
Audit xidməti və onun təşkili fənnindən imtahan testləri  

(qrup 30,30A) 

  

Hörmətli  tələbələr  düzgün  cavab  A  variantıdır.
 

1. Auditin xüsusi prinsipləri hansılardır? 

A) Planlaşdırmanın kompleksliyi və fasiləsizliyi           B) Obyektivlik, peşəkarlıq  

C) Düzgünlük, məsuliyyət                                             D) Müstəqillik, fasiləsizlik  

E) Planlaşdırmanın optimallığı, konfidensiallıq 

 

2. Auditorun vəzifəsinə nə daxildir? 

A) Mühasibat uçotunun və hesabatının vəziyyətini, düzgünlüyünü yoxlamaq 

B) Təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin təhlilinin aparılması  

C) Gəlirlər haqqında bəyannamələrin düzgün tərtib edilməsini yoxlamaq  

D) Mühasibat uçotu  formalarının seçilməsi  

E) Мaliyyə, vergi, bank qanunvericiliyi məsələləri üzrə məsləhətlərin verilməsi 
 

3. Аuditin başlıca prinsipləri hansılardır? 

A) Düzgünlük, obyektivlik, konfidensiallıq  B) Analitik testlər, müşahidə, sənədli yoxlama  

C)Müayinə, xüsusi yoxlama, obyektivlik   D) Müşahidə, sorğu, faktiki yoxlama  

E)Sənədli yoxlama, faktiki yoxlama, sorğu 
 

4. Hansı hallarda auditorun lisenziyası ləğv edilir? 

A)  Lisenziyadan istifadə edən şəxs bu haqda Auditorlar Palatasına ərizə ilə mürsciət etdikdə, 

məhkəmənin qərarı olduqda  

B) İqtisadi subyektlərin aktiv və passivlərinə düzgün qiymət vermədikdə  

C) Uçot siyasəti düzgün olmadıqda             D) növlərini düzgün tərtib edilmədikdə  

E) Təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin təhlili qeyri-obyektiv olduqda 

 

5. Maliyyə  auditi dedikdə başa düşülür: 

A) audit aparılan şəxsin maliyyə -iqtisadi fəaliyyətinin auditi  

B) bütün cavablar düzgündür  

C)audit aparılan şəxsin maliyyə xidmətlərin fəaliyyətinə nəzarət  

D) yoxlanılan təşkilatın maliyyə nəticələrinin auditi  

E)yoxlanılan təşkilatın maliyyə nəticələrinin auditi 
 

6. Əsas vəsaitlərin istifadəsinin auditinin vəzifələri hansılardır? 

A)Əsas vəsaitlərin düzgün və səmərəli istifadə edilməsini aşkar etmək  

B) Əsas vəsaitlərin təmir planının yerinə yetirilməsi, onların vaxtında və keyfiyyətlə 

aparılmasına nəzarət  



C)  Səmərəli və düzgün istifadə edilməsi, təmir planının yerinə yetirilməsi 

D) Köhnəlməsinin hesablanması və uçotda düzgün əks etdirilməsi, düzgün istifadə edilməsi  

E)Heç biri daxil deyil 
 

7. Əsas vəsaitlərin auditi qarşısında hansı vəzifələr qoyulmuşdur? 

A) Əsas vəsaitlərin saxlanılması və istismarı vəziyyətinin, onların təsərrüfatdan çıxarılması 

üzrə əməliyyatların qanunauayğunluğu  

B) Kapital qoyuluşları üzrə təsisçilərlə hesablaşmaların təhlili  

C)  Əsas vəsaitlərin əvəzsiz olaraq verilməsi üzrə əməliyyatların araşdırılması  

D)  Avadanlıqların və cihazların əldə olunmasına, elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına sərf 

edilmiş vəsaitlərin araşdırılması 

E)  Dividendlərin ödənilməsi 
 

8. Mühasibat hesabatının audit yoxlamasının metodoloji əsasları hansılardır? 

A)Audit aparmaq üçün normativ baza  

B) Yoxlama nəticələrinin qiymətləndirilməsi  

C) Daxili auditin nəticəsindən və ekspert işlərinin nəticəsindən istifadə edilməsi 

D) Auditor sübutlarının toplanması  

E)  İqtisadi subyektin fəaliyyətinin əhəmiyyətli göstəricilərinin təhlili 

 

9.Maliyyə nəticələrinin auditi müəssisədə hansı yollarla aparılır? 

A) İlkin mühasibat sənədlərindəki məlumatları mühasibat yazılışları ilə müqayisə etmək yolu 

ilə yoxlamaq  

B) Hazır məhsulun uçotu üzrə mühasibat yazılışlarının verilməsinin düzgünlüyünü 

yoxlanılması 

C)Mallar üzrə ƏDV-nin uçotunun düzgünlüyünü yoxlamaq  

D)Müxtəlif fəaliyyət növü tətbiq edilməklə alınan məbləğlərin ayrı-ayrılıqda uçotunun 

mövcudluğunu yoxlamaq  

E) Uçot siyasətində məhsul satışından olan maliyyə nəticələrinin təqdim olunmuş 

hesablaşma sənədləri və ya ödəniş sənədləri üzrə necə əks etdirildiyini aydınlaşdırmalı. 

 

10. Hazır məhsul üzrə əməliyyatların auditinə nə daxildir? 

A) İlin sonuna hazır məhsulun faktiki qalığının, onun məbləğinin balansda göstərilən 

məbləğlə uyğunluğunun yoxlanılması  

B) Ümumtəsərrüfat xərclərinin məhsulun maya dəyərinə silinməsi qaydasının yoxlanılması  

C) Məsrəflərin hazır məhsul və bitməmiş istehsal arasında bölüşdürülməsi qaydasının 

yoxlanılması 

D) Başa çatmamış istehsalın faktiki qalağının, balansda göstərilən qalıq məbləğinə 

uyğunluğunun yoxlanılması 



E) Uçot siyasətinə uyğun olması, tam həcmdə hazır məhsulun mövcudluğunun uçotunun 

düzgün qiymətləndirilməsi və əks etdirilməsi 

11 .Valyuta əməliyyatlarının auditi zamanı auditor nəyi müəyyən etməlidir? 

A)valyuta hesabının açılmasını və  valyutanın alqı-satqısı üzrə əməliyyatların uçotda düzgün 

əks etdirilib-etdirilməməsini  

B)nağd pulun kassaya düzgün köçürülməsini  

C)kassaya daxil olan pulun vaxtında mədaxil edilməsini 

D)Baş kitab, jurnal-order №1-in düzgün tərtib edilib-edilməməsinə  

E)avansın düzgün köçürülməsini 

 

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

A) pul vəsaitlərinin birbaşa oğurlanması, daxil olan pulun mədaxil edilməyərək 

mənimsənilməsi, kassa üzrə pulun artıq silinməsi 

B) bankdan alınan nağd pulun hamısının mədaxil orderi ilə mədaxil edilməməsi 

C) bankdan alınan nağd pulun hamısı mədaxil orderi ilə mədaxil edilib, məxaricə sənədsiz 

pul silinməsi hallarının olması  

D) kassadn işçi heyətinə əmək haqqı ödəndikdə  

E)  hesabatı qəbul etdikdən sonra kassirdən kassaya dair bütün mədaxil sənədlərinin hesabata 

daxil edilməməsi 
 

13. Kassa əməliyyatlarının yoxlanılmasını auditor əsas etibarı ilə hansı istiqamətdə 

aparmalıdır? 

A) pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar və ciddi hesabat blanklarının qalıqlarının 

inventarlaşdırılması  

B) pul sənədlərində düzəlişlərin edilib-edilməməsini 

C)  kassa mədaxil sənədlərinin üzərində tarixin göstərilib-göstərilməməsini  

D)  kassa məxaric sənədlərinin üzərində tarixin göstərilib-göstərilməməsini  

E)  hər bir pul sənədində pulun qəbuluna dair pul alan şəxsin imzasının olmasını 
 

14. Kassa əməliyyatlarının yoxlanılması üçün informasiya mənbələrinə nələri aid etmək 

lazımdır? 

A)Baş kitab, jurnal-order №1, kassa kitabı, «Kassa» hesabı üzrə uçot registrləri, kassa 

mədaxil və məxaric orderləri  

B)bankdan və rabitə təşkilatlarından alınan nağd pul məbləğlərinin vaxtında və tam mədaxil 

olunması vəziyyətini yoxlamaq  

C) kassaya daxil olan və kassadan buraxılan pul vəsaitləri üzrə əməliyyatların sənədlərlə 

rəsmiyyətə salınmasını yoxlamaq  

D)kassa əməliyyatlarının uçotunun aparılmasının maddi dəyərlilər üzrə analitik uçot 

kitabının aparılması vəziyyətini yoxlamaq 

E)kassa əməliyyatları icra edilərkən kassa intizamına əməl olunub-olunmamasını yoxlamaq 



 

 

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

A) nağd pulun və digər qiymətlilərin kassada saxlanması vəziyyətini müəyyən etmək  

B) banklardakı açılan hesabat formalarını yoxlamaq  

C) hər bir pul sənədində pulun qəbuluna dair pul alan şəxsin imzasının olmasını 

D) pul sənədlərində düzəlişlərin edilib-edilməməsini  

E) vergiyə cəlb olunmadan sonra mənfəətin bölüşdürülməsi qaydasına əməl olunma 

vəziyyətini yoxlamaq 
 

16. Maliyyə (mühasibat) hesabatının auditi neçə risklə əlaqəlidir?  

A) İki                 B) Üç       C) Dörd                   D) Bir          E)Beş  

 

17. Hesablaşma hesabından alınan nağd pulun auditi zamanı hansı sənədləri 

üzləşdirmək lazımdır?  

A) Çek kitabçalarının məlumatları ilə bank çıxarışı və kassa mədaxil orderi 

B) Bank çıxarışı ilə kassa mədaxil və məxaric orderləri və kassa kitabı  

C) Çek kitabçalarının məlumatları ilə kassa kitabı və baş kitab  

D) Bank çıxarışı ilə baş kitab və mühasibat     E) heç biri 
 

18.  Kassadan pulun artıq silinməsindən olan qanun pozuntularına hansı variantı əlavə 

etmək olar?  

A) Eyni sənəddən istifadə edilərək pulun təkrar silinməsi  

B) Heç bir sənədlə əsaslandırılmadan pul vəsaitlərinin oğurlanması  

C) Deponentləşdirilmiş əmək haqqının mənimsənilməsi  

D) Qanuni əsası olmayan qəbz və digər bu kimi sənədlərlə örtülərək pulun oğurlanması  

E) Başqa müəssisəyə çatası məbləğin mənimsənilməsi 
 

19. Bank əməliyyatlarının auditi zamanı auditor aşağıda göstərilən məsələlərdən 

hansına fikir verməməlidir?  

A) Bankın çıxarışının tərtib edilməsi qaydasına  

B) Hesablaşma hesabında olan qalığın düzgünlüyü bank çıxarışları ilə müəssisənin 

məlumatlarının əsaslılığına  

C) Hesablaşma hesabında istifadə edilən pul vəsaitlərinin düzgünlüyünə 

D) Çek kitabçalarının saxlanması və qoruması qaydalarına  

E) Akkreditirlərin, limitləşdirilmiş çeklərin və s əməliyyatların düzgünlüyünə 
 

20. Əsas vəsaitlərdən binaların, tikililərin və qurğuların amortizasiyası neçə faizə qədər 

hesablanır?  



A) 7%-dək          B) 15%-dək        C) 12%-dək        D) 25%-dək         E) 20%-dək 
 

21. Pul vəsaitlərinin auditinə hansı əməliyyatlardan başlamaq daha məqsədəuyğundur?  

A) Kassa əməliyyatlarından                 B) Kassa mədaxil orderindən  

C) Pul sənədləri üzrə əməliyyatlardan  D) Kassa kitabından  

E) Kassa məxaric orderindən 
 

22. Səhmlərin emissiya gəliri mühasibat uçotunda aşağıdakı kimi əks etdirilmişdir. 

Auditor hansı mühasibat yazılışını düzgün qəbul etməlidir?  

A) Debet 323 kredit 311                   B) Debet 321 kredit 223  

C) Debet 223 kredit 701                   D) Debet 311 kredit 341  

E) Debet 321 kredit 341 
 

23. Hazır məhsul buraxılışının yoxlaması zamanı hansı nəzarət üsullarından istifadə 

olunur?  

A) Faktiki nəzarət         B) Sonrakı nəzarət          C) Hesablama nəzarəti                          

D) Yekun nəzarət          E) İlkin nəzarət  
 

24. Aşağıdakılardan hansı balansın və onu müşayət edən hesabat formasının oxunuş 

formaları deyil?  

A) Uyğun gəlməyən məlumatların düzəldilməsi  

B) Hazırlıq                                                                                  C) Balansın ilkin icmalı     

D) Balansın və onunla əlaqədar formaların ekspres təhlili          E) Heç biri düzgün deyil  
 

25. Əsas vəsaitlərin auditi zamanı ilk növbədə auditor nəyə diqqət yetirməlidir ?  

A) İnventar kartoçkalarının  mövcudluğuna və vaxtaşırı inventarizasiyanın aparılmasına  

B) Əsas vəsaitlərin təsnifatına                        C) Əsas vəsaitlərin uçotu üzrə hesabatlara  

D) Əsas vəsaitlərin hərəkəti üzrə aktlara        E) Vaxtaşırı inventarizasiyanın aparılması  
 

26. Pul vəsaitlərinin dəqiqliyinin təsdiqi üçün daha düzgün sübut:  

A) Audit tərəfindən keçirilən pul vəsaitlərinin hərəkətinin təhlili  

B) Müəssisə işçilərindən alınan məlumat        C) Inventarizasiya       D) Kassirin hesabatı  

E) Mədaxil və məxaric kassa sənədlər  

 

27. Pul vəsaitinin dəqiqliyinin təsdiqi üçün daha düzgün sübut nədir?  

A) Auditor tərəfindən keçirilən pul vəsaitlərinin hərəkətinin təhlilidir  

B) Müəssisə işçilərindən alınan məlumatdır                 C) Uçot registrləridir  

D) İnventarizasiyadır                                                   E) Balans qalıqları  

 



 

28. Müəssisədə kassa əməliyyatlarının aparılması qaydaları kimlər tərəfindən müəyyən 

edilir :  

A) Baş mühasib         B) Direktorlar şurası         C) Kassir                                       

D) Mərkəzi Bank       E) İnventarizasiya komissiyası tərəfindən  
 

29. Əsas vəsaitlərin auditinin məqsədi :  

A) Əsas vəsaitlərin hərəkətinin və onlara düzgün amortizasiya hesablanmasını yoxlamaq  

B) Maddi məsul şəxsi müəyyənləşdirmək               C) Onların keyfiyyətinin yoxlanılması  

D) Hesab – fakturaları nəzərdən keçirmək              E) Əsas vəsaitin təmirinin yoxlanması  
 

30. Pul vəsaitlərinin ekspertizasında auditor hansı üsullarda istifadə edir:  

A) Başdan – başa yoxlama, ilkin sənədlərlə üzləşdirmə  

B) Dövriyyə cədvəllərinin qalığının çıxarılmasından           C) Inventarizasiyadan  

D) Balansın təhlilindən                                                        E) Riyazi yoxlamadan  
 

31. Audit yoxlamasının hansı mərhələsi daha çox məsuliyyət tələb edir : 

A) Kassa əməliyyatlarının auditi               B) İstehsal ehtiyatlarının auditi 

C) Hazır məhsul və onun satışının auditi  D) Bank əməliyyatlarının auditi 

E) B və C variant  
 

32. Beynəlxalq uçot təcrübəsində material istehsal ehtiyatlarının istehsal xərclərinə 

silinməsi zamanı hansı qiymətləndirmə metodlarından istifadə edilir?  

A) Orta maya dəyəri ilə, Lifo metodu ilə, Fifo metodu ilə 

B) Orta maya dəyəri ilə, plan maya dəyəri ilə, normativ maya dəyəri ilə  

C) Plan maya dəyəri ilə, faktiki maya dəyəri ilə, gözlənilən maya dəyəri ilə 

D) Satınalma qiyməti ilə, bazar qiymərti ilə faktiki maya dəyəri ilə  

E) Satış qiyməti ilə, plan maya dəyəri ilə, normativ maya dəyəri ilə 
 

33. Hesablaşma sənədlərinin göstəriciləri hansılardır?  

A) Hesablaşma sənədinin adı, yazıldığı tarix, nömrəsi, ödəyicinin adı, onun bankdakı hesab 

nömrəsi, bankın adı və satıcı təşkilatın adı, VÖEN-ləri, bankdakı hesab nömrəsi, bankın adı, 

kodu, ödəmənin təyinatı, yazı ilə və rəqəmlə 

B) Hesablaşma sənədinin adı , nömrəsi, tərtib edildiyi tarix, xidmət edən bankın adı, məbləğ  

C) Sənədin adı, nömrəsi, tarixi, pul çatası təşkilatın adı, məbləğ 

D) Hesablaşma sənədinin adı, nömrəsi, ödənilən məbləğ, ödənişin təyinatı, bankın adı və 

kodu  

E) Hesablaşma sənədinin adı, tərtib edildiyi tarix və nömrəsi məbləğ, VÖEN 
 

34. Müəssisənin pul vəsaitləri özlüyündə nə deməkdir?  
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A) Kassada və hesablaşma hesabında olan pulların məcmusu 

B) Kassada, banklarda, hesablaşma,valyuta, xüsusi və depozit hesablarda, akkreditivlərdə, 

çek kitabçalarında, yolda olan köçürmələrdə və pul depozitlərində olan pulların məcmusu  

C) Bankdakı depozit və xüsusi olan pulların məcmusu 

D) Çek kitabçalarına, yolda olan köçürmələrdə və pul sənədlərində olan pulların məcmusu  

E) Yolda olan köçürmələrdə və pul sənədlərində olan pulların məcmusu 

 

35. Müəssisə sərbəst pul vəsaitlərini harada saxlamalıdır?  

A) Müəssisənin kasasında 

B) Bank təşkilatlarında olan hesablarda  

C) Banklarda olan depozit və xüsusi hesablarda 

D) Çek kitabçalarında  

E) Akkreditivlərdə və plastik kartlarda 
 

36. Başqa müəssisələrdən qeyri-maddi aktivlər alınmaşdır. Auditor hansı mühasibat 

yazılışını düzgün qəbul etməlidir?  

A) Debet 101 kredit 531              B) Debet 101 kredit 202  

C) Debet 102 kredit 101                 D) Debet 101 kredit 244           E) Debet 101 kredit 701 
 

37. Valyuta əməliyyatlarinın auditi  təsnifata görə belə bölünür 

A) Cari valyuta əməliyyatina və kapital hərəkətinə bağlı valyuta əməliyyatları 

B) Hazırkı valyuta əməliyyatların və qeyri rəsmi valyuta əməliyyatları  

C) Kapital hərəkəti ilə bağlı valyuta əməliyyatları istehsalla bağlı valyuta əməliyyatları 

D) Cari valyuta əməliyyatları və qeyri rəsmi valyuta əməliyyatları  

E) Qiymətli kağızlar üzrə valyuta əməliyyatları və cari valyuta əməliyyatları 
 

38. Valyuta hesabları üzrə əməliyyatların auditi  mühasibat uçotunda hansı sənədlərə 

əsasən qeydə alınır?  

A) Bankın çıxarışı və ona əlaqə edilmiş sənədlərə əsasən 

B) Baş kitaba və mühasibat balansına əsasən  

C) Bankın verdiyi çıxarışa əsasən 

D) Müəssisənin pul vəsaitinin uçotu üzrə ilk sənədlərə əsasən  

E) Mühasibat uçotu registrlərinə əsasən 
 

39. Nominal dəyəri 2 manatdan 7000 ədəd səhm 3 manatdan 6000 ədəd səhm 

satılmışdır. Emissiya gəliri mühasibat uçotunda necə əks etdirilməlidir?  

A) Debet 223 kredit 311 – 6 manat                B) Debet 321 kredit 341 – 7000 manat 

C) Debet 223 kredit 311 – 14000 manat        D) Debet 223 kredit 311 – 21000 manat 

E) Debet 302 kredit 301 – 21000 manat  



40. Təsərrüfat üsulu ilə tikilmiş əsas vəsait qəbul edilmişdir. Düzgün mühasibat 

yazılışını auditor hansını qəbul edə bilər. 

A) Debet 113 kredit 201,531,533 və s.          B) Debet 111 kredit 201,531,533 və s. 

C) Debet 224 kredit 201, 531,533 və s.         D) Debet 224 kredit 221,241,701 və s. 

E) Debet 241 kredit 201,531,533 və s.  
 

41. Qeyri-maddi aktiv təsisçi tərəfindən pay haqqı kimi qoyulması mühasibat 

hesablarında əks etdirilməsi aşağıda hansı variantda verildiyini göstərin? 

A) Debet 101 kredit 302              B) Debet 101 kredit 531 

C) Debet 101 kredit 223              D) Debet 101 kredit 244        E) Debet 101 kredit 103 

  

42. Qeyri-maddi aktivin satışa verilməsi hansı mühasibat hesablarında uçota alınır? 

A) Debet 701 kredit 101             B) Debet 601 kredit 101 

C) Debet 211 kredit 101             D) Debet 223 kredit 101          E) Debet 221 kredit 101  

 

43. Satılma qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsinin silinməsi mühasibat uçotunda hansı 

hesablarda əks etdirilir? 

A) Debet 102 kredit 701             B) Debet 102 kredit 601 

C) Debet 102 kredit 162             D) Debet 102 kredit 40            E) Debet 102 kredit 201  

 

44. İlin sonunda valyuta hesabı üzrə müsbət məzənnə fərqi silinməsi hesablarında necə 

əks etdirilir? 

A) Debet 332 kredit 801             B) Debet 332 kredit 701 

C) Debet 332 kredit 601             D) Debet 332 kredit 183          E) Debet 332 kredit 531 

  

45. İddası təmin olunmuş alınası penyaları daxil olması mühasibat hesablarında necə 

əks etdirilir 

A) Debet 217 kredit 801              B) Debet 217 kredit 601 

C) Debet 801 kredit 217              D) Debet 531 kredit217          E) Debet 217 kredit 533  
 

46. Bankın ehtiyat fondunun auditində hansı sənədlərdən istifadə olunur? 

A) Balans, müvafiq balans hesablarından çıxarışlar, idarə heyətinin qərarları, 

B) Balans, müvafiq balans hesablarından çıxarışlar 

C) Balans, müşavirə şurasının ehtiyat fondunun vəsaitlərdən istifadəyə razılığı  

D) Nizamnamə, ilkin sənədlər                   E) Balans, nizamnamə,  ilkin sənədlər  

 

47. Maliyyə hesabatlarının auditində auditorun tərtib etdiyi rəydə qeyd olunmur  

A) Auditor tərəfindən rəhbərliyin qəbul etdiyi maliyyə hesabatları çərçivəsinin tətbiqinin 

mümkünsüzlüyü haqqında  qərar qəbul edilməsi 
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B) Vahid maliyyə hesabatı, təyinatlı hesabatlar elementləri və ya maliyyə hesabatında bir 

hissə, ümumi və ya xüsusi məqsədli maliyyə hesabatı toplusunun tərkib hissəsi  

C) Müqavilə şərtlərinə əməl etmək 

D) Yekun maliyyə hesabatları  

E) Mühasibat uçotunun digər əsaslarına müvafiq hazırlanmış maliyyə hesabatları toplusu 

  

48. Qısamüddətli maliyyə qoyuluşlarının auditində hansı sənədlərdən istifadə edilir? 

A) Balans, müvafiq balans hesablarından çıxarışlar, müqavilələr, ilkin sənədlər  

B) Balans, müqavılələr, ilkin sənədlər              C) Balans, ilkin sənədlər  

D) Müvafiq balans hesablarından                    E) Müqavilələrdən  
 

49. Mənfəət (zərər), verilmiş dividentlər, fondlar və ehtiyatların auditi zamanı hansı 

balans hesablarını araşdırmaq vacib deyil? 

A) Hesablaşma hesabları        B) Ehtiyat kapitalı            C) Əlavə kapital  

D) Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti, ödənilməmiş zərəri 

E) Xüsusi fondlar və ehtiyatlar  
 

50. Appikant deyəndə nə başa düşülür? 

A) Akkreditivin açılması üçün  banka müraciət edən müştəri 

B) Bankın fəaliyyət göstərməsini təminetmək üçün çəkilən xərc 

C)Müştərinin sərəncamına əsasən akkreditiv açan bank  

D) Adına akkreditiv açılmış şəxs            E) Təhtəl hesab şəxs  

 

51. Emitent deyəndə nə başa düşülür? 

A) Müəssisənin sərəncamına əsasən akkreditiv açan bank  

B) Akkreditivin açılması üçün banka müraciət edən müştəri 

C) Adına akkreditiv açılmış şəxs   

D) Bankın fəaliyyət göstərməsini təmin etməküçün çəkilən xərc 

E) Variantların hamısı doğrudur  
 

52. İllik hesabat tərtib edilməsindən əvvəl müəssisədə hansı hazırlıq işlərini yerinə 

yetirmək lazımdır? 

A) Əmlakın və öhdəliklərin inventarizasiyası aparılır, onun nəticəsi mühasibat hesablarında 

əks etdirilir, hesablar bağlanır.  

B) İnventarizasiya komissiyası yaradılır və onlar təlimatlandırılır , mühasibat məlumatları ilə 

tanış olurlar 

C) Anbarlar bağlanır, hesablar yoxlanır, işçilərlə son hesablaşma aparılır  

D) İllik hesabatın ayrı-ayrı cədvəlləri tərtib edilir 

E) Anbarlarda, material qiymətlilər yenidən qiymətləndirilir. 



53. İstehsalata buraxılmış yanacağın payına düşən nəqliyyat tədarük xərcləri 

silinmişdir-190 man. Yanacağı nəqliyyat tədarük xərclərinin düzgün silinməsi 

variantını göstərin 

A) Debet 201 kredit 202 –190 manat          B) Debet 202 kredit 431 – 190 manat 

C) Debet 202 kredit 201 – 190 manat         D) Debet 201 kredit 431 – 190manat 

E) Debet 721 kredit 201 – 190 manat  

 

54. Malsatanlardan alınmış yanacağın dəyəri hesablaşma hesabından ödənilmişdir -

4000 manat.Auditor hansı düzgün yazılışı götürməlidir? 

A) Debet 431 kredit 223 -4000 manat      B) Debet 223 kredit 431- 4000 manat 

C) Debet 201 kredit 223-4000 manat       D) Debet 223 kredit 221 -4000 manat 

E) Debet 721 kredit 221 -4000 manat  
 

55. Yanacağın anbara daşınması üzrə nəqliyyat müəssisənin olan borc hesablaşma 

hesabından ödənilmişdir – 120 manat. Auditor hansı düzgün yazılışı götürməlidir?  

A) Debet 431 kredit 223-120 manat        B) Debet 431 kredit 201 -120 manat 

C) Debet 223 kredit 431-120 manat        D) Debet 721 kredit 223 -120 manat 

E) Debet 431 kredit 221-120 manat  
 

56. Valyuta əməliyyatlarının auditi zamanı auditor nəyi müəyyən etməlidir?  

A) avansın düzgün köçürülməsini           B) pulun nağd kassaya köçürülməsini  

C) kassaya daxil olan pulun vaxtında mədaxil edilməsi 

D) 2 saylı jurnal-order formasının məlumatları ilə baş kitabın göstəricilərinin 

üzləşdirilməsinə  

E) valyuta hesabının açılmasının və satın alınan valyuta məbləğinin uçotda əks etdirilməsinin 

düzgünlüyünü 
 

57 . Yeni hesablar planına görə əsas istehsalata aid edilən inzibatı xərclərə hansı 

mühasibat yazılışı tərtib edilir?  

A) Debet 202 kredit 711                 B) Debet 202 kredit 731 

C) Debet 202 kredit 721              D) Debet 204 kredit 721          E) Debet 205 kredit 711  

 

58 . Uzunmüddətli aktivlər nədir?  

A) Bir il yaxud bir əməliyyat dövrü ərzində nağd pula çevrılməsi planlaşdırılmayan aktivlər 

daxildir  

B) Bir il yaxud bir əməliyyat tsikli ərzində ödənilməli olmayan öhdəliklər 

C) Bir ildən artıq müddətə götürülmüş kreditlər və borclar daxildir  

D) Bir ildən az müddətə nağd pula çevrilməsi mümkün olan aktivlər daxildir 

E) Bir ildən az müddətə götürülən kreditlər, borclar və başqa öhdəliklər daxildir  



59. Qısamüddətli (cari) öhdəliklər nədir? 

A) Bir il yaxud bir əməliyyat tsikli ərzində ödənilməli olan cari borclardır  

B) Bir il yaxud bir əməliyyat tsikli ərzində ödənilməli olmayan öhdəliklər daxildir 

C) Bir il yaxud bir əməliyyat dövrü ərzində nağd pula çevrilən aktivlər daxildir  

D) Bir il yaxud bir əməliyyat dövrü ərzində nağd pula çevrılə bilməyən aktivlərdir  

E) Bir ildən artıq müddətə götürülmüş bank kreditləri və istiqrazlardır  

 

60. Xüsusi kapital nədir? 

A) Şirkətin öhdəlikləri ödədikdən sonra aktivlərin qalıq dəyəridir  

B) Şirkət yarandığı zaman fəaliyyətə başlamaq üçün mülkiyyətçilər tərəfindən qoyulmuş 

vəsaitdir 

C) Aktivlərdən kapitalı çıxdıqdan sonra alınan məbləğdir  

D) Şirkətin kapitalı və öhdəliklərinin cəmindən ibarətdir 

E) Şirkətin pul vəsaitləri və qısamüddətli dövriyyə aktivləri cəmindən ibarətdir  

 

61. Nizamnamə kapitalı dedikdə nə başa düşülür?  

A) Nizamnamə kapitalı dedikdə şirkətin yarandığı zaman fəaliyyətə başlamaq üçün 

mülkiyyətçilər tərəfindən ilk qoyulmuş vəsait və sonradan əldə edilmiş kapital başa düşülür. 

B) Nizamnamə kapitalı dedikdə müəssisənin uzun və qısa müddətli aktivlərin cəmi başa 

düşülür  

C) Nizamnamə kapitalı dedikdə şirkətin xüsusi vəsaitlərinin mənbəyi başa düşülür 

D) Nizamnamə kapitalı dedikdə müəssisə aktivlərinin əmələ gəlmə mənbəyi başa düşülür  

E) Nizamnamə kapitalı dedikdə müəssisənin xüsusi və cəlb edilmiş vəsaitlərinin mənbəyi 

başa düşülür 
 

62. Auditor prosedurları həyata keçirilən zaman aşağıda sadalananlardan hansı riyazi 

dəqiqliyin yoxlanması deyildir  

A) Qısamüddətli kreditor borclarının ödənməsi əmsalının hesablanması  

B) Jurnal və registrlərin yekunlarının hesablanması  

C) Jurnal və registrlər üzrə məbləğlərin üzləşdirilməsi  

D) Məhsul satışı üzrə hesab- fakturaların toplanması 

E) Uzunmüddətli kreditor borclarının ödənməsi əmsalının hesablanması  
 

63. Anbardan istehsalata satınalma dəyəri ilə 3000 manat məbləğində yanacaq 

buraxılmışdır. Düzgün yazılışı göstərin 

A) Debet 202 kredit 201-3000 manat           B) Debet 202 kredit 201 -3000 manat 

C) Debet 202 kredit 431-3000 manat           D) Debet 721 kredit 221-3000 manat 

E) Variantların hamısı doğrudur  

 



64 .Göndərilməyən malların dəyərinin ödənilməsi haqqında iddia neçə ay ərzində 

təqdim edilir. 

A) 1 ay ərzində        B) 6 ay ərzində              C) 3 ay ərzində           D) 15 gün ərzində 

E) 2 ay ərzində  
 

65. Maddi ziyanın ödənilməsi üzrə hesablaşmalari yoxlayarkən hansı məlumatlardan 

istifadə edilir. 

A) 193              B) 213           C) 545-2            D)454-3           E)101-1 
 

66. Kassa və kassa əməliyyatlarıının auditinin əsas mənbələrinin göstərin:  

1) kassa kitabı  

2) kassa mədaxiL orderləri 

3) müəssisənin hesablarından bank çıxarışları  

4) kassa məxaric orderləri 

5) baş kitab  

6) çek kötükləri 

A)1,2,3,4,5,6         B)1,3          C)1,2,3             D) 4,5                 E) 1,5,6 
 

67. Akkreditivlər üzrə əməliyyatları yoxlayarkən nə etməli? 

A) Akkreditivlər üzrə əməliyyatları yoxlayarkən bank çıxarışları üzrə qalıq məbləğləri və 

dövriyyələrini mühasibat uçotu registrlərindəki yazılışlarla üzləşdirmək lazımdır  

B) Xüsusi hesablarda pul vəsaitlərinin mövcudluğu və hərəkətini yoxlamaq lazımdır 

C) Hesabların müxabirləşməsinin düzgünlüyü yoxlanılmalıdır  

D) Valyuta gəlirlərinin müəssisənin tranzit hesabına köçürülməsinin tamlığı yoxlanılmalıdır 

E) Auditor hesablaşma hesabına bütün daxil olmaları və onların əsaslı olmasını yoxlamalıdır 
 

68. Nizamnamə kapitalının formalaşma prosesini ətraflı yoxlamaq üçün auditor nəyi 

bilməlidir?  

A) təsisçilərin nizamnamə kapitalı və nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə həqiqi borcu 

ayrıca uçota alınmalı  

B) mühasibat uçotu işlərini yerinə yetirən işçilərin say tərkibini  

C) auditor təşkilatının rekvizitlərini           D) kapitalın hərəkətinin yoxlamasını  

E) lisenziyaların qüvvədə olub-olmamasını 
 

69. Əsas vəsaitlərin auditi qarşısında hansı vəzifələr qoyulmuşdur?  

A) Dividendlərin ödənilməsi       B) Kapital qoyuluşları üzrə təsisçilərlə hesablaşmaları  

C) Əvəzsiz olaraq verilməsi üzrə əməliyyatları araşdırılmalıdır 

D) Avadanlıqların və jihazların əldə olunmasına, elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına  

E) Saxlanılma vəziyyətinə, təsərrüfatdan çıxması üzrə əməliyyatların qanunauyğunluğu 



70. Nizamnamə kapitalının, əlavə kapitalın, ehtiyatların düzgün əks etdirilməsində 

auditor proseduraları hansılardır?  

A) nizamnamə kapitalının uçotunun təşkilinin qüvvədə olan normativ aktların tələblərinə 

uyğunluğunu yoxlamaq, təsisedici sənədlərlə tanış olmaq  

B) ehtiyat fondlarının və digər fondların yaradılması haqqında qüvədə olan qaydaya əməl 

olunmasını yoxlamaq 

C) hesabat formalarının qarşılıqlı əlaqəsinin təhlili  

D) mühasibat uçotunun vəziyyətinin müəssisədə qəbul olunmuş uçot siyasətinə uyğunluğunu 

yoxlamaq 

E) xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq haqqında icazənin mövcudluğunu yoxlamaq  
 

71. Kassa əməliyyatlarının yoxlanılmasını auditor əsas etibarı ilə hansı istiqamətdə 

aparmalıdır?  

A) pul vəsaiti, qiymətil kağızlar və ciddi hesabat blankının qalığının inventarlaşdırılması  

B) hər bir pul sənədində pulun qəbuluna dair pulu alanın imzasının olmasını 

C) pul sənədlərində düzəlişlərin edilib-edilməməsini  

D) kassa mədaxil sənədlərinin üzərində tarixin göstərilib-göstərilməməsini 

E) kassa məxarij sənədlərinin üzərində tarixin göstərilib-göstərilməməsini  

 

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

A) pul vəsaitlərinin birbaşa oğurlanması, daxil olan pulun mədaxil edilməyərək 

mənimsənilməsi, kassa üzrə pulun artıq silinməsi 

B) hesabatı qəbul etdikdən sonra kassirdən kassaya dair bütün mədaxil sənədlərinin hesabata 

daxil edilməsi  

C) bankdan alınan pulların nağd pulun hamısı mədaxil orderi ilə mədaxil edilməsi 

banklardan alınan nağd pulların hamısı mədaxil orderi ilə mədaxil edilib məxarijə  

D) sənədsiz pul silinməsi halları olmamışdır 

E) kassirin işçi heyətinə əmək haqqı ödəndikdə  
 

73. Valyuta əməliyyatlarının auditi zamanı auditor nəyi müəyyən etməlidir?  

A) avansın düzgün köçürülməsini  

B) pulun nağd kassaya köçürülməsini 

C) kassayadaxilolanpulunvaxtındamədaxiledilməsi  

D) 2 saylı jurnal-order formasının məlumatları ilə baş kitabın göstəricilərinin 

üzləşdirilməsinə 

E) valyuta hesabının açılmasının və satın alınan valyuta məbləğinin uçotda əks etdirilməsinin 

düzgünlüyünü  

 

 



74. Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar»ın yoxlanılmasınəyə əsasən həyata 

keçirilməlidir?  

A) qəbul olunmuş və ya yüklənmiş maddi qiymətlilərə görə alınan məbləğlərin düzgünlüyü 

təhlil olunmalıdır,  

B) valyuta hesabının açılmasının düzgünyülünü yoxlamaq  

C) akkreditivin vaxtında bağlanmasını və onun düzgünlüyünü yoxlamaq 

D) banklarda açılan hesabat formalarını yoxlamaq  

E) vergiyə cəlb olunmadan sonra mənfəətin blüşdürülməsi qaydasında əməl olunma 

vəziyyətini yoxlamaq 

 

75. Alınmış avanslar üzrə hesablaşmaların auditində nəyə xüsusi diqqət yetirmək tələb 

olunur?  

A) ƏDV-nin hesablanmasının və gələjəkdə əldə olunacaq məbləğdən verginin düzgün 

müəyyən olunma vəziyyətinə  

B) qarşı tərəfdən jərimə, peniya məbləğlərinə sanksiya üzrə iddialar 

C) kassirlə tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilənin olmaması  

D) pul vəsaitinin əsassız olaraq və ya saxta sənədlərə əsasən silinməsi 

E) uçotda əməliyyatların düzgün əks etdirilib-etdirilməməsini  

 

76. Verilmiş avansların auditində auditor nələri nəzərdən keçirməlidir?  

A) verilmiş avanslara mühasibat yazılışları tərtib olunmasına və bu yazılışların mühasibat 

uçotunda düzgün əks etdirilməsini  

B) akkreditiv üzrə vəsaitin alınması üçün malsatanın təqdim etdiyi sənədlərin tam siyahısı və 

dəqiq xarakteristikası 

C) alınmış avansların vajibliyinə və onun əsaslandırılmış olmasına  

D) akkreditivinnövüvəonunyerinəyetirilməüsulu 

 

77. Büdcə ilə hesablaşmların auditində auditor üçün informasiya bazası nə ola bilər?  

A) iqtisadi subyektin balansı, maliyyə nəticəsi haqqında hesabat, 

B) reklama görə vergilər üzrə hesablaşmalar 

C) analitik uçot məlumatlarının baş kitabın və balans məlumatlarına uyğunluğunu  

D) verilmiş avans məbləğinin əsaslandırılmış və əlverişli olmasını 

E) digər müvafiq normativ sənədlər  
 

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

A) Bunların səbəbini araşdırmalı, borcun ödənilməsi haqda qarşı tərəfə rəsmi qaydada 

müraciət edilməyini öyrənilməli və araşdırılmalıdır 

B) inventarlaşmanın düzgün aparılmasını və onun nəticəsinin düzgün rəsmiyyətə salınma 

vəziyyətini  

C) təqsirkar şəxslərdən müəssisəyə dəyən zərərin necə ödətdirilməsini 



D) maddi zərərin təqsirkar şəxsin hesabına yarılmasını, onun tam əks etdirilməsini  

E) icra vərəqinə əsasən tutulmaların düzgün və əsaslandırılmış olmasını 

 

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

A) istehsal ehtiyatlarının uçotunun aparılmasının qəbul olunmuş uçot siyasətinə uyğun 

olması,  

B) mühasibat uçotunda ayrıja balansın olmaması  

C) analtik uçot məlumatlarının Baş kitabın və balans məlumatlarına uyğunluğu 

D) ƏDV üzrə hesablaşmalar     E) mənfəət vergisi üzrə hesablaşmalar 
 

80. Məsrəflərin və məhsulun maya dəyərinin yoxlanılmasının predmeti aşağıdakılardır:  

A) məsrəflərin sərf edilməsinin və onların uçot siyasətinə uyğun olaraq tam həjmdə əks 

etdirilməsi, maya dəyərinin düzgün müəyyən edilməsi 

B) müəssisədə ijarəyə götürülmüş əsas fondların müəyyən edilməsi  

C) hesab-fakturada, ödəniş tapşırığında və s. göstərilən məbləğləri, ödəniş sənədlərində 

göstərilən məbləğlərlə müqayisə etmək 

D) manatla və valyuta ilə ifadə olunan iri məsrəf məbləğlərinin seçilməsi  

E) uçot registrlərində göstərilən məbləğləri və ayları müqayisə etmək, sənədlərdə bütün 

lazımi rekvizitlərin olmasının müəyyən edilməsi 

 

81. Hazır məhsul üzrə əməliyyatların auditinə nə daxildir?  

A) İlin sonuna hazır məhsulun faktiki qalığının, onun məbləğinin balansda göstərilən 

məbləğlə uyğunluğunun yoxlanılması 

B) Uçot siyasətinə uyğun olması, tam həjmdə hazır məhsulun mövjudluğunun uçotunun 

düzgün qiymətləndirilməsi və əks etdirilməsi  

C) Ümumi təsərrüfat xərclərinin məhsulun maya dəyərinə silinməsi qaydasının yoxlanılması 

D)Məsrəflərin hazır məhsul və bitməmiş istehsal arasında bölüşdürülməsi qaydasının 

yoxlanılması  

E) Başa çatmamış istehsalın faktiki qalağının, balansda göstərilən qalıq məbləğinə 

uyğunluğunun yoxlanılması 

 

82. Maliyyə nəticəsinin auditinin müəssisədə hansı yollarla aparılır?  

A) Uçot siyasətində məhsul satışından olan maliyyə nəticələrinin təqdim olunmuş 

hesablaşma sənədləri və ya ödəniş sənədləri üzrə necə əks etdirildiyini aydınlaşdırmalı 

B) Müxtəlif fəaliyyət növü tətbiq edilməklə alınan məbləğlərin ayrı-ayrılıqd auçotunun 

mövudluğunu yoxlamaq  

C) Mallar üzrə ƏDV-nin uçotunun düzgünlüyünü yoxlamaq 

D) İlkin mühasibat sənədlərindəki məlumatları, mühasibat yazılışları ilə müqayisə etmək 

yolu ilə yoxlamaq  



E) Hazır məhsulun uçotu üzrə mühasibat yazılışlarının verilməsinin düzgünülyünün 

yoxlanılması 

 

83. Mənfəətin bölüşdürülməsi üzrə əməliyyatların uçotunun auditi necə aparılır?  

A) Büdcəyə mənfəətdən vergilərin hesablanması və ödənilməsi, uçotda əks etdirilməsi 

B) Cari ildə aşkar olunmuş keçən illərin əməliyyatlarından zərər məbləği yoxlamaq 

C) 80 saylı sintetik uçotun 3 saylı sub hesabın yoxlanması 

D) Valyuta hesabı üzrə mənfi məzənnə fərqin müəyyən edilməsi  

E) Tara əməliyyatları ilə əlaqədar olan itkilərin müəyyən edilməsi 
 

84. Əsas vəsaitlərin saxlanmasının auditinin əsas vəzifələri hansılardır?  

A) Qiymətləndirilməsi, mövcudluğu, təsnifatı, texniki vəziyyətinə nəzarət 

B) Düzgün və səmərəli istifadə edilməsi, qiymətləndirilməsi və vaxtında təmiri  

C) Texniki vəziyyətinə nəzarət, düzgün istifadə edilməsi, mövcudluğu, hərəkəti 

D) Səmərəli istifadə edilməsi, təsnifatı, qiymətləndirilməsi, vaxtında təmiri  

E) Vaxtında təmiri, mövcudluğu, hərəkəti, təsnifatı, qiymətləndirilməsi 
 

85. Əsas vəsaitlərin istifadəsinin auditinin vəzifələri hansılardır?  

A) Əsas vəsaitlərin düzgün və səmərəli istifadə edilməsi 

B) Köhnəlməsinin hesablanması və uçotda düzgün əks etdirilməsi,  

C) Səmərəli və düzgün istifadə edilməsi, təmir planının yerinə yetirilməsi, təsnifatı 

D) Əsas vəsaitlərin təmir planının yerinə yetirilməsi, onların vaxtında və keyfiyyətlə 

aparılmasına nəzarət  

E) Heç biri daxil deyil 
 

86. Kassada olan pul vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadə olunmasını yoxladıqda hansı 

metoddan istifadə edirlər?  

A) Balans metodu          B) Müşahidə metodu          C) Sorğu metodu         

D) Birləşmə metodu       E) Hesablama metodu 
 

87 .Bank əməliyyatlarını yoxlayarkən hansı sənədin tamlığı və dürüstlüyü müəyyən 

edilməlidir?  

A) Bank çıxarışları                B) Bank arayışları  

C) Bank sorğuları                  D) Mədaxil sənədləri            E) Məxaric sənədləri 
 

88. Auditor təsisçilərlə və səhmdarlarla hesablaşmaları yoxlayarkən hansı sənədlərin 

mövjudluğuna nəzarət etməlidir?  

A) Təsis sənədlərinəvə nizamnamə kapitalına          B) Təsis sənədlərinəvə ehtiyat kapitalına  

C) Təsis sənədlərinəvə əlavə kapitala                   D) Nizamnamə kapitalına və mənfəətə  



E) Ehtiyat kapitalına və əlavə kapitala 
 

89. Auditor bitməmiş istehsalatın tərkibi və qiymətləndirilməsini yoxlamaq üçün 

məhsulun maya dəyərinin hansı hesablama göstəricilərindən istifadə edir?  

A) İmal         B) Yekun           C) Cari          D) Qalıq            E)Yığım  
 

90. Məktub – öhdəlik nə üçündür?  

A) Məktub öhdəlik auditorun işi qəbul etməsini auditin məqsəd və əhatə dairəsini , müştəri 

qarşısında auditorun cavabdehliyinin hesabatlarıdır 

B) Məktub öhdəlik auditorun yekun sənədidir  

C) Məktub öhdəlik auditorun aparılması üçün tərəflərin məsuliyyətini müəyyən edir və 

gələcəkdə qarşıya çıxacaq problemlərinin həlli üçündür 

D) Məktub öhdəlikvasitəsilə təsərrüfat subyektinin bölmələrində uçot hesabat bölməsinə  

E) Məktub -öhdəlik tərtib edilmir 
 

91. Audit nədir?  

A) Müstəqil maliyyə nəzarətidir         B) Dövlət maliyyə nəzarətidir 

C) İctimai maliyyə nəzarətidir          D)Təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılmasıdır 

E) Qeyri - hökumət təşkilatlarının yoxlanılmasıdır  

 

92. Azərbaycan Respublikasının “Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamə nə vaxt 

qəbul edilmişdir və neçə bölmədən ibarətdir?  

A) 19 sentyabr 1995-ci ildə, 8 bölmə           B) 29 iyun 2004-cü ildə, 6 bölmə 

C) 16 sentyabr 1998-ci ildə, 9 bölmə           D) 11 aprel 1996-cı ildə, 7 bölmə 

E)11 sentyabr 2000-ci ildə, 10 bölmə  
 

93. Azərbaycanda hansı təşkilat auditor xidməti işlərini təşkil edir və tənzimləyir?  

A) AR Auditorlar Palatası              B) AR Maliyyə Nazirliyi 

C) AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi      D) AR Vergilər Nazirliyi 

E) AR Dövlət Statistika komitəsi  
 

94. Auditor təşkilatın təsis etmək üçün ən azı neçə sərbəst auditorun olması tələb 

olunur?  

A) Ən azı 3 nəfər           B) Ən azı 7 nəfər          C) Ən azı 4 nəfər                     

D) Ən azı 5 nəfər           E) Ən azı 1 nəfər  
 

 

 



95. Auditin vəzifələrini əks etdirən düzgün cavabı seçin.  

A) Müəssisədə mühasibat uçotunun təşkilində, bərpasında, mühasibat hesabatının tərtibində, 

mühasibat əməliyyatlarının düzgünlüyünə, gəlirlərin və vergilərin düzgün planlaşdırılmasına, 

təsis sənədlərinin tərtibində, uçot siyasətinin hazırlanmasında kömək etməkdir  

B) Aktivlərin, öhdəliklərin və xüsusi kapitalın qiymətləndirilməsi haqqında qüvvədə olan 

qaydaya əməl olunma vəziyyətinə nəzarəti həyata keçirməkdir 

C) Sintetik və analitik uçotda əks etdirilən məlumatların düzgün qruplaşdırılmasına, dəqiq 

yekunlaşdırılmasına və bu məlumatların baş kitabın məlumatlarına uyğun nəzarəti həyata 

keçirməkdir  

D) Auditi planlaşdırmaq, auditor sübutları toplamaq, auditi sənədləşdirmək, başqa şəxslərin 

işlərindən istifadə etmək, rəy vermək üçün müəyyən nəticə çıxarmaq, hesabatın doğruluq 

səviyyəsini yüksəltməkdir 

E) Qəbul edilmiş uçot siyasətinin həyata keçirilməsinə nəzarət etmək, təftiş və nəzarət 

işlərini yerinə yetirməkdir  
 

96. Auditin yaranmasının əsas səbəbləri hansılardır?  

A) Müəssisəni idarə edənlərlə, yəni müəssisə rəhbərləri, menecerlərlə həmin müəssisəyə 

sərmayə qoyan səhmdarların , kreditorların maraqlarının tənzimlənməsi  

B) Müəssisələrin tez-tez müflisləşməsi halları 

C) Vergilərin düzgün hesablanmaması və vergi bəyannamələrinin düzgün tərtib edilməsi  

D)Müəssisə rəhbərliyinin təqdim etdiyi hesabatın düzgün tərtib edildiyinin səhmdarlar 

tərəfindən yoxlanılmasının çətinliyi 

E) Müəssisədə maliyyə ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə etmək imkanlarının müəyyən 

olunması, vergilərin düzgün hesablanması və maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq 

tədbirlərinin çətinliyi  

 

97. Auditor kimdir?  

A) Audit yoxlamasını aparan səlahiyyətli şəxsdir  

B) Hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyətli şəxsidir  

C) Aiditor təşkilatın təsisçidir            D) Auditi aparmaq üçün cəlb edilmiş mütəxəssisdir 

E) Məhkəmə mühasibat ekspertidir  
 

98. İnformasiyaların istifadəçilərinə görə audit bölünür:  

A) Xarici audit və daxili audit           B) Vergi auditi və Dövlət auditi 

C) Maliyyə auditi və qiymət auditi    D) İlkin audit və operativ audit 

E) Sistemli audit və təsdiqedici audit  
 

99 . “Auditor xidməti haqqında” AR Qanunu nə vaxt qəbul edilib, neçə fəsildən və neçə 

maddədən ibarətdir? 

A) 16 sentyabr 1994-cu ildə, V fəsil, 20 maddə  



B) 20 iyun 1995-ci ildə, IV fəsil, 22 maddə 

C) 12 mart 1996-cı ildə, VI fəsil, 25 maddə  

D) 20 oktyabr 1995-ci ildə, III fəsil, 18 maddə. 

E) 20 mart 2007-ci ildə , VII fəsil, 34 maddə.  
 

100. Auditin keyfiyyətinə kənar nəzarət nəyin əsasında həyata keçirilir?  

A) Auditorun mövcud iş və yekun sənədlərinə əsasən həyata keçirilir  

B) Mühasibat uçotu sənədlərinə əsasən həyata keçirilir 

C) Azərbaycan Respublikası Qanunlarına əsasən həyata keçirilir  

D) Beynəlxalq Audit Standartlarına əsasən həyata keçirilir 

E) Azərbaycan Respublikasının Audit xidməti haqqında Qanununa əsasən həyata keçirilir  
 

101. Maliyyə hesabatlarının auditində auditorun tərtib etdiyi rəydə qeyd olunmur  

A) Auditor tərəfindən rəhbərliyin qəbul etdiyi maliyyə hesabatları çərçivəsinin tətbiqinin 

mümkünsüzlüyü haqqında  qərar qəbul edilməsi 

B) Vahid maliyyə hesabatı, təyinatlı hesabatlar elementləri və ya maliyyə hesabatında bir 

hissə, ümumi və ya xüsusi məqsədli maliyyə hesabatı toplusunun tərkib hissəsi  

C) Müqavilə şərtlərinə əməl etmək          D) Yekun maliyyə hesabatları  

E) Mühasibat uçotunun digər əsaslarına müvafiq hazırlanmış maliyyə hesabatları toplusu  

 

102. Qısamüddətli investisya qoyuluşlarının auditində hansı sənədlərdən istifadə edilir? 

A) Balans, müvafiq balans hesablarından çıxarışlar, müqavilələr, ilkin sənədlər  

B) Balans, müqavılələr, ilkin sənədlər         C) Balans, ilkin sənədlər  

D) Müvafiq balans hesablarından               E) Müqavilələrdən 
 

103. Akkreditivlər üzrə əməliyyatları yoxlayarkən auditor  nə etməlidir? 

A) Akkreditivlər üzrə əməliyyatları yoxlayarkən bank çıxarışları üzrə qalıq məbləğləri və 

dövriyyələrini mühasibat uçotu registrlərindəki yazılışlarla üzləşdirmək lazımdır  

B) Xüsusi hesablarda pul vəsaitlərinin mövcudluğu və hərəkətini yoxlamaq lazımdır 

C) Hesabların müxabirləşməsinin düzgünlüyü yoxlanılmalıdır  

D) Valyuta gəlirlərinin müəssisənin tranzit hesabına köçürülməsinin tamlığı yoxlanılmalıdır 

E) Auditor hesablaşma hesabına bütün daxil olmaları və onların əsaslı olmasını yoxlamalıdır 
 

104. Nizamnamə kapitalının formalaşma prosesini ətraflı yoxlamaq üçün auditor nəyi 

bilməlidir?  

A) təsisçilərin nizamnamə kapitalı və nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə həqiqi borcu 

ayrıca uçota alınmalı  

B) mühasibat uçotu işlərini yerinə yetirən işçilərin say tərkibini  

C) auditor təşkilatının rekvizitlərini          D) kapitalın hərəkətinin yoxlamasını  



E) lisenziyaların qüvvədə olub-olmamasını 
 

105. Kassa əməliyyatlarının auditi  zamanı olaraq hansı qanun pozuntuları aşkarlana 

bilər?  

A) pul vəsaitlərinin birbaşa oğurlanması, daxil olan pulun mədaxil edilməyərək 

mənimsənilməsi, kassa üzrə pulun artıq silinməsi  

B) hesabatı qəbul etdikdən sonra kassirdən kassaya dair bütün mədaxil sənədlərinin hesabata 

daxil edilməsi  

C) bankdan alınan pulların nağd pulun hamısı mədaxil orderi ilə mədaxil edilməsi 

banklardan alınan nağd pulların hamısı mədaxil orderi ilə mədaxil edilib məxarijə  

D) sənədsiz pul silinməsi halları olmamışdır 

E) kassirin işçi heyətinə əmək haqqı ödəndikdə  
 

106. Dövlət büdcəsi ilə hesablaşmların auditində auditor üçün informasiya bazası nə ola 

bilər?  

A) iqtisadi subyektin balansı, maliyyə nəticəsi haqqında hesabat, 

B) reklama görə vergilər üzrə hesablaşmalar 

C) analitik uçot məlumatlarının baş kitabın və balans məlumatlarına uyğunluğunu  

D) verilmiş avans məbləğinin əsaslandırılmış və əlverişli olmasını 

E) digər müvafiq normativ sənədlər  
 

107. Debitor və kreditorlarla hesablaşmaların auditi necə həyata keçirilir?  

A) Bunların səbəbini araşdırmalı, borcun ödənilməsi haqda qarşı tərəfə rəsmi qaydada 

müraciət edilməyini öyrənilməli və araşdırılmalıdır 

B) inventarlaşmanın düzgün aparılmasını və onun nəticəsinin düzgün rəsmiyyətə salınma 

vəziyyətini  

C) təqsirkar şəxslərdən müəssisəyə dəyən zərərin necə ödətdirilməsini 

D) maddi zərərin təqsirkar şəxsin hesabına yarılmasını, onun tam əks etdirilməsini  

E) icra vərəqinə əsasən tutulmaların düzgün və əsaslandırılmış olmasını 
 

108. Mənfəətin bölüşdürülməsi üzrə əməliyyatların uçotunun auditi necə aparılır?  

A) Büdcəyə mənfəətdən vergilərin hesablanması və ödənilməsi, uçotda əks etdirilməsi 

B) Cari ildə aşkar olunmuş keçən illərin əməliyyatlarından zərər məbləği yoxlamaq  

C) 344 saylı sintetik hesabın  3 saylı sub hesabın yoxlanması 

D) Valyuta hesabı üzrə mənfi məzənnə fərqin müəyyən edilməsi  

E) Tara əməliyyatları ilə əlaqədar olan itkilərin müəyyən edilməsi 
 

 



109.Bank əməliyyatlarını yoxlayarkən hansı sənədin tamlığı və dürüstlüyü müəyyən 

edilməlidir?  

A) Bank çıxarışları            B) Bank arayışları            C) Bank sorğuları               

D) Mədaxil sənədləri          E) Məxaric sənədləri 
 

110. Auditor təsisçilərlə və səhmdarlarla hesablaşmaları yoxlayarkən hansı sənədlərin 

mövcudluğuna nəzarət etməlidir?  

A) Təsis sənədlərinəvə nizamnamə kapitalına      B) Təsis sənədlərinəvə ehtiyat kapitalına  

C) Təsis sənədlərinəvə əlavə kapitala                  D) Nizamnamə kapitalına və mənfəətə  

E) Ehtiyat kapitalına və əlavə kapitala 

 

111. Əmək və əmək haqqının ödənilməsinə dair əməliyyatların auditində hansı 

üsullardan istifadə edilir? 

A) Seçmə və başdan başa tematik              B) Tematik və seçmə qəflətən planlı 

C) Başdan-başa tematik qəflətən                D) Qəflətən, planlı, seçmə 

E) Plansız seçmə, planlı, başdan-başa 
 

112. Əmək münasibətlərinə dair ilkin sənədlərin auditi və qiymətləndirilməsi dedikdə 

nə başa düşürsünüz? 

A) İşçilər işə qəbul olunarkən standart formaların tətbiqinə əməl edilməsi başa düşülür 

B) Əmək haqqının ödənilməsində yerinə yetirilən işin xidmətlərinin həcminin ölçülməsi başa 

düşülür 

C) Müəssisənin spesifik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi başa düşülür 

D) Sənəd dövriyyəsi qrafikinə əməl edilməsi başa düşülür 

E) Mühasiblikdə əmək haqqı üzrə sintetik və analitik uçotun aparılması başa düşülür 
 

113.Təsisedici sənədlərin auditi üçün hansı informasiya mənbələrindən istifadə etmək 

olar? 

A) təsərrüfat subyektinin nizamnaməsindən             B) daxili auditin informasiyasından 

C) Vergi Məcəlləsi ilə əlaqədar, vergi orqanlarının informasiyasından 

D) kapitalın hərəkətinin informasiyasından                 E) ekspert rəyinin informasiyasından 

 

114. Auditor maliyyə hesabatlarının hansı maddələrini qiymətləndirməlidir? 

A) kapital və maliyyə vəziyyəti, əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər, xammal, material, 

hazır məhsul və mallar 

B) mühasibat uçotunda jari ilə, eləjə də keçən ilə aid dəyişikliklər baş verdikdə, o zaman 

səhvlər aşkar edilən dövrün hesabatında büna düzəlişlər verilməlidir 

C) sintetik və analitik uçot məlumatları            D) başlanğıj balansın məlumatları 

E) illik hesabatların, rüblük hesabatların məlumatları 



115. Təsisçilərlə hesablaşmalar üzrə əməliyyatların audit yoxlamasında əsasən nə 

yoxlanılmalıdır? 

A) 344«Elan edilmiş dividendlər » hesabının əməliyyatlarının düzgünlüyü 

B) 301 «Nominal(nizamnamə) capital » hesabının qalığı 

C) 303 «Nizamnamə kapitalı» ödənilməmiş hissəsi hesabının qalığı 

D) 101 «Qeyri-maddiaktivlər»in ilk qalığı                 E) 311 «Emissiya gəlir»in ilk qalığı 

 

116. Xüsusi təyinatlı fondlarının  tərkibində nələr daxildir? 

A) yığımfondu, sosialsferalarfondu, istehlakfondu 

B) mənfəətin istifadəsi , bölüşdürülməmiş mənfəət 

C) əsas vəsaitlər, sosial sferalar fondu            D) qeyri-maddi aktivlər, materiallar 

E) istehlak fondu, əsas vəsaitlər 
 

117.  Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası  üzrə əməliyyatların auditi aparıldıqda 

hansı mühasibat yazılışının düzgündür? 

A) Dt 102 Kt 101           B) Dt 105 Kt 201                 C) Dt 104 Kt 181                                  

D) Dt 104 Kt 108           E) Dt 108 Kt 105 
 

118. Təsis sənədlərinin auditi zamanı nə öyrənilir? 

A) Təsisçilərin tərkibi və onların nizamnamə kapitalına qoyduqları üzvlük haqlarının 

mənbəyi öyrənilir 

B) Törəmə müəsisələrlə hesablanmalar         C) Asılı müəssisələrlə hesablaşmalar öyrənilir 

D) Birgə fəaliyyət üzrə hesablaşmalar öyrənilir 

E) Nizamnamə və təsis müqavilələrinin mövcudluğu öyrənilir 
 

119. Qiymətli kağızlar ilə  bağlı əməliyyatların auditinə aid deyil 

A) Maliyyə nəticələrinə təsir göstərən sair satış əməliyyatları və satışdankənar əməliyyatlar 

üzrə gəlirləri aşdırmaq 

B) Səhmlərin reyesrində edilən dəyişikliklərin mühasibat uçotunda vaxtında və düzgün əks 

etdirildiyini yoxlamaqı 

C) Səhmlər geri alınarkən onların bazar məzənnəsinə uyğun olaraq alındığını və bu 

əməliyyatların mühasibat uçotunda düzgün əks etdirildiyini yoxlamaq 

D) 1 il ərzində satılmayan səhmlərin ləğv edilməsi barədə səhmdarların ümumi yığıncağının 

qərarını tələb etmək və nizamnamə fondunun bu səhmlərin nominal dəyəri məbləğində 

həqiqətən azaldığına əmin olmaq 

E) Səhmlərin etibarsız sayılması halları olmuşdursa, bu əməliyyatların qanunvericiliyə 

uyğunluğunu yoxlamaq 
 



120. Azqiymətli - tezköhnələn əşyaların hesabat dövrünün sonuna 

qiymətləndirilməsinin hesabi yoxlanması metodu sayılır : 

A) Mövcudluq       B) Dəyər           C) Dolğunluq          D) Mötəbərlilik 

E) Köhnəlmə 
 

121. Uçot qiyməti ilə mədaxil olunmuş hazır məhsul üzrə hansı mühasibat yazılışı 

auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?  

A)D-t 204 K-t 202;          B)D-t 221 K-t 223;         C) D-t 205 K-t 221;                              

D) D-t 223 K-t 205;         E) D-t 223 K-t 221; 
 

122.Auditor müəssisədə aşağıdakı məbləğin qeyri satışdan gəlirlərə daxil edilməsini 

yoxlamalıdır 

A) digər təşkilatın fəaliyyətində iştirakdan pay 

B) əvəzsçiz alınmış aktivlərin dəyəri          C) tələb olunma vaxtı keçmiş kreditor borcları 

D) kurs fərqləri            E) hesabat ilində aşkar olunmuş ötən illərin mənfəəti 

 

123. Əsas vəsaitlərin cari təmirini aparan ixtisaslaşmış təşkilatın hesabının aksept 

edilməsi üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur? 

A) D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» K-t « Bank hesablaşma hesabları »; 

B) D-t «Inzibati xərclər» K-t Malsatan və podratçılara kreditor borcları; 

C) D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t « Bank hesablaşma hesabları »; 

D) D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması» K-t «Inzibati 

xərclər» 

E) D-t «İnzibati xərclər» K-t "Ümumi mənfəət (zərər)" 
 

124. Kassa əməliyyatlarının auditi zamanı aşağıdakıların düzgünlüyü yoxlanılmalıdır: 

A) kassa hesabatlarında mədaxil və məxaric üzrə dövriyyələrin əks еtdirilməsi 

B) kassa mədaxil orderi                     C) hesab üzrə qalıqlar 

D) nağd pul vəsaiti daxil olmaları      E) kassa məxaric orderi 
 

125. Kassa hesabatının yoxlanılması zamanı auditor müqayisə etməlidir: 

A) sonuncu kassa mədaxil və məxaric orderlərinin nömrələri ilə qeydiyyat jurnallarında olan 

qeydləri 

B) Mühasibin təqdim еtdiyi hеsabat ilə kassa kitabını 

C) Maliyyə şöbəsinin və хəzinədarın təqdim еtdiyi hеsabatlar 

D) Mühasibin və хəzinədarın təqdim еtdiyi hеsabatları 

E)  Mühasibin və və maliyyə şöbəsinin təqdim еtdiyi hеsabatları 
 

 



126. Auditin planlaşdırılmasının xüsusi prinsipləri hansı variantda göstərilmişdir?  

A) Planlaşdırmanın kompleksliyi, optimallığı, fasiləsizliyi  

B) Planlaşdırmanın reallığı, optimallığı, məxfiliyi 

C) Planlaşdırmanın reallığı, optimallığı, fasiləsizliyi  

D) Planlaşdırmanın fasiləsizliyi, reallığı, kompleksliyi 

E) Planlaşdırmanın optimallığı, fasiləsizliyi, məxfiliyi  

 

127. Təsərrüfat subyektlərinin auditi zamanı auditoru necə seçirlər?  

A) İqtisadi subyektlər auditor seçməkdə sərbəstdirlər 

B) İqtisadi subyektləri auditorun rəhbəri ilə seçirlər        C) Auditor mərkəzinin razılığı ilə 

D) Baş mühasibin razılığı ilə                                            E) Auditor müqaviləsilə 
 

128. Məktub-öhdəlik iqtisadi subyektə nə vaxt göndərilir?  

A) Müqavilə bağlananadək göndərilir    B) Göndərilmir  

C) Audit qurtaranadək göndərilir              D) Auditor rəyi tərtib edildikdən sonra göndərilir  

E) Məktub-öhdəlik müqavilə ilə birlikdə tərtib edilir 
 

129. Səhmdar Cəmiyyətlərin müəssisələri yoxlanılarkən auditor yoxlanmasının həcminə 

əlavə olaraq hansı məlumatlar daxil olmalıdır?  

A) Aktivlərin hərəkəti, səhmlərin sayı 

B) Uçot siyasətinin və mühasibat uçotu formalarının seçilməsi 

C) Mühasibat uçotu formalarının seçilməsi, aktivlərinin hərəkəti 

D) Səhmdar kapitalı, səhmlərin sayı  

E) Gəlirlərin və vergi ödəmələrinin planlaşdırılması, uçot siyasəti 
 

130. Bank  hesabından alınan nağd pulun auditi zamanı hansı sənədləri üzləşdirmək 

lazımdır?  

A) Çek kitabçalarının məlumatları ilə bank çıxarışı və kassa mədaxil orderi 

B) Bank çıxarışı ilə kassa mədaxil və məxaric orderləri və kassa kitabı  

C) Çek kitabçalarının məlumatları ilə kassa kitabı və baş kitab  

D) Bank çıxarışı ilə baş kitab və mühasibat  

E) 223 N-li “Hesablaşma hesabı” hesabının sintetik və analtik uçot məlumatları ilə bank 

çıxarışının məlumatları 
 

131. Mal-material qiymətlərinin hərəkəti uçotu anbar uçotu kartoçkalarında (anbar 

uçotu kitabında) qeyd edilməməsi nəyə səbəb ola bilər?  

A) Mal-material qiymətliləri barədə operativ məlumat çətinləşir, mühasibat uçotu 

məlumatları ilə anbar uçotu məlumatları arasında fərqlərin yaranmasına səbəbdir  

B) Mal-materialların ehtiyat normalarına nəzarəti çətinləşməsinə səbəb olur 



C) Material qiymətlilərin sintetik uçotla və analitik uçotu arasında fərqlərin yaranmasına 

səbəb olur  

D) Maddi-məsul şəxslərin məsuliyyətini aşağı salınmasına səbəb olur 

E) Mühasibliyin mal-materialların hərəkətinə nəzarət edə bilməməsinə səbəb olur  
 

132. Səhmlərin emissiya gəliri mühasibat uçotunda aşağıdakı kimi əks etdirilmişdir. 

Auditor hansı mühasibat yazılışını düzgün qəbul etməlidir?  

A) Debet 323 kredit 311         B) Debet 321 kredit 223      C) Debet 223 kredit 701                 

D) Debet 311 kredit 341              E) Debet 321 kredit 341 
 

133. Mənfəət (zərər), verilmiş dividentlər, fondlar və ehtiyatların auditi zamanı hansı 

balans hesablarını araşdırmaq vacib deyil? 

A) Hesablaşma hesabları            B) Ehtiyat kapitalı            C) Əlavə kapital  

D) Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti, ödənilməmiş zərəri 

E) Xüsusi fondlar və ehtiyatlar  

 

134. Aşağıdakılardan hansı sığorta ödənişlərinin auditini əsas məsələlərinə aid deyil? 

A) Sığorta fəaliyyəti üzrə maliyyə göstəricilərinin müəyyən edilməsi  

B) Zərərlərin uçotu jurnalının vaxtında və düzgün aparılması 

C) Sığortalı tərəfindən sığorta hadisəsi haqqında sığorta təşkilatına vaxtında xəbər verilməsi  

D) Sığorta hadisəsi haqqında daxil olmüş ərizənin zərərlərin uçotu jurnalında qeydiyyatı 

qaydasına riayət edilməsi 

E) Aparılmiş sığorta ödənişlərinin zərərlərin uçotu jurnalında qeydiyyatın düzgünlüyü  

 

135. İstehsal prosesində silinmiş mal-material qiymətlərinin auditi zamanı auditor 

hansı məsələlərə daha çox diqqət yetirməlidir?  

A)Sənədlərin tərtibinə  , normaya uyğun silinməsinə, qiymətlərin düzgün müəyyən 

edilməsinə, mühasibat uçotu hesabında düzgün əks etdirilməsinə  

B) Anbar uçotunun düzgün təşkilinə, maddi-məsul şəxslərin hesabatlarına, mühasibat 

hesablarında düzgün yazılışına və qiymətləndirilməsinə  

C) Silinən materialların keyfiyyətinə, uçotda düzgün əks etdirilməsinə və sənətləşdirilməsinə  

D) Mal-materialların silinməsinə dair aktlara və onların düzgün qiymətləndirilməsinə, 

normaya uyğun silinməsinə 

E) Mal göndərən təşkilatların verdiyi sənədlərin, onların qiymətləndirilməsinə və istehsalat 

hesabatının normaya uyğun silinməsinə  

 

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

A) bankdan alınmış və хərclənmiş pul haqqında məlumatların tutuşdurulması ilə  

B) kassa mədaхil və məxaric orderlərinin yoxlanılması ilə 



C) kassa əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsinin düzgünlüyünün yoxlanılması ilə 

D) kassa hesabatlarının yekunlarının yoxlanılması ilə 

E) müəssisədə çek kitabçalarının tam şəkildə doldurulmasının yoxlanılması ilə 
 

137. Kassa hesabatının yoxlanılması zamanı auditor müqayisə etməlidir: 

A) sonuncu kassa mədaxil və məxaric orderlərinin nömrələri ilə qeydiyyat jurnallarında olan 

qeydləri 

B) Mühasibin təqdim еtdiyi hеsabat ilə kassa kitabını 

C) Maliyyə şöbəsinin və хəzinədarın təqdim еtdiyi hеsabatları 

D) Mühasibin və хəzinədarın təqdim еtdiyi hеsabatları 

E) Mühasibin və və maliyyə şöbəsinin təqdim еtdiyi hеsabatları 
 

138. Ləğv edilmiş SC-nin səhmlərinin nominal dəyəri ilə nizamnamə kapitalının 

azalmasına silinməsi üzrə hansı yazılış auditor tərəfindən düzgün hesab olunur? 

A)D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı» K-t «Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri» 

B)D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)» 

C) D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi» 

D)D-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)» K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının 

ödənilməmiş hissəsi» 

E)D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi» K-t «Hesabat dövrünün xalis 

mənfəəti (zərəri)» 
 

139. Əsas vəsait  və sair maddi aktivlər \obyektinin istismara verilməsi üzrə hansı 

mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur? 

A)   D-t   «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» K-t «Inzibati xərclər»; 

B) D-t «Inzibati xərclər» K-t«Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin 

kapitallaşdırılması» 

C) D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» K-t «Tormaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəf 

D) D-t «Istehsalat məsrəfləri» K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»  

E) D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar » K-t «Istehsalat məsrəfləri" 

 

140 .Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünü yoxlayarkən onların 

köhnəlmə məbləğinin artımı üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün 

hesab olunur? 

A)Dt«Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat» Kt«Torpaq, tikili və avadanlıqların 

amortizasiyası » 

B) Dt«Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat» Kt« Torpaq, tikili və avadanlıqlar» 

C) Dt«Torpaq, tikili və avadanlıqlar» Kt«Qanunvericilik üzrə ehtiyat»; 

D) Dt« Torpaq, tikili və avadanlıqlar » Kt« Nizamnamə üzrə ehtiyat 

E) Dt«Torpaq, tikili və avadanlıqlar» Kt«Qanunvericilik üzrə ehtiyat»; 



141. Əsas vəsaitlərin təmirini aparan ixtisaslaşmış təşkilatın hesabının aksept edilməsi 

üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün hesab olunur? 

A) D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» K-t « Bank hesablaşma hesabları »; 

B) D-t «Inzibati xərclər» K-t Malsatan və podratçılara kreditor borcları; 

C) D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t « Bank hesablaşma hesabları »; 

D) D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması» K-t «Inzibati 

xərclər» 

E) D-t «İnzibati xərclər» K-t "Ümumi mənfəət (zərər)" 
 

142.Auditorun  müəssisədə yoxladığı  aşağıdakı məbləğlərdən hansı  qeyri satışdan 

gəlirlərə daxil edilir  

A) digər təşkilatın fəaliyyətində iştirakdan pay     B) əvəzsçiz alınmış aktivlərin dəyəri 

C) tələb olunma vaxtı keçmiş kreditor borcları       D) valyuta məzənnəsi üzrə kurs fərqləri 

E) hesabat ilində aşkar olunmuş ötən illərin mənfəəti 

 

143. Uçot qiyməti ilə mədaxil olunmuş hazır məhsul üzrə hansı mühasibat yazılışı 

auditor tərəfindən düzgün qəbul olunur?  

A) D-t 204 K-t 202;       B) D-t 221 K-t 223;       C) D-t 205 K-t 221;                      

D) D-t 223 K-t 205;       E) D-t 223 K-t 221; 

 

144. Bitməmiş istehsalatın tərkibi və qiymətləndirilməsini yoxlamaq üçün məhsulun 

maya dəyərinin hansı hesablama göstəricilərindən istifadə edir? 

A) İmal           B) Yekun           C) Cari              D) Qalıq             E) Yığım 

 

145. Əmək münasibətlərinə dair ilkin sənədlərin auditi və qiymətləndirilməsi dedikdə 

nə başa düşürsünüz? 

A) İşçilər işə qəbul olunarkən standart formaların tətbiqinə əməl edilməsi başa düşülür 

B) Əmək haqqının ödənilməsində yerinə yetirilən işin xidmətlərinin həcminin ölçülməsi başa 

düşülür 

C) Müəssisənin spesifik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi başa düşülür 

D) Sənəd dövriyyəsi qrafikinə əməl edilməsi başa düşülür 

E) Mühasiblikdə əmək haqqı üzrə sintetik və analitik uçotun aparılması başa düşülür 
 

146. Əmək və əmək haqqının ödənilməsinə dair əməliyyatların auditində hansı 

üsullardan istifadə edilir? 

A) Seçmə və başdan başa tematik         B) Tematik və seçmə qəflətən planlı 

C) Başdan-başa tematik qəflətən           D) Qəflətən, planlı, seçmə 

E) Plansız seçmə, planlı, başdan-başa 



147. Auditor təsisçilərlə və səhmdarlarla hesablaşmaları yoxlayarkən hansı sənədlərin 

mövcudluğuna nəzarət etməlidir?  

A) Təsis sənədlərinəvə nizamnamə kapitalına    B) Təsis sənədlərinəvə ehtiyat kapitalına  

C) Təsis sənədlərinəvə əlavə kapitala                 D) Nizamnamə kapitalına və mənfəətə  

E) Ehtiyat kapitalına və əlavə kapitala 
 

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

A) istehsal ehtiyatlarının uçotunun aparılmasının qəbul olunmuş uçot siyasətinə uyğun 

olması,  

B) mühasibat uçotunda ayrıja balansın olmaması  

C) analtik uçot məlumatlarının Baş kitabın və balans məlumatlarına uyğunluğu 

D) ƏDV üzrə hesablaşmalar       E) mənfəət vergisi üzrə hesablaşmalar 
 

149. Valyuta əməliyyatlarının auditi zamanı auditor nəyi müəyyən etməlidir?  

A) avansın düzgün köçürülməsini 

B) pulun nağd kassaya köçürülməsini  

C) kassayadaxilolanpulunvaxtındamədaxiledilməsi 

D) 2 saylı jurnal-order formasının məlumatları ilə baş kitabın göstəricilərinin 

üzləşdirilməsinə  

E) valyuta hesabının açılmasının və satın alınan valyuta məbləğinin uçotda əks etdirilməsinin 

düzgünlüyünü 
 

150. Bankın ehtiyat fondunun auditində hansı sənədlərdən istifadə olunur? 

A) Balans, müvafiq balans hesablarından çıxarışlar, idarə heyətinin qərarları, 

B) Balans, müvafiq balans hesablarından çıxarışlar 

C) Balans, müşavirə şurasının ehtiyat fondunun vəsaitlərdən istifadəyə razılığı  

D) Nizamnamə, ilkin sənədlər 

E) Balans, nizamnamə,  ilkin sənədlər  
 

151.Valyuta  əməliyyatlarinın auditi  üzrə  təsnifata aiddir   

A) Cari valyuta əməliyyatina və kapital hərəkətinə bağlı valyuta əməliyyatları 

B) Hazırkı valyuta əməliyyatların və qeyri rəsmi valyuta əməliyyatları  

C) Kapital hərəkəti ilə bağlı valyuta əməliyyatları istehsalla bağlı valyuta əməliyyatları 

D) Cari valyuta əməliyyatları və qeyri rəsmi valyuta əməliyyatları  

E) Qiymətli kağızlar üzrə valyuta əməliyyatları və cari valyuta əməliyyatları 

 

152. Bank sənədləri üzrə hesablaşma sənədlərinin göstəriciləri hansılardır?  
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A) Hesablaşma sənədinin adı, yazıldığı tarix, nömrəsi, ödəyicinin adı, onun bankdakı hesab 

nömrəsi, bankın adı və satıcı təşkilatın adı, VÖEN-ləri, bankdakı hesab nömrəsi, bankın adı, 

kodu, ödəmənin təyinatı, yazı ilə və rəqəmlə 

B) Hesablaşma sənədinin adı , nömrəsi, tərtib edildiyi tarix, xidmət edən bankın adı, məbləğ  

C) Sənədin adı, nömrəsi, tarixi, pul çatası təşkilatın adı, məbləğ 

D) Hesablaşma sənədinin adı, nömrəsi, ödənilən məbləğ, ödənişin təyinatı, bankın adı və 

kodu 

E) Hesablaşma sənədinin adı, tərtib edildiyi tarix və nömrəsi məbləğ, VÖEN 
 

153. Başqa müəssisələrdən qeyri-maddi aktivlər alındıqda auditor hansı mühasibat 

yazılışını düzgün qəbul etməlidir?  

A) Debet 101 kredit 531         B) Debet 101 kredit 202    C) Debet 102 kredit 101                

D) Debet 101 kredit 244                E) Debet 101 kredit 701 
 

154. Nağd pul vəsaitlərinin ekspertizasında auditor hansı üsullarda istifadə edir :  

A) Başdan – başa yoxlama, ilkin sənədlərlə üzləşdirmə  

B) Dövriyyə cədvəllərinin qalığının çıxarılmasından          C) Inventarizasiyadan  

D) Balansın təhlilindən                E) Riyazi yoxlamadan  
 

155. Müəssisə və onun əhatə edən mühitin, eləcə də daxili nəzarətinin öyrənilməsi 

məqsədilə auditor aşağıda göstərilən riskin qiymətləndirilməsi prosedurlarını həyata 

keçirməlidir. 

A) Müqavilə bağlamaq 

B) Rəhbərlik və müəssisə daxilində digər şəxslərə sorğu verilməsi 

C) Analitik prosedurlar             D) Müşahidə              E) Nəzarət 
 

156. Müəəssisənin  fəaliyyətinin dayandırılması və ləğv edilməsi ilə bağlı yerinə 

yetirilməyən normativ aktları yoxlayan zaman auditor nəyə əməl etməlidir? 

A) İqtisadi subyektə aid olan informasiyalari, normativ hüquqi bazanı öyrənməli 

B) Daxili və xarici auditin aparılmasına dair məlumatları öyrənməli 

C) Ekspertin məqsədi və ekspert işinin həcmini öyrənməli 

D) Ekspertin iqtisadi subyektlə qarşılıqlı münasibətlərinin şərhini öyrənməli  

E) Auditor təşkilatının ekspert rəyini öyrənməli 
 

157.Mühasibat hesabatının audit yoxlamasının metodoloji əsasları hansılardır? 

A) Auditor sübutlarının toplanması 

B) Audit aparmaq üçün normativ baza 

C) İqtisadi subyektin fəaliyyətinin əhəmiyyətli göstəricilərinin təhlili 

D) Yoxlama nəticəsinin qiymətləndirilməsi 



E) Daxili auditin nəticəsindən və ekspert işlərinin nəticəsindən istifadə edilməsi 
 

158.Büdcə ilə hesablaşmların auditində auditor üçün informasiya bazası nə ola bilər?  

A) iqtisadi subyektin balansı, maliyyə nəticəsi haqqında hesabat, 

B) reklama görə vergilər üzrə hesablaşmalar 

C) analitik uçot məlumatlarının baş kitabın və balans məlumatlarına uyğunluğunu  

D) verilmiş avans məbləğinin əsaslandırılmış və əlverişli olmasını 

E) digər müvafiq normativ sənədlər  
 

159. Əsas vəsaitlərin auditinin prioritet   vəzifələri hansıdır? 

A) Əsas vəsaitlərin saxlanılması və istismarı vəziyyətinin, onların təsərrüfatdan çıxarılması 

üzrə əməliyyatların qanunauayğunluğu  

B) Kapital qoyuluşları üzrə təsisçilərlə hesablaşmaların təhlili  

C)  Əsas vəsaitlərin əvəzsiz olaraq verilməsi üzrə əməliyyatların araşdırılması  

D)  Avadanlıqların və cihazların əldə olunmasına, elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına sərf 

edilmiş vəsaitlərin araşdırılması 

E)  Dividendlərin ödənilməsi 
 

160. Hazır məhsul üzrə əməliyyatların auditinə nələr  daxildir? 

A) İlin sonuna hazır məhsulun faktiki qalığının, onun məbləğinin balansda göstərilən 

məbləğlə uyğunluğunun yoxlanılması  

B) Ümumtəsərrüfat xərclərinin məhsulun maya dəyərinə silinməsi qaydasının yoxlanılması  

C) Məsrəflərin hazır məhsul və bitməmiş istehsal arasında bölüşdürülməsi qaydasının 

yoxlanılması 

D) Başa çatmamış istehsalın faktiki qalağının, balansda göstərilən qalıq məbləğinə 

uyğunluğunun yoxlanılması 

 E) Uçot siyasətinə uyğun olması, tam həcmdə hazır məhsulun mövcudluğunun uçotunun 

düzgün qiymətləndirilməsi və əks etdirilməsi 
 

161. Valyuta əməliyyatlarının auditi zamanı auditor nələrə diqqət  etməlidir? 

A)valyuta hesabının açılmasını və  valyutanın alqı-satqısı üzrə əməliyyatların uçotda düzgün 

əks etdirilib-etdirilməməsini  

B)nağd pulun kassaya düzgün köçürülməsini  

C)kassaya daxil olan pulun vaxtında mədaxil edilməsini 

D)Baş kitab, jurnal-order №1-in düzgün tərtib edilib-edilməməsinə  

E) avansın düzgün köçürülməsini 
 

162. Pul vəsaitlərinin  auditi zamanı hansı sənədləri üzləşdirmək lazımdır?  

A) Çek kitabçalarının məlumatları ilə bank çıxarışı və kassa mədaxil orderi 



B) Bank çıxarışı ilə kassa mədaxil və məxaric orderləri və kassa kitabı  

C) Çek kitabçalarının məlumatları ilə kassa kitabı və baş kitab  

D) Bank çıxarışı ilə baş kitab və mühasibat        E) heç biri 
 

163. Maliyyə (mühasibat) hesabatının auditi hansı risklər ilə əlaqəlidir? 

A) Sahibkarlıq riski, auditor riski             B) Dövlət riski 

C) Bank riski       D) Qiymətləndirmə riski   E) Lisenziyaların verilməsi ilə əlaqədar risk 

 

164. Nağd pul vəsaitlərinin ekspertizasında auditor hansı üsullarda istifadə edir :  

A) Başdan – başa yoxlama, ilkin sənədlərlə üzləşdirmə  

B) Dövriyyə cədvəllərinin qalığının çıxarılmasından      C) Inventarizasiyadan  

D) Balansın təhlilindən                                                   E) Riyazi yoxlamadan  
 

165 . Nominal dəyəri 2 manatdan 7000 ədəd səhm 3 manatdan 6000 ədəd səhm 

satılmışdır. Emissiya gəlirinin auditi zamanı  auditor hansı mühasibat yazılışını əsas 

götürməlidir ?  

A) Debet 223 kredit 311 – 6 000manat            B) Debet 321 kredit 341 – 7000 manat 

C) Debet 223 kredit 311 – 14000 manat      D) Debet 223 kredit 311 – 21000 manat 

E) Debet 302 kredit 301 – 21000 manat  

 

166 . Müəssisə və onun əhatə edən mühitin, eləcə də daxili nəzarətinin öyrənilməsi 

məqsədilə auditor aşağıda göstərilən riskin qiymətləndirilməsi prosedurlarını həyata 

keçirməlidir. 

A) Müqavilə bağlamaq 

B) Rəhbərlik və müəssisə daxilində digər şəxslərə sorğu verilməsi 

C) Analitik prosedurlar             D) Müşahidə            E) Nəzarət 
 

167. Benzin və dizelin anbara daşınması üzrə nəqliyyat müəssisənin olan borc 

hesablaşma hesabından ödənilmişdir – 120 manat. Auditor hansı düzgün yazılışı 

götürməlidir?  

A) Debet 431 kredit 223-120 manat         B) Debet 431 kredit 201 -120 manat 

C) Debet 223 kredit 431-120 manat         D) Debet 721 kredit 223 -120 manat 

E) Debet 431 kredit 221-120 manat   
 

168. Mənfəətin bölüşdürülməsi üzrə əməliyyatların uçotunun auditi necə aparılır?  

A) Büdcəyə mənfəətdən vergilərin hesablanması və ödənilməsi, uçotda əks etdirilməsi 

B) Cari ildə aşkar olunmuş keçən illərin əməliyyatlarından zərər məbləği yoxlamaq  

C) 344 saylı sintetik hesabın  3 saylı sub hesabın yoxlanması 

D) Valyuta hesabı üzrə mənfi məzənnə fərqin müəyyən edilməsi  



 E) Tara əməliyyatları ilə əlaqədar olan itkilərin müəyyən edilməsi 
 

169. Auditor mühasibat hesabatının hansı maddələrini qiymətləndirməlidir? 

A) kapital və maliyyə vəziyyəti, əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər, xammal, material, 

hazır məhsul və mallar 

B) mühasibat uçotunda jari ilə, eləjə də keçən ilə aid dəyişikliklər baş verdikdə, o zaman 

səhvlər aşkar edilən dövrün hesabatında büna düzəlişlər verilməlidir 

C) sintetik və analitik uçot məlumatları 

D) başlanğıc balansın məlumatları 

E) illik hesabatların, rüblük hesabatların məlumatları 

 

170. Müəssisənin təsisçiləriylə hesablaşmalar üzrə əməliyyatların audit yoxlamasında 

əsasən nə yoxlanılmalıdır? 

A) 344«Elan edilmiş dividendlər » hesabının əməliyyatlarının düzgünlüyü 

B) 301 «Nominal(nizamnamə) capital » hesabının qalığı 

C) 303 «Nizamnamə kapitalı» ödənilməmiş hissəsi hesabının qalığı 

D) 101 «Qeyri-maddiaktivlər»in ilk qalığı            E) 311 «Emissiya gəlir»in ilk qalığı 
 

171. Hesablaşma hesabı üzrə  əməliyyatları yoxlayarkən hansı sənədin tamlığı və 

dürüstlüyü müəyyən edilməlidir?  

A) Bank çıxarışları                  B) Bank arayışları               C) Bank sorğuları                       

D) Mədaxil sənədləri               E) Məxaric sənədləri 
 

172. Müxtəlif borcalan və kreditorlarla hesablaşmaların auditi necə həyata keçirilir?  

A) Bunların səbəbini araşdırmalı, borcun ödənilməsi haqda qarşı tərəfə rəsmi qaydada 

müraciət edilməyini öyrənilməli və araşdırılmalıdır 

B) inventarlaşmanın düzgün aparılmasını və onun nəticəsinin düzgün rəsmiyyətə salınma 

vəziyyətini  

C) təqsirkar şəxslərdən müəssisəyə dəyən zərərin necə ödətdirilməsini 

D) maddi zərərin təqsirkar şəxsin hesabına yarılmasını, onun tam əks etdirilməsini  

E) icra vərəqinə əsasən tutulmaların düzgün və əsaslandırılmış olmasını 

 

173.  Avans üzrə hesablaşmaların auditində nəyə xüsusi diqqət yetirmək tələb olunur?  

A) ƏDV-nin hesablanmasının və gələjəkdə əldə olunacaq məbləğdən verginin düzgün 

müəyyən olunma vəziyyətinə  

B) qarşı tərəfdən jərimə, peniya məbləğlərinə sanksiya üzrə iddialar 

C) kassirlə tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilənin olmaması  

D) pul vəsaitinin əsassız olaraq və ya saxta sənədlərə əsasən silinməsi 

E) uçotda əməliyyatların düzgün əks etdirilib-etdirilməməsini  



174. Enerji mənbələrinin anbara daşınması üzrə nəqliyyat müəssisənin olan borc 

hesablaşma hesabından ödənilmişdir – 120 manat. Auditor hansı düzgün yazılışı 

götürməlidir?  

A) Debet 431 kredit 223-120 manat          B) Debet 431 kredit 201 -120 manat 

C) Debet 223 kredit 431-120 manat          D) Debet 721 kredit 223 -120 manat 

E) Debet 431 kredit 221-120 manat  

 

175. Bankın ehtiyatlarının auditində hansı sənədlərdən istifadə olunur? 

A) Balans, müvafiq balans hesablarından çıxarışlar, idarə heyətinin qərarları, 

B) Balans, müvafiq balans hesablarından çıxarışlar 

C) Balans, müşavirə şurasının ehtiyat fondunun vəsaitlərdən istifadəyə razılığı  

D) Nizamnamə, ilkin sənədlər           E) Balans, nizamnamə,  ilkin sənədlər  
 

176. Akkreditivlər üzrə hesablaşmaları  yoxlayarkən nə etməli? 

A) Akkreditivlər üzrə əməliyyatları yoxlayarkən bank çıxarışları üzrə qalıq məbləğləri və 

dövriyyələrini mühasibat uçotu registrlərindəki yazılışlarla üzləşdirmək lazımdır  

B) Xüsusi hesablarda pul vəsaitlərinin mövcudluğu və hərəkətini yoxlamaq lazımdır 

C) Hesabların müxabirləşməsinin düzgünlüyü yoxlanılmalıdır  

D) Valyuta gəlirlərinin müəssisənin tranzit hesabına köçürülməsinin tamlığı yoxlanılmalıdır 

E) Auditor hesablaşma hesabına bütün daxil olmaları və onların əsaslı olmasını yoxlamalıdır 
 

177. Xərclərin planlaşdırılması prosesində audit aşağıdakıları nəzərə almalıdır. 

A)Real əmlak məsrəfləri, riskin qiymətləndirilməsi 

B) İnventarlaşmanın vaxtında aparılması              C) İlkin sənədlərin tərtib edilməsi 

D) Mühasibat uçotunda səhvlərin düzəldilməsi      E) Planlaşdırmanın optimallığı 
 

178. Bank əməliyyatlarının auditi zamanı hesablaşma sənədlərinin göstəriciləri 

hansılardır?  

A) Hesablaşma sənədinin adı, yazıldığı tarix, nömrəsi, ödəyicinin adı, onun bankdakı hesab 

nömrəsi, bankın adı və satıcı təşkilatın adı, VÖEN-ləri, bankdakı hesab nömrəsi, bankın adı, 

kodu, ödəmənin təyinatı, yazı ilə və rəqəmlə 

B) Hesablaşma sənədinin adı , nömrəsi, tərtib edildiyi tarix, xidmət edən bankın adı, məbləğ  

C) Sənədin adı, nömrəsi, tarixi, pul çatası təşkilatın adı, məbləğ 

D) Hesablaşma sənədinin adı, nömrəsi, ödənilən məbləğ, ödənişin təyinatı, bankın adı və 

kodu 

E) Hesablaşma sənədinin adı, tərtib edildiyi tarix və nömrəsi məbləğ, VÖEN 
 

179.Valyuta əməliyyatlarının auditi zamanı auditor nələrə diqqət etməlidir?  

A) avansın düzgün köçürülməsini            B) pulun nağd kassaya köçürülməsini  
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C) kassaya daxil  olan pulunvaxtındamədaxiledilməsi 

D) 2 saylı jurnal-order formasının məlumatları ilə baş kitabın göstəricilərinin 

üzləşdirilməsinə  

E) valyuta hesabının açılmasının və satın alınan valyuta məbləğinin uçotda əks etdirilməsinin 

düzgünlüyünü 
 

180. Nizamnamə kapitalının formalaşma prosesini ətraflı yoxlamaq üçün auditor nəyi 

bilməlidir?  

A) təsisçilərin nizamnamə kapitalı və nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə həqiqi borcu 

ayrıca uçota alınmalı  

B) mühasibat uçotu işlərini yerinə yetirən işçilərin say tərkibini  

C) auditor təşkilatının rekvizitlərini 

D) kapitalın hərəkətinin yoxlamasını  

E) lisenziyaların qüvvədə olub-olmamasını 

 

181. Avans üzrə hesablaşmaların  auditində auditor nələri nəzərdən keçirməlidir?  

A) verilmiş avanslara mühasibat yazılışları tərtib olunmasına və bu yazılışların mühasibat 

uçotunda düzgün əks etdirilməsini  

B) akkreditiv üzrə vəsaitin alınması üçün malsatanın təqdim etdiyi sənədlərin tam siyahısı və 

dəqiq xarakteristikası 

C) alınmış avansların vacibliyinə və onun əsaslandırılmış olmasına  

D) akkreditivin növü və onun yerinə yetirilmə üsulu 

E) emitent və benefisyarın öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair sənədlərin əsaslandırılmış 

olmasına 
 

182. İstehsal əməliyyatlarının audit yoxlamasına nə aiddir?  

A) istehsal ehtiyatlarının uçotunun aparılmasının qəbul olunmuş uçot siyasətinə uyğun 

olması,  

B) mühasibat uçotunda ayrıja balansın olmaması  

C) analtik uçot məlumatlarının Baş kitabın və balans məlumatlarına uyğunluğu 

D) ƏDV üzrə hesablaşmalar              E) mənfəət vergisi üzrə hesablaşmalar 
 

183. Məktub – öhdəlik nə üçündür?  

A) Məktub öhdəlik auditorun işi qəbul etməsini auditin məqsəd və əhatə dairəsini , müştəri 

qarşısında auditorun cavabdehliyinin hesabatlarıdır 

B) Məktub öhdəlik auditorun yekun sənədidir  

C) Məktub öhdəlik auditorun aparılması üçün tərəflərin məsuliyyətini müəyyən edir və 

gələcəkdə qarşıya çıxacaq problemlərinin həlli üçündür 

D) Məktub öhdəlikvasitəsilə təsərrüfat subyektinin bölmələrində uçot hesabat bölməsinə  

E) Məktub -öhdəlik tərtib edilmir 



184. Maliyyə hesabatlarının audtinin  predmetinə nə aiddir? 

A) direktorlar şurasının və digər rəhbər orqanlarının balansın tərtibindən sonrakı tarixə olan 

dövr üzrə iclas materiallarını öyrənmək 

B) vergiyə cəlb olunmadan sonra mənfəətin bölüşdürülməsi qaydasına əməl  olunma 

vəziyyətini yoxlamaq  

C) banklarda açılan hesabat formalarını yoxlamaq 

D) hesabatlar tərtib edildiyi tarixdən sonra müştəridə baş vermiş problemlərin müzakirəsi 

E) maliyyə hesabatlarında maliyyə vəziyyətinin bütün mövcud, real aspektlərinin əks 

etdirilməsi, maliyyə hesabatının onun qarşısında qoyulan tələblərə cavab verməsi 

 

185. Audit yoxlamasının keçirilməsi zamanı auditor hansı audit standardlarını  əldə 

rəhbər tutur : 

A) Milli standartları              B) Beynəlxalq standartları      C) Digər hər hansı standartları      

D) Işçi standartları              E) Auditorun yekun sənədləri 

 

186. Azqiymətli - tezköhnələn əşyaların  qiymətləndirilməsinin hesabi yoxlanması 

metodu sayılır : 

A) Mövcudluq       B) Dəyər     C) Dolğunluq         D) Mötəbərlilik     E) Köhnəlmə 
 

187. Səhmlərin nominal dəyəri ilə nizamnamə kapitalının azalmasına silinməsi üzrə 

hansı yazılış auditor tərəfindən düzgün hesab olunur? 

A)D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı» K-t «Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri» 

B) D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)» 

C)D-t «Ümumi mənfəət (zərər)» K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi» 

D) D-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)» K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının 

ödənilməmiş hissəsi» 

E)D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi» K-t «Hesabat dövrünün xalis 

mənfəəti (zərəri)» 
 

188. Xammal, materialların formalarda daxil olması üzrə hansı yazılış auditor 

tərəfindən düzgün hesab olunur? 

A) D-t «Material ehtiyatları»K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi»  

B) D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı» K-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)» 

C) D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı»K-t «Ümumi mənfəət (zərər)» 

D) D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı»K-t «Material ehtiyatları 

E) D-t «Digər ehtiyatlar» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)» 
 

189. Auditin nəticəsi hansı sənədlə rəsmiyyətə salınır?  

A) Audit aktı ilə                      B) Müqavilə ilə 



C) Arayışla                             D)Auditin yekun sənədi ilə           E) Ekspert rəyi ilə  
 

190. Qısa müddətli məktub-öhdəlik sənədi iqtisadi subyektə nə vaxt göndərilir?  

A) Müqavilə bağlananadək göndərilir     B) Göndərilmir   C) Audit qurtaranadək göndərilir 

D) Auditor rəyi tərtib edildikdən sonra göndərilir  

E) Məktub-öhdəlik müqavilə ilə birlikdə tərtib edilir 
 

191. Açıq və qapalı səhmdar Cəmiyyətlərin müəssisələri yoxlanılarkən auditor 

yoxlanmasının həcminə əlavə olaraq hansı məlumatlar daxil olmalıdır?  

A) Aktivlərin hərəkəti, səhmlərin sayı 

B) Uçot siyasətinin və mühasibat uçotu formalarının seçilməsi 

C) Mühasibat uçotu formalarının seçilməsi, aktivlərinin hərəkəti 

D) Səhmdar kapitalı, səhmlərin sayı  

E) Gəlirlərin və vergi ödəmələrinin planlaşdırılması, uçot siyasəti 
 

192. Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditinə təsir göstərən hansı amillər 

öyrənilməlidir?  

A) Ölkədə (bölgədə) iqtisadi vəziyyəti və onun sahə xüsusiyyətlərini əks etdirən xarici 

amillər, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə təsir göstərən, onun fərdi xüsusiyyətləri ilə əlaqədar 

olan daxili amilləri 

B) İstehsalat fəaliyyətinə təsir göstərən amillər, müəssisə rəhbəri tərəfindən göstərilən 

subyektiv amillər  

C) Təsərrüfat subyektinin təşkil etdiyi daxili nəzarət sistemi ilə əlaqədar amillər  

D) Təsərrüfat subyektlərinin əsas sahələri , ambarları nəzərdən keçirilməsi, müəssisənin 

daxili bazarında təhvil verilmiş məhsulların satışına təsir edən amillər  

E) Təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinə təsir göstərən amillər istehsalın intensivləşdirilməsinə 

təsir edən amillər 

 

193. Bank üzrə hesablaşmaların auditi zamanı auditor aşağıda göstərilən məsələlərdən 

hansına fikir verməməlidir?  

A) Bankın çıxarışının tərtib edilməsi qaydasına  

B) Hesablaşma hesabında olan qalığın düzgünlüyü bank çıxarışları ilə müəssisənin 

məlumatlarının əsaslılığına  

C) Hesablaşma hesabında istifadə edilən pul vəsaitlərinin düzgünlüyünə 

D) Çek kitabçalarının saxlanması və qoruması qaydalarına  

E) Akkreditirlərin, limitləşdirilmiş çeklərin və s əməliyyatların düzgünlüyünə 
 

194. Mal-material qiymətlərinin silinməsinin auditi zamanı auditor hansı məsələlərə 

daha çox diqqət yetirməlidir?  



A)Sənədlərin tərtibinə  , normaya uyğun silinməsinə, qiymətlərin düzgün müəyyən 

edilməsinə, mühasibat uçotu hesabında düzgün əks etdirilməsinə  

B) Anbar uçotunun düzgün təşkilinə, maddi-məsul şəxslərin hesabatlarına, mühasibat 

hesablarında düzgün yazılışına və qiymətləndirilməsinə  

C) Silinən materialların keyfiyyətinə, uçotda düzgün əks etdirilməsinə və sənətləşdirilməsinə  

D) Mal-materialların silinməsinə dair aktlara və onların düzgün qiymətləndirilməsinə, 

normaya uyğun silinməsinə 

E) Mal göndərən təşkilatların verdiyi sənədlərin, onların qiymətləndirilməsinə və istehsalat 

hesabatının normaya uyğun silinməsinə  

 

195. Carı (operativ) malıyyə nəticələrinin auditi  nə vaxt həyata keçilir?  

A) Malıyyə əməlıyyatlarının baş verməsı, ssuda və subsidiyaların verılməsı 

anında və s. zamanı həyata keçirilir  

B) Hesabat dövrünün və malıyyə ilinin bütövlükdə başa çatmasından sonra həyata keçirilir  

C) İllik hesabat və biznes plan tərtib edildikdən sonra həyata keçirilir  

D) Müəssisənin maliyyə planlarının, gəlir və xərclərinin smetalarının, büdcə layihərinin və s. 

sənədlərin edilməsi zamanı həyata keçirilir 

E) Belə maliyyə nəzarəti yoxdur  

 

196. Sonrakı maliyyə nəticələrinin auditi  nə vaxt həyata keçirilir?  

A) Hesabat dövrünün və maliyyə ilinin bütövlükdə başa çatmasından sonra 

B) Hesabat dövründən əvvəl, illik hesabat tərtib edilməmişdən əvvəl  

C) Müəssisə və təşkilatlarda audit yoxlaması, başa çatdıqdan sonra 

D) Vergi orqanların yoxlamaları başa çatdıqdan sonra  

E) Hesabat ilin yekununda müəssisə rəhbərinin göstərişi ilə həyata 
 

197. Maliyyə-təsərrüfat  əməliyyatlarının audit yoxlaması aparılan zaman istifadə 

olunan yoxlama metodikasına aid deyil 

1. Analitik təsərrüfat əməliyyatlarına dair kompüter texnikasında yekun məlumatları əldə 

etməklə bərabər onları növbəti yoxlama mərhələlərini və ənənəvi qaydaları tətbiq etmək  

2. Audit yoxlaması zamanı tətbiq olunan proqram əminatı vasitəsilə müəssisədə mövcud 

təsərrüfat- maliyyə əməliyyatları üzrə ayrı-ayrı sahələrin kompüter məlumatlarını yekun 

sintetik göstəricisi ilə müqayisə etmək 

3. Məlumatların işlənməsi və yekunların aftomatlaşdirilmlş çarı şəraitində nəzarət sisteminin 

təşkili  

4. Sahələr üzrə proqram üzrə proqram təminatın lisenziyalaşdırılması və tətbiqi səviyyəsi 

5. Müəssisə və təşkilatlarda uçot – hesabat işlərinin avtomatlaşdırılması səviyyəsi  

A) 1 ,2        B) 2,3                 C) 2,4              D) 4,5            E) 1 , 3, 5 
 



198. Əsas vəsaitlərin  istismara verilməsi üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor 

tərəfindən düzgün hesab olunur? 

A) D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» K-t «Inzibati xərclər»; 

B) D-t «Inzibati xərclər» K-t«Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin 

kapitallaşdırılması» 

C) D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» K-t «Tormaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəf 

D) D-t «Istehsalat məsrəfləri» K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»  

E) D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar » K-t «Istehsalat məsrəfləri" 
 

199.  Hazır məhsulun mədaxili  üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor tərəfindən düzgün 

qəbul olunur?  

A)D-t 204 K-t 202;            B)D-t 221 K-t 223;                 C) D-t 205 K-t 221;                        

D) D-t 223 K-t 205;                    E) D-t 223 K-t 221 
 

200. Audit rəyinin hansı hissəsi iqtisadi subyekt tərəfindən maraqlı tərəflərə təqdim 

edilir ? 

A) Audit rəyinin yalnız yekun hissəsi 

B) Audit həcmini təsvir edən hissə, giriş hissə, audit rəyi hissəsi 

C) Giriş hissəsi, audit həcmini təsvir edən hissə     D) Heç bir hissəsi      E) Giriş hissəsi 

 

201. Təşkilatın nizamnamə kapitalının formalaşma prosesini ətraflı yoxlamaq üçün 

auditor nəyi bilməlidir?  

A) təsisçilərin nizamnamə kapitalı və nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə həqiqi borcu 

ayrıca uçota alınmalı  

B) mühasibat uçotu işlərini yerinə yetirən işçilərin say tərkibini  

C) auditor təşkilatının rekvizitlərini            D) kapitalın hərəkətinin yoxlamasını  

E) lisenziyaların qüvvədə olub-olmamasını 

 

202. Auditin  təşkilati formalarına aiddir : 

A) Daxili və xarici auditə              B) Operativ və kənar auditə 

C) Məcburi və könüllü auditə       D) Sistemli və operativ auditə 

E) Təsdiqedici və xarici auditə 
 

203. Hazır məhsulun göndərilməsi və satışı xərclərin planlaşdırılması prosesində audit 

aşağıdakıları nəzərə almalıdır. 

A)Real əmlak məsrəfləri, riskin qiymətləndirilməsi 

B) İnventarlaşmanın vaxtında aparılması                   C) İlkin sənədlərin tərtib edilməsi 

D) Mühasibat uçotunda səhvlərin düzəldilməsi           E) Planlaşdırmanın optimallığı 



204. Səhmdar cəmiyyətlərin auditinin  gedişatında əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlara 

aşağıdakılardan hansılar aiddir? 

A) Qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlər 

B) Törəmə, asılı cəmiyyətlər, qarşılıqlı, əlaqəli və eyni qrupa aid olan təşkilatın müəssisələri 

C) Açıq tipli səhmdar cəmiyyətlər          D) Təşkilatın hüquqi şəxsi 

E) Müəssisənin təsisçiləri 

 

205. Auditin yekun sənədləri dedikdə hansı sənədlər nəzərdə tutulur? 

A) Yoxlamanın nəticəsi üzrə tərtib edilmiş akt, arayış və rəylərə əlavə edilmiş müvafiq 

sənədlər nəzərdə tutulur 

B) Məktub-ohdəlik, aktlar və rəylər nəzərdə tutulur 

C) Bağlanmış müqavilə, arayış və rəylər nəzərdə tutulur 

D) Yoxlamanın nəticəsi üzrə tərtib edilmiş arayış və rəylərə əlavə , auditin planı 

E) Yoxlamanın nəticəsi üzrə tərtib edilmiş akt, arayış və rəylər, auditin proqramı 

 

206. Maliyyə nəticələrinin auditi  hansı üsullardan istifadə olunur? 

A) İnventarizasiya, audit aktı, auditor rəyi, yazılı sorğu 

B) Auditin rəyi, audit aktı, inventarlaşdırma 

C) İnventarlaşdırma, laboratoriya təhlili; ekspertiza, yazılı sorğu 

D) Müqavilə, inventarlaşdırma, əlavə yazılış, təhlil ekspertiza 

E) Audit aktı, auditin rəyi, müqavilə,təhlil 
 

207. Auditin məqsədi nədir? 

A) Təsərrüfat subyektinin mühasibat - maliyyə hesabatının düzgünlüyünün və onların 

apardıqları maliyyə təsərrüfat əməliyyatlarının normativ aktlara uyğunluğunu müəyyən 

etməkdir 

B) Maliyyə ehtiyatlarını aşkar edib və onun düzgün istifadəsini müəyyən etməkdir 

C) Müstəqil maliyyə nəzarətini həyata keçirib, sifarişçini lazımi informasiyalarla təmin 

etməkdir 

D) Mühasibat uçotunun təşkilinə kömək etmək, biznes planı tərtib etmək   

E) Maliyyə və təsərrüfat əməliyyatlarını həyata keçirmək və mühasibat uçotunun təşkilinə 

köməklik göstərməkdir 
 

208. Auditor rəyi dedikdə nə başa düşürsünüz? 

A) Müəssisənin maliyyə vəziyyətini, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatının düzgünlüyünü, 

mühasibat-maliyyə hesabatlarında iqtisadi göstəricilərin düzgün əks etdirilməsini, mühasibat 

uçotunun müasir vəziyyətini qiymətləndirən zəruri sənəd başa düşülür 

B) Auditin təşkili və aparılmasını, uçot əməliyyatlarında buraxılmış səhvlərin aradan 

qaldırılmasının həyata keçirilməsini nizamlayan qayda başa düşülür 



C) Dövlət orqanlarının qərarına əsasən aparılmış yoxlamanın nəticəsinin əks etdirilməsi başa 

düşülür 

D) Təsərrüfat subyektlərinin mühasibat-maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünün və onların 

apardıqları maliyyə və təsərrüfat əməliyyatlarının normativ aktlara uyğunluğunu müəyyən 

etməsi başa düşülür 

E) Mühasibat uçotunun aparılmasına dair auditorun fikridir 

 

209. Maliyyə -təsərrüfat əməliyyatı zamanı  auditi zamanı auditoru necə seçirlər? 

A) İqtisadi subyektlər auditor seçməkdə sərbəstdirlər 

B) İqtisadi subyektləri auditorun rəhbəri ilə seçirlər        C) Auditor mərkəzinin razılığı ilə           

D) Baş mühasibin razılığı ilə                                            E) Auditor müqaviləsilə 
 

210. Auditor rəyi verməkdən imtina hansı ballarda ola bilər? 

A) Məlumatların olmaması                                              B) Mənfi rəy olanda 

C) Kifayət qədər auditor sübutunun olmaması                D) Sənədlər düzgün olmadıqda 

E) Şərtli məlumatlar olduqda 
 

211. Həyata keçirilmə vaxtına görə maliyyə nəticələrinin auditi  neçə yerə bölünür? 

A) Qabaqcadan nəzarət, cari nəzarət, sonradan aparılan nəzarət 

B) Qabaqcadan nəzarət                 C) Daxili nəzarət, kənar nəzarət 

D) İki tərəfli nəzarət                      E) Başdan başa yoxlama, cari nəzarət 
 

212.  Əsas vəsaitlərin uçotunun yekun sənədləri dedikdə hansı sənədlər nəzərdə 

tutulur? 

A) Yoxlamanın nəticəsi üzrə tərtib edilmiş akt, arayış və rəylərə əlavə edilmiş müvafiq 

sənədlər nəzərdə tutulur 

B) Məktub-ohdəlik, aktlar və rəylər nəzərdə tutulur 

C) Bağlanmış müqavilə, arayış və rəylər nəzərdə tutulur 

D) Yoxlamanın nəticəsi üzrə tərtib edilmiş arayış və rəylərə əlavə , auditin planı 

E) Yoxlamanın nəticəsi üzrə tərtib edilmiş akt, arayış və rəylər, auditin proqramı 
 

213. Auditin obyektinə görə hansı növləri var? 

A) Bank, sığorta, birja, dövlət, ümumi audit          B) Ekoloji vergi operativ audit  

C) Vergi qiymət, sistemi, audit                               D) Daxili, xarici, qiymət, bank auditi 

E) Riskli, təsdiqedici məcburi audit 
 

214. Auditin başlıca prinsipləri hansılardır? 

A) Düzgünlük, obyektivlik, konfidensiallıq        B) Sənədli yoxlama, faktiki yoxlama, sorğu 

C) Müşahidə, sorğu, taktiki yoxlama 



D) Analitik testlər, müşahidə, sənədli yoxlama        E) Müayinə, xüsusi yoxlama, obyektivlik 
 

215. Analitik prosedurların tipik növləri aşağıdakılardan hansıdır? 

A) Aşkara çıxarılan kənarlaşmaları qiymətləndirmək 

B) Mühasibat hesabatları göstəricilərini smeta göstəriciləri ilə üzləşdirmək 

C) Seçmənin nəticəsini qiymətləndirmək 

D) Sifarişçilər və onlarla əlaqə saxlamaq 

E) Xüsusi fənd və üsullarla hesablamaları aparmaq 
 

216. Səhmdar  və məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin auditin gedişatında əlaqəli 

tərəflərlə əməliyyatlara aşağıdakılardan hansılar aiddir? 

A) Qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlər 

B) Törəmə, asılı cəmiyyətlər, qarşılıqlı, əlaqəli və eyni qrupa aid olan təşkilatın müəssisələri 

C) Açıq tipli səhmdar cəmiyyətlər                     D) Təşkilatın hüquqi şəxsi 

E) Müəssisənin təsisçiləri 

 

217. Müəssisənin  fəaliyyətinin dayandırılması və ləğv edilməsi ilə bağlı yerinə 

yetirilməyən normativ aktları yoxlayan zaman auditor  nəyə əməl etməlidir? 

A) İqtisadi subyektə aid olan informasiyalari, normativ hüquqi bazanı öyrənməli 

B) Daxili və xarici auditin aparılmasına dair məlumatları öyrənməli 

C) Ekspertin məqsədi və ekspert işinin həcmini öyrənməli 

D) Ekspertin iqtisadi subyektlə qarşılıqlı münasibətlərinin şərhini öyrənməli  

E) Auditor təşkilatının ekspert rəyini öyrənməli 

 

218. Hazır məhsulun faktiki qalığının yoxlanması  üzrə əməliyyatların auditinə nə 

daxildir? 

A) İlin sonuna hazır məhsulun faktiki qalığının, onun məbləğinin balansda göstərilən 

məbləğlə uyğunluğunun yoxlanılması  

B) Ümumtəsərrüfat xərclərinin məhsulun maya dəyərinə silinməsi qaydasının yoxlanılması  

C) Məsrəflərin hazır məhsul və bitməmiş istehsal arasında bölüşdürülməsi qaydasının 

yoxlanılması 

D) Başa çatmamış istehsalın faktiki qalağının, balansda göstərilən qalıq məbləğinə 

uyğunluğunun yoxlanılması 

 E)Uçot siyasətinə uyğun olması, tam həcmdə hazır məhsulun mövcudluğunun uçotunun 

düzgün qiymətləndirilməsi və əks etdirilməsi 

 

219. Valyuta hesabının açılması və alqı -satqısının  auditi zamanı auditor nəyi müəyyən 

etməlidir? 



A)valyuta hesabının açılmasını və  valyutanın alqı-satqısı üzrə əməliyyatların uçotda düzgün 

əks etdirilib-etdirilməməsini  

B)nağd pulun kassaya düzgün köçürülməsini  

C)kassaya daxil olan pulun vaxtında mədaxil edilməsini 

D)Baş kitab, jurnal-order №1-in düzgün tərtib edilib-edilməməsinə  

E) avansın düzgün köçürülməsini 

 

220. Nağd pulun bank çıxarışları əsasında auditi zamanı hansı sənədləri üzləşdirmək 

lazımdır?  

A) Çek kitabçalarının məlumatları ilə bank çıxarışı və kassa mədaxil orderi 

B) Bank çıxarışı ilə kassa mədaxil və məxaric orderləri və kassa kitabı  

C) Çek kitabçalarının məlumatları ilə kassa kitabı və baş kitab  

D) Bank çıxarışı ilə baş kitab və mühasibat                 E) heç biri 
 

221. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın ekspertizasında auditor hansı 

üsullarda istifadə edir :  

A) Başdan – başa yoxlama, ilkin sənədlərlə üzləşdirmə  

B) Dövriyyə cədvəllərinin qalığının çıxarılmasından                 C) Inventarizasiyadan  

D) Balansın təhlilindən                                                              E) Riyazi yoxlamadan  

 

222.  Qeyri-maddi aktivlər alışı zamanl  auditor hansı mühasibat yazılışını düzgün 

qəbul etməlidir?  

A) Debet 101 kredit 531                    B) Debet 101 kredit 202  

C) Debet 102 kredit 101                    D) Debet 101 kredit 244  

E) Debet 101 kredit 701 
 

223. Bankların nizamnamə kapitalının formalaşma prosesini ətraflı yoxlamaq üçün 

auditor nəyi bilməlidir?  

A) təsisçilərin nizamnamə kapitalı və nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə həqiqi borcu 

ayrıca uçota alınmalı  

B) mühasibat uçotu işlərini yerinə yetirən işçilərin say tərkibini  

C) auditor təşkilatının rekvizitlərini 

D) kapitalın hərəkətinin yoxlamasını  

E) lisenziyaların qüvvədə olub-olmamasını 
 

224. Avans alışları  üzrə hesablaşmaların auditində nəyə xüsusi diqqət yetirmək tələb 

olunur?  

A) ƏDV-nin hesablanmasının və gələcəkdə əldə olunacaq məbləğdən verginin düzgün 

müəyyən olunma vəziyyətinə  



B) qarşı tərəfdən jərimə, peniya məbləğlərinə sanksiya üzrə iddialar 

C) kassirlə tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilənin olmaması  

D) pul vəsaitinin əsassız olaraq və ya saxta sənədlərə əsasən silinməsi 

E) uçotda əməliyyatların düzgün əks etdirilib-etdirilməməsini  
 

225. Maliyyə nəticələrinin auditində auditorun tərtib etdiyi rəydə qeyd olunmur  

A) Auditor tərəfindən rəhbərliyin qəbul etdiyi maliyyə hesabatları çərçivəsinin tətbiqinin 

mümkünsüzlüyü haqqında  qərar qəbul edilməsi 

B) Vahid maliyyə hesabatı, təyinatlı hesabatlar elementləri və ya maliyyə hesabatında bir 

hissə, ümumi və ya xüsusi məqsədli maliyyə hesabatı toplusunun tərkib hissəsi  

C) Müqavilə şərtlərinə əməl etmək                    D) Yekun maliyyə hesabatları  

E) Mühasibat uçotunun digər əsaslarına müvafiq hazırlanmış maliyyə hesabatları toplusu 

  

226. Pul vəsaitləri hərəkəti haqqında hesabatın  auditinə hansı əməliyyatlardan 

başlamaq daha məqsədəuyğundur?  

A) Kassa əməliyyatlarından              B) Kassa mədaxil orderindən  

C) Pul sənədləri üzrə əməliyyatlardan      D) Kassa kitabından  

E) Kassa məxaric orderindən 

 

226. Əsas vəsaitlərin və qeyri maddi aktivlərin  auditi qarşısında hansı vəzifələr 

qoyulmuşdur? 

A) Əsas vəsaitlərin,qeyri maddi aktivlərin  saxlanılması və istismarı vəziyyətinin, onların 

təsərrüfatdan çıxarılması üzrə əməliyyatların qanunauayğunluğu  

B) Kapital qoyuluşları üzrə təsisçilərlə hesablaşmaların təhlili  

C)  Əsas vəsaitlərin əvəzsiz olaraq verilməsi üzrə əməliyyatların araşdırılması  

D)  Avadanlıqların və cihazların əldə olunmasına, elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına sərf 

edilmiş vəsaitlərin araşdırılması 

E)  Dividendlərin ödənilməsi 
 

227. Avansların  verilməsinin yoxlanılmasında  auditor nələri nəzərdən keçirməlidir?  

A) verilmiş avanslara mühasibat yazılışları tərtib olunmasına və bu yazılışların mühasibat 

uçotunda düzgün əks etdirilməsini  

B) akkreditiv üzrə vəsaitin alınması üçün malsatanın təqdim etdiyi sənədlərin tam siyahısı və 

dəqiq xarakteristikası 

C) alınmış avansların vacibliyinə və onun əsaslandırılmış olmasına  

D) akkreditivin növü və onun yerinə yetirilmə üsulu 

E) emitent və benefisyarın öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair sənədlərin əsaslandırılmış 

olmasına 
 



228. Büdcə və büdcədənkənar fondların  hesablaşmalarının  auditində auditor üçün 

informasiya bazası nə ola bilər?  

A) iqtisadi subyektin balansı, maliyyə nəticəsi haqqında hesabat, 

B) reklama görə vergilər üzrə hesablaşmalar 

C) analitik uçot məlumatlarının baş kitabın və balans məlumatlarına uyğunluğunu  

D) verilmiş avans məbləğinin əsaslandırılmış və əlverişli olmasını 

E) digər müvafiq normativ sənədlər 
 

229. Maliyyə hesabatlarınını audit yoxlamasının metodoloji əsasları hansılardır? 

A) Auditor sübutlarının toplanması 

B) Audit aparmaq üçün normativ baza 

C) İqtisadi subyektin fəaliyyətinin əhəmiyyətli göstəricilərinin təhlili 

D) Yoxlama nəticəsinin qiymətləndirilməsi 

E) Daxili auditin nəticəsindən və ekspert işlərinin nəticəsindən istifadə edilməsi 

 

230. Pul vəsaitlərinin hərkəti haqqında hesabatın  auditi zamanı hansı sənədləri 

üzləşdirmək lazımdır?  

A) Çek kitabçalarının məlumatları ilə bank çıxarışı və kassa mədaxil orderi 

B) Bank çıxarışı ilə kassa mədaxil və məxaric orderləri və kassa kitabı  

C) Çek kitabçalarının məlumatları ilə kassa kitabı və baş kitab  

D) Bank çıxarışı ilə baş kitab və mühasibat                  E) heç biri 
 

231. Akkreditivlər üzrə hesablaşmaların auditi zamanı auditor  nə etməlidir? 

A) Akkreditivlər üzrə əməliyyatları yoxlayarkən bank çıxarışları üzrə qalıq məbləğləri və 

dövriyyələrini mühasibat uçotu registrlərindəki yazılışlarla üzləşdirmək lazımdır  

B) Xüsusi hesablarda pul vəsaitlərinin mövcudluğu və hərəkətini yoxlamaq lazımdır 

C) Hesabların müxabirləşməsinin düzgünlüyü yoxlanılmalıdır  

D) Valyuta gəlirlərinin müəssisənin tranzit hesabına köçürülməsinin tamlığı yoxlanılmalıdır 

E) Auditor hesablaşma hesabına bütün daxil olmaları və onların əsaslı olmasını yoxlamalıdır 
 

232. Əmək və sosial ehtiyaclar üzrə ayırmaların  ödənilməsinə dair əməliyyatların 

auditində hansı üsullardan istifadə edilir? 

A) Seçmə və başdan başa tematik                   B) Tematik və seçmə qəflətən planlı 

C) Başdan-başa tematik qəflətən                     D) Qəflətən, planlı, seçmə 

E) Plansız seçmə, planlı, başdan-başa 

 

233. İstifadəyə göndərilmiş hazır məhsul üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor 

tərəfindən düzgün qəbul olunur?  

A)D-t 201 K-t 202;                       B)D-t 343 K-t 401 



C) D-t 401 K-t 343                        D)D-t 205 K-t 221;         E) D-t 221 K-t 205; 
 

234. Torpaq ,tikili və avadanlıqların yenidən qiymətləndirilməsinin düzgünlüyünü 

yoxlayarkən onların köhnəlmə məbləğinin artımı üzrə hansı mühasibat yazılışı auditor 

tərəfindən düzgün hesab olunur? 

A)Dt«Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat» Kt«Tormaq, tikili və avadanlıqların 

amortizasiyası  

B) Dt«Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat» Kt« Torpaq, tikili və avadanlıqlar» 

C) Dt«Torpaq, tikili və avadanlıqlar» Kt«Qanunvericilik üzrə ehtiyat»; 

D) Dt« Torpaq, tikili və avadanlıqlar » Kt« Nizamnamə üzrə ehtiyat 

E) Dt«Torpaq, tikili və avadanlıqlar» Kt«Qanunvericilik üzrə ehtiyat»; 
 

235. Torpaq,tikili və avadanlıqların  istismara verilməsi üzrə hansı mühasibat yazılışı 

auditor tərəfindən düzgün hesab olunur? 

A) D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» K-t «Inzibati xərclər»; 

B) D-t «Inzibati xərclər» K-t«Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin 

kapitallaşdırılması» 

C) D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar» K-t «Tormaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəf 

D) D-t «Istehsalat məsrəfləri» K-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»  

E) D-t «Torpaq, tikili və avadanlıqlar » K-t «Istehsalat məsrəfləri" 
 

236. Xammal, mal material ehtiyatlarının  və fabrikatların digər formalarda daxil 

olması üzrə hansı yazılış auditor tərəfindən düzgün hesab olunur? 

A)D-t «Material ehtiyatları»K-t «Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi»  

B)D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı» K-t «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)» 

C) D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı»K-t «Ümumi mənfəət (zərər)» 

D)D-t «Nominal (nizamnamə) kapitalı»K-t «Material ehtiyatları 

E) D-t «Digər ehtiyatlar» K-t «Ümumi mənfəət (zərər)» 
 

237. Əsas vəsaitlərin inventarzasiyası ilə əlaqədar prosesində iştirak planlaşdırılanda 

aşağıda qeyd edilən hansı məsələləri nəzərə almalıdır. Səhv variantı seçin  

A) Müəssisədə iventerzasiya ilə əlaqədar auditorla bağlı heç bir məsələ yoxdur 

B) İnventarzasiya bağlı əhəmiyyətli səhvlər riski       C) İnventarzasiya əlaqədar daxil nəzarət 

D) İnventarzasiyanın müddəti                                E) İnventarzasiyanın aparıldığı yerlər 
 

 238. İnformasiya auditor üçün  nə vaxt əhəmiyyətli hesab edilir?  

A) İnformasiyanın göstərilməsi və səhv göstərilməsi maliyyə hesabatlarına və istifadəçilərin 

qəbul etdiyi iqtisadi qərarlara təsir edərsə 

B) Müəssisənin maliyyə vəziyyətinə veriləninformasiya uyğun gəlməsə  



C) İnformasiyanın düzgün verilməsi müəssisəyə külli miqdarda zərər verməsi 

D) İnformasiyalar istifadəçilərin verdikləri iqtisadi resursların tərkibinə təsir etdikdə  

E) İnformasiyanın  əhəmiyyətliliyi  yoxdur 
 

239. İcbari sığorta ödənişlərinin auditini əsas məsələlərinə aid deyil? 

A) Sığorta fəaliyyəti üzrə maliyyə göstəricilərinin müəyyən edilməsi  

B) Zərərlərin uçotu jurnalının vaxtında və düzgün aparılması 

C) Sığortalı tərəfindən sığorta hadisəsi haqqında sığorta təşkilatına vaxtında xəbər verilməsi  

D) Sığorta hadisəsi haqqında daxil olmüş ərizənin zərərlərin uçotu jurnalında qeydiyyatı 

qaydasına riayət edilməsi 

E) Aparılmiş sığorta ödənişlərinin zərərlərin uçotu jurnalında qeydiyyatın düzgünlüyü  
 

240. Auditin yekun sənədlərinin məqbul tərkib hissələri hansılardır?  

A) Auditor rəyi və audit aktı  

B) Nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına dair təkliflər 

C) Mühasibat uçotu və hesabatın tərkib hissəsi  

D) Auditorun əhəmiyyətli hesab etdiyi amil 

E) Nizamnamə kapitalı, mənfəət və fondlar haqqında məlumat 
 

241. Təsis ənədlərinin formaları kim tərəfindən müəyyənləşdirilir?  

A) Auditor tərəfindən                B) Auditorlar Palatası tərəfindən 

C) Auditor firması tərəfindən    D) Audit  Komitəsi tərəfindən  

E) Vergilər Nazirliyi və Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 

 

242. Auditorun məsuliyyətinin növləri hansılardır?  

A) İntizam məsuliyyəti, mülki məsuliyyət, cinayət məsuliyyəti  

B) İntizam məsuliyyəti , xəbərdarlıq mənəvi məsuliyyət 

C) Cinayət məsuliyyəti, intizam məsuliyyəti, töhmət vermək  

D) İşdən azad olunma, töhmət, intizam məsuliyyəti 

E) Əmək intizamının pozulması, mülki məsuliyyət 
 

243. Auditor sübutlarını əldə etmək üçün prosedurlar hansılardır?  

A) Faktiki nəzarət, təsdiq etmə; sənədləşdirmə, müşahidə, analitik proseduralar, nəzarət 

hesablamaları  

B) Auditor yoxlamaları, faktiki nəzarət, alternativ hesabat tərtib etmək 

C) Analitik proseduralar, müşahidə sənədləşdirmə, ikili yazılış, təhlil  

D) Nəzarət hesablaşmalar, biznes planını tərtib etmək 

E) Müşahidə aparmaq, təsdiq etmə,    riyazi statistika 

244 .Auditor fəaliyyətinin təşkilini, auditorların funksiyalarını kim müəyyən edir?  
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A) Auditor xidməti haqqında qanun             B) Maliyyə Nazirliyinin qanunu 

C) Auditor palatası                                       D) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

E) Auditor mərkəzi  
 

245. Auditor peşəsinin əsas tələbləri 

A) Mötəbərlik, peşəkarlıq xidmətlərinin keyfiyyəti, etimad  

B) Düzgünlük, obyektivlik                                                     C) Məxfilik, obyektivlik  

D) Peşə davranışı, məxfilik                                                     E) Müstəqillik, düzgünlük  

246. Auditorlar palatasının fəaliyyəti hansı sənədlə tənzimlənir?  

A) Auditor xidməti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Auditorlar Palatası 

haqqında əsasnamə  

B) Maliyyə nazirliyinin əmri ilə        C) Auditor mərkəzinin göstərişi ilə, Vergi Məcəlləsi ilə  

D) Auditor xidməti haqqında qanunla            E) Auditor palatasının əmri ilə  
 

247. Auditor xidmətinə nələr daxildir?  

A) Maliyyə - təsərrüfat fəaliyyəti sahəsində yoxlama, ekspertiza, təhlil aparmaq, yazılı rəy 

vermək, mühasibat uçotunu aparmaq  

B) İllik hesabatı tərtib etmək, kalkulyasiya cədvəllərinin cəmini tərtib etmək 

C) Ekspertiza aparmaq, əvvəlki illərin iqtisadi göstəricilərini müqayisə etmək 

D) Kassanın yoxlanılması barədə rəy vermək, kassanın limitini müəyyən etmək 

E) Mühasibat balansını tərtib etmək, biznes planın tərtib edilməsi  
 

248. Auditor aktı neçə bölmədən ibarətdir?  

A) 16 bölmə                         B) 10 bölmə 

C) 12 bölmə                        D) 15 bölmə 

E) 5 bölmə  

249. Sərbəst auditor kim ola bilər? 

A). Lisenziyaya əsasən respublika ərazisində sərbəst auditor xidməti göstərmək hüququnu 

əldə etmiş fiziki şəxs  

B) Baş mühasib, Hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyətli şəxsi 

C) Azərbaycan Respublikası Hesablama  Palatasının verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində 

faəliyyət göstərən iqtisadçılar  

D) Yalnız Azərbaycan Respublikası Hesablama  Palatasının Auditorları 

E) Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində 

faəliyyət göstərən Hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyətli şəxsi 
 

250. Auditin nəticələrinin reallaşdırılması dedikdə nə başa düşülür?  

A) Aşkar edilmiş çatışmazlıqlar, nöqsanlar və digər qanun pozuntularının aradan qaldırılması 

üçün verilən real təkliflə və onların icra mexanizmi başa düşülür  



B) Yol verilmiş nöqsanların səbəbi, nəticəsi və gələcəkdə hansı fəsadların törədəcəyi başa 

düşülür 

C) Resursların səmərəli istifadəsi və bütövlükdə müəssisə üzrə iqtisadi göstəricilərin təhlili 

başa düşülür  

D) Auditin nəticəsinin təhlil edilməsi nəzərdə tutulur 

E) Aşkar edilmiş çatışmazlıq və nöqsanların aradan qaldırılması üçün  

iqtisadi subyektin rəhbərinə yazılmış məktub nəzərdə tutulur 

 

 


