks etdirir?



• audit zamanı baxılmalı olan məsələləri
• firma rəhbərinin tapşırıqlarına əməl edilməsini
√ razılaşmanın məqsədinin müəyyən edilməsini
• firma daxilində auditin gedişatını
• auditin yekunlaşdırılması və sənədlərin təqdim edilməsini

164. Audit standartları aşağıdakı növlərə bölünür:

√ beynəlxalq audit standartları, milli audit standartları, firmadaxili audit standartları
• firmadankənar audit standartları, firmadaxili audit standartları, kompleks audit standartları
• məcburi audit standartları, könüllü audit standartları, inzibati audit standartları
• kənar audit standartları, daxili audit standartları, ümumi audit standartları
• ali audit standartları, orta audit standartları, aşağı audit standartları

165. Auditor standartlarının əhəmiyyətinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

√ auditor yoxlamasının yüksək keyfiyyətini təmin etmək
• auditor peşəsinin əhəmiyyətini ictimaiyyətə göstərmək
• auditorun biliklərini formalaşdırmaq və  möhkəmləndirmək
• audit subyekləri üzərində dövlət tərəfindən nəzarəti gücləndirmək
• auditor yoxlamasının ayrı-ayrı elementlərinin əlaqəsinini gücləndirmək

166. Auditor standartları nəyi təmin edir?

• auditor peşəsinin əhəmiyyətinin ictimaiyyətə göstərilməsini
• dövlət tərəfindən olunan nəzarətin gücləndirilməsini
√ informasiya istifadəçilərinə auditor yoxlamalarının proseslərini başa düşməyi öyrətməyi
• auditorun biliklərinin möhkəmləndirilməsini
• informasiya istifadəçilərinə lazımi məlumatların verilməsini

167. Neçə firmadaxili audit standartları hazırlanmışdır?

• 18.0
• 20.0
• 30.0
• 11.0
√ 10.0

168. Firmadaxili audit standartları nəyi özündə əks etdirir?

• Düzgünlük, konfidensiallıq, riskin qiymətləndirilməsini
• Məsuliyyət, obyektivlik, konfidensiallıq, düzgünlük
√ Razılaşmanın məqsədinin müəyyən edilməsi, biznesin icmalını, riskin qiymətləndirilməsini
• Konfidensiallıq, düzgünlük, biznesin icmalını
• Obyektivlik, razılaşmanın məqsədinin müəyyən edilməsi

169. Beynəlxalq Komitə neçə beynəlxalq audit standartı hazırlamışdır?

√ 30.0
• 11.0
• 18.0
• 25.0
• 29.0

170. Audit standartlarının neçə növü vardır?

√ 2.0
• 6.0
• 5.0



• 3.0
• 4.0

171. Audit standartları dedikdə nə başa düşülür?

• Vergilərin planlaşdırılmasına və vergiyə görə hesablama aparılmasına köməklik göstərir
• Müştərilərə informasiya xidmətləri göstərir
• Uçotun bərpa olunmasına və aparılmasına, mühasibat (maliyyə) hesabatının tərtib edilməsinə köməklik göstərir
√ Müştəriyə (sifarişçiyə) tələb olunan səviyyədə xidmət göstərmək üçün vahid və mütərəqqi qayda və üsulları müəyyən edir
• Mühasibat uçotunun təşkilində müəssisəyə köməklik göstərir

172. Auditor, ekspertin işindən istifadə olunmasına istinad edə bilər:

√ ekspertin razılığı ilə modifikasiyalı rəy verildikdə
• modifikasiyalı rəy verildikdə
• ekspertin işindən istifadə etməyə heç bir zaman istinad etmə¬məlidir
• düzgün cavab yoxdur
• istənilən hadisədə

173. Əgər rəhbərlik zəruri sayılan ərizə təqdim etmirsə, onda auditor etməlidir:

√ irad göstərməklə fikrini bildirməli, yaxud auditin həcminin məhdudluğu ilə əlaqədar fikir bilirməkdən imtina etməlidir
• düzgün cavabı yoxdur
• rəyə diqqəti cəlb edən abzas əlavə etməli, yaxud mənfi fikir, yaxud irad göstərilməklə fikir bildirilməlidir
• mənfi fikir, yaxud irad göstərilməklə fikir bildirilməlidir
• rəyə diqqəti cəlb edən abzas əlavə edilməlidir

174. Müsbət təsdiq haqqında xahişə münasibət bildirilmədiyi halda auditor etməlidir:

√ alternativ auditor prosedurları tətbiq etmək
• hesabatın hazırlanması üzrə mənfi fikir bildirilməsi
• yoxlama aparmaqdan imtina etmək
• düzgün cavab yoxdur
• auditor rəyinin modifikasiyası haqqında məsələnin nəzərdən keçirilməsi

175. Qiymətləndirici əhəmiyyət daşıyan audit nəzərdə tutur:

√ bütün cavablar düzdür
• qiymətləndirici əhəmiyyət daşıyan proseslərin testləşdirilməsi
• müstəqil qiymətdən istifadə edilməsi
• qiymətləndirməyə məruz qalan sonrakı hadisələrin müfəssəl yoxlanılması
• müfəssəl yoxlamanı

176. Nəzarət vasitəsi testlərinin keçirilməsi vacibdir:

√ yüksəkdən aşağı nəzarət vasitəsi risklərinin qiymətləndiril¬məsini təsdiq etmək üçün
• qarşısı alınmayan risklərin qiymətləndirilməsini təsdiq etmək üçün
• nəzarət vasitəsi risklərinin qiymətləndirilməsini təsdiq etmək üçün
• düzgün cavab yoxdur
• nəzarət vasitəsi risklərinin qiymətləndirilməsini təsdiq etmək üçün

177. Auditor riski aşağıdakılarla əlaqədardır

√ maliyyə hesabatında əhəmiyyətli sayılan təhriflər risklərlə bağlıdır

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

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

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



178. Aşkarlanmayan risk aşağıdakılarla əlaqədardır

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

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

• maliyyə hesabatında əhəmiyyətli sayılan təhriflər risklərlə bağlıdır
• düzgün cavab yoxdur
• hesabların saldosu, yaxud əməliyyatların sinifləri təhriflərə məruz qalmışdır

179. Hesabatın ədalətli təqdim olunması zamanı auditor müəyyən etməlidir:

√ düzəldilməyən təhriflərin məcmusu əhəmiyyətli sayılırmı?
• aşkara çıxarılan səhvlər hesabatdan maraqlı istifadəçilərin qərarlarına təsir edirmi?
• aşkara çıxarılan və düzəldilməyən səhvlər əhəmiyyətli sayılırmı?
• düzgün cavab yoxdur
• aşkara çıxarılan səhvlər miqdar ifadəsində əhəmiyyətli və keyfiyyətlidirmi?

180. Müfəttişlik, sorğu və təsdiq, yekun vurmaq özlüyündə aiddir:

√ auditor sübutlarının alınması prosedurlarına
• faktik sübutların alınması metodlarına
• məzmun üzrə reklama prosedurlarına
• düzgün cavab yoxdur
• məzmun üzrə yoxlama metodlarına

181. Düzgün təqdimat, məzmunun formadan üstünlüyü, ehtiyatlılıq, tamlıq və müqayisəlilik aid edilir:

√ Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartlarının prinsiplərinə
• audit sübutlarının alınması prinsiplərinə
• Maliyyə Hesabatının hazırlanması prinsiplərinə
• düzgün cavab yoxdur
• Beynəlxalq Audit Standartlarının prinsiplərinə

182. Baş vermə, dəyərcə qiymətləndirmə və dəqiq ölçü aid edilir

√ maliyyə hesabatının hazırlanması prinsiplərinə
• Beynəlxalq Audit Standartlarının prinsiplərinə
• audit sübutlarının alınması prinsiplərinə
• düzgün cavabı yoxdur
• Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartlarının prinsiplərinə

183. Beynəlxalq Audit Standartlarının prinsiplərinə uyğun olaraq peşə skeptizizminə və düşüncəli inama aid edilir:

√ auditin ümumi prinsiplərinə
• auditin etik prinsiplərinə
• maliyyə Hesabatlarının hazırlanmasına
• düzgün cavab yoxdur
• Beynəlxalq Audit Standartlarının tövsiyyələrinə

184. Öz fikrini ifadə edən zaman auditor istifadə edir:

√ “etibarlı və ədalətli baxış verir”, “bütün əhəmiyyətli münasibətlərdə ədalətlilik təqdim edilir”

• “bizim fikrimizcə əlavə olunan … hesabat etibarlıdır, başqa sözlə o, bütün əhəmiyyətli münasibətlərdə aktivlərin əks olunmasını təmin
edir”

• “düşüncəli inam meyarından asılı olaraq hesabat bütün əhəmiyyətli aspektlərdə etibarlı şəkildə tanınmışır”
• düzgün cavab yoxdur
• “bizim fikrimizcə, təşkilatın maliyyə hesabatı bütün əhəmiyyətli münasibətlərdə etibarlılığı əks etdirir”



185. Auditorun Beynəlxalq Audit Standartlarından geri çəkilə bilmək hüququ var:

√ müstəsna hallarda, auditin məqsədlərinə daha effektiv şəkildə nail olmaq
• əgər bunu auditin Milli Standartları və digər normativ sənədləri tələb edirsə
• heç bir halda Beynəlxalq Standartlardan geri çəkilmək hüququ yoxdur
• düzgün cavab yoxdur
• əgər Beynəlxalq Standartlarda daxili fərqlər və ziddiyyətlər mövcuddursa

186. Əgər auitor belə bir fikrə gəlirsə ki, digər auditorun işindən istifadə etmək olmur, onda o, belə etməlidir:

√ qeydlə fikrini bildirməli və yaxud auditin həcminin məhdudluğu ilə əlaqədar fikir bildirməkdən imtina etməlidir
• mənfi fikir və yaxud qeydlə fikir bildirmək
• rəyə diqqəti cəlb edən abzas daxil edilməli, yaxud mənfi fikir bildirilməlidir
• düzgün cavab yoxdur
• rəyə diqqəti cləb edən abzas daxil edilməlidir

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

√ əlavə prosedurlar həyata keçirmək və rəhbərliyin digər ərizəsinin etibarlılığını bir daha nəzərə almaq
• alternativ auditor prosedurları həyata keçirmək
• qeydlə fikir bildirmək və rəyə diqqəti cəlb edən abzas daxil etmək
• düzgün cavab yoxdur
• auditor qərarının modifikasiyasının zəruriliyini nəzərdən keçirmək

188. Nəzarət vasitəsi riskinin qabaqcadan qiymətləndirilməsi üçün vacibdir

√ mühasibat uçotu və subyektin daxili nəzarət sisteminin dərk olunması
• nəzarət vasitəsi testlərinin keçirilməsi zamanı auditor sübutlarının əldə olunması
• ümumi auditor riskinin qiymətləndirilməsi
• düzgün cavab yoxdur
• gözlənilən riskin qiymətləndirilməsi

189. Ayrılmaz risk aşağıdakılarla bağlıdır

√ hesabların saldosu, yaxud əməliyyatların riski təhriflərə məruz qalmışdır. Bu ayrılıqda, yaxud bütövlükdə əhəmiyyətli ola bilər (daxili
nəzarət vasitəsinin olmamasına yol verildikdə)

• auditor prosedurları mahiyyətcə hesabların saldosunda yaxud əməliyyatların sinfində təhrifləri aşkarlamağa imkan vermir (bunlar
ayrılıqda, yaxud bütövlükdə əhəmiyyətli ola bilər)

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

• təhriflərə hesabın saldosuna, yaxud əməliyyatların sinfinə münasibətdə yol verilə bilər (Bu əhəmiyyətli olduqda, vaxtında aradan
qaldırılmadıqda və uçot vasitəsilə düzəldilmədikdə)

190. Nəzarət vasitəsinin riski əlaqədardır

√ təhriflərə hesabın saldosuna, yaxud əməliyyatların sinfinə münasibətdə yol verilə bilər (Bu əhəmiyyətli olduqda, vaxtında aradan
qaldırılmadıqda və uçot vasitəsilə düzəldilmədikdə

• auditor prosedurları mahiyyətcə hesabların saldosunda yaxud əməliyyatların sinfində təhrifləri aşkarlamağa imkan vermir (bunlar
ayrılıqda, yaxud bütövlükdə əhəmiyyətli ola bilər)

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

• hesabların saldosu, yaxud əməliyyatların riski təhriflərə məruz qalmışdır Bu ayrılıqda, yaxud bütövlükdə əhəmiyyətli ola bilər (daxili
nəzarət vasitəsinin olmamasına yol verildikdə)

191. Əhəmiyyətlilik və auditor riski arasında aşağıdakı əlaqə mövcuddur

√ əhəmiyyətliliyin səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, auditor riski də bir o qədər aşağı olur
• əhəmiyyətliliyin səviyyəsi nə qədər aşağıdırsa, auditor riski də bir o qədər aşağı olur

• əhəmiyyətliliyin səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, auditor riski də bir o qədər yüksəkdir, əhəmiyyətlilik səviyyəsi nə qədər aşağıdırsa,
auditor riski də bir o qədər aşağı olur

• düzgün cavab yoxdur
• əhəmiyyətliliyin səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, auditor riski də bir o qədər yüksək olur



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

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

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

• düzgün cavab yoxdur
• auditor prosedurları planlaşdırıldıqda

193. Beynəlxalq Audit Standartları auditor sübutlarının alınmasının aşağıdakı prosedurlarını deklorasiya edir

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

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

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

194. Yerində olmaq, əhəmiyyətlilik, etibarlılıq və neytrallıq aiddir

√ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının prinsiplərinə
• auditor sübutlarının alınması prinsiplərinə
• Maliyyə Hesabatlarının hazırlanması prinsiplərinə
• düzgün cavab yoxdur
• Beynəlxalq Audit Standartlarının prinsiplərinə

195. 5. Mövcudluq, tamlıq, təqdimat və açıqlanma aiddir:

√ Maliyyə Hesabatlarının hazırlanması prinsiplərinə
• Beynəlxalq Audit Standartlarının prinsiplərinə
• auditor sübutlarının alınması prinsiplərinə
• Düzgün cavabı yoxdur
• Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının prinsiplərinə

196. Müstəqillik, obyektivlik və məxfilik prinsipləri aiddir:

√ auditin etik prinsiplərinə
• düzgün cavabı yoxdur
• maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına
• Beynəlxalq Audit Standartlarının tövsiyyə xarakterli müddəalarına
• auditin ümumi prinsiplərinə

197. Maliyyə hesabatının auditinin məqsədləri aşağıdakılardır

• maliyyə hesabatının dürüstlüyünün təsdiqi və ona zəmanət verilməsi
• düzgün cavab yoxdur
√ bütün hallarda maliyyə hesabatının hazırlanmasının müvafiq prinsiplərə cavab verməsi barədə auditora imkan yaradılması
• bütün əhəmiyyətli aspektlərdə maliyyə hesabatının dürüstlüyü haqda əsaslandırılmış fikrin əks etdirilməsi
• maliyyə hesabatı tərtib olunan zaman mühasibat uçotu prinsiplərinin gözlənilməsinə nail olunması

198. Auditin Beynəlxalq Standartlarında əlavə xidmətlərə aiddir:

• konsultativ xidmətlər, qiymətləndirici fəaliyyət

• uçotun aparılması və hesabatın tərtib olunması üzrə xidmətlər, konsaltinq xidmətləri, əmlakın və biznesin qiymətləndirilməsi, auditor
fəaliyyəti ilə əlaqədar təhsil və digər xidmətlər

• düzgün cavab yoxdur
• maliyyə təhlili, biznesin qiymətləndirilməsi, konsaltinq, müəssisənin yenidən təşkili üzrə xidmətlər, hesabatın tərtibi (kompilyasiyası)
√ icmal yoxlama, razılaşdırılmış proseduralar, maliyyə infor¬masiyalarının kompilyasiyası



199. Auditin Beynəlxalq Standartları tətbiq olunmalıdır:

• ilkin qalıq və hesabatın müqayisəli göstəriciləri yoxlanıldıqda
• düzgün cavab yoxdur
• maliyyə hesabatının bütün göstəriciləri yoxlanıldıqda
√ bəzi göstəricilərin təhrif olunması maliyyə hesabatından istifadə edənlərin qərarlarına təsir göstərdikdə
• bəzi göstəricilərin yoxlanılması düşünmək üçün inam yaratdıqda

200. Auditor riski necə başa düşülür?

• Bütün cavablar düzgündür

• Belə bir risk də mövcuddur ki, auditor prosedurları məzmunca hesabların qalıqları üzrə bütün saxtalaşdırmaları aşkarlamağa imkan
vermir

• Müştərinin Maliyyə Hesabatı haqqıda mənfi fikir söylənildikdə göstərilən xidmətlərə görə qonorar ala bilməmək riski
• Yoxlanılan Maliyyə Hesabatında əhəmiyyətli saxtalaşdırmaların mövcudluğu haqda auditorun fikrinin söylənilməsi
√ Maliyyə Hesabatında əhəmiyyətli saxtalaşmalara yol verildikdə auditor tərəfindən müvafiq olmayan fikir söylənildikdə

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

√ Auditor yoxlaması vasitəsi ilə saxtalaşdırmanın aşkarlanmasına imkan verməyən risklər. Bu risklər həm ayrılıqda, həm də məcmu
formada əhəmiyyətli sayıla bilər

• Saxtalaşdırılmanın öz vaxtında aradan qaldırılmaması riski (mühasibat uçotu və daxili nəzarət sisteminin köməyi ilə aşkarlanan)

• Hesabların qalığına, yaxud əməliyyatların dərəcəsinə münasibətdə saxtalaşdırma vaxtında aradan qaldırıla və yaxud daxili nəzarətin
köməyi ilə aşkarlana bilər

• Auditor yoxlaması mahiyyətcə hesabların qalığı üzrə və yaxud əməliyyatların dərəcəsi üzrə aşkarlaya bilmir
• Hesabların qalığının və yaxud əməliyyatların dərəcəsinin saxtalaşdırılması meyli

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

√ Müvafiq daxili nəzarət vasitələri olmadıqda hesablar qalığının və yaxud əməliyyatlar siniflərinin əhəmiyyətli təhriflərə məruz qalması

• Hesabın qalığına yaxud əməliyyatın dərəcəsinə münasibətdə saxtalığa yol verilə bilər və həmin saxtalıqlar mühasibat uçotunun və daxili
nəzarətin köməyi ilə vaxtında aradan qaldırılmır

• Hesabların qalığına və yaxud əməliyyatların dərəcəsinə münasibətdə yol verilən saxtalaşdırmalar mühasibat uçotu və daxili nəzarət
sisteminin köməyi ilə vaxtında aradan qaldırılır;

• Düzgün cavab yoxdur

• Auditor yoxlaması mahiyyətcə saxtalaşdırmaları aşkara çıxarmağa imkan verməyən risklər həm ayrılıqda, həm də məcmu şəkildə
əhəmiyyətli ola bilər

203. İlkin audit zamanı müştəri qarşısında auditorun məktub-öhdəliyi:

√ Auditor təşkilatı tərəfindən tərtib olunmaq üçün məcburi sayılır və müqavilə bağlananadək icra orqanına göndərilir
• Auditor təşkilatı tərəfindən tərtib olunmaq üçün məcburi sayılmır və müqavilə bağlanıldıqdan sonra icra orqanına göndərilir
• Auditor təşkilatı tərəfindən tərtib olunmaq üçün məcburi sayılmır və müqavilə bağlananadək icra orqanına göndərilir

• Auditor təşkilatı tərəfindən tərtib olunmaq üçün məcburi sayılmır və müqavilə bağlanıldıqdan sonra maliyyə hesabatlarından istifadə
edənlərə göndərilir

• Auditor təşkilatı tərəfindən tərtib olunmaq üçün məcburidir və audit haqqında müqavilə bağlanıldıqdan sonra icra orqanına göndərilir

204. Auditor təşkilatının məktub-öhdəliyinin tərtib olunması məqsədlərini müəyyənləşdirin:

√ Auditin keçirilməsinə dair dəvətə razılıq verilməsi, habelə auditor yoxlamasının şərtlərinin, auditor təşkilatının və yoxlanılan iqtisadi
subyektin öhdəliklərinin müəyyənləşdirilməsi

• Audit yoxlamasına dəvətə razılıq verilməsi və müəssisənin həmin auditor təşkilatına minnətdarlığını bildirməsi

• Audit yoxlamasının dəvətinə razılıq verilməsi, müəssisənin həmin auditor təşkilatına minnətdarlığı, habelə auditor təşkilatının
öhdəliklərinin müəyyənləşdirilməsi

• Audit yoxlamasına dəvətə razılıq verilməsi, habelə yoxlanılan iqtisadi subyektin öhdəliyinin müəyyənləşdirilməsi
• Auditin keçirilməsinə dair dəvətə razılıq verilməsi

205. Auditin Beynəlxalq Standartlarının konseptual əsasları tətbiq edilir:

√ Auditin əsaslarına və köməkçi xidmətlərinə
• Xülasə və razılaşdırılan prosedurlar üzrə xidmətlərə
• İnformasiyaların hazırlanması üzrə xidmətlərə



• Bütün cavablar düzdür
• Auditor praktikasında göstərilən bütün xidmətlərə

206. Maliyyə informasiyasının hazırlanması üzrə xidmətlər göstərdikdə auditor aşağıdakı inam səviyyəsinə təminat verir

√ Heç bir
• Orta
• Aşağı
• Yüksək
• Pozitiv

207. Yoxlama prosesində auditor maliyyə hesabatlarının dürüstlüyünü müəyyənləşdirməlidir

√ Bütün əhəmiyyətli münasibətlərdə
• Mütləq dəqiqliyin zəruri sayıldığı aspektlərdə
• Mütləq dəqiqlik müqaviləsində sadalanan aspektlərdə
• Vergi orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilən mütləq dəqiqlik aspektlərində
• Mütləq dəqiqliklə

208. Beynəlxalq Audit Standartları təsdiq edildikdə, qərarların qəbul olunması qaydasını müəyyənləşdirin:

√ İclasda iştirak edən şəxslərin ¾-nün səs verməsi ilə (komitənin ən azı 9 üzvü iştirak etməlidir);
• İclasda iştirak edən şəxslərin ¾-nün səs verməsi ilə (komitənin ən azı 10 üzvü iştirak etməlidir);
• Komitə üzvlərinin 50 %-dən çoxu səs verdikdə
• Düzgün cavab yoxdur
• İclasda iştirak edən şəxslərin sayının sadə səs çoxluğu ilə

209. Beynəlxalq tələblərə cavab verən standartların qlobal sistemlərinin əsas ünsürlərini göstərin:

√ Bütün cavablar doğrudur
• BMF-nin peşəkar mühasiblərinin əxlaq Kodeksi
• Beynəlxalq Təhsil Standartları
• Dövlət Bölməsinin Beynəlxalq Standartları
• Auditin Beynəlxalq Standartları

210. Auditorun fikrinə təsir göstərməyən amillərə aiddir:

√ Seçilən uçot siyasəti və onun tətbiqi ilə bağlı rəhbərliklə fikir ayrılığı, hesabatlarda olan informasiyaların açıqlanmasında fərqlər
• Maliyyə Hesabatına təsir göstərə bilən qeyri-müəyyənlik
• Maliyyə Hesabatına təsir göstərə bilən auditorun iş həcminin məhdudluğu və qeyri-müəyyənlik

• Maliyyə Hesabatına təsir göstərə bilən qeyri-müəyyənliklər, seçilən uçot siyasəti ilə bağlı rəhbərliklə fikir ayrılığı, həmin siyasətin
tətbiqində fikir ayrılığı və s.

• Auditorun işinin həcminin məhdudlaşdırılması;

211. Auditor firmasının keyfiyyətə nəzarət sistemi özündə aşağıdakı elementləri birləşdirməlidir:

√ Monitorinq, əmək resursları; rəhbərlik
• Monitorinq və rəhbərlik;
• Monitorinq və əmək resursları
• Monitorinq və yoxlama
• Nəzarət yə yoxlama

212. Müştərinin hansı hərəkəti auditor tərəfindən səhv kimi qiymətləndirilə bilər?

√ Eyni dövrdə daxil olan illik icarə haqqlarının cari xərclər qismində tanınması

• Materialların silinməsinin FİFO metodu ilə qiymətləndirilməsinin hesabat dövründəki xərcləri artırmaq məqsədi ilə LİFO metoduna
keçirilməsi

• Eyni dövrdə daxil olan illik icarə haqqlarının cari xərclər qismində tanınması və göstərilməyən marketinq xidməti xərclərinin uçotda əks
etdirilməsi

• Göstərilməyən marketinq xidməti xərclərinin uçotda əks etdirilməsi və materialların silinməsinin FİFO metodu ilə
qiymətləndirilməsinin hesabat dövründəki xərcləri artırmaq məqsədi ilə LİFO metoduna keçirilməsi



• Göstərilməyən marketinq xidmətlərinə görə xərclərin uçotda əks etdirilməsi

213. Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə uyğun surətdə kifayətlilik anlayışını müəyyənləşdirin:

√ Auditor sübutunun miqdar ölçüsü
• Auditor prosedurunun miqdar ölçüsü
• Saxtalaşdırılmaların miqdar ölçüsü
• Bütün cavablar düzgündür
• Səhvlərin miqdar ölçüsü

214. Beynəlxalq Audit Standartına uyğun olaraq auditor aşağıdakı hallarda əhəmiyyətliliyə qiymət verə bilər:

√ Auditor prosedurlarının xarakterinin, müddətinin və həcminin müəyyənləşdirildiyi və təhriflərin nəticələrinin qiymətləndirildiyi zaman
• Auditor sübutu əldə olunan zaman
• Auditor seçimi zamanı və auditor sübutları alındıqda
• Düzgün cavab yoxdur
• Auditor seçimi zamanı

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

√ Əks
• Heç bir qarşılıqlı əlaqə yoxdur
• Asılılıq riskin səviyyəsi ilə müəyyənləşir
• Asılılıq seçimin həcmi ilə müəyyənləşir
• Birbaşa

216. Auditin Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq auditin həcmi terminini müəyyənləşdirin.

√ Müəyyən hallarda auditin məqsədinə nail olmaq üçün zəruri sayılan auditor prosedurunun siyahısı
• Yoxlamaya məruz qalan təsərrüfat əməliyyatlarının siyahısı
• Yoxlamaya məruz qalan mühasibat uçotu hesablarının siyahısı
• Bütün cavablar düzgündür
• Yoxlama üçün zəruri olan auditor sübutlarının siyahısı

217. Hansı şəraitdə auditin beynəlxalq standartları qüvvəyə minir?

√ Standart ingilis dilində dərc olunduğu və tarixin göstərildiyi andan
• Standartın layihəsinin hazırlandığı tarixdən
• Standartın layihəsinin araşdırıldığı tarixdən
• Düzgün cavab yoxdur
• Mühasiblərin Beynəlxalq Federasiyası üzvü olan ölkələrin milli dillərinə tərcümə olunduğu tarixdən

218. Beynəlxalq auditor praktikası üzrə qaydalar nəyə malikdir?

√ Standartlara əməl olunmasında auditorlara praktik kömək göstərmək məqsədi ilə tövsiyyə xarakteri daşıyır
• Beynəlxalq Auditorlar Təşkilatları tərəfindən icrası məcburidir
• Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası üzvü olan bütün dövlətlər və Beynəlxalq Auditorlar Təşkilatı tərəfindən icrası məcburidir
• Düzgün cavab yoxdur
• Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası üzvü olan bütün dövlətlər tərəfindən icrası məcburidir

219. Auditorun müstəqilliyi prinsipini pozan halları müəyyənləşdirin.

√ Müştərilər və onların işləri ilə maliyyə əlaqəsi
• Qanorarlar
• Komisyon mükafatları
• Bütün cavablar düzgündür
• Sayğısızlığın gözlənilməsi üzrə öhdəliklərdə baş verən münaqişə

220. Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə uyğun olaraq razılaşdırılmış prosedurların terminlərini müəyyənləşdirin.



√ Auditor, müştəri və istənilən 3-cü şəxs arasında razılaşdırılmış prosedurlar
• Mühasibat uçotu hesabatlarının qalıqlarının testləşdirilməsi prosedurları

• Maliyyə hesabatlarının müxtəlif maddələrinə münasibətdə analitik prosedurlar və mühasibat uçotu hesablarının qalıqlarının
testləşdirilməsi prosedurları

• Mühasibat balansının aktiv maddələrə münasibətində analitik prosedurlar
• Maliyyə Hesabatlarının müxtəlif maddələrinə münasibətdə analitik prosedurlar

221. Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun olaraq özünə inam səviyyəsi anlayışını müəyyənləşdirin.

√ Bir tərəfin təqdim etdiyi və digər tərəfin istifadəsi üçün nəzərdə tutulan qərarın etibarlılığına münasibətdə fikrin bildirilməsi;
• Yoxlanılan informasiyalarda
• Bütün cavablar düzgündür
• Bütün cavablar səhvdir
• Yoxlanılan informasiyalarda əhəmiyyətli saxtalaşdırmanın olmamasına auditorun inamı

222. Audit planı özündə birləşdirir:

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

223. Əgər müştərinin daxili nəzarət sistemi çox yüksək təşkil olunmuşdursa, onda auditor aşağıdakılardan hansını etməlidir?

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

224. Auditor standartları aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

√ Yoxlamanın yüksək keyfiyyətini və auditor proseslərinin müxtəlif elementlərinin əlaqəsini təmin edir;
• Auditor xidmətləri bazarında rəqabəti aradan qaldırır;
• Cəmiyyətin auditə etimadını formalaşdırır və auditor xidmətləri bazarında rəqabəti aradan qaldırır;
• Düzgün cavabı yoxdur
• Cəmiyyətin auditə etimadını formalaşdırır;

225. Auditdə əhəmiyyətlilik deyildikdə nə başa düşülür?

√ Maliyyə hesabatları əsasında qəbul edilən iqtisadi qərarlara təsir göstərə bilən informasiyaların təhrif olunması
• Gözlənilməyən səhv, maliyyə hesabatlarının saxtalaşdırılması
• Müştərinin daxili nəzarət sisteminin tərkibində yol verilən çatışmamazlıqlar
• Bütün cavablar düzgündür
• Müştərinin mühasibat uçotu sistemindəki çatışmamazlıqlar

226. Auditor proqramı dedikdə nə başa düşülür?

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

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

√ Auditorun fikrini təsdiq edən sübutun formalaşması nöqteyi-nəzərdən məlumatların sənədlərlə rəsmiyyətə salınması
• Ekspertlərin və digər auditorların cəlb olunmasının zəruriliyi müəyyənləşdirilir
• İqtisadi subyektə aid olan informasiyalar əks etdirilir və ekspertlərin və digər auditorların cəlb olunması zərurəti müəyyənləşdirilir



• Duzgun cavab yoxdur
• İqtisadi subyektə aid olan informasiyaları əks etdirir

228. Nəzarət sisteminin riskinin yüksək qiymətləndirilməsi ilə seçimin həcmi arasında asılılığın müəyyənləşdirilməsi:

√ Birbaşa asılılıq
• Heç bir asılılıq yoxdur
• Asılılıq riskin səviyyəsi ilə müəyyənləşir
• Asılılıq seçimin həcmi ilə müəyyənləşir
• Əks asılılıq

229. Daxili nəzarət sisteminin əsas elementlərini müəyyənləşdirin.

√ Nəzarət mühiti, nəzarət prosedurları
• Müəssisələrin mühasibat uçotunun prosedurları
• Nəzarət mühiti
• Nəzarət prosedurları
• Daxili nəzarət texnikası

230. Etika-əxlaq kodeksinə uyğun olaraq düzgünlük anlayışını müəyyənləşdirin:

√ İşin aparılmasında doğruluq, ədalətlilik, düzgünlük
• İşin aparılmasında ədalətlilik
• İşin aparılmasında düzgünlük
• Düzgün cavab yoxdur
• İşin aparılmasında doğruluq

231. Auditor yoxlaması gedişində özünə inam səviyyəsi təmin edilir:

• İnam səviyyəsi təmin olunmur
• Aşağı
• Orta
√ Yüksək, lakin mütləq olmayan
• İnam səviyyəsi auditor tərəfindən müəyyənləşdirilir

232. Kənar auditor kimlərin maraqları əsasında fəaliyyət göstərməlidir?

√ Maliyyə hesabatlarından istifadə edənlərin hamısına
• Vergi orqanı
• Müəssisənin bütün kreditorlarının
• Dövlət orqanı
• İqtisadi subyektin (müştərinin)

233. Razılaşdırılan prosedurların nəticələrinə görə auditor hesabatının ünvanlarını müəyyənləşdirin:

√ Həmin prosedurların yoxlanılması haqqında razılığa gələn tərəflərə
• Vergi orqanlarına
• Bütün dövlət orqanlarına
• Təşkilatın bütün kreditorlarına
• Maliyyə hesabatlarından istifadə edənlərin hamısına

234. Aşağıda sadalanan prosedurlardan hansı müştərinin avtomobilə mülkiyyət hüququnu daha dəqiq sübut edir?

• Avtomobili satanın şifahi təsdiqi;
• Avtomobili satandan yazılı təsdiqin alınması
• Düzgün cavab yoxdur
• Avtomobilin faktik mövcudluğunun yoxlanılması;
√ Texniki vasitənin pasportunun yoxlanılması

235. Auditin ümumi strategiyası özündə birləşdirir:



√ Ehtimal olunan həcm və auditin istiqaməti;
• Düzgün cavab yoxdur
• Auditor qərarını hazırlamaq üçün əsas sayılan nəticələr və onların əsaslandırılması
• Auditor qərarını hazırlamaq üçün əsas sayılan nəticələr
• Yoxlama aparan auditor üçün təlimatlar toplusu

236. Auditin Beynəlxalq Standartları:

• Hər 5 ildən bir dəyişdirilir
√ İqtisadi situasiyadan və auditin inkişafı səviyyəsindən asılı olaraq müntəzəm surətdə yeniləşdirilir;
• Hər il dəyişdirilir
• Hər 10 ildən bir dəyişdirilir
• Stabildir, dəyişilməzdir

237. Təhtəl hesab şəxslərlə hesablaşmalar hansı üsulla yoxlanılır?

√ Başdan-başa üsulu
• Xətti üsul
• Xronometrik üsulu
• Sistematik üsulu
• Fasiləsiz üsulu

238. Bank əməliyyatlarını yoxlayarkən hansı sənədin tamlığı və dürüstlüyü müəyyən edilməlidir?

√ Bank çıxarışları
• Məxaric sənədləri
• Mədaxil sənədləri
• Bank sorğuları
• Bank arayışları

239. İnventarizasiya zamanı kassada aşkar edilmiş artıq pul vəsaitlərinə hansı yazılış verilir?

√ Dt 221 Kt 801
• Dt 223 Kt 221
• Dt 801 Kt 221
• Dt 221 Kt 641
• Dt 221 Kt 223

240. Auditin nəticəsi hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?

√ Auditor rəyi ilə;
• Qəbil-təhvil qaiməsi ilə
• Qəbul aktı ilə;
• Qəbul aktı ilə;
• Auditorun aktı ilə;

241. Audit yoxlamasında kassada əskikgəlmə məbləğinə hansı yazılış verilir?

• Dt 221     Kt 223
• Dt 221 Kt 224
√ Dt 254.1  Kt 221
• Dt 342     Kt 221
• Dt 335 Kt 221

242. Əsas vəsaitlərin istifadəsinin auditinin vəzifələri hansılardır?

√ Əsas vəsaitlərin düzgün və səmərəli istifadə edilməsini aşkar etmək
• Əsas vəsaitlərin təmir planının yerinə yetirilməsi, onların vaxtında və keyfiyyətlə aparılmasına nəzarət
• Səmərəli və düzgün istifadə edilməsi, təmir planının yerinə yetirilməsi, təsnifatı



• Köhnəlməsinin hesablanması və uçotda düzgün əks etdirilməsi, düzgün istifadə edilməsi
• Heç biri daxil deyil

243. Auditorun etika kodeksi neçə əsas qaydadan ibarətdir?

√ 12.0
• 4.0
• 10.0
• 8.0
• 6.0

244. Analitik audit proseduralarının hansı metodları mövcuddur?

• Üzləşdirmə, statistik, kompleks təhlil
• Statistik, müqayisə, müşahidə
√ Müqayisə, statistik, kompleks təhlil
• Müşahidə, üzləşdirmə, statistik
• Kompleks təhlil, müşahidə, müqayisə

245. Auditorun prinsipləri hansılardır?

√ Müstəqillik, vicdanlılıq, obyektivlik
• Ardıcıllıq, düzgünlük, müstəqillik
• Fasiləsizlik, ardıcıllıq, müstəqillik
• Ardıcıllıq, müstəqillik, obyektivlik
• Düzgünlük, fasiləsizlik, vicdanlılıq

246. Xarici auditin əsas vəzifələri hansılardır?

• Yoxlamanın fasiləsizliyi və şəffaflığı
• Yoxlamanın fasiləsizliyi, şəffaflığı və rəyin verilməsi
• Yoxlamanın ardıcıllığı və rəyin verilməsi
• Yoxlamanın ardıcıllığı, dürüstlüyü və fasiləsizliyi
√ Yoxlamanın dürüstlüyü, qanunauyğunluğu və rəyin verilməsi

247. Auditor yoxlaması keçirilərkən auditorlar üçüncü şəxslərdən məlumat almaq hüququna malikdirlərmi:

• hüquqları var, yalnız istintaq orqanlarının razılığı ilə;
• hüquqları yoxdur;
√ hər formada hüqüqları var .
• hüquqları var, yalnız yazılı sorğuya əsasən;
• hüquqları var, yalnız vergi orqanlarının razılığı ilə;

248. Auditor şirkətində işləyən auditor auditin forma və metodonu müstəqil surətdə müəyyən edə bilərmi:

• yox, onlar auditor təşkilatının rəhbərliyi tərəfindən müəyyənləşdirilir
√ bəli, bu onun hüququdur .
• yox, bu ölkənin normativ aktları ilə müəyyənləşdirilir;
• yox, onlar vergi orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilir;
• yox, onlar ölkənin Auditor Palatası tərəfindən müəyyənləşdirilir

249. Auditor yoxlamasının aparılmazı üzrə müqavilənin fərqli xüsusiyyəti nədədir:

• düzgün cavab yoxdur.
√ üçüncü tərəfin maraqlarının açıqlanmayan uçotu;
• onun üçtərəfli xarakterində;
• onun üçtərəfli xarakterində və auditor yoxlamasının üç mərhələsinin göstərilməsində;
• auditor yoxlamasının üç mərhələsinin göstərilməsində;

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



√ mənfi auditor rəyi hazırlamalıdır;
• bu məlumatlar barədə vergi orqanlarını məlumatlandırılmalıdır;
• bu məlumatlar barədə məhkəməni və ya arbitraj məhkəməsini məlumatlandırılmalıdır.
• bu məlumatlar barədə istintaq orqanlarını məlumatlandırılmalıdır;
• yanlış məlumatların mənbəsini müstəqil təyin etməlidir;

251. Nə üçün auditor təşkilatı auditor yoxlamasının aparılmasına razılıq haqqında məktub-öhdəliyi tərtib edir:

• auditor yoxlamasının şərtlərini, auditor təşkilatının və müştərinin öhdəliklərini müəyyən etmək üçün;
• həmin auditor təşkilatının seçilməsinə görə minnətdarlığını bildirmək üçün.
• audit yoxlamasının aparılması dəvətinə öz razılığını bildirmək üçün;

√ audit yoxlamasının aparılması dəvətinə öz razılığını bildirmək və auditor yoxlamasının şərtlərini, auditor təşkilatının və müştərinin
öhdəliklərini müəyyən etmək üçün;

• audit yoxlamasının aparılması dəvətinə öz razılığını və həmin auditor təşkilatının seçilməsinə görə minnətdarlığını bildirmək üçün;

252. Auditor məktub-öhdəliyi hazırlayır və onu yoxlanılan təşkilatın rəhbərinə göndərir:

• auditin aparılması müqaviləsi bağlandıqdan sonra.
• yoxlama başa çatdıqda;
√ yoxlamanın əvvəlində;
• yoxlamanın ortasında;
• auditor rəyi verilərkən;

253. İri auditor şirkətlərində audit xidmətinə görə hansı ödəniş forması geniş tətbiq olunur:

√ vaxtamuzd;
• düzgün cavab yoxdur.
• sadə işəmuzd;
• akkord;
• işəmuzd;

254. Auditor xidmətinə görə ödəniş aparılır:

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

255. Auditorun məsuliyyət daşıyır:

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

256. Mühasibat uçotu sisteminin və daxili nəzarətin təşkilinin qiymətləndirilməsi nə üçün aparılır:

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

257. Audit yolamasını nə üçün planlaşdırmaq lazımdır:

√ yoxlamanın həcmini, yoxlamanı aparan auditorların sayını və ödəniş məbləğini müəyyən etmək üçün
• yoxlamanı aparan auditorların sayını təyin etmək üçün;



• yoxlamanın odəniş məbləğini təyin etmək üçün;
• əvvəlki auditin nəticələri və vergi orqanlarinin aktları ilə tanış olmaq
• yoxlamanın həcmini müəyyənləşdırmək üçün;

258. Nə və ya kim tərəfindən audit yoxlamasının müddəti təyin edilir:

√ audit yoxlaması aparılması barədə müqavilə ilə;
• vəziyyətdən asılı olraq auditor tərəfindən;
• vergi orqanları tərəfindən;
• ölkənin Auditor Palatası tərəfindən
• iqtisadi subyekt tərəfindən;

259. Auditor xidmətinə dair müqavilə bağlandıqda nəyə yol verilə bilər:

√ auditor və müştəri təşkilat arasında müstəqil münasibətlərə;
• auditorun müştəri təşkilatın işgüzar fəaliyyətində iştirakına;
• müştəri təşkilatın rəqibi tərəfindən sifarışı ilə audit olunmasına ;
• bütün cavablar doğrudur.
• auditor və müştəri təşkilatın rəhbəliyi arasında yaxınlıq münasibətlərə;

260. Auditorun məsuliyyəti nədən asılıdır:

√ müqavilənin predmetindən və icazə verilən kənarlaşmaların əhəmiyyətliliyindən;
• auditorun əmək haqqının məbləğindən;
• müstəqil düzəliş etdiyi səhvlərin həcmindən;
• bütün cavablar doğrudur.
• nəzarət orqanlarının təsdiq etdiyi cərimənin həcmindən;

261. Auditor xidmətinə görə ödəniləcək məbləğ nədən asılıdır:

• təşkilatın ödəmə qabiliyyətinin əmsalından asılı olaraq
• yoxlanılan təşkilatın maliyyə vəziyyətindən;
• auditor xidməti bazarında auditor şirkətinin reytinqindən asılı olaraq;
• ötən il müqavilə üzrə auditor şirkətinin aldığı məbləğdən asılı olaraq;
√ görüləcək audit yoxlamasının həcmindən;

262. Birinci auditin aparılmasında auditorun məktub-öhdəliyi:

√ tərtib edilməsi auditor təşkilatı (auditor) üçün icbaridir və auditin aparılması barədə müqavilənin imzalanmasına qədər icra orqanına
göndərilir;

• tərtib edilməsi auditor təşkilatı (auditor) üçün vacib deyildir, lakin əgər məktub tərtib edilmişdirsə, auditin aparılması barədə
müqavilənin imzalanmasına qədər icra orqanına göndərilir;

• tərtib edilməsi auditor təşkilatı (auditor) üçün vacib deyildir, lakin əgər məktub tərtib edilmişdirsə, auditin aparılması barədə
müqavilənin bağlanmasından sonra icra orqanına göndərilir;

• düzgün cavab yoxdur.

• tərtib edilməsi auditor təşkilatı (auditor) üçün icbaridir və auditin aparılması barədə müqavilənin bağlanmasından sonra icra orqanına
göndərilir;

263. Məcburi və könüllü audit yoxlamalarının aparılmasında hansı tarifdə auditor işləyir:

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

264. İqtisadi subyekrlə bağlanmış müqaviləyə əsasən auditor şirkəti hansı işlərin aparımasının ixtiyarındadır:

√ iqtisadi subyektin uçot üzrə heyətini öyrətmək;
• mütləq audit yoxlamasını keçirmək, hesabatları tərtib etmək və vergi
• bütün cavablar doğrudur;



• yuxarıda göstərilənlərdən heç birinin aparılmasına ixtiyarı yoxdur.
• məcburi audit yoxlamasını keçirmək mühasibat uçotunun aparılmasında köməklik göstərmək;

265. Auditorların və sifarişçilərin münasibətləri aşağıdakı əsas sənədlə tənzimlənir:

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

266. Yoxlama keçirilərkən auditorun aldığı məlumat:

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

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

√ auditin aparılması üçün şərait yaratmalıdırlar(yoxlama müddətində aydınlaşan bütün lazımi sənədləri təqdim etməlidirlər, ortaya çıxan
suallara cavab verməlidirlər, pozuntuları operativ həll etməlidirlər, sullar dairəsini qapamalıdırlar);

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

268. Auditor və iqtisadi subyektlər arasında olan əmlak mübahisələri necə həll olunur:

√ ümumi yurisdiksiya və ya arbitraj məhkəmələri ilə;
• audit yoxlamasının aparılmasına dair müqavilə ilə;
• vergi orqanlarının tələbi ilə;
• bütün cavablar doğrudur
• iddia qaldırmaqla;

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

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

270. Auditin planlaşdırılması:

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

271. Auditorun işinin keyfiyyətinə nəzarət necə təyin olunur:

√ auditor qrupunun rəhbərinin qrupun üzvlərinin işinə nəzərətdə ;
• vergi orqanlarının digər hökümət orqanları ilə bircə nəzarəti;
• bütün cavablar doğrudur;
• düzgün cavab yoxdur.
• təqdim olanan auditor hesabatının keyfiyyətinin sivarişçi tərəfindən



272. Audit yoxlamasının ümümi planı kim tərəfindən tərtib edilir:

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

273. Məcburi audit yoxlamasının aparılması üçün müqavilənin hüquqi forması hansıdır:

√ elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi müqaviləsi;
• xidmətin ödənişlinin göstərilməsi müqaviləsi
• yuxarıda göstərilənlərin hər biri;
• yalnız xidmətin ödənişlinin göstərilməsi və podrat müqaviləsi formasında.
• podrat müqaviləsi;

274. Auditor proqramı dedikdə nə başa düşülür?

• Bütün proseslərin mühafizəsinə nəzarət edilmə siyahısı
• Sənədlərin tamlığı və dəqiqliyi
√ Yoxlama üçün lazım olan auditor əməliyyatlarının siyahısını əks etdirir
• Səhvlərin aradan qaldırılması
• Əmr və sərəncamların icrasının siyahısı

275. Auditor riskinin qiymətləndirməsinin hansı metodu mövcuddur?

• Menecmentin təşkili
√ Qiymətvermə, miqdar
• Sənədlərin mühafizəsi
• Müəssisənin maliyyə vəziyyəti
• Kəmiyyət, keyfiyyət

276. Auditor riskinin qiymətləndirməsinin neçə əsas metodu mövcuddur?

• Bir
• Üç
• Beş
• Dörd
√ İki

277. Auditor riski özündə hansı komponentləri birləşdirir?

√ Nəzarət riski, təsərrüfatdaxili riski
• Dövlət riski, nəzarət riski
• Sahibkarlıq riski, dövlət riski
• Bank riski, təsərrüfatdaxili riski
• Qiymətləndirmə riski, bank riski

278. Auditor riski nə deməkdir?

• Lisenziyanın verilməsi
√ Yoxlamanın yekunları üzrə müəyyənləşdirilən gümanların etirafı
• Yoxlamanın nəticəsinin rəylə yekunlaşdırılması
• Auditor planlaşdırmasının həyata keçırılməsi
• Auditor proqramının həyata keçırılməsi

279. Vaxta görə xərclərin planlaşdırılması prosesində audit aşağıdakıları nəzərə almalıdır:

• Mühasibat uçotunda səhvlərin düzəldilməsi
• Planlaşdırmanın optimallığı



√ Real əmək məsrəfləri, riskin qiymətləndirilməsi
• İlkin sənədlərin tərtib edilməsi
• İnventarlaşmanın vaxtında aparılması

280. Mühasibat (maliyyə) hesabatının auditi neçə risklə əlaqəlidir?

• Beş
√ İki
• Üç
• Dörd
• Bir

281. Auditin  planlaşdırılması özündə nələri birləşdirir?

• Auditin standartlarını, auditin hüquqi bazasını
√ Auditin ümumi planını, auditin proqramını
• Auditin növlərini, auditin standartlarını
• Auditin hüquqi bazasını, auditin proqramını
• Auditin növlərini, auditin ümumi planını

282. Audit  planlaşdırılması aşağıdakı məqsədlər üçün zəruridir.

• Daxili nəzarət sistemini yaratmaq
• Texnoloji və istehsalat əlaqələri yaratmaq
• Hüquqi öhdəliklər əldə etmək
√ Riskə qiymət verilməsi, işin yerinə yetirilməsinə nəzarət
• Törəmə müəssisələr yaratmaq

283. Seçimin ümumi səhvi dedikdə başa düşülür:

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

284. Seçim səhvləri belə başa düşülür:

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

285. Auditor yoxlamasının keçirilməsi prosesində auditor prosedurunun aşağıdakı növləri tətbiq edilir:

√ bütün cavablar düzgündür
• mühasibat hesabatının göstəricilərinin orta sahə göstəriciləri ilə müqayisəsi
• mühasibat hesabatının göstəricilərinin mühasibatdan kənar göstəriciləri ilə müqayisəsi
• mühasibat hesabatının faktik göstəricilərinin proqnoz göstəricilərlə müqayisəsi
• mühasibat hesabatının göstəricilərinin plan göstəriciləri ilə müqayisəsi

286. Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyinə şübhə olmasını sübut edən sair əlamətlərə aiddir:

• əsas rəhbərlərindəyişdirilməsi itgisi
• yeni məhsul istehsalının maliyyələşdirilməsinin olmaması
• mühüm resursların qıtlığı
• xalis mənfi aktivlər, yaxud xalis mənfi qısamüddətli aktivlər
√ kapitala və yaxud digər qanunvericilik tələblərinə əməl olunmaması



287. Auditorun asistentinin işinin yoxlanılmasına aiddir:

• audit proqramına uyğun olaraq auditin yerinə yetirilməsinə nəzarət
• audit məqsədinə nail olunmasının yoxlanılması və görülən işlərin nəticələrinə görə təhlil aparmaq
• auditor nəticələrində bütün əhəmiyyətli anların əks etdirilməsinin yoxlanılması
√ bütün cavablar düzgündür
• audit çərçivəsində görülən işlərin sənədlərlə rəsmiləşdirilməsinə qiymət verilməsi

288. Səlahiyyətlərin verilməsi dedikdə başa düşülür:

• auditor işinin firmanın rəhbərliyi tərəfindən yoxlanılması
√ işin istiqaməti, nəzarətin həyata keçirilməsi və bütün səviyyələrdə işlərin yoxlanılması
• hər bir auditorun vəzifə borcunun müəyyənləşdirilməsi və onun icrasına nəzarət
• düzgün cavab yoxdur
• auditor işinin aparıcı auditorlar tərəfindən yoxlanılması

289. Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini etibarlı sübütlarla təsdiq etdikdə auditor nə etməlidir:

• öz fikrini bildirməkdən imtina edir
• auditor rəyini modifikasiya edir
• şərtsiz müsbət rəy tərtib edir
√ auditor rəyini modifikasiya etmir
• düzgün cavab yoxdur

290. Auditor rəyi hazırlandıqda auditor etməlidir:

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

291. Sonrakı hadisələrə aiddir:

√ hesabat dövründən sonra, auditor qərarı imzalanan tarixədək və daha sonra aşkarlanan faktlar
• təşkilatın fəaliyyətində hesabat ilinin dekabr ayının 31-dən sonra baş verən hadisələr və faktlar
• hesabat ili başa çatdıqdan sonra və hesabat tərtib edilən tarixədək təşkilatın fəaliyyətində baş verən hadisələr
• növbəti hesabat ilinin mart ayının 31-dən sonra təşkilatın fəaliyyətində baş verən hadisələr və faktlar
• düzgün cavab yoxdur

292. Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun olaraq «səhv» termini dedikdə başa düşülür:

• bütün cavablar düzgündür
• mövcud olmayan əməliyyatların uçotda əks etdirilməsi
• uçot yazılışlarında dəyişiklik
√ qəsdən olmayan səhvlər; mühasibat uçotunda təkrar yazılışlar
• ilk mühasibat sənədlərində dəyişiklik

293. Auditor uçotun qaydalarında qanunlardan və normativ aktlardan istifadə edir:

• ayrılıqda auditor hesabatı hazırlandıqda və qanunlara və normativ aktlara əməl olunması üzrəxüsusi tapşırıqyerinə yetirildikdə
• düzgün cavab yoxdur
√ yalnız maliyyə hesabatının auditi zamanı
• qanunlara və normativ aktlara əməl olunmasının yoxlanılması üzrə xüsusi tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı
• ayrılıqda auditor hesabatı hazırlandıqda

294. Auditor informasiya texnologiyaları sahəsində ekspertin işindən nə vaxt istifadə etməlidir?

• istənilən halda (əgər iqtisadi subyekt məlumatların işlənilməsində kompyuterlərdən istifadə edirsə)
• düzgün cavab yoxdur



• Auditorlar Palatası, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla
√ auditor məlumatların kompyuterdə işlənilməsi sahəsində xüsusi biliyə malik olmadıqda
• məlumatların kompyuter sistemi ilə işlənilməsinə yoxlanılan subyekt müqavilə əsasında 3-cü tərəfi cəlb etdikdə

295. Seçimin anomal səhvləri dedikdə başa düşülür:

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

296. Auditor seçimində səhvlər fərqləndirilir:

√ bütün cavablar düzgündür
• anomal səhvlər
• yol verilən səhvlər
• seçimin ümumi səhvləri
• seçim səhvləri

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

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

298. Maliyyə vəziyyətinə və ödəmə qabiliyyətinə qiymət verilməsi zamanı auditi həyata keçirmək lazımdır:

• 4 mərhələdə
√ 2 mərhələdə
• 3 mərhələdə
• auditorun seçimi üzrə
• düzgün cavab yoxdur

299. Analitik prosedurların yerinə yetirilməsi mərhələsinə aiddir:

√ bütün cavablar düzgündür
• prosedurların yerinə yetirilməsi nəticələrinin təhlili
• prosedurların növünün seçilməsi
• prosedurların məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi
• prosedurların yerinə yetirilməsi

300. Beynəlxalq auditdə sonrakı hadisələrin neçə tipi fərqləndirilir:

• 5.0
• 6.0
√ 3.0
• 2.0
• 4.0

301. Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyinə şübhə olmasını sübut edən maliyyə amillərinə aiddir:

• mühüm resursların qıtlığı
√ yeni məhsul istehsalının maliyyələşdirilməsinin olmaması
• əsas rəhbərlərin dəyişdirilmədən itgisi
• heyətlə bağlı çətinliklər
• əsas bazarların, franşizlərin, icazələrin,yaxud əsas malgöndərənlərin itgisi



302. Auditorun asistenti dedikdə nə başa düşülür?

• konkret audit firması səviyyəsində, vergi və maliyyə orqanları ilə razılaşdırılan şəxslər
• düzgün cavab yoxdur
• audit praktikasına başlayan, lakin praktik iş təcrübəsi olmayan auditorlar
√ ayrıca auditor yoxlamasının aparılmasında iştirak edən və auditor sayılmayan əməkdaşlar
• auditor yoxlamasının keçirilməsində iştirak edən və aparıcı auditora kömək edən auditorlar

303. Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi haqda məsələnin təsdiqi ilə bağlı auditor nə etməlidir?

• mühasibat uçotu sistemini testləşdirmək və təşkilatın mühasibindən soruşmaq
√ təşkilatın rəhbərindən yazılı ərizə almaq
• təşkilatın rəhbəri ilə sorğu aparmaq
• təşkilatın mühasibindən soruşmaq
• mühasibat uçotu sistemini testləşdirmək

304. Fırıldaqçılıq və səhv faktları aşkara çıxarmaq üçün auditor auditi planlaşdırmalı və həyata keçirməlidir:

• düzgün cavab yoxdur
√ peşə spektisizm mövqeyindən
• əxlaq prinsiplərinin gözlənilməsi əsasında
• auditor yoxlamasının əsas məqsədlərinə uyğun olaraq
• əxlaq prinsiplərinin gözlənilməsi əsasında auditor yoxlamasının əsas məqsədlərinə uyğun olaraq

305. Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun olaraq «fırıldaqçılıq» termini adı altında başa düşülür:

• düzgün cavab yoxdur
√ maliyyə hesabatlarının düzgün təqdim olunmamasına gətirib çıxaran qəsdən hərəkət
• rəhbərliyin, yaxud təşkilat əməkdaşlarının bir qrupunun gizli danışığı
• müəssisənin idarə olunması üzrə rəhbərliyin və digər vəzifəli şəxslərin qeyri-qanuni fəaliyyəti
• rəhbərliyin, yaxud təşkilat əməkdaşlarının bir qrupunun gizli danışıqları və iqtisadi subyektin idarə olunması üzrə qanunsuz hərəkəti

306. Mühasibat uçotunda qiymətləndirilmiş kəmiyyətə aiddir:

• bütün cavablar düzgündür
√ təxirə salınmış vergi aktivləri
• nizamnamə kapitalı
• material-istehsalat ehtiyatları
• əsas vəsaitlər

307. Seçimin yol verilən səhvləri dedikdə başa düşülür:

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

308. Baş məcmuu (auditorun seçim apardığı elementlərin tam toplusu) ayrı-ayrı qruplara bölünür?

√ bəli, əgər hər bir qrup özlüyündə oxşar xarakterə malik olan ünsürləri birləşdirirsə;
• bəli, istənilən halda
• düzgün cavab yoxdur
• Auditor Palatası ilə razılaşdırılmaqla
• xeyr, olmaz

309. Auditin planlaşdırılması mərhələsində analitik prosedurlar şərait yaradır:

• digər auditor prosedurlarının sayının ixtisar olunmasına
• digər auditor prosedurlarının həcminin ixtisar olunmasına



√ bütün cavablar düzgündür
• yoxlanılan iqtisadi subyektin fəaliyyətinin anlaşılmasına
• auditor riskinin dərəcəsinin dəqiq müəyyənləşdirilməsinə

310. Auditor fırıldaqçılıq və səhv faktlar haqqında məlumat verməyə borcludur:

• təşkilatın rəhbərinə
• tənzimləyici orqanlara
• hüquq-mühafizə orqanlarına
• maliyyə hesabatı üzrə auditor qərarının istifadəçisinə
√ bütün cavablar düzgündür

311. Auditin keyfiyyətinə nəzarət həyata keçirilir:

√ auditor firması və müxtəlif auditor yoxlamaları səviyyəsində
• vergi və maliyyə orqanları ilə razılaşdırılmaqla konkert audit firması səviyyəsində
• hər bir auditor yoxlaması səviyyəsində
• konkret auditor firması səviyyəsində
• düzgün cavab yoxdur

312. Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi barədə fərziyyə (ehtimal) nəyi ifadə edir?

√ müəssisənin gələcəkdə öz fəaliyyətini davam etdirməsi barədə ehtimalı;
• müəssisə fəaliyyətinin yaxın təqvim ili ərzində davam etdirməsi barədə ehtimalı;
• düzgün cavab yoxdur
• müəssisə fəaliyyətinin yaxın təqvim ili ərzində davam etdirməsi və onun təsis sənədlərinə uyğun olaraq saxlanılması barədə ehtimalı;
• müəssisə fəaliyyətinin təsis sənədlərinə uyğun olaraq saxlanılması barədə ehtimalı;

313. Qanunvericiliyə əməl olunmaması faktları yoxlanıldıqda tətbiq edilir:

• mahiyyət üzrə yoxlama prosedurları
• bütün cavablar düzgündür
• auditor yoxlamasının optimal planlaşdırılması proseduru
√ qanunlara və normativ aktlara əməl olunmaması faktlarının aşkarlanması prosedurları
• daxili nəzarət sisteminin testləri

314. Ekoloji auditin vəzifəsinə nə daxildir?

√ Ətraf mühitin korlanmasına səbəb olan tul-lan-tıların atılmasının azaldıl-ma-sının əvvəlki hesabat dövrü ilə müqayisə edilməsi üzrə
təkliflərin hazırlanması

• Auditor riskini qiymətləndirmək
• Aerofoto çəkilişlərin edilməsi
• Ekoloji auditə dair protokol tərtib etmək
• Ekoloji laboratoriya sahələrinin yoxlanılması

315. Ekoloji auditin aparılması yolları hansılardır?

√ Ekoloji siyasətin həyata keçirilməsi və təbiətdən istifadənin ekoloji qayda və qanunvericiliyinə riayət olunmasını yoxlamaq
• Yoxlama zamanı yalnız sənədlərin tamlığına nəzarət etmək
• Ətraf mühitə vurulan zərərləri protokola rəsmiyyətə salmaq
• Əhali, işçi heyəti arasında ekoloji informasiyanın yayılması
• Ekoloji laboratoriya sahələrini yoxlamaq

316. Beynəlxalq təcrübədə ekoloji auditin protokolu hansı hissələrdən ibarətdir?

√ Normativ tələblər, auditor təlimatı, auditorun şərhi
• Auditorun məsuliyyəti, riski
• Auditorun planlaşdırılması, məsuliyyəti
• Daxili və xarici nüsxələr
• Auditorun proqramı, riski,



317. Ekoloji auditin məqsədi nədir?

√ Ətraf mühitin, ekoloji təhlükəsizliyin mövcud vəziyyətinin təyin olunması
• Aerofoto çəkilişlərinin edilməsi
• Ekoloji siyasət üzrə normativ sənədlərin yoxlanılması
• Ekoloji audit prosesində protokolun
• Audit yoxlamalarının keçirilməsi

318. Ekoloji auditin predmetinə hansı sahələr aiddir?

√ Ekoloji siyasətin hazırlanması, təbiətdən istifadənin məqsədinin müəyyən edilməsi, təbii resurslardan istifadə
• Uçot siyasətinin hazırlanması
• Risklərin qiymətləndirilməsi
• Mühasibat (maliyyə) hesabatının hazırlanması
• Əsas fondların hərəkətindən səmərəli istifadə

319. Ekoloji audit nə deməkdir?

√ Təbii resursların istifadəsi, bərpası üzrə hesabatların düzgün tərtib edilməsi, ətraf mühitin mühafizəsi normalarının yoxlanması
• Müəssisənin ziyanının düzgün hesablamaq
• Mühasibat (maliyyə) hesabatının tərtib edilməsi
• Uçot siyasətinin hazırlanması
• Uçot bölməsinə dair ilk sənədlərin yoxlanılması

320. Əsas vəsaitlərin auditi qarşısında hansı vəzifələr qoyulmuşdur?

√ Əsas vəsaitlərin saxlanılması və istismarı vəziyyətinin, onların təsərrüfatdan çıxarılması üzrə əməliyyatların qanunauayğunluğu
• Kapital qoyuluşları üzrə təsisçilərlə hesablaşmaların təhlili
• Əsas vəsaitlərin əvəzsiz olaraq verilməsi üzrə əməliyyatların araşdırılması
• Avadanlıqların və cihazların əldə olunmasına, elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına sərf edilmiş vəsaitlərin araşdırılması
• Dividendlərin ödənilməsi

321. Xüsusi təyinatlı fondların tərkibində nə əks etdirilir?

√ yığım fondu, sosial sferalar fondu, istehlak fondu
• əsas vəsaitlər, sosial sferalar fondu
• qeyri-maddi aktivlər, materiallar
• istehlak fondu, əsas vəsaitlər
• mənfəətin istifadəsi, bölüşdürülməmiş mənfəət

322. Təsisedici sənədlərin auditi üçün hansı informasiya mənbələrindən istifadə etmək olar?

√ təsərrüfat subyektinin nizamnaməsindən
• Vergi Məcəlləsi ilə əlaqədar, vergi orqanlarının informasiyasından
• kapitalın hərəkətinin informasiyasından
• ekspert rəyinin informasiyasından
• daxili auditin informasiyasından

323. Auditorlar üçün hansı qeyri-müəyyən ödənişlər az əhəmiyyət kəsb edir?

√ Vergi Məcəlləsi ilə əlaqədar vergi orqanları ilə fikir ayrılığı
• balansın tərtib olunduğu anda fəaliyyətdə olan akkreditivlər haqqında informasiyaların əldə olunması
• potensial öhdəliklər haqqında informasiya ola bilən digər işçi sənədlərin xülasəsi
• maliyyə hesabatlarında dəyişiklik etməyən, lakin açıqlama tələb edilən hadisələr
• hüquqi xidmətlərin ödənməsinə çəkilən xərclərin təhlili

324. Mühasibat hesabatının ilkin auditi aparılarkən nələr yoxlanılmalıdır?

√ Mühasibat hesabatının başlanğıc və müqayisəli göstəriciləri



• Мüəssisənin balansı
• Kapitalların hərəkəti
• Vergi sənədləri
• Мüəssisənin maliyyə nəticələri (mənfəət, zərər)

325. Auditin gedişatında əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlara aşağıdakılardan hansılar aiddir?

• Мüəssisənin təsisçiləri
• Açıq tipli səhmdar cəmiyyətləri
• Qapalı tipli səhmdar cəmiyyətləri
• Təşkilatın hüquqi şəxsi
√ Törəmə, asılı cəmiyyətlər, qarşılıqlı, əlaqəli və eyni qrupa aid olan təşkilatın müəssisələri

326. Müəssisədə ekspertin əsas vəzifəsinə nə aiddir?

√ Müqavilədə nəzərdə tutulan hesablamaların düzgünlüyünə nəzarət etmək
• Yoxlama zamanı tətbiq olunan auditor sübutlarının toplanması
• Yoxlama proqramını tərtib etmək
• Analitik və sintetik uçot pegistrlərinin yoxlanılması
• Müştərinin sənədlərinin yoxlanılması

327. Uçot işlərinin normativ bazasının yoxlanmasının metodları hansılardır?

√ Əsas normativ sənədlərin siyahısının hazırlanması
• Yoxlamanın aparılmasının predmeti sahəsi
• Vergi sənədlərinin toplanması
• Müqavilə və kontraktların surətinin çıxarılması
• Yoxlama proqramının tərtib edilməsi

328. Normativ bazaya aid olan  qrupları göstərin.

√ Daxili normativ baza, xarici normativ baza
• İllik normativ baza, rüblük normativ baza
• Cari normativ baza, dövrü normativ baza
• Daimi normativ baza, gündəlik normativ baza
• Xüsusi normativ baza, ümumi normativ baza

329. Mühasibat hesabatının audit yoxlamasının metodoloji əsasları hansılardır?

√ Audit aparmaq üçün normativ baza
• Yoxlama nəticələrinin qiymətləndirilməsi
• Daxili auditin nəticəsindən və ekspert işlərinin nəticəsindən istifadə edilməsi
• Auditor sübutlarının toplanması
• İqtisadi subyektin fəaliyyətinin əhəmiyyətli göstəricilərinin təhlili

330. Müəssisədə auditorun işçi sənədlərinə nə daxildir?

• Auditorun iş qrafiki
• İqtisadi subyektin mühasibat və maliyyə sənədləri
• Auditor heyəti ilə əlaqədar sənədlər
• Audit üzrə nəzarət işləri ilə əlaqədar sənədlər
√ Auditin keçirilməsinin planı və proqramı

331. Mühasibat uçotunun sənədləşdirilməsi özündə aşağıdakıları birləşdirir:

√ İlk uçot sənədlərini, icmal uçot sənədlərini və mühasibat uçotu registrlərini
• İlk uçot sənədlərini, icmal uçot sənədlərini və kənar təşkilatlarla sövdələşmələri
• İlk uçot sənədlərini, icmal uçot sənədlərini və qeyri-adi əməliyyatları
• İlk uçot sənədlərini, icmal uçot sənədlərini və xidmətlərə görə ödənişləri
• İlk uçot sənədlərini, icmal uçot sənədlərini və dövriyyə vəsaitlərini



332. Ekspertin qərarına nələr daxildir?

• Faktiki müəyyən etmə, sənədli yoxlama
• Sənədli yoxlama, tədqiqat, müşahidə
• Təsdiqetmə, tədqiqat
• Müşahidə, sənədli yoxlama
√ Giriş, tədqiqat, nəticələr

333. Ekspertin qərarı neçə hissədən ibarətdir?

• 4.0
√ 3.0
• 5.0
• 2.0
• 6.0

334. Analitik prosedurların tipik növləri aşağıdakılardır:

• Aşkara çıxarılan kənarlaşmaları qiymətləndirmək
√ Mühasibat hesabatları göstəricilərini smeta göstəriciləri ilə üzləşdirmək
• Xüsusi fənd və üsullarla hesablamaları aparmaq
• Seçmənin nəticəsini qiymətləndirmək
• Sifarişçilərlə əlaqə saxlamaq

335. Analitik prosedurlar dedikdə nə başa düşülür?

• İlk sənədlərin və mühasibat yazılışlarının yoxlanılması
• Auditor proqramının hər bir maddəsinin tam və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
• Hesablamaların təkrar yoxlanılması və informasiyaların verilməsinin düzgünlüyünün bir daha araşdırılması
√ İqtisadi göstəricilərin tədqiqi, təhlili və qiymətləndirilməsi, baş verən səhvlərin və saxtalaşdırmaların səbələrinin aşkara çıxarılması
• Maliyyə hesabatlarının  düzgünlüyünün yoxlanilmasının qiymətləndirilməsi

336. Auditin təşkilati metodları hansılardır?

√ Başdan-başa, seçmə üsulu, analitik yoxlama
• Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
• Auditor rəyinin hazırlanması
• Müştəri tərəfindən qəbul olunmuş uçot siyasətinin ümumi təhlilinin aparılması
• Yoxlamanın nəticəsinin sistemləşdirilməsi

337. Audit yoxlamasının metodları hansılardır?

• Etibarlılıq, təsdiqnamə
• Digər mənbələrdən daxil olan məlumatlar
• Sənədin yoxlanılması, yazılı təqdimat
√ Faktiki, müşahidə, analitik testlər
• Ekspertlərin rəyi, mühasibat uçotunun sənədləri

338. İnventarlaşma vasitəsilə hansı informasiyalar əldə olunur?

• Daxili – müştəridən əldə olunan informasiyalar
• Kənar – üçüncü şəxs üçün əldə olunan informasiyalar
• Pul vəsaitləri və hesablaşmalar haqqında informasiyalar
√ İqtisadi subyektin əmlakı və öhdəlikləri haqqında informasiyalar
• Rasional arqumentlər haqqında informasiyalar

339. Auditor sübutları əldə etmək üçün əsas metodlar  hansılardır?

• İqtisadi subyektin əvvəllər keçirilən inventarlaşmasının sənədlərinin mövcudluğu



• Sənədli yoxlama, təhlil
• Üzləşdirmə, müşahidə
√ Müşahidə, təhlil, riyazi hesablamalar
• Аnalitik prosedurlar

340. Auditor sübutu deyəndə nə başa düşülür?

√ Auditor rəyini əsaslandırmaq və müəyyən bir nəticəyə gəlmək üçün toplanmış məlumatlar nəzərdə tutulur
• İqtisadi subyektin əmlakı və öhdəlikləri haqqında dəqiq informasiyalar əldə olunur
• Auditor hesablamalarının müşahidə yolu ilə əsaslandırılması nəzərdə tutulur
• Auditor yoxlamalarının seçmə yolu ilə aparılması
• Bunun köməyi ilə mal çatdırılması müqavilə-qaimədə qeydə alınır

341. Auditin planlaşmasına aid edilir:

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

342. Auditor rəyinə aid edilir:

√ audit aparılan şəxsin imzası
• auditin həcmini təsvir edən hissə
• auditor barədə məlumat
• audit aparılan şəxs barədə məlumat
• ünvanlar

343. Auditin etik prinsipi kimi hansı keyfiyyəti müəyyən edilməmişdir?

• doğruçuluq
• peşə səlahiyyəti və vicdanlı olmaq
√ peşə skeptizmi
• peşəyə uyğun özünü aparmaq
• müstəqillik

344. Məcburi illik, yaxud təşəbbüs auditi üzrə işçi sənədləri verilir:

• audit qərarı ilə birlikdə iqtisadi subyektə verilir
• auditor təşkilatında saxlanılırvə tələb əsasında vergi, yaxud digər dövlət orqanına verilir
• düzgün cavab yoxdur
• auditor təşkilatında saxlanılır və iqtisadi subyektin tələbi ilə ona verilir
√ auditor təşkilatının mülkiyyəti hesab olunur

345. Maliyyə (mühasibat) hesabatının hazırlanmasına və təqdimatına məsuliyyət daşıyır:

√ audit aparan şəxs
• auditorun və auditor firmasının məsuliyyəti
• audit firması
• auditor və audit aparılan şəxsin həmrəylik məsuliyyəti
• düzgün cavab yoxdur

346. Auditin işçi sənədləşməsini saxlamaq tövsiyyə olunur:

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



347. Yaramaz hərəkət dedikdə nə başa düşülür?

• qeyri-qanuni xeyir götürmək üçün audit aparan şəxsin baş mühasibinin bilərəktən hərəkəti
• düzgün cavab yoxdur
• qeyri-qanuni xeyir götürmək üçün audit aparan şəxsin əməkdaşlarının bilərəkdən hərəkəti
√ audit aparan şəxsin bir və ya bir neçə əməkdaşı yaxud üçüncü şəxs qeyri-qanuni xeyir götürmək üçün bilərəktən hərəkəti
• qeyri-qanuni xeyir götürmək üçün audit aparan şəxsin rəhbərinin bilərəktən hərəkəti

348. Auditorlar və auditor firmaları ittifaqlar və birliklər yarada bilər:

• özlərinin fəaliyyət sferalarını və göstərdikləri xidməti genişləndirmək üçün
√ özlərinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və peşə maraqlarının müdafiəsi
• düzgün cavab yoxdur
• özlərinin fəaliyyət sferalarının və göstərdikləri əlavə xidmətlərin genişləndirilməsi
• özlərinin fəaliyyətini və göstərdikləri xidməti genişləndirmək

349. Maliyyə (mühasibat) hesabatının təqdim olunmasına görə məsuliyyət daşıyır

√ audit aparılan şəxsin rəhbərliyi
• baş mühasib, yaxud uçotu həyata keçirən şəxs
• [audit aparılan şəxsin təsisçiləri və baş mühasibi
• [audit aparılan şəxsin təsisçiləri (iştirakçıları, səhmdarları)
• düzgün cavab yoxdur

350. İcmal yoxlamanın nəticələri üzrə rəy aşağıdakı formada əks etdirilir:

√ mənfi inam
• pozitiv düşüncəli inam
• düzgün cavab yoxdur
• düşüncəli inam
• mütləq inam

351. Çeşidlərin qarışdırılması aşkar olunduqda belə qeydə alınır:

• müxtəlif maddi-məsul şəxslərdə, eyni əmlak növündə
• bütün cavablar düzgündür
√ bir maddi-məsul şəxsdə, eyni dövrdə, eyni əmlak növündə, eyni miqdarda
• müxtəlif maddi-məsul şəxslərdə, eyni dövrdə və eyni əmlak növündə
• müxtəlif maddi-məsul şəxslərdə, eyni əmlak növündə və ümumilikdə bütün təşkilat üzrə eyni miqdarda

352. Auditor aşağıdakı məqsədlər üçün nəzarət prosedurlarını kifayət qədər dərindən bilməlidir:

• audit olunan şəxsin rəhbəri ilə ünsiyyət
• vergi və maliyyə orqanları ilə ünsiyyət yaratmaq
• audit olunan şəxsin baş mühasibindən izahat almaq
• audit olunan şəxsin rəhbərindən izahat almaq
√ auditor yoxlamasının planını hazırlamaq

353. Auditor əhəmiyyətliliyi diqqətə götürməlidir:

√ bütün cavablar düzgündür
• yalnız auditor prosedurlarının aparılması müddəti müəyyənləşdirildikdə
• yalnız auditor prosedurlarının xarakteri müəyyənləşdirildikdə
• yalnız səhvlərin nəticələri qiymətləndirildikdə
• yalnız auditor prosedurlarının həcmi müəyyənləşdirildikdə

354. Hansı ifadə düzgün deyil?

√ statistik seçmə təsadüfi seçməyə qoyulan tələbləri dəyişir



• audit zamanı seçmə işin həcmini ixtisar etmək məqsədilə həyata keçirilir
• düzgün cavab yoxdur
• seçmə yoxlamasının aparılması qaydası həmişə sərt qaydada formalaşdırıla bilməz
• təsadüfi məcmunun təhlili nəticələri baş məcmuya şamil edilir

355. Nadir, qeyri-adi və qeyri-standart təsərrüfat əməliyyatlarının mövcudluğu:

• aşkar etməmək riskini azaldır
• nəzarət vasitəsi riskini azaldır
• nəzarət vasitələrinin riskini artırır
√ təsərrüfatdaxili riski artırır
• aşkar etməmək riskini artırır

356. Hesabata münasibətdə təsərrüfatdaxili riski qiymətləndirən zaman hansı amillər nəzərə alınmalıdır?

√ iqtisadi subyektin fəaliyyət göstərdiyi sahənin və cari iqtisadi vəziyyətinin xüsusiyyətləri
• bütün cavablar düzgündür
• müəssisənin debitor və kreditor borclarında dəyişikliklər
• hesabatın aparılması və hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıyan işçilərin təcrübəsi və ixtisası
• müəssisələrin əsas fəaliyyətindən alınan mənfəət

357. Nəzarət vasitəsi riski dedikdə başa düşülür:

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

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

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

358. Təsərrüfatdaxili risk dedikdə başa düşülür:

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

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

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

359. Əhəmiyyətlilik səviyyəsinə birmənalı yanaşmanı təmin etmək üçün auditor təşkilatı nə etməlidir?

• auditorun fikirlərinin sorğusunu aparmaq və əhəmiyyətlilik səviyyəsini tapılması qaydasını müəyyənləşdirmək
√ baza göstəriciləri sistemini və əhəmiyyətlilik səviyyəsinin tapılması qaydasını müəyyənləşdirmək
• auditorların fikirlərinin sorğusunu aparmaq və baza göstəriciləri sistemini müəyyənləşdirmək
• baza göstəriciləri sistemini müəyyənləşdirmək
• əhəmiyyətlilik səviyyəsinin tapılması qaydasını müəyyənləşdirmək və müştərilən hesabatının ekspress təhlilini həyata keçirmək

360. Aşağıdakı seçimlər fərqləndirilir:

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

361. Audit yoxlamasına ekspertin cəlb olunmasına icazə verilir:

√ yalnız audit aparılan iqtisadi subyektin razılığı ilə
• vergi orqanının qərarı ilə



• auditorun qərarı ilə
• hakimiyyət orqanlarının qərarı ilə
• audit aparılan iqtisadi subyektin razılığı olmadan

362. Daha dürüst sayılır:

√ sənədlər və yazılı göstəriş formasında sübutlar
• yazılı formada sübut
• şifahi izahatlar
• yazılı və şifahi izahat formalarında sübutlar
• sənədlər formasında sübut

363. Daxili auditin vəzifələrini yerinə yetirə bilər:

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

364. Mahiyyət üzrə yoxlamanın auditor prosedurları birbaşa aşağıdakılarla əlaqədardır:

√ aşkar etməmək riski ilə
• nəzarət vasitəsi riski ilə
• təsərrüfatdaxili risk və nəzarət vasitəsi riski ilə
• nəzarət vasitəsi riski və aşkar etməmək riski ilə
• təsərrüfatdaxili risklə

365. Auditor əhəmiyyətliliyi nəzərdən keçirir:

√ həm maliyyə hesabatı səviyyəsində, həm də mühasibat uçotunun müxtəlif hesabları üzrə vəsaitlərin qalıqlarına münasibətdə, habelə
informasiyaların açıqlanması hallarında

• yalnız mühasibat uçotunun müxtəlif hesabları üzrə vəsaitlərin qalığına münasibətdə və informasiyaların açıqlanması hallarında
• düzgün cavab yoxdur
• iqtisadi subyektlə razılaşdırılmış münasibətlərdə.
• yalnız maliyyə hesabatı səviyyəsində

366. Hansı ifadə düzgündür?

√ seçilmiş məcmunun təhlili nəticələri baş məcmuya şamil edilir
• seçmənin həcmi əhəmiyyətlilik səviyyəsindən asılı deyildir
• statistik seçmə təsadüfi seçməyə qoyulan tələbləri dəyişdirir
• bütün cavablar düzgündür
• seçmənin həcmi aşkar etməmək riskin səviyyəsindən asılıdır

367. Nəzarət vasitəsinin testləşdirilməsi auditoru nədə inandırmaqda kömək edir?

√ müəssisədə nəzərdə tutulan mühasibat uçotu və daxili nəzarət sistemi etibarlı işləyirmi?
• təsərrüfat fəaliyyətinin bütün faktları iqtisadi subyektin hesabatlarında düzgün əks etdirilirmi?
• mühasibat uçotunda hesablar üzrə qalıq düzgün əks etdirilirmi?
• bütün cavablar düzgündür
• mühasibat uçotunda hesablar üzrə dövriyyə düzgün əks etdirilirmi?

368. Ümumi auditor riski dedikdə nə başa düşülür?

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

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

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



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

369. Aşkar etməmək riski dedikdə başa düşülür:

√ Auditor yoxlamasının gedişində tətbiq olunan auditor prosedurlarının real mövcud olan səhvləri aşkara çıxara bilməmək ehtimalı

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

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

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

370. Optimal auditor riski təxminən aşağıdakı səviyyədə müəyyən edilə bilər:

√ 0.05
• 0.12
• 0.08
• 0.03
• 0.1

371. Auditdə əhəmiyyətlilik (maddilik) nə deməkdir?

√ Mühasibat hesabatının etibarlılığına təsir etməyən səhvlərin maksimal həddi
• Auditdə sübutun olması
• Mühasibat hesabatının etibarlılığına təsir edən səhvlərin maksimal həddi
• bütün cavablar düzgündür
• Müqavilədə göstərilən auditor xidmətinin dəyəri

372. Məlumatların kompüterlə işlənilməsi sistemində aşağıdakı özünəməxsus əlamətlər mövcuddur:

• avtomatik qeyd
• əvvəlcədən verilmiş
• avtomatik nəzarət
• informasiyanın eyni zamanda bir neçə fayla birdəfəlik daxil edilməsi
√ bütün cavablar düzgündür

373. Yoxlanılan kütlənin ünsürlərinin hansı seçim metodları mövcuddur:

√ təsadüfi, sistematik və kombinə olunan seçim
• sistematik və kombinə olunan seçim
• təsadüfi və kombinə olunan seçim
• Sadə və kombinə olunan seçim
• təsadüfi və sistematik seçim

374. Ekspert belə mütəxəssisdir:

√ auditor təşkilatının ştatında olmayan
• auditor təşkilatında əvəzçilik qaydasında işləyən
• yoxlanılan iqtisadi subyektin yekununda işləyən
• düzgün cavab yoxdur
• auditor təşkilatının ştatında olan

375. Auditor təşkilatı auditor yoxlamasının gedişində hesabatın dürüstlüyünü müəyyənləşdirməlidir:

√ bütün əhəmiyyətli münasibətlərdə
• auditorun zəruri saydığı mütləq dəqiqlik hallarında
• mütləq dəqiqliklə və bütün əhəmiyyətli münasibətlərdə
• düzgün cavab yoxdur
• mütləq dəqiqliklə



376. Nisbətən daha dürüst sayılır:

√ auditor təşkilatının özü tərəfindən alınan sübut
• iqtisadi subyektin direktorlar şurası tərəfindən verilən sübut
• iqtisadi subyektin mühasibatlığı tərəfindən verilən sübut
• düzgün cavab yoxdur
• iqtisadi subyekt tərəfindən verilən sübut

377. Daxili auditin təşkili, rolu və vəzifələri müəyyənləşdirilir:

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

378. Auditor əhəmiyyətliliyə aşağıdakı hallarda diqqət yetirməlidir:

√ auditor fəaliyyətinin bütün mərhələlərində
• yalnız auditin planlaşması mərhələsində
• yalnız auditə hazırlıq mərhələsində
• düzgün cavab yoxdur
• yalnız auditin başa çatdırılması mərhələsində

379. Auditor riski aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir:

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

380. Auditor riskinin hansı növü birbaşa auditordan asılıdır?

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

381. Aşkar etməmək riski ilə hansı göstərici müəyyən edilir:

√ auditorun işinin səmərəliliyi və keyfiyyəti
• müəssisənin uçot heyətinin işinin səmərəliliyi və keyfiyyəti
• iqtisadi subyektin hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərə yol verilməsi dərəcəsi
• düzgün cavab yoxdur
• nəzarət vasitəsinin işinin səmərəliliyi

382. Yoxlanılan kütlənin ünsürləri seçilə zaman hansı metod təsadüfi ədədlər cədvəli üzrə həyata keçirilir?

√ təsadüfi seçim
• kombinə olunan seçim
• sadə seçim
• bütün cavablar düzgündür
• sistematik seçim

383. Əlaqəli şəxslərə aid olunur

√ baş, törəmə və asılı cəmiyyət



• törəmə cəmiyyət və asılı cəmiyyət
• asılı cəmiyyət
• baş və asılı cəmiyyət
• Baş cəmiyyət və törəmə cəmiyyət

384. Bu sübutlardan hansı daha qiymətli sayılır?

√ kənar
• daxili
• qarışıq və daxili
• düzgün cavab yoxdur
• qarışıq

385. Əlavə kapital əsas etibarı ilə hansı məqsədlər üçün istifadə edilir?

• Mənfəətin artırılmasına
• İstehlak fondu vəsaitlərinin xərclənməsinə, yığım fondunun yaradılmasının artırılmasına
√ Əmlakın dəyərinin aşağı düşən məbləğinin ödənilməsinə, nizamnamə kapitalının artırılmasına
• Xüsusi fondların hərəkətinin müəyyən edilməsinə
• Faktiki istehsal maya dəyərinin artırılmasına

386. Mənfəətin bölüşdürülməsi üzrə əməliyyatların uçotunun auditi necə aparılır?

• Valyuta hesabı üzrə mənfi məzənnə fərqin müəyyən edilməsi
• Tara əməliyyatları ilə əlaqədar olan itkilərin müəyyən edilməsi

√ Büdcəyə mənfəətdən vergilərin hesablanması və ödənilməsi, uçotda əks etdirilməsi, habelə yerli vergilərin, resursların və yığımların
yoxlanması, bu kimi hesablaşma əməliyyatlarının uçota alınmasının real vəziyyətini audit edir

• Cari ildə aşkar olunmuş keçən illərin əməliyyatlarından zərər məbləği yoxlamaq
• 343 saylı hesabın yoxlanması

387. Maliyyə nəticələrinin auditi müəssisədə hansı yollarla aparılır?

√ İlkin mühasibat sənədlərindəki məlumatları mühasibat yazılışları ilə müqayisə etmək yolu ilə yoxlamaq
• Hazır məhsulun uçotu üzrə mühasibat yazılışlarının verilməsinin düzgünlüyünü yoxlanılması
• Mallar üzrə ƏDV-nin uçotunun düzgünlüyünü yoxlamaq
• Müxtəlif fəaliyyət növü tətbiq edilməklə alınan məbləğlərin ayrı-ayrılıqda uçotunun mövcudluğunu yoxlamaq

• Uçot siyasətində məhsul satışından olan maliyyə nəticələrinin təqdim olunmuş hesablaşma sənədləri və ya ödəniş sənədləri üzrə necə
əks etdirildiyini aydınlaşdırmalı.

388. Mal satışının auditinin gedişində auditor hansı vəzifələri həll etməlidir?

√ 205 «Mallar» hesabından silinən yüklənmiş malların 601 «Satış» hesabına silinməsinin seçmə yolla düzgünlüyünü yoxlamaq
• Yüklənmiş mallar üzrə ƏDV-nin uçotunun düzgünlüyünü seçmə yolla yoxlamaq
• Malların daxil olmasının sənədlərlə yoxlanılması
• İnventarlaşmanın nəticəsi ilə və onların uçotda əks etdirilməsi ilə tanış olmaq
• 205 «Mallar» hesabı üzrə yüklənmiş və satılmış malların həcmini və maya dəyərinin düzgünlüyünü yoxlayıb təsdiq etməli

389. Mal əməliyyatlarının auditinin predmetinə hansılar daxildir?

√ Malların uçotda tam həcmdə və mövcud vəziyyətdə əks etdirilməsinin qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünü yoxlamaq
• Sərf edilən məsrəflərin sənədlərlə əsaslandırılmasının yoxlanılması
• Satılmış malların maya dəyərinin yoxlanılması
• Uçot registrlərində göstərilən məbləğləri və ayları müqayisə etmək, sənədlərdə bütün lazımi rekvizitlərin olmasını yoxlamaq
• Gələcək dövrlərin xərclərinin uçotunun düzgünlüyünü yoxlamaq

390. Hazır məhsul üzrə əməliyyatların auditinə nə daxildir?

√ İlin sonuna hazır məhsulun faktiki qalığının, onun məbləğinin balansda göstərilən məbləğlə uyğunluğunun yoxlanılması
• Ümumtəsərrüfat xərclərinin məhsulun maya dəyərinə silinməsi qaydasının yoxlanılması
• Məsrəflərin hazır məhsul və bitməmiş istehsal arasında bölüşdürülməsi qaydasının yoxlanılması



• Başa çatmamış istehsalın faktiki qalağının, balansda göstərilən qalıq məbləğinə uyğunluğunun yoxlanılması
• Uçot siyasətinə uyğun olması, tam həcmdə hazır məhsulun mövcudluğunun uçotunun düzgün qiymətləndirilməsi və əks etdirilməsi

391. İstehsal prosesi üzrə əməliyyatların audit yoxlamasının predmetinə nə aiddir?

√ İstehsal ehtiyatlarının uçotunun aparılmasının qəbul olunmuş uçot siyasətinə uyğun olması, ehtiyatların müntəzəm olaraq
inventarlaşması, sənədlərin rəsmiyyətə salınmasının düzgünlüyü

• Analitik uçot məlumatlarının Baş kitabın və balans məlumatlarına uyğunluğu
• ƏDV üzrə hesablaşmalar
• Mənfəət vergisi üzrə hesablaşmalar
• Mühasibat uçotunda ayrıca balansın olmaması

392. Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmaların auditi necə həyata keçirilir?

√ Borcların səbəbini araşdırmalı, borcun ödənilməsi haqqında qarşı tərəfə rəsmi qaydada müraciət edilməyini öyrənməli və
araşdırılmalıdır.

• Təqsirkar şəxslərdən müəssisəyə dəyən zərərin necə ödətdirilməsini
• Maddi zərərin təqsirkar şəxsin hesabına yarılmasını, onun tam əks etdirilməsini
• İcra vərəqinə əsasən tutulmaların düzgün və əsaslandırılmış olmasını
• İnventarlaşmanın düzgün aparılmasını və onun nəticəsinin düzgün rəsmiyyətə salınma vəziyyətini

393. Təhtəlhesab şəxslərlə aparılan əməliyyatların yoxlanılmasında nə müəyyən edilməlidir?

√ Hər bir ayın sonuna ödənilmiş, qalan isə 7 saylı jurnal-orderdə əks etdirilən borc məbləğinin düzgünlüyünün müəyyən edilməsi

• 533 saylı  hesabın yoxlanılmasından, yoxlanılan dövrdə hər bir ayın sonuna ödənilmiş qalan və 8 saylı jurnal-orderdə əks etdirilən borc
məbləğinin düzgünlüyünün müəyyən edilməsi

• 302 saylı hesabın yoxlanılmasından, yoxlanılan dövrdə hər bir ayın sonuna ödənilmiş qalan və 8 saylı jurnal-orderdə əks etdirilən borc
məbləğinin düzgünlüyünün müəyyən edilməsi

• 445 saylı hesabın yoxlanılmasından, yoxlanılan dövrdə hər bir ayın sonuna ödənilmiş qalan və 6 saylı jurnal-orderdə əks etdirilən borc
məbləğinin düzgünlüyünün müəyyən edilməsi

• 431saylı hesabın yoxlanılmasından, yoxlanılan dövrdə hər bir ayın sonuna ödənilmiş qalan isə 7 saylı jurnal-orderdə əks etdirilən borc
məbləğinin düzgünlüyünün müəyyən edilməsi

394. İşçi heyəti ilə hesablaşmaların auditinin qarşısında hansı tələblər qoyulur?

√ Analitik uçotunun təşkili və onun məlumatlarının sintetik uçot məlumatları ilə əlaqəsinin vəziyyətini yoxlamaq
• Hesab-fakturada, ödəniş tapşırığında və s. göstərilən məbləğləri ödəniş sənədlərində göstərilən məbləğlərlə müqayisə etmək
• Müəssisənin balansını yoxlamaq
• Maliyyə nəticəsi haqqında hesabatı yoxlamaq
• Uçot registrlərində göstərilən məbləğləri və ayları müqayisə etmək, sənədlərdə bütün lazımi rekvizitlərin olmasını yoxlamaq

395. Büdcə ilə hesablaşmaların auditində auditor üçün informasiya bazası nə ola bilər?

√ İqtisadi subyektin balansı, maliyyə nəticəsi haqqında hesabat və 521 saylı hesab üzrə  uçot məlumatları
• Analitik uçot məlumatlarının baş kitabın və balans məlumatlarına uyğunluğu
• Verilmiş avans məbləğinin əsaslandırılmış və əlverişli olması
• Digər müvafiq normativ sənədlər
• Reklama görə vergilər üzrə hesablaşmalar və 521 saylı hesab üzrə  debet dövriyyəsi

396. Verilmiş avansların auditində auditor nələri nəzərdən keçirməlidir?

√ Verilmiş avanslara mühasibat yazılışları tərtib olunmasını və bu yazılışların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsini
• Alınmış avansların vacibliyini və onun əsaslandırılmış olmasını
• Akkreditivin növü və onun yerinə yetirilmə üsulunu
• Ödəmə tələbnamələri ilə hesablaşmaların aparılmasını
• Akkreditiv üzrə vəsaitin alınması üçün malsatanın təqdim etdiyi sənədlərin tam siyahısı və dəqiq xarakteristikasını

397. Alınmış avanslar üzrə hesablaşmaların auditində nəyə xüsusi diqqət yetirmək tələb olunur?

√ ƏDV-nin hesablanmasının və gələcəkdə əldə olunacaq məbləğdən verginin düzgün müəyyən olunması vəziyyətinə
• kassirlə tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilənin olmamasına



• pul vəsaitinin əsassız olaraq və ya saxta sənədlərə əsasən silinməsinə
• uçotda əməliyyatların düzgün əks etdirilib-etdirilməməsinə
• qarşı tərəfdən cərimə, pensiya məbləğlərinə sanksiya üzrə iddialara

398. Valyuta əməliyyatlarının auditi zamanı auditor nəyi müəyyən etməlidir?

√ valyuta hesabının açılmasını və  valyutanın alqı-satqısı üzrə əməliyyatların uçotda düzgün əks etdirilib-etdirilməməsini
• nağd pulun kassaya düzgün köçürülməsini
• kassaya daxil olan pulun vaxtında mədaxil edilməsini
• Baş kitab, jurnal-order №1-in düzgün tərtib edilib-edilməməsinə
• avansın düzgün köçürülməsini

399. Kassa əməliyyatları ilə əlaqədar olan qanun pozuntuları hansı hallarda baş verir?

√ pul vəsaitlərinin birbaşa oğurlanması, daxil olan pulun mədaxil edilməyərək mənimsənilməsi, kassa üzrə pulun artıq silinməsi
• bankdan alınan nağd pulun hamısının mədaxil orderi ilə mədaxil edilməməsi
• bankdan alınan nağd pulun hamısı mədaxil orderi ilə mədaxil edilib, məxaricə sənədsiz pul silinməsi hallarının olması
• kassadn işçi heyətinə əmək haqqı ödəndikdə
• hesabatı qəbul etdikdən sonra kassirdən kassaya dair bütün mədaxil sənədlərinin hesabata daxil edilməməsi

400. Kassa əməliyyatlarının yoxlanılmasını auditor əsas etibarı ilə hansı istiqamətdə aparmalıdır?

√ pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar və ciddi hesabat blanklarının qalıqlarının inventarlaşdırılması
• pul sənədlərində düzəlişlərin edilib-edilməməsini
• kassa mədaxil sənədlərinin üzərində tarixin göstərilib-göstərilməməsini
• kassa məxaric sənədlərinin üzərində tarixin göstərilib-göstərilməməsini
• hər bir pul sənədində pulun qəbuluna dair pul alan şəxsin imzasının olmasını

401. Kassa əməliyyatlarının yoxlanılması üçün informasiya mənbələrinə nələri aid etmək lazımdır?

√ Baş kitab, jurnal-order №1, kassa kitabı, «Kassa» hesabı üzrə uçot registrləri, kassa mədaxil və məxaric orderləri
• bankdan və rabitə təşkilatlarından alınan nağd pul məbləğlərinin vaxtında və tam mədaxil olunması vəziyyətini yoxlamaq
• kassaya daxil olan və kassadan buraxılan pul vəsaitləri üzrə əməliyyatların sənədlərlə rəsmiyyətə salınmasını yoxlamaq
• kassa əməliyyatlarının uçotunun aparılmasının maddi dəyərlilər üzrə analitik uçot kitabının aparılması vəziyyətini yoxlamaq
• kassa əməliyyatları icra edilərkən kassa intizamına əməl olunub-olunmamasını yoxlamaq

402. Kassanın və kassa əməliyyatlarının yoxlanmasının qarşısında hansı vəzifələr durur?

√ nağd pulun və digər qiymətlilərin kassada saxlanması və bankdan alınıb kassaya gətirilərkən mühafizəsinin təmin olunması vəziyyətini
müəyyən etmək

• banklardakı açılan hesabat formalarını yoxlamaq
• hər bir pul sənədində pulun qəbuluna dair pul alan şəxsin imzasının olmasını
• pul sənədlərində düzəlişlərin edilib-edilməməsini
• vergiyə cəlb olunmadan sonra mənfəətin bölüşdürülməsi qaydasına əməl olunma vəziyyətini yoxlamaq

403. Maliyyə hesabatının təqdim edilməsində yoxlamanın predmetinə nə aiddir?

√ maliyyə hesabatlarında maliyyə vəziyyətinin bütün mövcud, real aspektlərinin əks etdirilməsi, maliyyə hesabatının onun qarşısında
qoyulan tələblərə cavab verməsi

• vergiyə cəlb olunmadan sonra mənfəətin bölüşdürülməsi qaydasına əməl olunma vəziyyətini yoxlamaq
• banklarda açılan hesabat formalarını yoxlamaq
• hesabatlar tərtib edildiyi tarixdən sonra müştəridə baş vermiş problemlərin müzakirəsi
• direktorlar şurasının və digər rəhbər orqanlarının balansın tərtibindən sonrakı tarixə olan dövr üzrə iclas materiallarını öyrənmək

404. Auditor mühasibat hesabatının hansı maddələrini qiymətləndirməlidir?

√ kapital və maliyyə vəziyyəti, əsas vəsaitlərvə qeyri-maddi aktivlər, xammal, material, hazır məhsul və mallar
• sintetik və analitik uçot məlumatları
• başlanğıc balansın məlumatları
• illik hesabatların, rüblük hesabatların məlumatları



• mühasibat uçotunda cari ilə, eləcə də keçən ilə aid dəyişikliklər baş verdikdə, o zaman səhvlər aşkar edilən dövrün hesabatında buna
düzəlişlər verilməlidir

405. Мüəssisədə uçotun jurnal-order forması tətbiq edildikdə hesabatlar necə doldurulur?

√ dövriyyə-qalıq (caldo) balansı və memorial-orderlərlə
• hesabat formalarının tərtib olunmasına dair təlimatlara əsasən
• analitik və sintetik uçot məlumatlarına əsasən
• rüblük hesabat məlumatlarına, aylıq hesabat məlumatlarına əsasən
• mədaxil və məxaric sənədləri ilə

406. Mühasibat (maliyyə) hesabatının auditində nələr nəzərdən keçirilir?

√ təsdiq olunmuş məlumatların və həqiqi rəqəmlərin hesabatlarda düzgün əke etdirilməsi
• uçot jurnallarının məlumatları, sənədlərin yerli arxıvdə saxlanması
• mühasibat uçotunun həqiqi vəziyyətinin yoxlanıb, onun qüvvədə olan əsasnamə ilə müqayisə edilməsi
• maliyyə-təsərrüfat fəyyətinin tam, ardıcıl və sənədli müşahidə edilməsi
• ilk sənədlər, uçot registrləri, sintetik və analitik hesabların məlumatları

407. Ən etibarlı audit sübutlarını auditor necə dəyərləndirir:

• bütün cavablar düzgündür;
√ bilavasitə auditor tərəaindən toplanılan;
• üçüncü şəxslərdən alınan;
• audid olunan şəxsin işçi heyətindən alınan;
• audit olunan şəxsin rəhbərliyindən alınan;

408. Analitik prosedurlar nəyin bir formasıdır:

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

409. Fırıldaqçılıq nəyi təsvir edir:

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

410. Mal qalığının təsdiqi zamanı aşağıdakı sübutlardan ən etibarlısı hansıdır:

• “Mallar” hesabı üzrə qalıq cədvəli ;
• malların hərəkəti haqqında hesabat;
• “Mallar” hesabı üzrə dövriyyə cədvəli;
√ inventarizasiya siyahısi;
• bütün cavablar doğrudur;

411. Auditor yoxlaması metodu nə deməkdir:

• audit olunan şəxsə təzyiq göstərən üsüllar;
√ audit sübutlarını almaq üçün müstəqil prosedur növləri;
• sənədlərin və yazılışların yoxlanılmasının təşkilı;
• mühasibat yazılışlarının yoxlanılmasının təşkili;
• sənədlərin yoxlanılmasının təşkili;

412. Ən etibarlı sübutlar hansılardır:



• doğru cavab yoxdur;
• daxili mənbələrdən, nəinki kənar (üçüncü şəxslərdən) mənbələrdən alınan;
• audit olunan şəxsin idarə heyətindən alınan sorğudan, nəinki yazılı ərizələr;
• şifahi formada, nəinki yazılı ərizələr, sənədlər formasında;
√ kənar mənbələrdən (üçüncü şəxslərdən), nəinki daxili mənbələrdən alınan;

413. Mahiyyət üzrə yoxlama prosedurları aşağıdakı formada aparılır:

• yalnız əməliyyatların mühasibat uçotunun hesablarında əks etdirilməsinin düzgünlüyünü qiymətləndirən testlər;

√ audit prosedurlarını, əməliyyatların və vəsaitlərin qalıqlarının mühasibat uçotunun hesablarında əks etdirilməsinin düzgünlüyünü
qiymətləndirən testlər.

• yalnız analitik prosedurlar;

• yalnız əməliyyatların və vəsaitlərin qalıqlarının mühasibat uçotunun hesablarında əks etdirilməsinin düzgünlüyünü qiymətləndirən
testlər;

• yalnız vəsaitlərin qalıqlarının mühasibat uçotu hesablarında əks etdirilməsinin düzgünlüyünü qiymətləndirən testlər;

414. Nəyin nəticəsində auditor sübutları əldə olunur:

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

415. Təşkilatın müdiriyyətindən yazılı ərizələri alırlar:

√ maliyyə hesabatı üzrə əhəmiyyətli olan suallar üzrə;
• maliyyə hesabatının doğruluğu haqda fikirlərin bildirildiyi zaman;
• auditin planlaşdırma mərhələsində yoxlamanın həcminin müəyyənləşdirilməsi üçün;
• auditin planlaşdırma mərhələsində yoxlamanın həcminin və mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün.
• auditin planlaşdırma mərhələsində yoxlamanın mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün;

416. Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə uyğun olaraq “frontal yoxlama” terminini təyin edin:

• mühasibat uçotun hesablarının qalıqların dəqiq testi;
• mühasibat balansının passiv maddələrinə münasibətdə analitik prosedurlar .
• mühasibat balansının aktiv maddələrinə münasibətdə analitik prosedurlar;
• hesabatın ayrı-ayrı maddələrinə münasibətdə analitik prosedurları;
√ mühasibat uçotu sistemində bir neçə təsərrüfat əməliyyatını güdən test;

417. Beynəlxalq audit standartlarına müvafiq olaraq “audit seçimi” terminini müəyyənləşdirin:

• yoxlama üçün maliyyə hesabatının maddələrinin seçilməsi;
• yoxlama üçün mühasibat balansının passiv maddələrinin seçilməsi;
• yoxlama üçün mühasibat balansının aktiv maddələrinin seçilməsi;
√ əməliyyatların sinifi və hesablar üzrə qalıq maddələrinin 100%-dən aşağı olan münasibətində audit prosedurlarının istifadəsi;
• hesabın qalığına və ya əməliyyatlar sinifinə daxil olan maddələrin müəyyənləşdirilmiş seçimi.

418. Analitik prosedurlarının yerinə yetirilməsi üsullarına aiddir:

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

419. “Müfəttişlik” audit prosedurunun mahiyyəti nədədir:

√ yazıların, sənədlərin və maddi aktivlərin yoxlanılması;



• subyektin mühasibat balansında maddələrin yoxlanılması;
• mənfəət və zərər haqqında hesabat maddələrinin yoxlanılması;
• subyektin pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatının yoxlanılması.
• hesablamaların riyazi yoxlanılması;

420. Auditdə maliyyə vəziyyətinin və ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi necə həyata keçirilr:

√ 3 mərhələdə;
• 2 mərhələdə;
• auditorun seçimi ilə;
• 5 mərhələdə.
• 4 mərhələdə;

421. Auditor hansı formada işçi sənədlərini tərtib etməlidir :

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

422. Müşahidə etmə auditor proseduru nə deməkdir:

√ auditor tərəfindən başqa şəxslərin yerinə yetirdiyi prosesin və ya prosedurun izləməsi.
• ilkin sənədlərdə riyazi hesablamaların dəqiqliyinin yoxlanılması;
• mühasibat qeydlərində riyazi hesablamaların dəqiqliyinin yoxlanılması;
• hesablamaların auditor tərəfindən müstəqil qaydada aparılması;
• audit olunan şəxs ətrafında daxildə və ya kənarda olan şəxslərdən informasiya axtarışı;

423. Hansı mənbələrdən alınan audit sübutlarını auditor ən etibarlı qismində qiymətləndirir:

√ kənar mənbələrdən;
• audit olunan şəxslə müqavilənin şərtlərindən asılı olaraq kənar və daxili mənbələrdən ;
• kənar və daxili mənbələrdən alınan və eyni etibarlılıq dərəcəsinə malik olan auditor sübutları;
• düzgün cavab yoxdur;
• daxili mənbələrdən;

424. Auditor inamlılıq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar baxımından müəyyən edə bilər:

√ dürüstlük, kafilik və vaxtında qeydə alma;
• kafilik və vaxtında geydə alma ;
• vaxtında qeydə alma;
• dürüstlük və kafilik.
• dürüstlük və vaxtında qeydə alma;

425. Auditor təşkilatı audit apardıqda kimin razılığı ilə ekspertin işindən istifadə edə bilər:

√ audit olunan şəxsin;
• ölkənin Auditorlar Palatasının;
• ölkənin Maliyyə Nazirliyinin;
• təşkilatın kreditorlarının;
• vergi orqanlarının;

426. Aşağıdakı amillərdən hansı auditorun işci sənədlərinin mahiyyətinə və həcminə ən az təsir edir:

√ auditorun rəyinin növü;
• nəzarət riskinə auditor tərəfindən qiymət verilməsi;
• ilkin uçot sənədlərinin sayı;
• düzgün cavab yoxdur
• müştərinin ucot qeydlərinin vəziyyəti;



427. Məlumatların kompyuter vasitəsi ilə işlənilməsi hansı növ riskləri artırır:

√ bütün istifadəçilərin məlumat bazasına giriş imkanı
• uçot registlərinin olmaması;
• baş kitabın olmaması;
• hesabatın olmaması
• ilkin sənədlərin olmaması;

428. Audit yoxlaması keçirilərkən auditor:

√ audit olunan şəxsin razılığı ilə müstəqil işləyən auditorları cəlb edə bilər;
• müstəqil işləyən auditorları cəlb edə bilər;
• ölkənin Auditorlar Palatasının razılığı ilə müstəqil işləyən auditorları cəlb edə bilər;
• yalnız vergi orqanlarının razılığı ilə müstəqil işləyən auditorları cəlb edə bilər;
• müstəqil işləyən auditorları cəlb edə bilməz;

429. Göstərilmiş sübutlardan ən etibarlısı hansıdır:

• şöbə rəhbərinin borcun alınması barədə sübutu ;
• şöbə rəhbərliyi tərəfindən təqdim edilən kreditor borcunun qanuniliyi barədə subut ;
• telefonla alınan kreditor borcunun qanuniliyi barədə sübut;
√ auditorun iştirakı ilə təşkilatda aparılan inventarizasiya nəticəsində ehtiyatların ucotunun dəqiqliyi barədə sübut;
• telefonla alınan debitor borcunun qanuniliyinin sübutu;

430. İqtisadi subyekt auditorun iş sənədlərini mühasibat yazılışları əvəzinə işlədə bilərmi:

√ yox;
• təşkilatın baş mühasibinin rəyi ilə;
• vergi orqanlarının rəyi ilə;
• ölkənin Maliyyə Nazirliyinin rəyi ilə;
• bəli;

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

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

432. Audit sübutları aşağıdakı mənbədən əldə olunduqda daha etibarlı sayılır:

√ müxtəlif mənbələrdən (fərqli məzmunlu və bir-birinə zidd olmayan);
• audit aparılan şəxsin işçi heyətinin sorğusu nəticəsində;
• audit aparılan şəxsin idarə heyətindən alınan sorğu nəticəsində;
• düzgün cavab yoxdur;
• yalnız bir mənbədən;

433. İş sənədlərinin mülkiyyətçisi aşağıdakılardır:

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

434. Daxili auditin həcmi və məqsədi aşağıdakı amillərdən asılıdır:

√ təşkilatın ölçüsü, təşkilatı strukturu və müdriyyətin tələblərindən;



• daxili audit xidmətinin işçilərinin ştat cədvəlinə uyğun sayından;
• iqtisadi subyektin sahə aidiyyatından;
• doğru cavab yoxdur;
• iqtisadi subyektin təşkilatı strukturundan;

435. Beynəlxalq qaydalara müvafiq olaraq daxili audit nəyi göstərir:

√ təşkilatın daxili xidməti tərəfindən həyata keçirilən qiymətləndirilmə fəaliyyəti;
• kənar auditorlar tərəfindən nəzarət edilən təşkilatın daxili xidməti fəaliyyəti;
• ölkənin Auditorlar Palatası tərəfindən nazarət edilən təşkilatın daxili xidməti fəaliyyəti;
• düzgün cavab yoxdur.
• subyektin mühasibat uçotunun və daxili nəzarətinin təşkilinin yoxlanılması;

436. Audit seçiminin statistik metodu nəyi nəzərdə tutur:

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

437. Auditin planlaşdırılması mərhələsində analitik prosedurlarının tədbiqinin məqsədi:

• auditin ümumi planının tərtib edlməsi;
• auditin ümumi planının və proqramının tərtib edlməsi;
• yoxlamanın müddətinə və keyfiyyətinə görə optimallaşdırılması;
√ müştərinin biznesi barədə məlumatın alınması və maksimal risk sahələrinin aşkarlanması;
• audit proqramının tərtib edilməsi;

438. Beynəlxalq audit təcrübəsində hansı audit sübutları inandırıcı və etibarlı sayılır:

√ bir-birinə zidd olmayan, müxtəlif mənbələrdən alınan müxtəlif xüsusiyyətli sübutlar;
• şifahi alınan sübutlar
• daxili mənbələrdən və şifahi formada alınan sübutlar;
• daxili mənbələrdən alınan sübutlar;
• düzgün cavab yoxdur.

439. Son mərhələdə audit rəyinin tərtibatından əvvəl ətraflı, işlənmiş və dərin təhlil həyata keçirilir:

√ bütün cavablar doğrudur;
• əmlak və maliyyə vəziyyətinin;
• prosedurların yerinə yetirilməsi nəticələrinin.
• təsərrüfat subyektinin gələcəkdə inkişaf etməsi imkanlarının;
• fəaliyyətin nəticələrinin;

440. Analitik prosedurlarının yerinə yetirilməsinin əsas mərhələləri hansılardır:

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

441. Audit proqramında göstərilir :

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



442. Auditorun iş sənədlərinə nömrə təhkim olunması sistemi və quruluşu kim tərəfindən müəyyən edilir :

√ auditor firması tərəfindən;
• vergi orqanları tərəfindən ;
• statistika orqanları tərəfindən;
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən;
• audit olunan şəxs tərəfindən;

443. İqtisadi subyektin mühasibat hesabatında yol verilən səhvlər gözdən yayına bilərmi:

√ obyektiv və subyektiv səbəblər baxımından yayına bilər;
• heç cür yayına bilməz;
• düzgün cavab yoxdur ;
• səhvlərin miqdarından asılı olaraq;
• müxtəlif səbəblərdən asılıdır;

444. Mühasibat hesabatında təhriflərə gətirən amillərə aiddir:

• bütün cavablar doğrudur;
• məhsul alıcılarının dəyişdirilməsi.
• daha rentabelli malın istehsalının artırılması məqsədilə malın çeşidinin dəyişdirilməsi;
√ məhz hesabat ilinin sonunda maliyyə nəticələrinin həcminə təsir edən qeyri-tipik sazişlər;
• iqtisadi böhrana görə istehsalın həcminin azaldılması;

445. Auditor işçi sənədlərində aşağıdakı məlumatı göstərməlidir:

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

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

446. Audit sübütları bunlardır:

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

447. Başqa auditorun işindən aşağıdakı hallarda istifadə olunur:

• iki və ya daha cox auditorun iştirakı ilə keçirilən birgə audit yoxlaması;
• üç və ya daha cox auditorun iştirakı ilə keçirilən birgə audit yoxlaması zamanı;
• düzgün cavab yoxdur.
• iqtisadi subyektin qabaqki auditorların işlərinin nəticəlirinin istifadəsi zamanı;
√ iqtisadi subyektin maliyyə hesabatına daxil olan törəmə firmaların, bölmələrin və filialların maliyyə məlumatının yoxlanılması;

448. Ekspertin işindən alınan audit sübutlarının etibarlıq dərəcəsini nə azaldır:

√ ekspertin subyektdən asılılığı;
• ekspertin qarşısına qoyulan suallar.
• ekspertin imici
• ekspertin imici və təcrübəsi;
• ekspertin təcrübəsi;

449. Auditin planlaşdırılması mərhələsində analitik prosedurlar nəyə imkan yaradır:



• yoxlanılan iqtisadi subyektin fəaliyyətinin dərk olunması;
• düzgün cavab yoxdur;
• audit prosedurlarının miqdarının və həcminin azaldılması;
• auditor riskinin dərəcəsinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi;

√ yoxlanılan iqtisadi subyektin fəaliyyətinin dərk olunması, auditor riskinin dərəcəsinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi və audit
prosedurlarının miqdarının və həcminin azaldılması.

450. Şərti-müsbət rəy nədir?

√ məhdudiyyət və uyğunsuzluğun olmasını göstərmək lazım olduqda rəyə daxil edilməsidir
• auditorun mühafizəsi bir sıra sahələrdə yoxlanılan maliyyə məlumatları üzrə verilən nəticələrə zidd olması deməkdir
• yoxlanılmış hesabatlar üzrə auditor rəyinin verilməsinin mümkünsüzlüyü deməkdir
• bir sıra sahələrdə qeyri-müəyyənliyin olmasıdır
• rəyin şərtlərlə verilməsi deməkdir

451. Aşağıdakılardan hansılar auditor rəyinin növlərinə daxildir?

• iqtisadi subyektin təqdim etdiyi hesabata rəy
• yoxlamanın məzmunu, təqdim olunan hesabatlara dair rəy
√ şərtsiz müsbət rəy, şərti müsbət rəy, mənfi rəy, auditor rəyi verməkdən imtina
• auditor rəyinin təsdiqi, auditorun ünvanı
• auditor yoxlamasının metodikası haqqında məlumatlara rəy

452. Praktikada auditor rəyinin neçə növü vardır?

• 6.0
√ 4.0
• 5.0
• 3.0
• 2.0

453. Auditor rəyinin əsas bölmələri aşağıdakılardan ibarətdir:

• proqnoz maliyyə informasiyalarının yoxlanmasının nəticələri haqqında hesabat, auditor təşkilatının ünvanı
√ auditi aparan auditor barədə məlumat, yoxlamanın məzmunu, auditor rəyinin təsdiqi
• iqtisadi subyektə aid olan informasiyalar və normativ-hüquqi baza
• iqtisadi subyektin qeydiyyatdan keçməsi haqqında sənədləri, lisenziyaların mövcudluğunu yoxlamaq
• başqa auditor təşkilatları aparan bölmənin göstəricilərinin əsaslı kənarlaşma riskini öyrənmək

454. Auditor rəyi dedikdə nə başa düşürsünüz?

√ Bütün hüquqi və fiziki şəxslər, dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları, yerli idarəetmə və məhkəmə orqanları üçün hüquqi əhəmiyyət
kəsb edən sənəd başa düşülür

• Auditor təşkilatının hesabat tarixindən sonra baş verən hadisələrə auditor rəyində öz fikrini bildirməsi başa düşülür
• Təbii və ya süni sübuta tətbiq olunan izahat, audit prosesində əhəmiyyətli yer tutan məntiqi sübutlar başa düşülür
• Uçot və hesabatın konkret forma və metodlarının məcmusu başa düşülür

• Mühasibat uçotunu aparan işçilərin sayı haqqında məlumat, mühasibatlığın strukturu və tətbiq edilən mühasibat uçotu sıstemi başa
düşülür

455. Auditor tərəfindən audit olunan təşkilatın rəhbərinə verilən məlumatlar özündə birləşdirir:

• auditora məlum olan bütün informasiyalar;
• düzgün cavabı yoxdur.
√ audit nəticəsində yalnız auditorun diqqətini cəlb edən məsələlər;
• yalnız baş mühasiblə razılaşdırılan məsələlər;
• yalnız verqi orqanları ilə razılaşdırılan məsələlər;

456. Əgər audit nəticəsində iqtisadi subyekt muh. hesabatında zəruri düzəlişləri aparmışdırsa, onda:

√ auditor rəyində bu səhflərin düzəldirməsi barədə ehtiyac yoxdur;



• auditin keçirilməsinə dair müqavilədə bu məsələ öz əksini tapır.
• auditor özü həll edir;
• təşkilat özü həll edir;
• auditor qərarında həmin düzəlişlər göstərilməlidir;

457. Auditor rəyinin imzalanması tarixi ilə digər tarixlər arasında nə kimi əlaqə var?

√ audit qərarının imzalanması tarixi iqtisadi subyektin maliyyə hesabatının hazırlanması tarixini qabaqlayır;
• düzgün cavabı yoxdur.
• auditor qərarının imzalanması tarixi ilin yekununa görə muh. hesabatının təhvil verilməsi müddətini qabaqlayır;
• auditor qərarının imzalanması tarixi ilin yekununa görə muh. hesabatının təhvil verilməsi tarixindən gec olmalıdır;
• auditor qərarının imzalanması tarixi iqtisadi subyektlə müqavilənin başa çatdığı tarixdən sonra olmalıdır;

458. Əhəmiyyətli uyğunsuzluq anlayışı nə deməkdir?

• bu, maliyyə hesabatının müxtəlif formalarındakı eyni göstəricilər arasında ziddiyyət təşkil edir;
• bu, muxtəlif vergi növləri üzrə deklorasiyada həmcins göstəricilər arasında zidiyyət təşkil edir.
√ əgər, sair informasiya, yoxlanılan maliyyə hesabatındakı məlumatlarla zidiyyət təşkil etmirsə;
• belə bir anlayış Beynəlxalq Standartlarında yoxdur
• əgər, digər informasiyaların yoxlanılan maliyyə hesabatının məzmununa heç bir aidiyyəti yoxdursa, onu şərt etməyə ehtiyac duyulmur;

459. Aşağıda sadalanan amillərdən hansıları auditorun rəyinə təsir göstərmir?

• auditor işinin həcminin məhdudluğu;
• auditor işinin məhdudluğu və uçot siyasətində yolverilmələrlə əlaqəqar rəhbərliklə razılığa gəlməmək;
• uçot siyasətində yolverilmələrlə əlaqədar rəhbərliklə razılığa gəlməmək və təşkilatın fəaliyyətinin fasiləsizliyi haqda amil.
• uçot siyasətində yolverilmələrlə əlaqədar rəhbərliklə razılığa gəlməmək;
√ təşkilatın fəaliyyətinin fasiləsizliyi haqda amil;

460. Muhasibat hesabatının tərkibi haqda auditor rəyi:

• audit olunan şəxsin rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilir;
• düzgün cavabı yoxdur.
√ audit standartında müəyyənləşdirilən məcburi elementlər olmalıdır;
• məcburi xarakter daşıya bilər;
• üç hissədən ibarət ola bilər: giriş, analitik və yekün;

461. Auditor muhasibat hesabatının etibarlığı haqda özünün fikrini bidirir:

√ bütün əhəmiyyətli münasibətlərdə;
• bütün mümkün aspektlərdə.
• bütün mövcud və mümkün aspektlərdə;
• bütün əhəmiyyətli aspektlərdə;
• hesabata aid olan bütün detallarda;

462. Auditora əlavə informasiya verilməsindən imtina olunmuşdur. O, belə halda etməlidir:

√ modifikasiyalı qərar verməlidir.
• ölkənin Auditor Palatasına müraciyət etməlidir;
• məhkəməyə, yaxud arbitraj məhkəməsinə müraciyət etməlidir;
• danışıqsız müsbət qərar verməlidir;
• müqaviləni pozmaq;

463. Auditor, hesabatın etibarlığı haqda özünün fikrinə mütləq mənada inana bilərmi, əgər?

• beynalxalq auditor standartları ilə təmin olunmuşdur;
• bütün cavablar düzgündür.
• milli auditor standartları ilə təmin olunmuşdur;
√ o, məhduddur;
• mütləq mənada (əgər auditor, daxili auditorun işinin nəticələrindən istifadə edirsə);



464. Auditor qərarının növləri əks etdirir:

• düzgün cavabı yoxdur.
• auditor qərarının yekün hissəsində;
• auditor qərarının adında;
√ mətndən asılı olaraq;
• auditor qərarının adında və onun hissəsində;

465. Audit aparılan təşkilata informasiyaların verilməsi qaydası, müddəti və prinsipləri:

• audit aparılan şəxsin baş mühasibi ilə müzakirə olunmalıdır;
√ audit aparılan təşkilatın və yaxud mülkiyyətçinin nümayəndəsi ilə müzakirə olunmalıdır;
• audit aparılan şəxslə və mülkiyyətçinin nümayəndəsi ilə müzakirə edilməməlidir;
• təşkilatın kreditorları ilə müzakirə olunur.
• Auditor Palatası ilə müzakirə olunur;

466. Amilli modifikasiyalı auditor rəyi auditor fikrinə təsir göstərdikdə ola bilər:

• düzgün cavabı yoxdur.
√ düzəliş, fikrin əks olunmasından imtina, mənfi;
• yalnız mənfi fikir;
• yalnız fikrin əks olunmasından imtina;
• yalnız müvafiq düzəliş;

467. Auditorun fikrinə təsir göstərən modifikasiyalı auditor rəyində ayrıca hissə nəzərdə tutulur:

√ auditorun fikri yazılan bölmədən əvvəl qeydə alınır;
• auditorun fikrindən sonrakı hissədə yerləşdirilir;
• düzgün cavabı yoxdur.
• müştəri ilə razılaşdırılan rəyin məzmununda yerləşdirilir
• auditorun istədiyi bölmədə yerləşdirilir

468. Dələduzluk dedikdə nə başa düşülür?

• qanunvericilik və müəssisənin uçot siyasətində müəyyənləşdirilən təsərrüfat əməliyyatlarının və qaydaların düşüncəli surətdə
saxtalaşdırılması;

• düzgün cavabı yoxdur.
• uçot qeydlərində manipulyasiya, ilk sənədlərin və hesabat registrlərinin saxtalaşdırılması;
√ bütün cavablar düzgündür;
• uçot qeydlərində düşüncəli surətdə dəyişikliklər;

469. Auditor tərəfindən yanlış auditor rəyinin verilməsi gətirib çıxarır:

• cinayət və inzibati məsuliyyət, habelə auditorun ixtisas attestatının ləğvi;
• inzibati məsulliyyət;
√ cinayət məsulliyyəti və auditorun ixtisas attestatının ləğvi
• cinayət məsulliyyəti;
• auditorun ixtisas attestatının ləğvi;

470. Ciddi saxtalaşdırma faktları anlayışı nə deməkdir?

√ əgər sair informasiyalarının yoxlanılan maliyyə hesabatlarının məzmununa heç bir aidiyyəti yoxdursa, onu şərtinə ehtiyac yoxdur;
• bu müxtəlif vergi növləri üzrə deklorasiyada həmcins göstəricilər arasında ziddiyyət təşkil edir.
• əgər sair informasiya yoxlanılan maliyyə hesabatındakı məlumatlarla ziddiyyət təşkil edirsə;
• bu maliyyə hesabatının müxtəlif formalarındakı eyni göstəricilər arasındakı ziddiyyət təşkil edir
• belə bir anlayış Beynəlxalq Standartlarda yoxdur;

471. Müvafiq göstəricilər bunlardır:



• ötən dövrlərə aid məlumatların maliyyə hesabatlarında açıqlanması cari ilin maliyyə hesabatına onun tərkib hissəsi sayılmadan daxil
edilir;

• bütün cavablar düzgündür.
• ötən dövrlərə aid məlumatlar müqayisə olunmaq üçün cari ilin maliyyə hesabatına daxil edilmir;
• Beynalxalq Audit Standartlarında belə anlayış yoxdur;
√ ötən dövrlərə aid məlumatların maliyyə hesabatlarında açıqlanması cari iin maliyyə hesabatına onun tərkib hissəsi kimi daxil edilir;

472. Auditor, auditor rəyinə maliyyə hesabatı təsdiq olunan tarixdən əvvəlki tarixi qoya bilərmi?

• bilər, (əgər bu, auditin keçirilməsi müqaviləsində nəzərdə tutulmuşdursa);
• istənilən halda edə bilər;
• iqtisadi subyektin rəhbərliyinin razılığı ilə edə bilər;
√ edə bilməz, bu Beynalxalq Audit Standartlarının tələblərinə ziddir.
• istəyindən asılı olaraq edə bilər;

473. Auditor rəyində audit olunan şəxs barədə məlumatlar olmalıdır:

√ dövlət qeydiyyatı haqda şəhadətnamənin nömrəsi və tarixi
• yerləşdiyi ərazi.
• fəaliyyət növünü həyata keçirmək haqda icazənin məlumatları;
• adı;
• təsisçilər haqda məlumat;

474. Auditor rəyi qaydaya görə göndərilir;

√ audit olunan şəxsin (səhmdarın, mülküyyətçisinə,direktorlar şurasına);
• audit olunan şəxsin yerləşdiyi ərazisinin verqi orqanına;
• audit olunan şəxsin yerləşdiyi ərazisinin verqi və gömrük orqanlarına;
• audit olunan şəxsin yerləşdiyi ərazisinin maliyyə orqanına.
• audit olunan şəxsin icra orqanına (menecmentinə);

475. Auditor rəyinin adı olmalıdır:

√ muhasibat (maliyyə) hesabatı üzrə auditor rəyi;
• muhasibat hesabatının auditinin nəticələri haqda auditorun rəyi;
• muhasibat hesabatının auditinin nəticələri haqda auditorun aktı;
• muhasibat hesabatının etibarlılığı haqda müstəqil auditorların arayışı.
• muhasibat hesabatının etibarlılığı haqda müstəqil auditorların rəyi;

476. Auditor, auditor qərarını imzalamalıdır:

√ iqtisadi subyektin mühasibat hesabatı hazırlanılan tarixdən gec olmayaraq;
• illik mühasibat hesabatı təqdim edildik dən gec olmayaraq;
• vergi orqanlarından yazılı icazə alındıqdan sonra;
• düzgün cavabı yoxdur.
• səhmdarların illik iclası keçiriləndən gec olmayaraq;

477. Auditor qərarı auditor firması tərəfindən hökmən təqdim olunmalıdır:

√ yalnız müştəriyə;
• müştəriyə və müştərinin hesabatından istifadə edənlərə;
• müştəriyə və Auditorlar Palatasına;
• yalnız Auditorlar Palatasına
• müştəriyə və yerli vergi xidmətinə;

478. Maliyyə hesabatı hazırlandıqdan sonra auditor etməlidir:

• düzgün cavabı yoxdur.
• bütün yeni açılan faktları tədqiq etməlidir;
• hesabatda bütün dəyişiklikləri aparmalıdır;



• bütün yeni açılan faktları tədqiq etməlidir və hesabatda bütün dəyişiklikləri aparmalıdır;
√ bütün yeni açılan faktları tədqiq etməməlidir;

479. Auditor auditin nəticələri üzrə informasiyalar haqda məlumat verməlidir:

√ şifahi yaxud yazılı formada;
• yalnız yazılı formada;
• ümumiyyətlə məlumat vermir;
• düzgün cavabı yoxdur.
• yalnız şifahi formada;

480. Auditorun rəyi bəzən yanlış kimi qiymətləndirilə bilər

√ məhkəmə organları tərəfinden
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən;
• Auditor Palatası tərəfinden;
• bütün cavablar düzgündür
• verqi orqanları tərəfindən;

481. Auditorun rəyi aşağıdakılara zəmanət verir:

√ bütün cavablar düzgündür;
• müəssisənin maliyyə hesabatındakı əhəmiyyətli səhflər tamamilə aşkara çıxarılmışdır;
• səhflər düzəldilmişdir;
• düzgün cavabı yoxdur.
• dələduzluğa və müəssisənin maliyyə hesabatlarındakı əhəmiyyətli səhflərə yol vermir;

482. Auditor rəyinə aiddir:

√ sözsüz müsbət, şərti müsbət və mənfi.
• şərti müsbət;
• mənfi;
• sözsüz müsbət və şərti müsbət
• sözsüz müsbət;

483. Auditor yoxlamasının gedişində subyekt rəhbərinin yalnız yazılı formada verdiyi izahatlara aiddir:

√ muhasibat hesabatının etibarlığı üçün auditor tərəfindən əhəmiyyətli hesab olunur;
• böyük həcmdə təsdiq edilən ilk sənədlər tələb olunur;
• muhasibat hesabatının etibarlığı üçün yoxlanılan təşkilatın baş muhasibi tərəfindən əhəmiyyətli hesab olunur;
• çoxsaylı təsdiqedici ilkin sənədlər tələb olunur və muhasibat hesabatının etibarlığı üçün auditor tərəfindən əhəmiyyətli hesab olunur.
• muhasibat hesabatının etibarlığı üçün yoxlanılan iqtisadi subyektin rəhbəri tərəfindən etibarlı hesab olunur;

484. Müqayisə olunan maliyyə hesabatı:

√ cari ilin maliyyə hesabatının bir hissəsi deyil;
• cari ilin maliyyə hesabatına həm daxil edilə, həm də edilməyə bilər;
• ötən illərin maliyyə hesabatının bir hissəsidir;
• Beynalxalq Audit Standartlarında belə anlayış yoxdur.
• cari ilin maliyyə hesabatının bir hissəsidir;

485. Beynalxalq Audit Standartlarında neçə növ rəy nəzərdə tutulmuşdur?

√ 5.0
• 3.0
• 2.0
• 6.0
• 4.0

486. Auditor yoxlamasının həcmi termini nə deməkdir?



√ auditor prosedurunu yerinə yetirən auditorun bacarığı;
• yoxlanılan uçot registrlərinin sayı;
• auditin keçirildiyi dövr;
• düzgün cavabı yoxdur.
• yoxlanılan sənədlərin sayı;

487. Auditor rəyində auditor-hüququ şəxs barədə aşağıdakı məlumatlar olmamalıdır:

√ ştatda olan auditorlar haqqında məlumat;
• yerləşdiyi yer;
• adı;
• dövlət qeydiyyatı haqda şəhadətnamənin nömrəsi və tarixi.
• auditor fəaliyyətini aparmaq üçün icazənin verilməsi tarixi və nömrəsi;

488. Auditor təşkilatı auditor qərarına tarix qoymalıdır:

√ iqtisadı subyektin muhasibat hesabatının təsdiq olunması tarixindən tez olmayaraq;
• iqtisadi subyektin maliyyə hesabatı hazırlanandan sonra;
• vergi orqanlarından yazılı icazə alındıqdan sonra;
• düzgün cavabı yoxdur.
• iqtisadi subyektin muhasibat hesabatı hazırlanılanadək;

489. Auditor yoxlamasının başa çatmağı nəzərdə tutur:

√ auditor hesabatının tərtib olunması;
• məhf olunan gələcəkdə müəssisənin həyat fəaliyyətinə qiymət verilməsi;
• bütün cavablar düzgündür.
• düzgün cavabı yoxdur.

• balans tərtib olunan tarixdən sonra uçot registrlərinin yoxlanılması və aşkarlanan yeni faktlar barədə müəssisə rəhbərliyi ilə müzakirə
aparılması;

490. Auditor yoxlamasının nəticələrinə aiddir

√ auditor qərarı;
• yoxlanılan iqtisadi subyektin rəhbərinə göndərilən informasiya
• yoxlanılan iqtisadi subyektin təsisçilərinə (səhmdarlara) göndərilən informasiya;
• bütün cavablar düzgündür
• yoxlama akti;

491. Hansı hallarda bankda fidusnar vəzifə meydana çıxır?

• kreditlər verildikdə;
√ etibarlı əməliyyatlar həyata keçirildikdə;
• kreditlər verildikdə və faizlər ödənildikdə;
• düzgün cavab yoxdur.
• faizlər ödənildikdə;

492. Hansı proseduralar KİS nəzarətin tətbiqi vasitələrini özündə birləşdirir?

√ girişə nəzarət, kompyuter fayllarına nəzarət, nəticələrə nəzarət
• düzgün cavab yoxdur.
• təşkilati və idarəetmə nəzarəti;
• proqram təminatına nəzarət, təşkilati və idarəetmə nəzarəti;
• girişə nəzarət, nəticələrə nəzarət;

493. Daxili nəzarətin hansı vasitəsi məlumat bazasının məkanına aid edilmir?

√ baş kitabın hazırlanması;
• məlumatlara mülkiyyət hüququ;



• baş kitabın hazırlanması və məlumat bazasına giriş.
• məlumatlara mülkiyyət hüququ və məlumat bazasına giriş;
• məlumat bazasına giriş;

494. Riskin hansı növü bank məhsulları və xidmətləri ilə əlagədar risk qruplarına aid edilmir?

√ əməliyyat riski;
• əməliyyat riski və faiz dərəcəsi riski.
• kredit riski və faiz dərəcəsi riski;
• faiz dərəcəsi riski;
• kredit riski;

495. Banklararası təsdiq edilmələr üzrə sorğulara verilən cavablar kimə göndərilə bilər?

• vergi organına;
• təşkilatın təsisçisinə.
√ bilavəsitə auditora;
• sorğu göndərən bankı;
• auditora, yaxud cavabdeh tərəfin seçimi üzrə banka;

496. Məlumat bazası sistemlərinin elementlərini sadalayın:

• məlumat bazası və faktlar bazası;
• düzgün cavab yoxdur
√ məlumat bazası və məlumat bazasının idarə olunması sistemi;
• məlumat bazası və fayllar bazası;
• faktlar bazası və məlumat bazasının idarə olunması sistemi;

497. Hansı vəzifə məlumat bazasının müdiriyyətinin vəzifəsi hesab olunur?

• ştat cədvəlinin hazırlanması və uçot siyasətinin hazırlanması;
• kompyuter əməliyyatlarının koordinasiyası və uçot siyasətinin hazırlanması.
√ kompyuter əməliyyatlarının koordinasiyası
• ştat cədvəlinin hazırlanması
• uçot siyasətinin hazırlanması;

498. Bankomatlar terminalların hansı tiplərinə aid edilir?

√ xüsusi təyinatlı terminallar;
• düzgün cavab yoxdur.
• bütün cavablar düzgündür;
• qarışıq təyinatlı terminallar;
• əsas təyinatlı terminallar;

499. Kiçik müəssələrinin auditi zamanı nəzarət sisteminin riskinin artmasının başlıca amilləri hansıdır?

√ əməkdaşların vəzifələrinin lazımı səviyyədə bölüşdürülməsi;
• düzgün cavab yoxdur.
• bütün cavablar düzgündür;
• vəzifələrin çox xırdalıqlara bölünməsi;
• əməkdaşların sayının çoxluğu;

500. Mikrokompyuterlər daha necə adlanır?

• elektron qeyd kitabçası və yaddaş çipləri;
• yaddaş çipləri;
• elektron qeyd kitabçası;
√ fərdi kompyuterlər;
• fərdi kompyuterlər və yaddaş çipləri.


