
BAXIŞ
Testlər/2205#01#Y15#01/Baxış

TEST: 2205#01#Y15#01
Test 2205#01#Y15#01

Fənn 2205 - Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Bağırlı İ.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 24

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 57

Maksimal faiz 57

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Ikili mühasibat uçotu haqqında ilk nəşr kim tərəfindən keçirilib? (Çəki: 1)
Luka Pocoli;
 Bernulli
Viko van Gelderson
Nəsirəddin Tusi
Otto Ruland;

Sual: Muhasibatın yaranması üçün əsas vacib tələb nədir? (Çəki: 1)
Təsərrüfat xeyli ölçüyə nail olmalı idi
İctimai əmək bölgüsü;
Əkinçiliyin inkişafı;
Maliyyənin meydana gəlməsi;
Doğru cavab yoxdur.

Sual: Babilistanda uçot nəyin üzərində aparılır? (Çəki: 1)



Gil lövhələr;
Gips lövhələr
Papirus vərəqləri;
Adi kağız;
Taxta lövhələr.

Sual: Ilkin uçot ilk olaraq vərəqələrdə hansı ölkədə aparılırdı? (Çəki: 1)
Romada
Yunanıstanda;
Babilistanda;
Ərəbistanda;
Qədim Misirdə

Sual: Nagd pul əvəzinə borcların ödənilməsi üçün nədən istifadə olunurdu? (Çəki: 1)
Vekseldən
 Mal-qaradan
Dövlət kreditindən
Bank kreditindən
Doğru cavab yoxdur

Sual: Ikili qetdiyyat hansı ölkədə meydana gəlib? (Çəki: 1)
Italiyada
 Babilistanda
İngiltərədə; 
Almaniyada
Yunanıstanda.

Sual: İlk hesablayıcı cihaz nə vaxt meydana çıxmışdır? (Çəki: 1)
XIX əsrdə;
XX əsrdə;
XVII əsrdə
XVIII əsrdə;
Doğru cavab yoxdur

Sual: Mühasiblərin beynəlxalq gerbi hansı ildə təsis olunub? (Çəki: 1)
1944-cü ildə;
1494-cü ildə;
1994-cü ildə;
2000-ci ildə
1949-cü ildə

Sual: Ilk dövrlərdə hesablama işlərini idarə edən şəxs necə adlanırdı? (Çəki: 1)
Yazar;
Mirzə;
Katib
Auditor
Deyilənlərin hər biri

Sual: Mühasibat balansı bərabərliyi necə adlanır? (Çəki: 1)



Aktivlər=passivlər;
Gəlirlər= xərclər;
Öhdəliklər=xərclər;
Aktivlər=vəsaitlər;
Xərclər=vəsaitlər.

Sual: Dövlətin mühasibat balansının tərtibi üçün hansı uçot meydana gəlib? (Çəki: 1)
Büdcə uçotu;
Statistika uçotu;
Bank uçotu
Təsərrüfat uçotu
Maliyyə uçotu

Sual: Rusiyada mühasibat uçotu haqqında ilk kitab nə vaxt çap olunub? (Çəki: 1)
1783-cü ildə;
1910-cu ildə
1494-cü ildə;
1850-ci ildə;
1900-cü ildə

Sual: Planlı iqtisadiyyatda uçotun məqsədi nə olub? (Çəki: 1)
Informasiya vermək;
 Nöqsanları aşkar etmək;
Pul vəsaitlərinin idarə edilməsi
 Maliyyə nəzarətini təmin etmək
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: Planlı uçot bazar iqtisadiyyatındakı uçota uygun gəlirmi? (Çəki: 1)
Gəlmir;
Gəlir;
Qismən gəlir
Doğru cavab yoxdur;
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: Bazar iqtisadiyyatında maliyyə uçotunun vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
Fəaliyyət nəticələri;
Planlaşdırmanı təmin etmək üçün informasiya vermək
Planlaşdırmanı təmin etmək
Cari nəzarətin aparılması
Sadalananların heç biri

Sual: Bazar iqtisadiyyatında maliyyə hesabatlarının əsas vəzifələri hansılardır? (Çəki: 1)
Maliyyə vəziyyəti haqqında informasiya;
Fəaliyyət nəticələri haqqında informasiya
Planlaşdırmanın təmin olunması;
Maliyyə nəzarətinin təmin olunması;
Sadalananların heç biri

Sual: Uçotun standartlaşdırılmış sisteminə nələr daxildir? (Çəki: 1)



Vahid hesablar planı
Vahir büdcə təsnifatı;
Vahid hesabat
Vahid qərar
 Vahid rəy.

Sual: Maliyyə hesabatlarının standartlaşdırlmış sisteminə nələr daxildir? (Çəki: 1)
Hökumət orqanlarına təqdim edilən sənədlər;
Qeyri-hökumət orqanlarına verilən sənədlər;
Büdcə təşkilatlarına verilən sənədlər
Kommersiya təşkilatlarına verilən sənədlər;
Sadalananların hər biri.

Sual: Maliyyə hesabatlarından istifadəçilər hansı informasiyanı almaq istəyirlər? Səhv olanı 
göstərin: (Çəki: 1)

Maliyyə vəziyyəti haqqında informasiya;
Maliyyə riskləri haqqında informasiya
Pul resurslarının hərəkəti haqqında informasiya;
Fondların hərəkəti haqqında informasiya;
Qoyulmuş vəsaitlərin gəlirlik səviyyəsi.

Sual: Maliyyə hesabatlarından istifadəçilər hansı informasiya almaq istəyirlər? (Çəki: 1)
Pul resursları və onların hərəkəti haqqında informasiya;
Qoyulmuş vəsaitlərin gəlirlik səviyyəsi;
Verilmiş ssudaların qaytarılmasının mötəbərlik dərəcəsi;
Məhsulun alınma şərtləri
Sadalananların hər biri.

Sual: Maliyyə hesabatlarından istifadəçilər hansı informasiya almaq istəyirlər? (Çəki: 1)
Müəssisənin gəlirliliyi və mənfəətlilik potensialı;
Məsrəflər;
Səhmlərin gəlirlik dərəcəsi;
Sadalananların hər biri;
Sadalananların hər biri.

Sual: Maliyyə hesabatlarından istifadəçilər hansı informasiya almaq istəyirlər? (Çəki: 1)
Maliyyə riskləri haqqında informasiya 
Qoyulmuş vəsaitlərin gəlirlilik səviyyəsi
Verilmiş ssudaların qaytarılmasının mötəbərlik dərəcəsi;
Sadalananların hər biri;
 Doğru cavab yoxdur.

Sual: Menecerlərə nəzarət və idarə etmək üçün vacib olan informasiya hansıdır? (Çəki: 1)
Məsrəflər
Qoyulmuş vəsaitlərin gəlirlilik səviyyəsi;
Verilmiş ssudaların qaytarılmasının mötəbərlik dərəcəsi;
Sadalananların hər biri;
Doğru cavab yoxdur.



Sual: Beynəlxalq mühasibat uçotunun standartlarını işləyib hazırlayan təşkilatlar hansılardır? 
Səhv olanı göstərin (Çəki: 1)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı;
Beynəlxalq mühasibat standartları üzrə komitə;
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı;
Qiymətli Kağızlar və Birjalar üzrə Komissiya
 Beynəlxalq Valyuta Fondu.

Sual: Beynəlxalq maliyyə hesabatlarını işləyib hazırlayan təşkilatlar hansılardır? (Çəki: 1)
Beynəlxalq mühasibat standartları üzrə komitə
Transmilli Korporasiyalar;
Dünya Bankı;
Beynəlxalq Valyuta Fondu;
Deyilənlərdən heç biri.

Sual: Mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlarını işləyib hazırlayan təşkilatlar hansılardır? 
(Çəki: 1)

Transmilli şirkətlər;
Transmilli şirkətlər üzrə komisiya;
Avropa Valyuta İttifaqı;
Sadalananların hər biri.
Sadalananların heç biri.

Sual: Beynəlxalq mühasibat standartları üzrə komitə hansı ildə yaradılmışdır? (Çəki: 1)
1973-cü ildə; 
1944-cü ildə; 
1990-cı ildə; 
1977-ci ildə; 
1995-ci ildə; 

Sual: Beynəlxalq mühasibat uçotu standartları üzrə komitə hansı ölkələrin iştirakı ilə 
yaradılmışdır? (Çəki: 1)

İtaliyanın peşəkar mühasibat təşkilatları tərəfindən;
Böyük Britaniyanın peşəkar mühasibat təşkilatları tərəfindən;
İspaniyanın peşəkar mühasibat təşkilatları tərəfindən
Norveçin peşəkar mühasibat təşkilatları tərəfindən
Sadalananların hər biri.

Sual: Peşəkar mühasibat təşkilatları hansı ölkələrdə yaradılıb? (Çəki: 1)
Amerika Birləşmiş Ştatlarında 
MDB ölkələrində;
Şərqi Asiya ölkələrində;
Doğru cavab yoxdur;
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: Dünya səviyyəsində mühasibat uçotu standartları buraxan təşkilat hansıdır? (Çəki: 1)
İqtisadi və Sosial Şura;
Beynəlxalq mühasibat standartları üzrə komitə;
Qiymətli Kağızlar və Birjalar üzrə Komissiya;
Avropa Birliyi;



İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı.

Sual: Beynəlxalq mühasibat standartları üzrə komitə nə qədər standart buraxıb? (Çəki: 1)
25 beynəlxalq standart;
32 beynəlxalq standart;
20 beynəlxalq standart;
35 beynəlxalq standart;
28 beynəlxalq standart.

Sual: BMT-nin iqtisadi və sosial şurası hansı təşkilatın nəzdində fəaliyyət göstərir? (Çəki: 1)
Transmilli şirkətlər üzrə komissiya;
Şura fəaliyyət göstərmir;
Beynəlxalq Valyuta fondu;
Dünya bankı; 
 Heç biri.

Sual: BMT-nin iqtisadi və sosial şurası hansı ildə yaradılıb? (Çəki: 1)
1982-ci ildə;
 1995-ci ildə;
2000-ci ildə
 2002-ci ildə
1985-ci ildə. 

Sual: Maliyyə uşotu və hesabatı sahəsində transmilli şirkətlər üzrə komissiya 4 №-li direktiv 
hansı ildə qəbul edilib? (Çəki: 1)

25 VII 1978-ci ildə;
05 VII 1988-ci ildə;
25 VI 1987-ci ildə;
20 VII 1998-ci ildə;
15 VII 1989-ci ildə.

Sual: Beynəlxalq kapital bazarı hansı bazarların hesabına əmələ gəlmişdir? (Çəki: 1)
Milli bazarların
Maliyyə bazarlarının;
Pul bazarlarının;
Sığorta bazarlarının;
Sadalananların hər birinin.

Sual: Uçot və hesabat sahəsində beynəlxalq standartların işlənib hazırlanmasına tələbatın 
səbəbləri? (Çəki: 1)

Dövlətlərarası rəqabət; 
Dünya təsərrüfat əlaqələrin inkişafına transmilli şirkətlərin təsiri; 
Uşot və hesabatın avtomatlaşdırılması;
Mikroiqtisadi səviyyədə rəqabət; 
Risklərin artması.

Sual: Uçot və hesabat sahəsində beynəlxalq standartların işlənib hazırlanmasına və tədbiq 
edilməsinə əsas səbəb nədir? (Çəki: 1)

Dövlətlərarası rəqabət; 



Kapital bazarının inkişafına mühasibat uçotunun təsiri;
Uçotun sadələşdirilməsi;
Nəzarət orqanlarının tələbləri;
Sadalananların hər biri.

Sual: Uçot və hesabat sahəsində beynəlxalq standartların tətbiqinə səbəb hansılardır? (Çəki: 1)
Nəzarət orqanlarının tələbləri
Mühasibat uçotunun regional sistemləri
Mühasibat uçotunun hesablar planı;
Sadalananların hər biri;
Sadalananların heç biri.

Sual: Mühasibat uçotu sahəsində beynəlxalq ünsiyyət dili hansılardır? (Çəki: 1)
İngilis;
Balans;
Fond;
 Satış;
 Plan.

Sual: Mühasibat uçotu sahəsində beynəlxalq ünsiyyət dilini göstərin? (Çəki: 1)
Plan;
Debet;
İtalyan;
Hesabat;
Heç biri.

Sual: Mühasibat uçotu sahəsində beynəlxalq ünsiyyət dili hansıdır? (Çəki: 1)
Hesab planı;
Kredit;
Fransız;
Fond;
Sadalananların heç biri.

Sual: Maliyyə hesabatlarının elementləri hansılardır? (Çəki: 1)
Aktivlər;
Hesab planı;
Balans;
Heç biri;
Sadalananların hər biri.

Sual: Mühasibat uçotunun hesablama metodu əsasında uçota alınan elementlər hansılardır? 
(Çəki: 1)

Öhdəliklər; 
Balans;
Hesab planı;
Hesabat;
Heç biri.

Sual: Mühasibat uçotunda uçota alınan elementlər hansılardır? (Çəki: 1)



Gəlirlər;
Hesabat;
Zərərin səbəbi;
Balans;
Sadalananların hər biri.

Sual: Mühasibat uçotunda uçota alınan elementlər hansılardır? (Çəki: 1)
Xərclər;
Sadalananların heç biri;
Balans;
Hesabat;
Hər biri.

Sual: Mühasibat uçotu və hesabatda qeydə alınan elementlər hansılardır? (Çəki: 1)
Xalis aktivlər (kapital);
Sadalananların hər biri;
Hesabat;
Hesab planı;
 Heç biri.

Sual: Mühasibat uçotu və hesabatlarda istifadəçilər üçün təqdim olunan informasiyaların 
keyfiyyət xüsusiyyətləri hansılardır? (Çəki: 1)

Ümumilik;
Xüsusilik;
 Fərdilik;
Anlaşıqlıq;
Məhsuldarlıq.

Sual: Maliyyə hesabatlarında istifadəçilər üçün keyfiyyət xüsusiyyətləri hansılardır? (Çəki: 1)
Müqayisəlilik;
Sifarişlilik;
Diskretlik;
Disbalanslıq;
Tərəflilik.

Sual: Maliyyə hesabatlarında istifadəçilər üçün keyfiyyət xüsusiyyətləri hansılardır? (Çəki: 1)
Ardıcıllıq;
Məqsədəuyğunluq; 
Fərdilik;
Elitarlıq;
Heç biri deyil.

Sual: Maliyyə hesabatlarında istifadəçilər üçün keyfiyyət xüsusiyyətlərini göstərin? (Çəki: 1)
Əhəmiyyətlilik;
Sərbəstlik;
Ödənişlilik;
Elitaqlıq;
Sadalananların hər biri.



Sual: Maliyyə hesabatlarında keyfiyyət xüsusiyyətləri hansılardır? (Çəki: 1)
Ehtiyatlılıq; 
Sərbəstlik;
Elitarlıq;
Ödənişlilik;
Heç biri.

Sual: Dövlət balansının tərtibi(büdcə uçotu) hansı dövlətdə meydana gəlmişdir? (Çəki: 1)
Qədim Yunanıstanda;
Roma İmperiyasında;
Babilistanda;
Misirdə;
İranda.

Sual: Rusiyada mühasibat uçotu nəzəriyyəsi hansı uçot məktəbinin ideyalarına uyğun 
formalaşmışdır? (Çəki: 1)

alman məktəbi;
fransız məktəbi;
anqlo-sakson məktəbi;
norveç məktəbi;
yunan məktəbi.

Sual: İstifadəçilər maliyyə hesabatlarından hansı informasiyanı ala bilməz? (Çəki: 1)
müəssisənin gəlirliliyi və mənfəətlilik potensialı haqqında;
maliyyə vəziyyəti haqqında;
tərəf müqabillər haqqında;
maliyyə riskləri haqqında;
pul resurslarının hərəkəti haqqında.

Sual: Mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlarının işlənib hazırlanmasında iştirak etmir: 
(Çəki: 1)

Transmilli Şirkətlər üzrə Komissiya;
Avropa Birliyi;
Dünya Bankı;
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı;
Qiymətli kağızlar və birjalar üzrə Komissiya.

Sual: Kecmiş, indiki və gələcək hadisələri qiymətləndirməklə istifadəçilərin iqtisadi qərarlar 
qəbul etməsinə təsir edən informasiya: (Çəki: 1)

münasiblik;
etibarlılıq;
neytrallıq;
əhəmiyyətlilik;
tamlıq.

Sual: Ehtiyyat fondunun vəsaitindən istifadə müddəti nə qədərir? (Çəki: 1)
ilin sonuna qədər;
müddətsizdir;
icra orqanının qərarı ilə müəyyən edilir;
ehtiyyat fondu 1 aylıq yaradılır;



doğru cavab yoxdur.

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Maliyyə hesabatlarında keyfiyyət xüsusiyyətləri hansılardır? (Çəki: 1)
Ehtiyatlılıq; 
Sərbəstlik;
Elitarlıq;
 Ödənişlilik;
Heç biri.

Sual: Maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xüsusiyyətləri hansılardır? (Çəki: 1)
Düzgün təqdimat;
Oxunarlıq;
Mürəkkəblik;
Sadəlik;
Sadalananların hər biri. 

Sual: Maliyyə hesabatlarında istifadəçilər üçün keyfiyyət xüsusiyyətləri hansılardır? (Çəki: 1)
Neytrallıq; 
Təsirlilik;
Təşəbbüskarlıq;
Mürəkkəblik;
 Sadəlik.

Sual: Büdcəyə daxilolmalardan asılı olaraq iqtisadi təsnifatın hansı maddələri üzrə xərclər 
müdafiə olunan hesab edilir? (Çəki: 1)

Əmək haqqı;
Müdafiə;
İnvestisiya;
Əsaslı;
 Təmir.

Sual: Büdcə daxilolmalarından asılı olaraq iqtisadi təsnifatın hansı maddələri müdafiə olunan 
xərclər hesab edilir? (Çəki: 1)

Əmək haqqına üstəlik
Malların alışı;
Faizlər;
Dəftərxana xərcləri;
Təmir xərcləri.



Sual: Büdcə daxilolmalarından asılı olaraq iqtisadi təsnifatın hansı maddələri müdafiə olunan 
xərclər hesab edilir? (Çəki: 1)

Pensiya və başqa sosial müavinətlər;
Subsidiyalar;
Mallarin alınması;
Məhsula görə ödənişlər;
Heç biri. 

Sual: Büdcə daxilolmalarından asılı olaraq iqtisadi təsnifatın hansı maddələri müdafiə olunan 
xərclər hesab edilir? (Çəki: 1)

Dövlətin daxili borclarına xidmətlə bağlı xərclər;
Gündəlik yemək xərci
Mehmanxana və yol xərcləri;
Xaric ezamiyyət;
Heç biri.

Sual: Büdcə daxilolmalarından asılı olaraq iqtisadi təsnifatın hansı maddələri müdafiə olunan 
xərclər hesab edilir? (Çəki: 1)

Dövlətin xarici borclarına xidmətlə bağlı xərclər;
Poçt xidmətlərinin ödənilməsi;
İnventarların alınması
Avadanlığın alınması;
Sadalananların heç biri.

Sual: Dövlət büdcəsinin kassa icrası hansı təşkilat tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1)
Dövlət xəzinədarlıq agentliyi; 
 AR Vergilər Nazirliyi;
Dövlət Gömrük Komitəsi; 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu:
AR Mərkəzi Bankı.

Sual: .Dövlət büdcəsinin həqiqi icrası hansı nazirlik tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1)
AR Maliyyə Nazirliyi;
AR Vergilər Nazirliyi;
Dövlət Gömrük Komitəsi;
Dövlət Statistika Komitəsi;
AR Mərkəzi bankı.

Sual: Dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabat hansı nazirlik tərəfindən AR Nazirlər 
Kabinetinə təqdim edilir? (Çəki: 1)

AR Maliyyə Nazirliyi;
AR Vergilər Nazirliyi;
AR İqtisadiyyat Nazirliyi;
Dövlət Statistika Komitəsi;
Heç biri.

Sual: Dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabat sonrakı ilin hansı ayında təqdim edilir? (Çəki: 
1)

May ayında;
 Mart ayında;



Aprel ayında;
Yanvar ayında;
İyun ayında.

Sual: .Dövlət büdcəsinin kassa icrası barədə aylıq hesabat AR Nazirlər Kabinetinə hansı 
Nazirlik tərəfindən təqdim edilir (Çəki: 1)

AR Maliyyə Nazirliyi
AR Vergilər Nazirliyi;
AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;
 AR Mərkəzi bankı
Dövlət Statistika Komitəsi.

Sual: Büdcə təşkilatlarının xərclər smetalarının icrasına nəzarəti hansı Nazirlik həyata keçirir? 
(Çəki: 1)

AR Maliyyə Nazirliyi; 
AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;
AR Vergilər Nazirliyi;
d) Dövlət Statistika Komitəsi;
AR Mərkəzi bankı.

Sual: Büdcə təşkilatlarında büdcə uçotunun təşkilinə metodiki rəhbərlik hansı nazirlik tərəfindən 
həyata keçirilir? (Çəki: 1)

AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən;
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən;
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən;
Vergilər Nazirliyi tərəfindən;
Doğru cavab yoxdur.

Sual: Xarici dövlət borcunun ölkə üzrə uçotunu hansı nazirlik aparır? (Çəki: 1)
Maliyyə Nazirliyi;
Ədliyyə Nazirliyi;
Vergilər Nazirliyi;
 Hər biri;
Heç biri.

Sual: Dövlət borcunun mövcud vəziyyəti barədə məlumatlar ildə neçə dəfə mətbuatda dərc 
edilir? (Çəki: 1)

Hər rübdə bir dəfə;
Ayda bir dəfə;
Ildə bir dəfə;
Ildə iki dəfə;
Doğru cavab yoxdur.

Sual: Bələdiyyələr hansı halda xəzinədarlıq vasitəsilə xərclər üzrə əməliyyatların həyata 
keçirilməsindən imtina edə bilər? (Çəki: 1)

Növbəti ilin birinci iş günü;
İstədiyi vaxt;
May ayının 1-nə qədər;
Növbəti büdcə ilinə 10 gün qalanadək;
Doğru cavab yoxdur.



Sual: Hansı halda bələdiyyələr gəlirlər üzrə əməliyyatların dövlət xəzinədarlığı vasitəsilə həyata 
keçirilməsindən imtina edə bilər? (Çəki: 1)

Sonrakı ilin birinci iş günü
Növbəti büdcə ilinə qədər;
Bələdiyyə istədiyi vaxt;
Birinci rübün sonunadək;
Yanvarın 15-dək;

Sual: Yerli büdcələrin icrası zamanı istifadə olunmayan vəsait kimin sərəncamında qalır? (Çəki: 
1)

Bələdiyyələrin
Dövlət Ehtiyat Fondunun
Yerli idarəetmə orqanlarının;
Büdcə təşkilatlarının;
Sadalananların heç biri

Sual: Büdcə ili hansı dövrü əhatə edir? (Çəki: 1)
Yanvar ayının 1-dən dekabr ayının 31-dək olan dövr;
Aprel ayının 1-dən mart ayının 31-dək olan dövr
Oktaybrın 1-dən sentyabrın 30-dək olan dövr;
Dekabrın 1-dən noyabrın 30-dək olan dövr
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: Smeta xərclərinin icrası üçün əsas şərt nədir? (Çəki: 1)
Uçotu təşkil etmək;
Smetanı tərtib etmək
Əmr vermək
Ödəniş tələbnaməsi yazmaq
Məktub yazmaq

Sual: Büdcə prosesinin neçə mərhələsi var? (Çəki: 1)
4 mərhələsi;
 2 mərhələsi;
5 mərhələsi;
 3 mərhələsi
Doğru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartları hansı təşkilat tərəfindən təsdiq 
edilib? (Çəki: 1)

AR Maliyyə Nazirliyi;
AR Nazirlər Kabineti;
AR Prezidenti; 
AR Milli Məclisi;
 Sadalananların hər biri. 

Sual: Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat uçotu atandartları hansı ildə təsdiq edilib? (Çəki: 
1)

2009-cu ildə;



2005-ci ildə;
 2000-ci ildə;
1995-ci ildə;
2011-ci ildə

Sual: Büdcə təşkilatları üçün Milli mühasibat uçotu hansı təşkilatlarda tətbiq edilir? (Çəki: 1)
Ali təhsil müəssisələrdə;
Kredit təşkilatlarında
Sığorta təşkilatlarında;
Firmalarda;
Sadalananların hər birində.

Sual: 1 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Maliyyə hesabatlarının təqdimatı
Statistik hesabatların təqdimatı;
Sahibkar hesabatların təqdimatı;
Vergi hesabatlarının təqdimatı;
Doğru cavab yoxdur.

Sual: 2 №-li milli mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabatlar üzrə;
Borclara aid edilən xərclər üzrə;
Birləşdirilmiş maliyyə hesabatları üzrə;
Fərdi maliyyə hesabatları üzrə; 
Büdcə ssudalarının istifadəsi üzrə

Sual: 8 №-li milli mühasibat uçotu standartları necə adlanır? (Çəki: 1)
Birgə müəssisələrdə iştirak payları üzrə;
Səhmdar cəmiyyətlərdə iştirak payı üzrə;
Nizamnamə kapitalında pay iştirakı üzrə;
Nizamnamə kapitalının səviyyəsi;
Sadalananların heç biri.

Sual: 3 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Uçot siyasəti, uçot qiymətləndirmələrdə dəyişikliklər və səhvlər üzrə;
Nəzarət prosesinin təkmilləşdirilməsi üzrə;
Uçotun təşkilinin təkmilləşdirilməsi üzrə;
Uçotun qiymətləndirilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə;
Sadalananların heç biri.

Sual: 4 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri üzrə;
Xarici valyuta ehtiyatlarının dəyişilməsi üzrə;
Xarici valyutanın uçotunun təkmilləşdirilməsi üzrə
Milli valyutanın kursunun dəyişilməsi üzrə;
Sadalananların heç biri.

Sual: 5 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Borclara aid edilən xərclər üzrə;



Büdcə təşkilatlarının smeta xərcləri üzrə;
Kommersiya təşkilatlarının xərcləri üzrə;
Gələcək dövrün xərcləri üzrə;
Xarici borclara xidmət üzrə.

Sual: 6 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Birləşdirilmiş və fərdi maliyyə hesabatları üzrə;
Kommersiya fəaliyyəti haqda hesabatlar üzrə;
Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri üzrə;
Hiperinflyasiya şəraitində Maliyyə Hesabatları üzrə;
Doğru cavab yoxdur.

Sual: 7 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Acılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə investisiyaların uçotu üzrə;
Kənd təsərrüfatına investisiyaların uçotu üzrə;
Tikinti təşkilatlarına investisiyaların uçotu üzrə;
Acılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə kreditlərin uçotu üzrə;
Doğru cavab yoxdur.

Sual: . 9 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Birja əməliyyatları üzrə gəlirlər üzrə;
Birjadankənar əməliyyatlar üzrə gəlirlər üzrə;
Birjada bağlanan uzunmüddətli müqavilələr üzrə;
Birjada bağlanan qısamüddətli müqavilələr üzrə;
Doğru cavab yoxdur.

Sual: 10 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Hiperinflyasiya şəraitində Maliyyə Hesabatları üzrə;
Deflyasiya şəraitində Maliyyə Hesabatları üzrə;
Xüsusi sifarişlə Maliyyə Hesabatları üzrə;
Doğru cavab yoxdur.
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: 11 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Tikinti müqavilələri üzrə
Malların alqı-satqısı üzrə;
Kredit müqavilələri üzrə;
Doğru cavab yoxdur;
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: 12 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Ehtiyatlar üzrə;
Resurslar üzrə;
Satış üzrə;
Alış üzrə;
Vəsaitlərin yerləşdirilməsi üzrə.

Sual: 13 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
İcarə üzrə;



Müəllif hüquqları üzrə lisenziyalar üzrə;
Faydalı qazıntıların istifadəsi ilə bağlı icarə müqavilələri üzrə;
Müqavilələr üzrə;
Razılaşmalar üzrə.

Sual: 14 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Balans hesabatı tarixindən sonrakı hadisələr üzrə;
Balans hesabatı tarixindən əvvəlki hadisələr üzrə;
Balans hesabatlarının tarixi üzrə
Doğru cavab yoxdur;
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: 15 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Maliyyə alətləri: Məlumatın açıqlanması və təqdim edilməsi üzrə;
Maliyyə alətləri haqqında rəy üzrə;
Maliyyə alətlərinin istifadəsi və xüsusiyyətləri üzrə; 
Doğru cavab yoxdur;
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: 16 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Daşınmaz əmlaka investisiyalar üzrə;
Daşınan əmlaka investisiyalar üzrə;
Qiymətli kağızların yerləşdirilməsi üzrə
Qiymətli kağızlara investisiyalar üzrə;
Məcmu investisiyalar üzrə.

Sual: 17 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə;
Material ehtiyatları üzrə;
Azqiymətli, tezköhnələn əşyalar üzrə
Daşınan və daşınmaz əmlak üzrə;
Daşınmaz əmlakın yenidən qiymətləndirilməsi üzrə.

Sual: 18 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Seqment hesabatları üzrə;
Aylıq hesabatlar üzrə;
Fərdi maliyyə hesabatları üzrə; 
Maliyyə nəticələri haqda icmal hesabat üzrə;
Maliyyə fəaliyyəti haqda cari hesabat üzrə.

Sual: 19 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər üzrə;
Qiymətləndirilmiş öhdəliklər və aktivlər üzrə;
Qiymətləndirilmiş aktivlər üzrə; 
Doğru cavab yoxdur;
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: 20 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Əlaqəli tərəflər haqqında məlumatın açıqlanması üzrə;



Büdcə təşkilatının fəaliyyəti haqqında məlumatın açıqlanması üzrə;
Bələdiyyənin fəaliyyəti haqqında məlumatın açıqlanması üzrə; 
Büdcədənkənar vəsaitlər haqqında məlumatın açıqlanması üzrə
Doğru cavab yoxdur

Sual: 21 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Pul vəsaitləri yaratmayan aktivlərin qiymətdən düşməsi üzrə;
Pul vəsaitləri yaradan aktivlərin qiymətdən düşməsi üzrə;
Müəssisənin bütün aktivlərinin qiymətdən düşməsi üzrə; 
Təşkilatın aktivlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə
Pul vəsaitləri yaradan öhdəliklərin qiymətinin artması üzrə.

Sual: 22 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Ümumi dövlət sektoru haqqında maliyyə məlumatının açıqlanması üzrə
Kommersiya fəaliyyəti haqqında maliyyə məlumatının açıqlanması üzrə;
Qeyri-dövlət sektoru haqqında maliyyə məlumatının açıqlanması üzrə
Büdcədənkənar fəaliyyət haqqında maliyyə məlumatının açıqlanması üzrə;
Doğru cavab yoxdur.

Sual: 23 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Qeyri-birja əməliyyatları üzrə gəlirlər üzrə;
Birja əməliyyatlarından gəlirlər üzrə;
Birja və qeyri-birja əməliyyatları üzrə gəlirlər üzrə
Büdcədənkənar gəlirlər üzrə;
Qeyri-birja əməliyyatlarından itkirlər üzrə.

Sual: 24 №-li mühasibat uçotu standartı necə adlanır? (Çəki: 1)
Maliyyə hesabatlarında büdcə məlumatlarının təqdimatı üzrə
Maliyyə hesabatlarında büdcədənkənar məlumatların təqdimatı üzrə;
Maliyyə hesabatlarında kommersiya məlumatlarının təqdimatı üzrə; 
Maliyyə hesabatlarında yol verilən səhvlər haqda məlumatların təqdimatı üzrə;
Doğru cavab yoxdur.

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 52

Maksimal faiz 52

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin təşkili hansı normativ sənəd əsasında həyata 
keçirilir? (Çəki: 1)

Mühasibat Uçotu haqqında Qanun;
Mühasibat uçotu nun təşkili və aparılmasına dair təlimat;
Milli Mühasibat Uçotu Standartları
Xəzinə uçotunun aparılmasına dair təlimat;
Sadalananların hər biri.



Sual: Büdcə təşkilatları mühasibat uçotuna dair təlimat hansı ildə təsdiq olunub? (Çəki: 1)
2012-ci il;
2008-ci il;
2004-cü il;
2010-cu il;
2013-cü il.

Sual: Azərbaycan Respublikası Mühasibat Uçotu haqqında Qanun hansı ildən qüvvədədir? 
(Çəki: 1)

2000-ci ildən;
2004-cü ildən;
2012-ci ildən
2009-cu ildən;
2005-ci ildən

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotunun təşkili və aparılmasına dair təlimat hansı icra 
hakimiyyəti tərəfindən qəbul edilib? (Çəki: 1)

AR Nazirlər Kabineti
AR Maliyyə Nazirliyi;
AR Milli Məclisi;
AR Maliyyə Nazirliyi və Mərkəzi Bankı;
AR Ədliyyə Nazirliyi

Sual: Dövlət büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda büdcə təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu 
standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun təşkili və aparılmasına dair təlimat hansı ildən 
qüvvədədir? (Çəki: 1)

2010-cu ildən;
2012-ci ildən;
2009-cu ildən;
2013-cü ildən;
Qüvvəyə minməyib

Sual: Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda mühasibatlıq tərəfindən hansı işlər həyata keçirilir? 
Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1)

Malların alışı üzrə müqavilələrin hazırlanması;
Material qiymətlilərinin istifadəyə verilməsi və xərcə silinməsi;
Xərclər smetasında nəzərdə tutulan xərclərin ödənişi;
Əsas vəsaitlərin uçotu;
Əsaslı təmirin aparılması. 

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibatlıq hansı işləri həyata keçirir? (Çəki: 1)
Cari təmirin aparılması;
Əsaslı təmirin aparılması;
Malların alışı üçün müqavilələrin hazırlanması;
Sadalananların hər biri; 
Sadalananların heç biri.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibatlıq hansı işləri həyata keçirir? (Çəki: 1)
Hansı işçinin mükafatlandırıldığını müəyyən edir;



Xərc normalarını müəyyən edir;
Material qiymətlərinin istifadəyə verilməsini həyata keçirir;
Əlavə vəsait almaq üçün vəsatət qaldırır.
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibatlıq hansı işləri həyata keçirir? (Çəki: 1)
Əsas vəsaitləri təmir edir;
Reklam normalarını müəyyən edir;
Əsas vəsaitlərin uçotunu aparır;
Malların alışını təşkil edir;
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibatlıq hansı xidməti təşkil edir? (Çəki: 1)
Xərc smetalarına düzəliş və əlavələr edir
Büdcənin kassa icrasının uçotunu aparır;
Ərzaq məhsullarının istifadəyə verilməsini təşkil edir və xərcə silir
Bütün cavablar doğrudur;
Bütün cavablar səhvdir.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibatlıq hansı xidməti təşkil edir? (Çəki: 1)
Əsas vəsaitlərin təmirini həyata keçirir;
Ezamiyyə normalarını müəyyən edir;
Əsas vəsaitlərin balansdan silinməsi ilə əlaqədar sənədləri rəsmiləşdirir;
Material ehtiyatlarının keyfiyyıtinə nəzarət edir;
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibatlıq hansı xidməti təşkil edir? (Çəki: 1)
Pul vəsaitlərinin xərclənməsi əməliyyatların uçotunu aparır;
Büdcə xərclərinin kassa icrasının uçotunu aparır;
Ezamiyyə normalarını müəyyən edir;
Agent-bankda hesablaşma hesabı açır;
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibatlıq hansı xidməti təşkil edir? (Çəki: 1)
Smeta xərclərinin icrasının uçotunu təşkil edir;
Büdcə xərclərinin kassa icrasının uçotunu aparır;
Tətbiq olunan Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına düzəliş edir;
Doğru cavab yoxdur;
Sadalananların hər biri doğrudur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibatlıq hansı xidməti həyata keçirir? (Çəki: 1)
Öhdəlik sənədlərini hazırlayır və xəzinədarlığa göndərir;
Büdcə xərclərinin kassa icrasının uçotunu aparır;
Büdcə təşkilatlarının xərc normalarını təsdiq edir;
Büdcə təşkilatlarının xərc smetasını təsdiq edir;
Sadalananların hamısı doğrudur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibatlıq hansı xidməti həyata keçirir? (Çəki: 1)
Büdcədən kənar vəsaitlər üzrə gəlir və xərclər smetasını hazırlayır;



Büdcədən kənar vəsaitlər üzrə gəlir və xərclər smetasını təsdiq edir;
Büdcədən kənar vəsaitlər üzrə rəhbərlikdən hesabat tələb edir;
Əsaslı təmirin aparılmasını tələb edir;
Doğru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə təyin edilmə şərtləri 
hansılardır? (Çəki: 1)

Orta ixtisas təhsili və büdcə təşkilatlarında 2 illik mühasib stajı olması;
Orta ixtisas təhsili və büdcə təşkilatlarında 3 illik mühasib stajı olması;
Orta ixtisas təhsili və büdcə təşkilatlarında 4 illik mühasib stajı olması;
Büdcə təşkilatlarında mühasib vəzifəsində azı 2 illik iş stajı olması və ali ixtisas təhsili;
Büdcə təşkilatlarında mühasib vəzifəsində 1 illik mühasib stajı olması və ali ixtisas təhsili;

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə təyinolunma şərtləri 
hansılardır? (Çəki: 1)

Orta ixtisas təhsili və büdcə təşkilatlarında 1 illik mühasib stajı olması;
Orta ixtisas təhsili və büdcə təşkilatlarında 2 illik mühasib stajı olması;
Orta ixtisas təhsili və büdcə təşkilatlarında 3 illik mühasib stajı olması;
Orta ixtisas təhsili və büdcə təşkilatlarında mühasib vəzifəsində azı 5 illik iş stajı;
Ali ixtisas təhsili və büdcə təşkilatlarında 1 illik mühasib stajı olması

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin rəhbərinin hüquqları hansılardır? (Çəki: 1)
Pul sənədləri əsasında bankdan pul almaq;
Malların qəbul edilməsi
Mühasibat sənədlərini ikinci imza etmək;
Sadalananların hamısı doğrudur
Sadalananların heç biri doğru deyil.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin rəhbərinin hüquqları hansılardır? (Çəki: 1)
Pul sənədləri əsasında bankdan pul almaq
Mühasibatlığın işçilərinin xidməti vəzifələrini təmin edir;
Mühasibatlıq tərəfindən xidmət olunan təşkilatlardan mühasibat üçün lazımi sənədləri 

vaxtında təhvil verilməsini tələb etmək
Sadalananların hamısı doğrudur;
Sadalananların heç biri doğru deyil.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin rəhbərinin vəzifələri hansılardır? (Çəki: 1)
Pul sənədləri əsasında bankdan pul almaq;
Malları məsul saxlanma üçün qəbul etmək
Mühasibat uçotunun aparılmasına rəhbərlik etmək;
Mühasibat sənədlərini ikinci imza etmək;
Sadalananların hər biri.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin rəhbərinin vəzifələri hansılardır? (Çəki: 1)
Mühasibatlığın xidmət etdiyi bölmələrdən uçot üçün lazımi sənədləri vaxtında təhvil 

verilməsini tələb etmək;
Mühasibat sənədlərini ikinci imza etmək;
Maliyyə hesabatlarının tərtib və təqdim edilməsinə rəhbərlik etmək;
Sadalananların hər biri;
Sadalananların heç biri.



Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin rəhbərinin vəzifələri hansılardır? (Çəki: 1)
Mühasibatlığın işçilərinin xidməti vəzifələrini təyin edir;
Mühasibatlığın strukturunu təyin edir;
Mühasibatlığın ştatlarını təyin edir;
Malları məsul saxlanma üçün qəbul edir
Sadalananların hər biri.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin rəhbərinin vəzifələri hansılardır? Səhv olanı 
göstərin: (Çəki: 1)

Mühasibat uşotunun aparılmasına rəhbərlik edir;
Pul sənədləri əsasında bankdan pul götürür;
Maliyyə hesabatlarının tərtib və təqdim edilməsinə rəhbərlik edir
Mühasibatlığın işçilərinin xidməti vəzifələrini təyin edir;
Maddi qiymətlilərin inventarizasiya olunmasını təmin edir

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin rəhbərinin vəzifələri hansılardır? Səhv olanı 
göstərin: (Çəki: 1)

Mal-material qiymətlilərinin qəbul edir
Maddi qiymətlilərin inventarizasiya olunmasını təmin edir;
Pul vəsaitlərinin inventarizasiya olunmasını təmin edir;
Debitorlarla hesablaşmalar inventarizasiya olunmasını təmin edir;
Sənədlərin qorunub saxlanmasını təmin edir; 

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin rəhbərinin vəzifələri hansılardır? Səhv olanı 
göstərin: (Çəki: 1)

Kassa kitabının aparılması;
Kassa əməliyyatlarının aparılmasına nəzarət;
Debitorlarla hesablaşmalar inventarizasiya olunmasını təmin edir;
Sənədlərin qorunub saxlanmasını təmin edir
Maddi qiymətlilərin inventarizasiya olunmasını təmin edir.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin rəhbərinin vəzifələri hansılardır? (Çəki: 1)
Pul sənədləri əsasında bankdan nəğd pulun alınması
Malların qəbul edilməsi;
Kreditorlarla hesablaşmaların inventarizasiya olunmasını təmin edir;
Kassa kitabının aparılması
Sadalananlardan heç biri.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin rəhbərinin vəzifələri hansılardır? Səhv olanı 
göstərin: (Çəki: 1)

Kassa kitabının düzgün aparılmasına nəzarət etmək;
Maddi qiymətlilərin inventarizasiya olunmasını təmin etmək;
Sənədlərin qorunub saxlanılmasını təmin etmək
Maliyyə hesabatlarının tərtib və təqdim edilməsinə rəhbərlik etmək
Sadalananlardan heç biri.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin rəhbəri hansı vəzifələrə malikdir? (Çəki: 1)
Mühasibat uçotunun aparılması zamanı lazım olan sənədləri tələb etmək



Maliyyə sənədlərini ikinci imza etmək;
Kassa əməmliyyatlarının aparılmasına nəzarət edir;
Kassa əməliyyatlarını aparmaq;
Sadalananların hər biri

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin rəhbərinin hansı vəzifələri vardır? Səhv olanı 
göstərin: (Çəki: 1)

Mal-material qiymətlərinin qəbul edilməsi
[Maddi qiymətlilərin inventarizasiya olunmasını təmin etmək;
Kassa kitabının düzgün aparılmasına nəzarəti həyata keçirmək
Debitorlarla hesablaşmalar inventarizasiya olunmasını təmin etmək;
Mühasibatlığın işçilərinin xidməti vəzifələrini təyin etmək.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin rəhbərləri öz işlərində hansı sənədləri əldə 
rəhbər tutur? (Çəki: 1)

Statistika idarəsinin təlimatlarını;
AR Maliyyə Nazirliyinin əmrlərini;
AR Mühasibat uçotu haqqında qanunu və digər normativ sənədləri;
Sadalananların hər biri
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin təlimatları.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin vəzifələri hansılardır? (Çəki: 1)
Normativ sənədlərə əsasən mühasibat uşotunun düzgün təşkilini təmin etmək
Mühasibatlığın işçilərinin xidməti vəzifələrini təyin etmək;
Kassa kitabının düzgün tərtib olunmasını təmin etmək
Sadalananların hər biri;
Sadalananlarım heç biri.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin vəzifələri hansılardır? (Çəki: 1)
Aparılan əməmliyyatların qanuniliyinə nəzarəti həyata keçirmək;
Mühasibat uçotunun düzgün təşkilini təmin etmək;
Maddi-məsul şəxsləri müvafiq təlimatlarla təmin etmək
Alqı-satqı müqavilələrini imzalamaq;
Xərc smetalarını icra etmək

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin vəzifələri hansılardır? (Çəki: 1)
Sənədləri düzgün tərtib etmə
Tərəf müqabillərinin fəaliyyətinə nəzarət etmək;
Xərc smetalarını icra etmək;
Alqı-satqı müqavilələrini imzalamaq;
Doğru cavab yoxdur

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin vəzifələri nədən ibarətdir?Səhv olanı seçin: 
(Çəki: 1)

Xüsusi vəsaitlər üzrə uçotu aparmaq;
Maddi-məsul şəxsləri müvafiq təlimatlarla təmin etmək;
Fəhlə və qulluqçuların əmək haqqını vaxtı vaxtında köçürmək;
Aparılan əməliyyatların qanuniliyinə nəzarət etmək
Doğru cavab yoxdur.



Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat xidmətinin vəzifələri hansılardır? (Çəki: 1)
Mühasibat sənədləri arxivə verilməsini təmin etmək
Arxivə təhvil verilmiş sənədlərin düzgün saxlanmasına nəzarət etmək;
Xərc smetalarının icrasını təşkil etmək;
Sadalananların hər biri;
Sadalananların heç biri.

Sual: Büdcə təşkilatlarında hansı sənədlər icra üçün qəbul edilmir (Çəki: 1)
Sənəddə baş mühasibin və ya onun müavinin imzası olmadıqda;
Sənəddə ştamp olmadıqda ;
Sənəddə komendantın imzası olmadıqda;
Sənədin nömrəsi olmadıqda;
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında pul və hesablaşma sənədlərin ən azı neçə şəxs imzalamalıdır? 
(Çəki: 1)

ən azı iki şəxs
ən azı 5 şəxs 
ən azı 1 şəxs
ən azı 3 şəxs ;
normalaşdırılmayıb.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu registrləri hansı dildə aparılmalıdır? (Çəki: 1)
Azərbaycan dilində
Rus dilində
İngilis dilində
Azərbaycan və ingilis dillərində;
Fərqi yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat balansında aşkar olunan səhvlərin düzəlişi hansı 
qaydada aparılır? (Çəki: 1)

Səhv olan məbləğin üzərindən nazik xətt çəkilərək üstündən düzgün məbləğ yazılır;
Mühasibat sənədlərində heç bir düzəliş etmək olmaz;
Bu haqda akt tərtib olunaraq sənədə əlavə edilir;
Yeni balans tərtib edilir
Doğru cavab yoxdur

Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa sənədlərində necə düzəliş aparılır? (Çəki: 1)
Kassa sənədlərində düzəlişə yol verilmir;
Storno” üsulu ilə;
İmza etməklə
Pozub yenidən yazmaqla;
Baş mühasibin icazəsi ilə.

Sual: Büdcə təşkilatlarında bank sənədlərinə düzəliş necə edilir? (Çəki: 1)
Bank sənədlərində düzəlişə yol verilmir
Bankın icazəsi ilə
Büdcə təşkilatının rəhbərinin icazəsi ilə;
Storno” üsulu ilə



Baş mühasibin icazəsi ilə.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotunun obyekti nələrdir? (Çəki: 1)
Büdcə təşkilatlarının gəlirləri;
Alqı-satqı müqavilələri;
Uçot registrləri
Memorial-orderlər
Büdcə təşkilatının xərc smetası.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu obyekti hansılardır? (Çəki: 1)
Büdcə təşkilatının gəlirlər və xərclər balansı;
Büdcə təşkilatının mühasibat xidmətinin fəaliyyəti;
Alqı-satqı müqavilələri;
Uçot registrləri;
Büdcə təşkilatlarının xərcləri.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu obyekti nədir? (Çəki: 1)
Pul vəsaitləri
Uçot sənədləri
Xərc smetalarının tərtibi
Mühasibat xidmətinin fəaliyyəti
Doğru cavab yoxdur

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu obyekti hansılardır? (Çəki: 1)
Hesablaşmalar
Müqavilələr;
Smetalar;
Hesabatlar;
Sadalananların heç biri.

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu obyekti hansılardır? (Çəki: 1)
fondlar;
ilkin uçot sənədləri;
mühasibat registrləri;
sadalananların heç biri;
sadalananların hər biri

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu obyekti nədir? (Çəki: 1)
ehtiyatlar;
müqavilələr
 sənədlər
sadalananların heç biri; 
sadalananların hər biri.

Sual: . Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu obyekti nədir? (Çəki: 1)
maddi qiymətlilər; 
uçot registrləri
memorial-orderlər;
bildiriş; 



sadalananların hər biri.

Sual: Büdcə təşkilatlarında gəlirlərin hərəkətin mərhələsindən asılı olaraq neçə qrupa bölünür? 
(Çəki: 1)

iki qrupa;
beş qrupa;
üç qpupa;
dörd qrupa;
bir qrupa.

Sual: Büdcə təşkilatlarının xərcləri hərəkəti mərhələsindən asılı olaraq neçə qrupa bölünür? 
(Çəki: 1)

2
4
6
3
5

Sual: Büdcə təşkilatlarında ilkin sənədlər özündə zəruri rekvizitləri əks etdir-məlidir? Səhv olanı 
göstərin (Çəki: 1)

sənədin adı;
sənədin nömrəsi;
sənədin kodu;
sənədin tərtib edilmə tarixi;
sənədin qüvvədə olduğu dövr

Sual: Büdcə təşkilatlarında ilkin sənədlər özündə hansı rekvizitləri əks etdirməlidir? Səhv olanı 
göstərin: (Çəki: 1)

sənədin kodu;
sənədin tərtib edilmə yeri
zəruri imzalar
əməliyyatın məzmunu
doğru cavab yoxdur.

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 46

Maksimal faiz 46

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Büdcə təşkilatlarında ilkin sənədlər özündə hansı rekvizitləri əks etdir-məlidir? (Çəki: 1)
sənəd tərtib edilən təşkilatın adı;
sənədi qəbul edəcək təşkilatın adı;
hesablaşma üsulu;
sənədin müddəti;
doğru cavab yoxdur.



Sual: Büdcə təşkilatlarında ilkin sənədlər özündə hansı rekvizitləri əks etdir-məlidir? (Çəki: 1)
təsərrüfat əməliyyatlarının adı;
sənədin ləğv edilməsi qaydası
sənədin tərtib edilməsi qaydası
sənədin müddəti
bütün cavablar doğrudur

Sual: Büdcə təşkilatlarında ilkin sənədlər özündə hansı rekvizitləri əks etdirmə-lidir? (Çəki: 1)
sənədi tərtib edən şəxsin imzası
sənədin tərtibi qaydası;
sənədin forması;
bütün cavablar doğrudur.
bütün cavablar səhvdir

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotunun hansı forması həyata keçirilir? (Çəki: 1)
momerial-order forması;
fərdi uçot forması;
yalnız sadələşdirilmiş uçot
xəzinə hesab kitablarında uçot
sadalananların hər biri

Sual: Büdcə təşkilatlarında momerial orderlər nədə qeydə alınır? (Çəki: 1)
baş kitabda
xəzinə hesab kitablarında
dəftərdə;
kassa kitabında
sadalananların hər birində

Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu sənədlər və maliyyə hesabatları istintaq orqanları 
tərəfindən götürüldükdə necə rəsmiləşdirilir? (Çəki: 1)

protokol tərtib edilir;
sənədlər götürülə bilməz;
Ədliyyə Nazirliyinin icazəsi ilə, akt tərtib olunmaqla;
yalnız məhkəmə qərarı ilə
doğru cavab yoxdur

Sual: Büdcə təşkilatlarında ilkin sənədlər itən zaman nə kimi tədbir görülür? (Çəki: 1)
baş mühasibə töhmət elan olunur;
sənədi itirən işdən azad edilir
komissiya yaradılır və itmənin səbəbi aydınlaş-dırılır
doğru cavab yoxdur
bütün cavablar doğrudur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında maliyyə hesabatının itməsi hallarında yaradılan komis-siya işini 
necə rəsmiləşdirir? (Çəki: 1)

akt tərtib edir;
sənədi axtarıb tapır
sənədin surətini tapır;
hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edir;



sadalananların heç biri doğru deyil

Sual: Büdcə təşkilatlarında təlimatla müəyyən edilən Hesablar planı neçə bölmə-dən ibarətdir? 
(Çəki: 1)

səkkiz bölmədən;
səksən bölmədən
dörd bölmədən;
iki bölmədən;
on beş bölmədən.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planının birinci bölməsi necə adlanır? (Çəki: 1)
qısamüddətli aktivlər;
qısamüddətli öhdəliklər
gəlirlər;
xərclər;
xərclər;

Sual: . Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planının ikinci bölməsi necə adlanır? (Çəki: 1)
uzunmüddətli aktivlər
qısamüddətli aktivlər
uzunmüddətli öhdəliklər;
mənfəət (zərər);
gəlirlər.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planının üçüncü bölməsi necə adlanır? (Çəki: 1)
qısamüddətli öhdəliklər
qısamüddətli aktivlər;
uzunmüddətli aktivlər;
xərclər
xalis aktivlər (kapital).

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planının dördüncü bölməsi necə adlanır? (Çəki: 1)
uzunmüddətli öhdəliklər;
qısamüddətli aktivlər
xalis aktivlər (kapital);
xərclər;
gəlirlər.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planının beşinci bölməsi necə adlanır? (Çəki: 1)
xalis aktivlər (kapital);
gəlirlər
xərclər;
qısamüddətli öhdəliklər
qısamüddətli aktivlər

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planının altıncı bölməsi necə adlanır? (Çəki: 1)
gəlirlər;
qısamüddətli öhdəliklər
uzunmüddətli aktivlər



xərclər;
qısamüddətli aktivlər.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planının yeddinci bölməsi necə adlanır? (Çəki: 1)
xərclər;
gəlirlər;
mənfəət (zərər);
xalis aktivlər (kapital);
doğru cavab yoxdur

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planının səkkizinci bölməsi necə adlanır? (Çəki: 1)
mənfəət (zərər);
gəlirlər;
xərclər;
uzunmüddətli aktivlər;
qısamüddətli öhdəliklər

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Kassa” hesabı hansı bölməyə aiddir? (Çəki: 1)
qısamüddətli öhdəliklər bölməsinə;
qısamüddətli aktivlər bölməsinə
gəlirlər və xərclər bölməsinə
uzunmüddətli aktivlər bölməsinə;
mənfəət (zərər) bölməsinə;

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Bankda olan hesablaşma hesabı” hansı 
bölməyə aiddir? (Çəki: 1)

uzunmüddətli aktivlər bölməsinə
qısamüddətli aktivlər bölməsinə;
xalis aktivlər (kapital) bölməsinə
sadalananların heç birinə
qısamüddətli öhdəliklər bölməsinə

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Yolda olan pul köçürmələri” hesabı hansı 
bölməyə aiddir? (Çəki: 1)

qısamüddətli öhdəliklər bölməsinə
qısamüddətli aktivlər bölməsinə;
gəlirlər bölməsinə
xərclər bölməsinə;
xalis aktivlər (kapital) bölməsinə.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri” hesabı hansı 
bölməyə aiddir? (Çəki: 1)

qısamüddətli öhdəliklər
uzunmüddətli aktivlər
qısamüddətli aktivlər;
uzunmüddətli öhdəliklər;
xalis aktivlər (kapital).



Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Material ehtiyatları” hesabı hansı bölməyə 
aiddir? (Çəki: 1)

qısamüddətli öhdəliklər
qısamüddətli aktivlər
uzunmüddətli aktivlər;
xalis aktivlər;
doğru cavab yoxdur

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “İstifadə olunmuş məsərflər” hesabı hansı 
bölməyə aiddir? (Çəki: 1)

qısamüddətli aktivlər
uzunmüddətli aktivlər
qısamüddətli öhdəliklər;
gəlirlər;
mənfəət (zərər).

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Bioloji aktivlər” hansı bölməyə aid edilir? (Çəki: 
1)

qısamüddətli aktivlər
qısamüddətli öhdəliklər;
uzunmüddətli aktivlər
xərclər;
xalis aktivlər (kapital).

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Bioloji aktivlərin amortizasiya” hesabı hansı 
bölməyə aiddir? (Çəki: 1)

qısamüddətli aktivlər;
qısamüddətli öhdəliklər
uzunmüddətli aktivlər;
uzunmüddətli öhdəliklər;
xalis aktivlər (kapital).

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Daşınmaz əmlaka investisiyalar” hesabı hansı 
bölməyə daxildir? (Çəki: 1)

qısamüddətli aktivlər
qısamüddətli passivlər;
uzunmüddətli aktivlər;
qısamüddətli öhdəliklər
sadalananların heç birinə.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Daşınmaz əmlaka investisiyaların 
amortizasiyası” hansı bölməyə daxildir? (Çəki: 1)

uzunmüddətli passivlər
qısamüddətli öhdəliklər;
uzunmüddətli aktivlər
xalis aktivlər
kapital.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Qeyri-maddi aktivlər” hesabı hansı bölməyə 
aiddir? (Çəki: 1)



qısamüddətli aktivlər;
uzunmüddətli öhdəliklər
uzunmüddətli aktivlər;
gəlirlər;
xərclər.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Hazır məhsul” hesabı hansı bölməyə aiddir? 
(Çəki: 1)

qısamüddətli öhdəliklər bölməsinə;
uzunmüddətli aktivlər bölməsinə
qısamüddətli aktivlər bölməsinə
mənfəət (zərər) bölməsinə;
xalis aktivlər (kapital) bölməsinə

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri” 
hesabı hansı bölməyə aiddir? (Çəki: 1)

uzunmüddətli aktivlər bölməsinə;
qısamüddətli aktivlər bölməsinə;
qısamüddətli öhdəliklər bölməsinə;
heç birinə aid deyil
gəlirlər bölməsinə.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Təhtəlhesab məbləğlər” hesabı hansı bölməyə 
aid edilir? (Çəki: 1)

gəlirlər bölməsinə;
qısamüddətli aktivlər bölməsinə;
qısamüddətli passivlər bölməsinə;
qısamüddətli öhdəliklər bölməsinə;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Torpaq, tikili və avadanlıq” hesabı hansı 
bölməyə aiddir? (Çəki: 1)

qısamüddətli öhdəliklər bölməsinə
uzunmüddətli aktivlər bölməsinə
uzunmüddətli passivlər bölməsinə;
qısamüddətli passivlər bölməsinə
uzunmüddətli öhdəliklər bölməsinə.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Torpaq, tikili və avadanlığın amortizasiyası” 
hesabı hansı bölməyə aiddir? (Çəki: 1)

gəlirlər bölməsinə
uzunmüddətli aktivlər bölməsinə;
xərclər bölməsinə;
xalis aktivlər (kapital) bölməsinə;
bu bölmələrin heç birinə.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Qeyri-maddi aktivlərin amortizasi-yası” hesabı 
hansı bölməyə daxildir? (Çəki: 1)

gəlirlər;
xərclər;



uzunmüddətli aktivlər;
xalis aktivlər (kapital);
mənfəət (zərər).

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Qısamüddətli öhdəliklər” bölməsinə hansı 
hesablar daxildir? (Çəki: 1)

əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar;
işçi heyətinə məsrəflər
istifadə olunmuş məsrəflər
bioloji aktivlər;
nəqliyyat vasitəsi

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Qısamüddətli öhdəliklər” bölməsinə hansı 
hesablar daxildir? (Çəki: 1)

lisenziyaların ammortizasiyası;
daşınmaz əmlaka investisiyalar
vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər;
nizamnamə (nominal) kapitalı;
kapital ehtiyatları.

Sual: . Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Qısamüddətli öhdəliklər” bölməsinə hansı 
hesablar daxildir? (Çəki: 1)

ödənilmiş nizamnamə (nominal) kapitalı;
qeyri-maddi aktivlərin ammortizasiyası;
gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri;
dövlət büdcəsindən alınan vəsaitlər;
patentlərin ammortizasiyası

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Uzunmüddətli kreditor borcları” hesabı neçənci 
bölməyə aiddir? (Çəki: 1)

dördüncü bölməyə;
üçüncü bölməyə;
ikinci bölməyə;
birinci bölməyə;
bu bölmələrin heç birinə.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Uzunmüddətli borc hesabı” hansı bölməyə 
daxildir (Çəki: 1)

yeddinci bölməyə;
səkkizinci bölməyə;
dördüncü bölməyə; 
beşinci bölməyə;
ikinci bölməyə;

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri” hesabı 
hansı bölməyə aiddir? (Çəki: 1)

belə bölmə yoxdur;
birinci bölməyə;
dördüncü bölməyə;
beşinci bölməyə;



ikinci bölməyə.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Kapital ehtiyatları” hesabı hansı bölməyə 
daxildir? (Çəki: 1)

belə bölmə yoxdur
dördüncü bölməyə daxildir;
beşinci bölməyə daxildir
altıncı bölməyə daxildir
ikinci bölməyə daxildir.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Gəlirlər” hansı bölməyə aiddir? (Çəki: 1)
beşinci bölməyə;
yeddinci bölməyə;
altıncı bölməyə;
səkkizinci bölməyə;
sadalanan bölmələrin heç birinə.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “İcarə üzrə gəlir subhesabı” hansı hesaba 
daxildir? (Çəki: 1)

satılmış malların qartarılması hesabına daxildir;
625 N-li hesaba daxildir
malların satışı hesabına daxildir;
verilmiş güzəştlər hesabına daxildir;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlər” hansı 
bölməyə daxildir? (Çəki: 1)

beşinci bölməyə daxildir
qısamüddətli aktivlər bölməsinə aiddir;
gəlirlər bölməsinə daxildir;
səkkizinci bölməyə daxildir;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Keşmiş illər üzrə gəlirlər” subhesa-bı hansı 
hesaba daxildir? (Çəki: 1)

maliyyə güzəştləri hesabına daxildir;
sair gəlirlər hesabına daxildir;
digər əməliyyat gəlirləri hesabına daxildir;
fəaliyyətin dayandırılmasından gəlirlər hesabına daxildir;
doğru cavab yoxdur

Sual: Büdcə təşkilatlarında Hesablar Planında “Yerinə yetirilmiş işlərin dəyəri” hansı bölməyə 
daxildir? (Çəki: 1)

beşinci bölməyə daxildir
səkkizinci bölməyə daxildir;
xərclər bölməsinə daxildir
qısamüddətli aktivlər bölməsinə aiddir;
doğru cavab yoxdur.

BÖLMƏ: 0203
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Sual: Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri maddəsinə hansı sintetik hesab daxildir? (Çəki: 1)
102 N-li “Yolda olan pul köçürmələri” sintetik hesabı;
111 N-li “Qısamüddətli debitor borcları” hesabı;
122 N-li “İstifadə olunmuş məsrəflər” hesabı;
124 N-li “Hazır məhsul” hesabı;
133 N-li “Verilmiş qısamüddətli borclar”hesabı;

Sual: “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri “sintetik hesab Hesablar Planının hansı maddəsinə 
daxildir? (Çəki: 1)

onuncu maddəsinə;
on beşinci maddəsinə;
on birinci maddəsinə;
“Ehtiyatlar” maddəsinə;
sair qısamüddətli aktilər maddəsinə.

Sual: Büdcə təşkilatların kassası limitdən artıq qəbul edildiyi gündə daxil olmaqla ən çoxu necə 
iş günü müddətində saxlana bilər (Çəki: 1)

üç gün müddətində;
on gün müddətində;
bir həftə müddətində;
bir ay müddətində;
bir gün müddətində.

Sual: Büdcə təşkilatlarının kassasına nağd pul vəsaitləri daxil olarkən təhvil verən şəxsə hansı 
sənəd verilir? (Çəki: 1)

öhdəlik sənədi verilir;
veksel verilir;
qəbz verilir;
bütün cavablar doğrudur;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında pul ödənişləri həyata keçirilən zaman nəğd pul alan şəxsə necə 
məxaric orderi tərtib edilə bilər? (Çəki: 1)

bir məxaric orderi;
iki məxaric orderi;
məxaric orderi yazılmır;
bütün cavablar doğrudur;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa mədaxil orderləri üzrə məbləğlər neçə iş günü ərzində kassa 
kitabında qeydə almalıdır? (Çəki: 1)



üç gün ərzində;
iki gün ərzində; 
nağd pul daxil olan iş günü ərzində;
bir həftə ərzində
doğru cavab yoxdur. 

Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa mədaxil orderləri üzrə məbləğlər neçə iş günü ərzində kassa 
kitabında qeydə almalıdır? (Çəki: 1)

bir həftə ərzində;
beş gün ərzində;
nağd pul verilən iş günü ərzində ;
24 saat ərzində;
üç iş günü ərzində

Sual: Büdcə təşkilatlarında bütün növ pul vəsaitləri üzrə aparılan əməliyyatlar üçün: (Çəki: 1)
kassa kitabı açılmalıdır
tabel açılmalıdır
memorial-order açılmalıdır;
Baş kitab açılmalıdır;
nəzarət-jurnal açılmalıdır. 

Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa kitabında hansı düzəlişlərə yol verilmir? (Çəki: 1)
səliqəsiz düzəlişə yol verilmir;
başqa xətlə düzəlişə yol verilmir;
kassa kitabında qeydsiz düzəlişə yol verilmir;
vaxtsız düzəlişə yol verilmir;
icazəsiz düzəlişə yol verilmir.

Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa kitabı kim tərəfindən yoxlanılır? (Çəki: 1)
büdcə təşkilatının rəhbəri tərəfindən;
maliyyə idarəsinin rəhbəri tərəfindən
büdcə təşkilatının baş mühasibi tərəfindən 
müvəkkil bank tərəfindən;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa otağı hansı tələblərə cavab verməlidir? (Çəki: 1)
rəhbərliyin tələblərinə;
işçilərin tələblərinə;
yanğın və təhlükəsizlik tələblərinə;
yuxarı təşkilatın tələblərinə;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa otağı hansı tələblərə cavab verməlidir?Səhv olanı göstərin: 
(Çəki: 1)

yanğından mühafizə olunmalıdır;
kassa otağının alt hissəsi boşluq olmamalıdır;
kassa otağının dəmir qapısı açıq olmalıdır;
otaq seyflə təmin olunmalıdır;
kassa otağında silahlı mühafizəçi dayanmalıdır.



Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa otağı hansı tələblərə cavab verməlidir? (Çəki: 1)
yaxşı işıqlandırılmış olmalıdır;
kassa otağının dəmir qapısı olmalıdır;
girişə yaxın olmalıdır;
doğru cavab yoxdur;
bütün cavablar doğrudur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında kassa otağı necə olmalıdır? (Çəki: 1)
xüsusi tələblər irəli sürülmür;
otaq seyflə təmin olunmalıdır
Maliyyə idarəsinin tələblərinə uyğun olmalıdır
idarə rəhbərinin otağına yaxın olmalıdır;
baş mühasibin otağına yaxın olmalıdır. 

Sual: . Büdcə təşkilatlarında kassir tərəfindən işlər hansı şəxslərə etibar edilə bilər? (Çəki: 1)
baş mühasibə;
müəssisənin rəhbərinə
başqa şəxsə etibar edilə bilməz
özü seçdiyi etibarlı şəxsə
həmkarlar təşkilatının nümayəndəsinə.

Sual: Büdcə təşkilatlarında kassir ştatı olmadıqda işləri kim apar bilər? (Çəki: 1)
baş mühasib
baş mühasibin göstərişi ilə başqa şəxs
rəhbərin əmri ilə başqa şəxs;
ictimai əsaslarla istənilən şəxs
doğru cavab yoxdur

Sual: Büdcə təşkilatlarında kassanın yoxlanması kim tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1)
komissiya tərəfindən;
idarənin rəhbəri tərəfindən;
agent-bank tərəfindən;
vergi orqanları tərəfindən;
sadalananların heç biri tərəfindən.

Sual: Büdcə gəlirlərinin və xərclərinin elmi cəhətdən əsaslandırılmış əlamətlər üzrə rəsmi 
qruplaşdırılması: (Çəki: 1)

büdcə təsnifatı;
büdcə qanunvericiliyi;
büdcə nizamlaşdırılması;
büdcə planlaşdırılması;
sadalananların heç biri.

Sual: Dövlət büdcəsinin kassa icrası hansı orqan vasitəsilə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
dövlət xəzinədarlığı;
büdcə təşkilatları;
Mərkəzi Bank;
Kommersiya bankları;
sadalananların heç biri.



BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: AR MN yanında Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin vəzifələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
dövlət büdcəsinin icrasına dair hesabatın layihəsini və icmal hesabatı hazırlamaq;
dövlət büdcəsində büdcə kəsirinin örtülməsi üçün nəzərdə tutulmuş maliyyələşmə 

mənbələrindən istifadə etmək;
dövlət büdcəsi vəsaitinin idarə edilməsinin səmərəliliyinin təmin edilməsi məqsədilə 

maliyyə planlaşdırılmasını həyata keçirilmək;
dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlamaq;
xəzinə işlərinin normativ sənədlərin tələblərinə uyğun təşkilinin və aparılmasının icra 

vəziyyətini yoxlamaq.

Sual: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin aşağıdakı hüququ yoxdur: (Çəki: 1)
xərclərin kassa icrası prosesində öz səlahiyyəti daxilində cari nəzarətin həyata keçirilməsi;
dövlət büdcəsinin icrası ilə əlaqədar maliyyələşən nazirlik, komitə, şirkət və idarələrdən 

hesabatların vaxtında təqdim edilməsini tələb etmək;
dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə zəruri məlumatlar 

barədə sorğu keçirmək;
ayrılmış büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə xərclənməməsi aşkar olunduğu halda büdcə 

təşkilatının rəhbərliyini xəbərdar etməklə həmin təşkilatın maliyyələşdirilməsinin 
məhdudlaşdırılması üçün Maliyyə Nazirliyinə müraciət etmək;

xəzinə işlərinin normativ sənədlərin tələblərinə uyğun təşkili və aparılmasının icra 
vəziyyətini yoxlamaq.

Sual: Xəzinədarlıq sisteminin funksiyalarına aid deyil: (Çəki: 1)
büdcənin kassa icrasının aparılması;
maliyyə planlaşdırılması;
maliyyə uçotu;
daxili və xarici borcların idarə edilməsi;
dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibi və müzakirə edilməsi.

Sual: AR-da xəzinədarlığın tətbiqinə nə vaxtdan başlanmışdır? (Çəki: 1)
1997-ci ildən;
1994-cü ildən;
2000-ci ildən;
1993-cü ildən;
1999-cu ildən.

Sual: “AR-da xəzinədarlıq sisteminin tətbiqi Qaydaları(II mərhələ)” nə vaxt və kim təfərinfən 
təsdiq edilib? (Çəki: 1)

31 avqust 1997-ci ildə; AR MN tərəfindən;
01 yanvar 1995-ci ildə; Nazirlər Kabineti tərəfindən;



31 avqust 2000-ci ildə; Nazirlər Kabineti tərəfindən;
01 yanvar 1995-ci ildə; Maliyyə Nazirliyi tərəfindən;
31 avqust 2000-ci ildə; Maliyyə Nazirliyi tərəfindən.

Sual: Xəzinədarlığa dair hesabatlar nəyə əsasən hesablanır? (Çəki: 1)
Xəzinə hesab kitablarındakı yazılara əsasən;
xərc smetasının göstəricilərinə əsasən;
Agent-Bankın məlumatları əsasında;
Mərkəzi Bankın məlumatları əsasında;
sadalananların hər biri əsasında.

Sual: Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq mliyyə hesabatlarının tərtib olunması 
üçün nədən istifadə olunur? (Çəki: 1)

statistikadan;
hesablar planından;
qonşu ölkənin göstəricilərindən;
Konstitusiyadan;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Dövlət büdcəsinin icrasına ümumi nəzarəti hansı orqan həyata keçirir? (Çəki: 1)
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;
Maliyyə Nazirliyi;
Nazirlər Kabineti;
Hesablama Palatası;
Vergilər Nazirliyi.

Sual: Dövlət büdcəsinin icrasına cari nəzarəti hansı orqan həyata keçirir? (Çəki: 1)
Milli Məclis;
Nazirlər Kabineti;
Hesablama Palatası;
Dövlət Xəzinədarlığı;
Vergilər Nazirliyi.

Sual: Dövlət büdcəsinin kassa icrası nə vasitəsilə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
agentlər vasitəsilə;
brokerlər vasitəsilə;
cavabların heç biri doğru deyil;
bütün cavablar doğrudur.
Dövlət xəzinədarlığı vasıtəsilə;

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %



Sual: 102 №-li hesabda hansı məlumatlar uçota alınır? (Çəki: 1)
kassa
bankda olan hesablaşma hesabları;
yolda olan pul köçürmələri;
tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları;
pul vəsaitlərinin ekvivalentləri.

Sual: Büdcə təşkilatlarında 103-5 №-li subhesabında hansı əməliyyatlar uçota alınır? (Çəki: 1)
kassa üzrə;
büdcədənkənar vəsaitlər üzrə;
xüsusi vəsaitlər üzrə;
tapşırıqlar üzrə məbləğlər üzrə;
vergilər, rüsumlar və cərimələr üzrə.

Sual: Büdcə təşkilatlarında xüsusi vəsait üzrə daxil olmalar üzrə yazılışlar necə verilir? (Çəki: 1)
111 №-li hesabın debeti və 103-5 №-li subhesabın krediti;
103-6 №-li subhesabın debeti və 112 №-li hesabın krediti;
103-10 №-li subhesabın debeti və 110-10 №-li subhesabın krediti;
doğru cavab yoxdur;
103-5 №-li subhesabın debeti və 111 №-li hesabın müvafiq subhesablarının krediti.

Sual: Büdcə təşkilatlarında 105 №-li hesabda hansı subhesablar açıla bilər? Səhv olanı 
göstərin: (Çəki: 1)

pul sənədləri subhesabı;
akkreditiklər subhesabı;
maliyyə qoyuluşları subhesabı;
limitləşdirilmiş çek kitabçaları;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında 105 №-li hesabda hansı subhesablar açıla bilər? (Çəki: 1)
kassa subhesabı;
valyutada olan pul vəsaitləri subhesabı;
pul sənədləri subhesabı;
tapşırıqlar üzrə məbləğlər subhesabında;
doğru cavab yoxdur.

Sual: “Ehtiyatlar” maddəsi hesablar planının hansı bölməsinə daxildir? (Çəki: 1)
qısamüddətli aktivlər
uzunmüddətli aktivlər
qısamüüdətli öhdəliklər
uzunmüddətli öhdəliklər
xalis aktivlər

Sual: Qısamüddətli aktivlər bölməsinə aid deyil: (Çəki: 1)
qısamüddətli kredit borcları
qısamüddətli debitor borcları
sair qısamüddətli aktivlər



pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

Sual: Pul vəsaitləri kassaya daxil olduqda: (Çəki: 1)
101 N-li hesabın debetinə yazlır
101 N-li hesabın kreditinə yazılır
110 N-li hesabın debetinə yazılır
110 N-li hesabın kreditinə yazılır

Sual: Ezam olunan şəxslərə verilən və xərclənməyən nəğd pul ezamiyyə müddəti qurtardöqdan 
sonra hansı müddətə kassaya qaytarılmalıdır? (Çəki: 1)

ən geci 3 iş günü ərzində
ən geci 5 iş günü ərzində
bir həftə ərzində
bir ay ərzində
müddət müəyyən edilməyib

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Büdcə təşkilatlarında 105-2 №-li subhesabda hansı əməliyyatlar uçota alınır? (Çəki: 1)
limitləşdirilmiş çek kitabçaları üzrə aparılan əməliyyatlar
akkreditivlər üzrə əməliyyatlar
akkreditivlər üzrə əməliyyatlar
maliyyə qoyuluşları üzrə əməliyyatlar
doğru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında 111 №-li hesabda hansı subhesablar açıla bilər? Səhv olanı 
göstərin (Çəki: 1)

malların satışı üzrə qısamüddətli debitor borcları
tikinti müqaviləsi üzrə qısamüddətli debitor borcları;
xidmətlərin göstərilməsi üzrə qısamüddətli debitor borcları;
digər qısamüddətli debitor borcları;
istifadə olunmuş məsrəflər.

Sual: Büdcə təşkilatlarında 111-2 №-li subhesabda hansı əməliyyatlar uçota alınır? (Çəki: 1)
xidmətlərin göstərilməsi üzrə qısamüddətli debitor borclar üzrə əməliyyatlar;
malların satışı üzrə qısamüddətli debitor borclar üzrə əməliyyatlar;
tikinti müqaviləsi üzrə qısamüddətli debitor borclar üzrə əməliyyatlar;
əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borclar üzrə əməliyyatlar;
digər qısamüddətli debitor borclar üzrə əməliyyatlar.



Sual: Büdcə təşkilatlarında ehtiyatlar bölməsinə hansı sintetik hesablar daxildir? Səhv olanı 
göstərin (Çəki: 1)

122 №-li sintetik hesab;
121 №-li sintetik hesab;
127 №-li sintetik hesab;
126 №-li sintetik hesab;
131 №-li sintetik hesab.

Sual: Büdcə təşkilatlarında ehtiyatlar bölməsinə hansı sintetik hesablar daxildir? (Çəki: 1)
124 №-li sintetik hesab;
131 №-li sintetik hesab;
132 №-li sintetik hesab;
111 №-li sintetik hesab;
dogru cavab yoxdur.

Sual: 150 N-li “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri” hesabının subhesablarına aid deyil: (Çəki: 1)
Akkreditivlər
Limitləşdirilmiş çek kitabçaları
Pul sənədləri
Maliyyə qoyuluşları
Kassa kitabı

Sual: 111 N-li “Qısamüddətli debitor borcları” hesabının subhesabı deyil: (Çəki: 1)
əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları
işçi heyəti üzrə qısamüddətli debitor borcları
malların satışı üzrə qısamüddətli debitor borcları
sair gəlirlər üzrə qısamüddətli debitor borcları
hesabat dövründə ödənmiş qısamüddətli debitor borcları

Sual: Alınmış mallar istifadə olunduqda aşağıdakı yazılış verilir: (Çəki: 1)
122-2 N-li “İstifadə olunmuş mallar” subhesabının debetinə və 121 N-li “Material ehtiyatları” 

hesabının kreditinə
122-1 N-li “İstifadə olunmuş mallar” subhesabının kreditinə və 121 N-li “Material ehtiyatları” 

hesabının debetinə
122-4 N-li “İşçi heyətinə məsrəflər” subhesabının debetinə və 121 N-li “Material ehtiyatları” 

hesabının kreditinə
122-4 N-li “İşçi heyətinə məsrəflər” subhesabının kreditinə və 121 N-li “Material ehtiyatları” 

hesabının debetinə
doğru cavab yoxdur

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %



Sual: Büdcə təşkilatlarında torpaq, tikili və avadanlıq üzrə avadanlıqlar ilə əlaqədar əməliyyatlar 
hansı hesabda uçota alınır? (Çəki: 1)

231 №-li sintetik hesabda;
222 №-li sintetik hesabda;
223 №-li sintetik hesabda;
234 №-li sintetik hesabda;
235 №-li sintetik hesabda.

Sual: Büdcə təşkilatlarında bioloji aktivlər üzrə əməliyyatlar hansı hesabda uçotu aparılır? 
(Çəki: 1)

234 №-li hesabda;
235 №-li hesabda;
236 №-li hesabda;
233 №-li hesabda;
232 №-li hesabda.

Sual: Büdcə təşkilatlarında bioloji aktivlərin amortizasiyası üzrə əməliyyatlar hansı hesabda 
uçota alınır? (Çəki: 1)

233 №-li sintetik hesabda
235 №-li sintetik hesabda
232 №-li sintetik hesabda;
234 №-li sintetik hesabda;
dogru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında daşınmaz əmlaka investisiyalar üzrə kapitallaşdırlmış məsrəflər ilə 
əlaqədar əməliyyatlar hansı hesabda uçota alınır? (Çəki: 1)

233 №-li hesabda uçota alınır
235 №-li hesabda uçota alınır;
238 №-li hesabda uçota alınır;
233 №-li hesabda uçota alınır
235 №-li hesabda uçota alınır

Sual: Büdcə təşkilatlarında ötrücü qurğular hansı subhesabda uçotu aparılır? (Çəki: 1)
231 – 2 №-li subhesabda;
231 – 1 №-li subhesabda;
231 – 4 №-li subhesabda;
231 – 3 №-li subhesabda;
dogru cavab yoxdur.

Sual: Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin tərkibinə daxildir: 1) Verilmiş uzunmüddətli borclar; 
2) Daşınmaz əmlaka investisiyalar; 3) Digər uzunmüddətli investisiyalar; 4) Sair uzunmüddətli 
maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər. (Çəki: 1)

1,2,3
1,3,4
2,3,4
3,4,5
1,2,5

Sual: “Torpaq, tikili, avadnlıq və digər uzunmüddətli aktivlər” bölməsinə aid deyil: (Çəki: 1)
Torpaq, tikili və avadanlığın amortizasiyası



bioloji aktivlər
Daşınmaz əmlaka investisiyaların amortizasiyasl
Daşınmaz əmlaka investisiyalar üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər
Digər uzunmüddətli investisiyalar

Sual: 231- N-li “Torpaq, tikili və avadanlıq” sintetik hesabının subhesabı deyil: (Çəki: 1)
231-1 Torpaq
231-2 Tikili və avadanlıq
231-3 Nəqliyyat vasitəsi
231-4 Sir torpaq, tikili və avadanlıq
231-6 Heyvanların amortizasiyası

Sual: Büdcə idarələrində əsas vəsaitlərə amortizasiya necə hesablanır? (Çəki: 1)
ildə bir dəfə, ilin sonunda
ildə dörd dəfə, qalıq dəyəri üzrə
hər ayın əvvəlində
büdcə idarələrində əsas fondlara amortizasiya hesablanmır
[bütün cavablar doğrudur

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Büdcə təşkilatlarında nəqliyyat vasitələr üçün amortizasiya normalarının həddi neçə 
faizdir? (Çəki: 1)

15 %-ə qədər ;
25 %-ə qədər 
10 %-ə qədər 
20 %-ə qədər 
dogru cavab yoxdur

Sual: Büdcə təşkilatlarında istehsal alətləri üzrə amortizasiya norması nə qədərdir? (Çəki: 1)
25 %-ə qədər;
10 %-ə qədər;
12 %-ə qədər;
15 %-ə qədər;
7 %-ə qədər.

Sual: Büdcə təşkilatlarında qeyri maddi aktivlərə amortizasiya norması hansı qanunla 
tənzimlənir? (Çəki: 1)

Mühasibat Uçotu haqqında Qanunla;;
Vergi Məcəlləsi;
Büdcə Sistemi haqqında Qanunla;
sadalananların heç biri;



sadalananların hər biri.

Sual: . Büdcə təşkilatlarında əsas vəsaitlər ləğv edilmə, köhnəlmə məbləği hansı hesabdan 
azaldılır? (Çəki: 1)

232 №-li hesabdan;
231 №-li hesabdan;
233 №-li hesabdan
223 №-li hesabdan;
223 №-li hesabdan;

Sual: Büdcə təşkilatlarında investisiya məqsədli daşınmaz əmlak əldə edilən zaman hansı 
mühasibat yazılışı verilir? (Çəki: 1)

236 №-li hesabın debeti və 631 №-li hesabın krediti
238 №-li hesabın debeti və 236 №-li hesabın krediti;
309 №-li hesabın debeti və 236 №-li hesabın krediti;
309 №-li hesabın debeti və 238 №-li hesabın krediti;
236 №-li hesabın debeti və 238,301 və 309 №-li hesabların krediti.

Sual: 241 N-li “Qeyri-maddi aktivlər” sintetik hesabın subhesabı deyil: (Çəki: 1)
241-1 “Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri”
241-4 “Patentlər”
241-6 “Lisenziyalar”
241-8 “Digər qeyri-maddi aktivlər”
241-9 “Tamamlanmamış tikililər”

Sual: Dekabr ayının sonuncu iş günü qeyri-maddi aktivlər üzrə hesablanmış amortizasiya 
məbləği: (Çəki: 1)

122-5 N-li subhesabın debetinə və 242 N-li hesabın kreditinə yazılır
242 N-li hesabın debetinə və 122-5 N-li subhesabının kreditinə yazılır
122-5 N-li subhesabın debetinə, 243 N-li hesabın kreditinə yazılır
doğru cavab yoxdur
bütün cavablar doğrudur

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Büdcə təşkilatlarında malsatan və podtatçılara uzunmüddətli kreditor borcları üzrə 
əməliyyatlar hansı hesabda aparılır? (Çəki: 1)

401 №-li hesabda;
411 №-li hesabda;
405 №-li hesabda
416 №-li hesabda;
501 №-li hesabda.



Sual: Büdcə təşkilatlarında törəmə müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları üzrə 
əməliyyatlar hansı hesabda aparılır? (Çəki: 1)

402 №-li hesabda
401 №-li hesabda
403 №-li hesabda
404 №-li hesabda;
405 №-li hesabda

Sual: Büdcə təşkilatlarında tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları ilə bağlı 
əməliyyatlar hansı hesabda aparılır? (Çəki: 1)

403 №-li hesabda
413 №-li hesabda;
423 №-li hesabda;
433 №-li hesabda
443 №-li hesabda.

Sual: Büdcə təşkilatlarında faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları ilə bağlı əməliyyatlar 
hansı hesabda aparılır? (Çəki: 1)

404 №-li hesabda
434 №-li hesabda;
444 №-li hesabda
435 №-li hesabda;
445 №-li hesabda

Sual: Büdcə təşkilatlarında digər uzunmüddətli kreditor borcları üzrə əməliyyatlar hansı 
hesabda aparılır? (Çəki: 1)

405 №-li hesabda;
450 №-li hesabda;
430 №-li hesabda;
440 №-li hesabda;
445 №-li hesabda.

Sual: Büdcə təşkilatlarında uzunmüddətli kreditor borclarının faiz xərcləri hesabat dövründə 
hesablandıqda mühasibat yazılışı necə aparılır? (Çəki: 1)

721-1 subhesabının debeti və 404, 405 №-li hesabların müvafiq subhesabları-nın krediti 
üzrə yazılış aparılır

721-2 subhesabının debeti və 404, 405 №-li hesabların müvafiq subhesabları-nın krediti 
üzrə yazılış aparılır;

721-2 subhesabının debeti və 450, 455 №-li hesabların müvafiq subhesabları-nın krediti 
üzrə yazılış aparılır

721-2 subhesabının debeti və 721-2 subhesabının krediti üzrə yazılış aparılır
Doğru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan ödəliklərə görə faiz xərcləri 
hesablandıqda hansı mühasibat yzılışı aparılır? (Çəki: 1)

721-2 №-li hesabın müvafiq subhesabının krediti və 411, 412, 414, 416 və 418 №-li 
hesabların müvafiq subhesablarının debeti üzrə mühasibat yazılışı aparılır

721-1 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 411, 412, 414, 416 və 418 №-li 
hesabların müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı aparılır



722-1 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 411, 412, 414, 416 və 418 №-li 
hesabların müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı aparılır

Doğru cavab yoxdur
722-2 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 411, 412, 414, 416 və 418 №-li 

hesabların müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı aparılır

Sual: Büdcə təşkilatlarında uzunmüddətli borclar üzrə əməliyyatlar hansı hesabda aparılır? 
(Çəki: 1)

414 №-li hesabda
434 №-li hesabda;
436 №-li hesabda
443 №-li hesabda
445 №-li hesabda

BÖLMƏ: 0902
Ad 0902

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Büdcə təşkilatlarında 414 №-li hesabda təşkilat tərəfindən əldə olunan və neçə ay 
ərzində tələb olunmayan borclar əks etdirilir? (Çəki: 1)

12 ay ərzində;
6 ay ərzində;
3 ay ərzində;
18 ay ərzində;
11 ay ərzində.

Sual: Büdcə təşkilatlarında uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklərin uçotu Hesablar Planının 
hansı maddəsində əks etdirilir? (Çəki: 1)

42-ci maddəsində;
40-cı maddəsində;
41-ci maddəsində;
52-ci maddəsində
heç birində.

Sual: Büdcə təşkilatlarında ödənilmiş nizamnamə (nominal) kapitalı xalis aktivlər bölməsinin 
hansı maddəsinə aid edilir? (Çəki: 1)

5-ci bölməyə;
15-ci bölməyə
6-cı bölməyə;
4-cü bölməyə;
10-cu bölməyə

Sual: Büdcə təşkilatlarında bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) xalis aktivlər 
bölməsinin hansı maddəsinə aid edilir? (Çəki: 1)

54-cü maddəsinə;



50-cü maddəsinə;
52-ci maddəsinə;
42-ci maddəsinə;
62-ci maddəsinə.

Sual: Büdcə təşkilatlarında “Nizamnamə (nominal) kapital” hesabının nömrəsi neçədir? (Çəki: 
1)

501 №-li hesab
521 №-li hesab
541 №-li hesab
611 №-li hesab
 531 №-li hesab

Sual: Təşkilatın birja və qeyri-birja fəaliyyəti ilə bağlı uzunmüddətli(qiymətləndirilmiş) öhdəlikləri 
Hesablar Planının hansı bölməsində uçota alınır? (Çəki: 1)

4-cü bölmə;
3-cü bölmə;
2-ci bölmə;
5-ci bölmə;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Təşkilatın birja və qeyri-birja fəaliyyəti ilə bağlı uzunmüddətli kreditor borcları Hesablar 
Planının hansı bölməsində uçota alınır? (Çəki: 1)

doğru cavab yoxdur;
 3-cü bölmə;
5-ci bölmə;
2-ci bölmə;
6-cı bölmə.

Sual: 41-ci maddəyə aid olan “İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri” sintetik hesabının 
kodunu göstərin: (Çəki: 1)

412; 
404; 
412-4; 
421; 
352;

Sual: Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri” hansı hesabda uçota alınır? (Çəki: 1)
422 N-li; 
322 N-li; 
222 N-li; 
122 N-li; 
522 N-li.

Sual: “Xalis aktivlər (kapital)” bölməsinə aid olanları göstərin: 1) Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər); 2) Dövlət büdcəsindən alınmış vəsait; 3) Kapital ayırmaları kimi qeydə 
alınmamış köcürmələri; 4) ödənilmiş nizamnamə(nominal) kapitalı. (Çəki: 1)

1,4; 
1,2; 
2,3; 



2,4; 
3,1.

Sual: Təşkilata məxsus olan kapital(səhmlər) geri alındıqda hansı mühasıbat yazılışı verilir? 
(Çəki: 1)

105 N-li hesabın debetinə
535 N-li hesabın kreditinə
521 N-li hesabın debetinə; 
521 N-li hesabın kreditinə; 
105 N-li hesabın kreditinə.

Sual: Kapital ehtiyatları” bölməsinə aid olmayan hesabı ayırın: (Çəki: 1)
531 N-li “Yenidən qiymətləndirmə özrə ehtiyat”;
532 N-li “Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat fondları”;
533 N-li “Qanunvericiliyə əsasən yaradılan ehtiyat fondları”;
534 N-li “Torpaq, tikili və avadanlıq üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər”;
535 N-li “Digər ehtiyat fondlar”.

BÖLMƏ: 1301
Ad 1301

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: B.T-da bioloji aktivlərin amortizasiyası ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
uzunmüddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
gəlilər üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
xalis aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Sual: B.T-da cəmi uzunmüddətli aktivlər üzrə məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın 
neçənci stunlarında əks etdirilir? (Çəki: 1)

5-ci və 7-ci stunlarında
3-cü və 5-ci stunlarında
4-ci və 7-ci stunlarında
6-cı və 3-cü stunlarında
3-cü və 4-cü stunlarında

Sual: B.T-da gəlirlərlə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
xərclər üzrə maliyyə fəaliyyəti nəticələri haqqında hesabat
pul vəsaitlərinin hətəkəti haqqında hesabat
xalis aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
qısamüddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat



Sual: B.T-da xərclər haqqında məlumatlar hansı hesabatda əks olunur?] (Çəki: 1)
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
investisiya fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat
ümumi mənfəət (zərər) üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
qısamüddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
mənfəət və zərər haqqında hesabat 

Sual: B.T-da ümumi mənfəət haqqında məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
uzunmüddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
xalisaktivlərdə (kapitalda) dəyişiklər haqqında hesabat
gəlirlər üzrə maliyyə nəticələri haqqında hesabat
dövrü icmal hesabat

Sual: B.T-da qeyri-birja əməliyyatlarından gəlirlər ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatlarda əks 
olunur? (Çəki: 1)

maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir haqqında hesabat
birja əməliyyatlarından gəlir haqqında hesabat
satış sintetik haqqında hesabat
sair əməliyyat gəlirləri haqqında hesabat

Sual: Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat”ın forması hansı nömrəli Milli Mühasibat 
Uçotu Standartı ilə müəyyən edilmişdir: (Çəki: 1)

1 N-li MMUS
5 N-li MMUS;
17 N-li MMUS;
 24 n-li MMUS;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatın” bölmələrini göstərin: 1) birja 
əməliyyatlarından gəlirlər; 2) xərclər; 3) sair əməliyyat xərcləri; 4) ümumi mənfəət(zərər); s) 
xalis mənfəət(zərər). (Çəki: 1)

2,4
1,3
2,5; 
1,4; 
3,5.

Sual: Hesabat dövründə və əvvəlki hesabat dövründə 111 N-li “Qısamüddətli debitor borcları” 
hesabının və ya 334 N-li “Qısamüddətli maliyyələşmələr və daxilolmalar” hesabının debeti və 
631, 632, 633 N-li hesabların kreditində əks etdirilmiş məbləğlərin cəmi “Maliyyə fəaliyyətinin 
nəticələri haqqında hesabat”ın hans bölməsində və maddəsində göstərilir? (Çəki: 1)

Gəlirlər bölməsinin “Sair əməliyyat gəlirləri” maddəsində;
Gəlirlər bölməsinin “Maliyyə gəlirləri” maddəsində;
Ümumi mənfəət bölməsinin “Sair əməliyyat gəlirləri” maddəsində;
Ümumi mənfəət bölməsinin “Kapital ehtiyatları”;
Doğru cavab yoxdur.



Sual: Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında” hesabatda xərclər aşağıdakı maddələr üzrə 
ümumiləşdirilir. Səhv cavabı göstərin (Çəki: 1)

sərf edilmiş materialların dəyəri;
amortizasiya xərcləri;
sair əməliyyat xərcləri;
maliyyə xərcləri;
doğru cavab yoxdur.

Sual: “Xalis aktivlərdə(kapitallarda) dəyişikliklər haqqında hesabat”ın xalis aktivlərin(kapitalın) 
aşağıdakı tərkib hissələri haqqında informasiya təqdim olunur: 1) ödənilmiş səhmdar kapital; 2) 
bölüşdürülməmiş mənfəət; 3) ümumi mənfəət; 4) digər ehtiyat fondları; 5) kapital ehtiyatları 
(Çəki: 1)

1,2,4; 
1,2,3; 
2,3,4
3,4,5; 
) 2,4,5.

Sual: Xalis aktivlərdə(kapitalda) dəyişikliklər haqqında hesabat”ın “Ödənilmiş səhmdar kapital” 
sütununda göstərilir: (Çəki: 1)

501 N-li “Nizamnamə(nominal) kapitalı” hesabında əks etdirilən məbləğdən 502 N-li 
“Nizamnamə(nominal) kapitalının ödənilməmiş hissəsi” hesabında uçota alınan məbləğ 
çıxılmaqla təqdim olunan məlumatlar;

501 N-li “Nizamnamə(nominal) kapitalı” hesabının debet saldosu;
502 N-li hesabın krediti üzrə saldo;
bütün cavablar doğrusur;
doğru cavab yoxdur.

Sual: B.T-da əmək haqqının və digər ödənişlərin aparılarkən hansı mühasibat yazılışı aparılır? 
(Çəki: 1)

101 №-li hesabın debeti 103,104 №-li hesabların müvafiq subhesabların krediti
102 №-li hesabın debeti
101 №-li hesabların krediti
100 №-li hesabın debeti
102 №-li hesabların krediti

Sual: B.T-da maliyyə hesabatları məzmununa görə hansı hesabatlara ayrılır? (Çəki: 1)
 dövrü hesabatlara
 operativ hesabatlara
illik hesabatlara
statistik hesabatlara
 maliyyə hesabatlara

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Büdcə təşkilatlarında satış ilə bağlı əməliyyatlar hansı nömrəli hesabda uçota alınır? 
(Çəki: 1)

611 №-li hesabda
615 №-li hesabda
621 №-li hesabda;
613 №-li hesabda
623 №-li hesabda.

Sual: Büdcə təşkilatlarında verilmiş güzəştlər ilə əlaqədar əməliyyatlar hansı hesabda uçota 
alınır? (Çəki: 1)

613 №-li hesabda[yeni cavab]
611 №-li hesabda;
621 №-li hesabda; 
612 №-li hesabda;
heç birində.

Sual: Büdcə təşkilatlarında satışdan əldə olunan mənfəət üzrə hansı mühasibat yazılışı verilir? 
(Çəki: 1)

801 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 611№-li hesabın krediti;
611 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 801№-li hesabın krediti;
612 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 801№-li hesabın krediti
621 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 801№-li hesabın krediti;
801 №-li hesabın müvafiq subhesabının debeti və 621№-li hesabın krediti

Sual: Büdcə təşkilatlarında tikinti müqavilələri üzrə gəlirlərin uçotu hansı subhe-sabda aparılır?] 
(Çəki: 1)

611-3 №-li hesabda
612 №-li hesabda
611-1 №-li hesabda;
611-5 №-li hesabda;
611-2 №-li hesabda.

Sual: B.T-ları xərclər smetasının icrasına dair hesabatı hansı icra hakimiyyətinə təqdim edirlər? 
(Çəki: 1)

tabe olduğu yuxarı təşkilata
təşkilatın rəhbəri
baş mühasib
bələdiyyələrə
dövlət statistika komitəsinə

Sual: B.T-ın aylıq hesabatlarının formalarının nümunələri hansı icra hakimiyyəti tərəfindən 
müəyyən olunur? (Çəki: 1)

A.R Maliyyə Nazirliyi və Dövlət Statistika Komitəsi
dövlət statistika komitəsinə
Maliyyə Nazirliyinə 
Nazirlər Kabineti
Milli Məclis



Sual: B.T təsdiq olunmuş hesabat formalarına kim tərəfindən düzəliş edilə bilər? (Çəki: 1)
düzəlişə icazə verilmir
düzəlişə icazə verilir
baş mühasib tərəfindən
təşkilatın rəhbəri tərəfindən
Nazirliklər tərəfindən

Sual: B.T aylıq hesabatların təqdim olunma müddəti hansı icra hakimiyyəti tərəfindən müəyyən 
edilir? (Çəki: 1)

A.R Maliyyə Nazirliyi
Az.Nazirlər Kabineti
Milli Məclis
Hesablama Palatası
Statistika Komitəsi

Sual: B.T rüblük hesabatların təqdim olunma müddəti hansı icra hakimiyyəti tərəfindən 
müəyyən olunur? (Çəki: 1)

A.R Maliyyə Nazirliyi 
Vergi Nazirliyi
Gömrük komitəsi
Dövlət Statistika Komitəsi
İqtisadiyyat və sənaye Nazirliyi

Sual: B.T-da illik hesabatların həcmi və təqdim olunma müddəti hansı icra hakimiyyəti 
tərəfindən müəyyən olunur? (Çəki: 1)

A.R Maliyyə Nazirliyi 
Dövlət Statistika Komitəsi
İqtisadiyyat və sənaye Nazirliyi
A R Nazirlər Kabineti
A R Gömrük Kamitəsi

Sual: Azərbaycan Respublikası Dövlət büdcəsi haqqında icmal hesabat hansı icra hakimiyyəti 
tərəfindən tərtib edilir? (Çəki: 1)

A.R Maliyyə Nazirliyi 
Vergilər Nazirliyi 
Gömrük Komitəsi
Milli Məclis
Hesablama Palatası

Sual: B.T-da maliyyə hesabatalarındakı məlumatlar hansı uçot məlumatlarına əsaslanır? (Çəki: 
1)

sintetik uçot məlumatına
operativ uçot
statistik uçot
Maliyyə uçotu
vergi uçotu

Sual: B.T-da dövri hesabat necə adlanır? (Çəki: 1)
aylıq və rüblük hesabatlar



illik hesabat
10 günlük hesabat
6 aylıq hesabat
9 aylıq hesabat

Sual: B.T-da xüsusi vəsaitlər üzrə hansı hesabat tərtib olunur? (Çəki: 1)
gəlir və xərclər smetasının icrasına dair hesabat
gəlir smetası
xərclər smetası
mənfəət smetası
zərər və mənfəət smetası

Sual: B.T üçün Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın forması hansı icra hakimiyyəti tərəfindən 
təsdiq olunub? (Çəki: 1)

A.R Maliyyə Nazirliyi
Milli Məclis
Nazirlər Kabineti
Dövlət Statistika Komitəsi
Hesablama Palatası

Sual: B.T-da maliyyə hesabatları məzmununa görə hansı hesabatlara ayrılır? (Çəki: 1)
 illik hesabatlara
 aylik hesabatlara
 operativ hesabatlara
 statistik hesabatlara
 rüblük hesabatlara

Sual: B.T-da dövrü hesabatlar hansılardır? (Çəki: 1)
 Aylıq hesabatlara
 statistik hesabatlara
maliyyə hesabatlara
vergi hesabatlara
 gömrük hesabatlara

Sual: B.T-da rüblük hesabatlar hansı hesabatlar hesab olunur? (Çəki: 1)
 dövrü hesabatlar
 gömrük hesabatlara
 maliyyə hesabatlara
 vergi hesabatlara
statistik hesabatlara

Sual: B.T-da qısamüddətli aktivlər ilə bağlı məlumatlar hansı maliyyə hesabatlarında əks 
olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
 maliyyə hesabatlara
 statistik hesabatlara
statistik hesabatlara
 gömrük hesabatlara

BÖLMƏ: 1002



Ad 1002

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Büdcə təşkilatların icarə üzrə gəlirlərin uçotu hansı hesabda aparılır? (Çəki: 1)
611-1 №-li subhesabda;[yeni cavab]
611-5 №-li subhesabda
611-3 №-li subhesabda;
611-4 №-li subhesabda;
611-2 №-li subhesabda.

Sual: Büdcə təşkilatların satılmış malların qaytarılması ilə bağlı hansı hesabda uçota alınır? 
(Çəki: 1)

612 №-li hesabda; [yeni cavab]
611 №-li hesabda
613 №-li hesabda;
621 №-li hesabda; 
103 №-li hesabda

Sual: Büdcə təşkilatlarında verilmiş güzəştlərə görə əməliyyatlara hansı mühasibat yazılışı 
verilir? (Çəki: 1)

111 №-li hesab debeti və 613 №-li hesabın subhesabının krediti;
613 №-li hesab debeti və 111 №-li hesabın subhesabının krediti
611 №-li hesab debeti və 111 №-li hesabın subhesabının krediti
613 №-li hesab debeti və 101 №-li hesabın subhesabının krediti
Doğru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatlarında geyri birja əməliyyatlarından gəlirlərin uçotu Hesablar Planının 
hansı bölməsində uçota alınır? (Çəki: 1)

61-ci maddədə;
62-ci maddədə
63-ci maddədə;
heç birində;
70-ci maddədə.

Sual: Büdcə təşkilatlarında digər təşkilatlarından köçürmələr hansı hesabda uçota alınır? (Çəki: 
1)

621 №-li hesabda
625 №-li hesabda;
624 №-li hesabda
613 №-li hesabda
521 №-li hesabda.



Sual: Hesablar Planının “Gəlirlər” bölməsində hansı maddələr əks olunur: 1) birja 
əməliyyatlarından gəlirlər; 2) satış; 3) icarə üzrə gəlir; 4) qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir; 5) 
digər gəlirlər (Çəki: 1)

1,4,5
1,2,4
2,3,5
3,4,5
2,3,4

Sual: “Birja əməliyyatlarından gəlirlər” maddəsində hansı hesablar əks olunur: 1) “Satış”; 2)
verilmiş güzəştlər; 3) “digər təşkilatlardan köçürmələr”; 4)”Maliyyə gəlirləri”; 5)”Satış malların 
qaytarılması” (Çəki: 1)

1,2,5
1,2,3
3,4,5
2,4,5
1,4,5

Sual: 611 N-li “Satış” sintetik hesabının subhesablarına aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
611-1 “Malların satışı”
611-6 “Sair satış”
611-2 “Xidmətlərin göstərilməsi üzrə gəlir”
611-3 “Tikinti müqavilələri üzrə gəlir”
doğru cavab yoxdur

Sual: Digər büdcələrdən alınmış vəsaitlər hansı sintetik hesabda uçota alınır? (Çəki: 1)
622 N-li
612 N-li
632 N-li
611 N-li
doğru cavab yoxdur

Sual: Xarici valyuta məzənnələrində yaranmış dəyişikliklərə gəlirlərə hansı yazılış verilir? (Çəki: 
1)

103 N-li hesabın debeti, 631 N-li hesabın krediti
122 N-li hesabın debeti, 632 N-li hesabın krediti
252 N-li hesabın debeti, 103 N-li hesabın krediti
103 N-li hesabın debeti, 252 N-li hesabın krediti
doğru cavab yoxdur

Sual: Hesablar Planının 7-ci bölməsində aid olan maddələri seçin: 1)Maliyyə xərcləri; 2) İşçi 
heyətinə məsrəflər; 3) İstifadə olunmuş məsrəflər; 4) Qeyri-birja gəlirləri üzrə xərclər; 5) Birja 
gəlirləri üzrə xərclər (Çəki: 1)

2,3,5
1,2,4
1,4,5
1,3,5
2,3,4

Sual: 721 N-li “Faiz xərcləri” hesabında uçota alınır: (Çəki: 1)



qısamüddətli və uzunmüddətli bank kreditləri üzrə faiz xərcləri
yalnız qısamüddətli bank kreditləri üzrə faiz xərcləri
yalnız uzunmüddətli bank kreditləri üzrə faiz xərcləri
bütün cavablar səhvdir
bütün cavablar doğrudur

Sual: Təşkilatın birja və qeyri-birja fəaliyyətindən əldə etdiyi mənfəət haqqında ümumiləşdirilmiş 
məbləğ 801 N-li hesabda uçota alınır. Eyni fəaliyyətdən əldə edilən zərər hansı hesabda uçota 
alınır? (Çəki: 1)

801 N-li hesabda
800 N-li hesabda
802 N-li hesabda
803 N-li hesabda
büdcə təşkilatlarında zərərin uçotu aparılmır

Sual: B.T-da tikililər haqqında məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın hansı 
bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

uzunmüddətli aktivlər bölməsində
[qısa müddətli borclarqısa müddətli borclar
işçilər üçün bank kreditləri
qısa müddətli bank kreditləri
qısa müddətli zəmanət öhdəlikləri

Sual: B.T-da avadanlıqlar haqqında məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın hansı 
bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

uzun müddətli aktivlər bölməsində
qısa və uzun müddətli aktivlər bölməsində
qısa müddətli aktivlər bölməsində
pul vəsaiti bölməsində
ehtiyatlar bölməsində

Sual: B.T-da qeyri-maddi aktivlər üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər üzrə məlumatlar maliyyə 
vəziyyəti haqda hesabatın hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

uzun müddətli aktivlər
qısa müddətli aktivlər
uzun və qısa müddətli aktivlər
əsas fondlar
ehtiyatlı aktivlər

Sual: B.T-da ödənilmiş nizamnamə kapitalı üzrə məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatın hansı bölməsində əks etdirilir? (Çəki: 1)

xalis aktivlər bölməsi
maliyyə aktivlər bölməsində
qeyri-maddi aktivlər bölməsində
maliyyə vəziyyəti mad.aktivlər bölməsində
kreditor borclar mad.aktivlər bölməsində

Sual: B.T-da geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatın hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

xalis aktivlər



əməliyyat gəlirləri
maliyyə gəlirləri
faiz gəlirləri

Sual: B.T-da Kapital ehtiyyatları üzrə məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın hansı 
bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

xalis aktivlər bölməsində
nizamnamə kapital böl
kapital ehtiyatları bölməsində
qısamüddətli aktivlər bölməsində
uzun müddətli aktivlər bölməsində

Sual: B.T-da bölüşdürülməmiş mənfəət və zərər üzrə məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatın hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

xalis aktivlər bölməsində
avunslar bölməsində 
qeyri qısamüddətli akt
təhtəl hesab mənbələr bölməsində
aktlar bölməsi

Sual: B.T-da satış üzrə məlumatlar maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatın hansı 
maddələrində əks olunur? (Çəki: 1)

gəlirlər bölməsində
xərclər bölməsində
sair xərc bölgüsü
sair gəlirlər bölgüsü
pul vəsaitləri bölməsində

BÖLMƏ: 1302
Ad 1302

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: B.T-da birja əməliyyatlarından gəlirlər hansı hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 1)
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
sair sintetik haqqında hesabat
sair əməliyyat gəlirləri haqqında hesabat
birja əməliyyatlarından gəlir haqqında hesabat
qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir haqqında hesabat

Sual: B.T-da sair əməliyyat gəlirləri haqda məlumatlar hansı hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 1)
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
qısa müddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
uzunmüddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
sair əməliyyat gəlirləri haqqında hesabat



gəlirlər üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 

Sual: B.T-da satış ilə əlaqədar məlumatlar hansı hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 1)
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
kreditor borcları haqqında hesabat 
xərclər üzrə maliyyə fəaliyyəti nəticələri haqqında hesabat
mənfəət və zərərlər haqqında hesabat
səhmlər hərəkəti haqqında hesabat 

Sual: B.T-da maliyyə gəlirləri haqda məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
pul vəsaitlərinin hərəkətləri haqqında hesabat
gəlirlər üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
qısa müddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 
dövrü icmali hesabat

Sual: B.T-da əmək haqqı xərcləri haqqında məlumatlar hansı hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 
1)

maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
Birja əməliyyatları dair hesabatlar 
Uzunmüddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
Xalis aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
Pul vasitələri və onların ekvivalentlərinin xalis artması üzrə hesabat

Sual: B.T-da sosial sığorta ayırmaları ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 
1)

maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
Xərclər üzrə maliyyə fəaliyyəti nəticləri haqqında hesabat 
Ümumi mənfəət üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
Qısamüddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vəziyyəti
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vasitələrinin hərəkəti üzrə hesabat 

Sual: B.T-da amortizasiya xərcləri haqqında məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
Uzunmüddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
Pul vasitələrinin hərəkəti haqqında hesabat 
Xalis aktivlərdə (kapitalda) dəyişiklik haqqında hesabat
Xalis aktivlər(kapital) üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Sual: B.T-da vergilərlə bağlı vəsaitlərin daxil olması hansı maliyyə hesabatlarında əks olunur? 
(Çəki: 1)

 pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
 əks vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
 dövriyyə vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
 pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
 borclar vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

BÖLMƏ: 1003
Ad 1003



Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Büdcə təşkilatlarında geyri-birja əməliyyatların zərəri hansı hesabda əks etdirilir? (Çəki: 
1)

621 №-li hesabın debeti və 801 №-li hesabın müvafiq subhesablarının kreditində əks 
etdirilir;

801 №-li hesabın debeti və 621 №-li hesabın müvafiq subhesablarının kredi-tində əks 
etdirilir;

801 №-li hesabın debeti və 701 №-li hesabın müvafiq subhesablarının kreditində əks 
etdirilir

701 №-li hesabın debeti və 801 №-li hesabın müvafiq subhesablarının kreditində əks 
etdirilir;

801 №-li hesabın debeti və 633 №-li hesabın müvafiq subhesablarının kreditində əks 
etdirilir.

Sual: Büdcə təşkilatlarında sair gəlirlər üzrə əməliyyatlar hansı hesablarda əks etdirilir? (Çəki: 
1)

625 №-li hesabın debeti və 111 №-li hesabın krediti;
111 №-li hesabın debeti və 631 №-li hesabın krediti;
101 №-li hesabın debeti və 612 №-li hesabın krediti;
631 №-li hesabın debeti və 101 №-li hesabın krediti;
111 №-li hesabın debeti və 625 №-li hesabın krediti.

Sual: Büdcə təşkilatlarında torpaq, tikili, avadanlıq və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından 
gəlirlər hansı subhesabda uçota alınır? (Çəki: 1)

631-1 №-li subhesabda
631-2 №-li subhesabda
631-6 №-li subhesabda;
631-10 №-li subhesabda
631-8 №-li subhesabda

Sual: Büdcə təşkilatlarında torpaq, tikili, avadanlıq və digər uzunmüddətli aktivlərin satışında 
gəlir daxil olduqda hansı mühasibat yazılışı verilir? (Çəki: 1)

631-1 №-li hesabın müvafiq subhesabın debeti və 111 №-li hesabın krediti;
111 №-li hesabın müvafiq subhesabın debeti və 631-1 №-li hesabın krediti
633-1 №-li hesabın müvafiq subhesabın debeti və 121 №-li hesabın krediti
121 №-li hesabın müvafiq subhesabın debeti və 631-1 №-li hesabın krediti
Doğru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə təşkilatların ümüdsiz borcların bərpasından əldə edilən gəlirlərə hansı mühasibat 
yazılışları edilir? (Çəki: 1)

111 №-li hesabın debeti və 633-3 №-li hesabın krediti
111 №-li hesabın debeti və 631-6 №-li hesabın krediti;
631-6 №-li hesabın debeti və 111 №-li hesabın krediti;
121 №-li hesabın debeti və 631-6 №-li hesabın krediti;



Doğru cavab yoxdur

Sual: Büdcə təşkilatlarında birja gəlirləri üzrə xərclər hansı maddədə uçota alınır? (Çəki: 1)
62-ci maddədə;
70-ci maddədə;
74-cü maddədə
73-cü maddədə
72-ci maddədə

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: B.T pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat hansı ildə təsdiq edilib? (Çəki: 1)
2009-cu ildə 
2005-ci ildə
2008-ci ildə
2006-cı ildə
2007-ci ildə

Sual: B.T-da mal və xidmətlər üzrə daxil olmalar ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks 
olunur? (Çəki: 1)

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda[yeni cavab]
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat
uzun müddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vziyyəti haqqında hesabat
gəlirlər üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat

Sual: B.T-da royaltı daxil olmaları haqda məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda
uçot siyasəti və izahlı qeydlər
mənfəət və zərərlər haqqında hesabat 
kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
qısamüddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Sual: B.T-da Komisyon yığımları ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda
ümumi mənfəət (zərər) üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
xalis aktivlərdə dəyişikliklər haqqında hesabat
izahlı qeydlər
əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat

Sual: B.T-da qrantlar haqqında məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)



pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda
investisiya fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat
gəlirlər üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat
qrantlar və ya transterlər nəticəsində yaranan pul vəsaitlərindən daxil olmalar

Sual: B.T-da büdcə ayırmaları ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda
büdcə vəsaitləri haqqında hesabat
gəlirlər üzrə maliyyə nəticələri haqqında hesabat
xalis aktivlər (kapitalda) dəyişikliklər haqqında hesabat
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Sual: B.T-da büdcəyə qaytarılan vəsaitlər haqda məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1)

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda
kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
xərclər üzrə maliyyə fəaliyyəti nəticələri haqqında hesabat
dövri icmali hesabatlar
mənfəət və zərərlər haqqında hesabat

Sual: . B.T-da istiqrazların buraxılması ilə əlaqədar məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1)

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda
ümumi mənfəət (zərər) üzrə maliyyə fəaliyyətlərinin nəticələri haqqında hesabat 
qiymətli kağızların hərəkəti haqqında hesabat
qısa müddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 
öhdəliklər üzrə qeydlər

Sual: B.T-da veksellərin buraxılması ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda
maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat
səhmlərin hərəkəti haqqında hesabat
ümumi mənfəət (zərər) üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Sual: B.T-da girov kağızlarının buraxılması ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur?] 
(Çəki: 1)

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda
xərclər üzrə maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabat
investisiya fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat
xalis aktivlərdə dəyişikliklər haqqında hesabat
gəlirlər üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat

Sual: B.T-da digər qısamüddətli istiqrazların buraxılmasında daxilolmalar haqda məlumatlar 
hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda[yeni cavab]
səhmlərin hərəkəti haqqında hesabat
gəlirlər üzrə maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat 
xalis aktivlərdə (kapitalda) dəyişikliklər haqqında hesabat



ümumi mənfəət ( zərər) üzrə maliyyə fəaliyyətininnəticələri haqqında hesabat

Sual: B.T-da digər uzunmüddətli istiqrazların buraxılmasında daxil olmalar haqda məlumatlar 
hansı hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 1)

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda
uzunmüddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
uzunmüddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
investisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat
səhmlərin hərəkəti haqqında hesabat

Sual: B.T-da avansların qaytarılması ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 
1)

pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda
əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat
xərclər üzrə maliyyə fəaliyyəti nəticələri haqqında hesabat 
maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hesabat
qısamüddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Sual: Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat”ın forması hansı N-li Milli Mühasibat Uçotu 
Standartı ilə müəyyən edilmişdir? (Çəki: 1)

1 N-li MMUS;
2 N-li MMUS;
10 N-li MMUS;
17 N-li MMUS;
24 N-li MMUS.

Sual: .”Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat”da pul vəsaitlərinin hərəkəti aşağıdakı kimi 
qruplaşdırılır. Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1)

Əməliyyat fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti;
İnvestisiya fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti;
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti;
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis artması(azalması);
Xalis aktivlərdə baş verən dəyişikliklər.

Sual: Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti bölməsində aşağıdakı sətirlər 
üzrə ümumiləşdirilmiş məlumatlar göstərilir: (Çəki: 1)

büdcəyə qaytarılan vəsait;
investisiyanın satılmasından gəlirlər;
xarici valyutada qiymətli kağızların alınması;
alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxil olmaları;
borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaric olmaları.

Sual: Maliyyələşdirmə fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti bölməsində 
aşağıdakılar barədə ümumiləşdirilmiş məlumatlar göstərin: (Çəki: 1)

alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxil olmaları;
işçilərə və onların adından pul vəsaitlərinin ödənişləri;
büdcəyə qaytarılan vəsait;
investisiyaların satılmasından gəlirlər;
pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis artması(azalması).



Sual: Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis artması(azalması) bölməsində aşağıdakılar 
haqda ümumiləşdirilmiş məlumatlar göstərilir: (Çəki: 1)

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə ilin əvvəlinə olan qalıq;
alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxil olmaları;
məhkəmə prosesləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin ödənişləri;
investisiyaların satılmasından gəlirlər;
büdcəyə qaytarılan vəsait.

BÖLMƏ: 1502
Ad 1502

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiya göstərilir? (Çəki: 1)
tam ödənilmiş səhmlərin sayı
qeyri birja və s. əməliyyatlar
pul vəsaitlərinin hərəkəti
investisiyanın satılmasından gəlirlər
büdcəyə qaytarılan vəsait

Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1)
tam ödənilməmiş səhmlərin sayı
pul vəsaitlərinin hərəkəti
müəssisə səhmlərinin sayı
qeyri-maddi aktivlər
maliyyə xərclərinin uçotu

Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1)
gəlir məbləğləri ayrıca açıqlamalı
əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər
silinmiş ehtiyatların bərpası
Malların satışı
gəlirlərin faiz nisbəti

Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1)
xərc maddələri üzrə məbləğlər açıqlanmalıdır
birja xərcləri
xərclərin faiz nisbəti
qısamuddətli faiz xərcləri
sair qısamüddətli öhdəliklər üzrə məbləğlər

Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanmalıdır? (Çəki: 1)
xərclər xarakterinə görə təsnifləşdirilməlidir
xərclər məbləğlərinə görə təsnifləşdirilir



xərclər xüsusi çəkisinə görə təsnifləşdirilir
xərclər ümumi göstərilir
qısamüddətli bank kreditləri

Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanmalıdır? (Çəki: 1)
xərclər əmək haqqı üzrə ayrıca təsnifləşdirilir
ehtiyat fondunun məbləği açıqlanmalı
əmək haqqı xərcləri ümumi təsnifləşdirilir
 əmək haqqı xərcləri xüsusi çəkisinə görə təsnifləşdirilir

Sual: . B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1)
xərclər sosial sığorta üzrə təsnifləşdirilir
xərclər təhtəl hesab şəxslər üzrə təsnifləşdirilir
xərclər ümumi göstərilir 
sosial siğorta xərcləri göstərilmir
işçilərin sosial xərcləri göstərilir

Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1)
mənfəətin dövr ərzində dəyişməsi
gəlirin dövr ərzində dəyişməsi
xərcin dövr ərzində dəyişməsi
mənfəətdən istifadənin dövr ərzində dəyişməsi
fondlardan istifadəsi]

Sual: B.T-ın uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1)
hesabat dövründə zərərin dəyişməsi
hesabat dövründə zərərin bağlanması
hesabat dövründə zərərin azalması
hesabat dövründə zərərin tərkibi
hesabat dövründə zərərin artması

Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1)
xarici valyutanın dəyişməsi
xarici valyutanın alınması
xarici valyutanın satılması
xarici valyutanın adı
xarici valyutanın miqdarı

Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1)
düzəlişlərin məbləği 
düzəlişlərin adı
düzəlişlərin səbəbi
duzəlişlərin sayı
duzəlişlərin təsiri

Sual: B.T-da uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə hansı informasiyalar açıqlanır? (Çəki: 1)
uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər
uçot qiymətləndirilmənin nəticəsi
uçot qiymətləndirmələrinin səbəbləri



qiymətləndirmə üsulları
uçot qiymətləndirməsinin növləri

Sual: ”Əhəmiyyətli uçot siyasətləri və izahlı qeydlər”də göstərilən informasiya aşağıdakı kimi 
təqdim olunmalıdır: (Çəki: 1)

tətbiq olunmuş əhəmiyyətli uçot siyasətinin xülasəsi
təşkilatın rəhbərliyinin mülahizələri
yuxarı təşkilatın iradlarının nəzərə alınması
bütün cavablar doğrudur
doğru cavab yoxdur

Sual: “Əhəmiyyətli uçot siyasətləri və izahlı qeydlər”in tərtibi hansı nömrəli Milli Mühasibat 
Uçotu Standartına(MMUS) uyğun aparılır? (Çəki: 1)

3 N-li MMUS
17 N-li MMUS
24 N-li MMUS
5 N-li MMUS
7 N-li MMUS

Sual: Təşkilat səhm kapitalına malik olduğu zaman uçot siyasəti və izahlı qeydlərdə aşağıdakı 
informasiyanı açıqlamalıdır. Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1)

hər bir səhm üzrə səhm kapitalının dəyəri
buraxılacaq səhmlərin sayı
itirilmiş səhmlərin sayı
bölüşdürülməmiş mənfəət
buraxıldıqdan sonra tam ödənilmiş və tam ödənilməmiş səhmlərin sayı

Sual: Maliyyə hesabatlarında borclara edilən xərclər üzrə aşağıdakı məlumatlar açıqlanmalıdır: 
(Çəki: 1)

dövr ərzində kapitallaşdırılan borclar üzrə məsrəflərin sayı
nəzarətin mövcud olmasına dair izahat
asılı təsərrüfat təşkilatlarına investisiyaların dəyəri
bütün cavablar doğrudur
doğru cavab yoxdur

Sual: Təşkilat tərəfindən tanınan maliyyə alətləri ilə bağlı risklərə aid deyil: (Çəki: 1)
qiymət riski
kredit riski
likvidlik riski
pul vəsaitlərinin hərəkəti riski
doğru cavab yoxdur

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Büdcə təşkilatlarında qısamüddətli öhdəliklərin uçotu hansı hesablarda aparılır? (Çəki: 1)
306 №-li hesabda;
251 №-li hesabda;
401 №-li hesabda;
236 №-li hesabda;
241 №-li hesabda.

Sual: Büdcə təşkilatlarında qısamüddətli öhdəliklərin uçotu hansı hesablarda aparılır? (Çəki: 1)
307 №-li hesabda
308 №-li hesabda;
323 №-li hesabda;
335 №-li hesabda;
401 №-li hesabda.

Sual: . Büdcə təşkilatlarında malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları hesabının 
nömrəsi neçədir? (Çəki: 1)

301 №-li hesab;
302 №-li hesab;
305 №-li hesab;
302 №-li hesab;
314 №-li hesab.

Sual: Büdcə təşkilatlarında törəmə müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları hesabın 
nömrəsi neçədir? (Çəki: 1)

302 №-li hesabdır;
301 №-li hesabdır;
308 №-li hesabdır;
312 №-li hesabdır;
335 №-li hesabdır.

Sual: Büdcə təşkilatlarında icarə ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları hesabın nömrəsi 
neçədir? (Çəki: 1)

304 №-li hesab;
314 №-li hesab;
324 №-li hesab
311 №-li hesab;
sadalananların heç biri.

Sual: Qısamüddətli kreditor borcları” maddəsinə aid olmayan hesabı göstərin: (Çəki: 1)
301 N-li “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”;
306 N-li “Faizlərlə bağlı qısamüddətli kreditor borcları”;
308 N-li “Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”;
309 N-li “Digər qısamüddətli kreditor borcları”;
310 N-li “İşçilərə kreditor borcları”.

Sual: 312 N-li hesabda uçota alınır: (Çəki: 1)



təşkilatın öz işçiləri üçün götürdüyü və 12 ay ərzində ödənilməsi nəzərdə tutulan 
məbləğlər;

işdən azad olma ilə bağlı qısamüddətli öhdəliklər;
qısamüddətli borclar;
qısamüddətli bank kreditləri;
digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər.

Sual: [Yeni sual] (Çəki: 1)
323 N-li hesab;
311 N-li hesab;
314 N-li hesab;
350 N-li hesab;
400 N-li hesab.

Sual: Sair qısamüddətli öhdəliklərin uçotu Hesablar Planının hansı maddəsində əks etdirilir: 
(Çəki: 1)

33-cü maddədə;
25-ci maddədə;
38-ci maddədə;
40-cı maddədə;
14-cü maddədə.

Sual: Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilat tərəfindən maqsədli maliyyələşmələrin açılması 
üçün sifariş verildikdə hansı mühasibat yazılışı verilir? (Çəki: 1)

111-10 N-li “Digər qısamüddətli debitor borcları” hesabının debetinə və 334 N-li 
“Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar” hesabının kreditinə;

111-7 N-li “Sair gəlirlər üzrə qısamüddətli debitor borcları” hesabının debetinə və 333 N-li 
“Alınmış qısamüddətli avanslar” hesabının kreditinə

333 N-li “Alınmış qısamüddətli avanslar” hesabının debetinə və 111-10 N-li “Digər 
qısamüddətli debitor borcları” hesabının kreditinə;

332 N-li “Gələcək dövrlərin xərcləri” hesabının debetinə və 111-10 N-li “Digər qısamüddətli 
debitor borcları” hesabının kreditinə;

doğru cavab yoxdur.

Sual: Təşkilatın birja və qeyri-birja fəaliyyəti ilə bağlı dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlərin 
hərəkəti barədə məlumatlar hansı hesabda uçota alınır? (Çəki: 1)

334 N-li “Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar”;
333 N-li “Alınmış qısamüddətli avanslar”;
324 N-li “Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər”;
323 N-li “Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri”;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Təşkilatın qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri ilə bağlı məbləğlərin hərəkəti uçota alınır: 
(Çəki: 1)

Hesablar Planının 3-cü bölməsinin 323 N-li hesabında;
Hesablar Planının 4-cü bölməsinin 323 N-li hesabında;
Hesablar Planının 3-cü bölməsinin 432 N-li hesabında;
Hesablar Planının 3-cü maddəsinin 332 N-li hesabında;
doğru cavab yoxdur.

BÖLMƏ: 0802



Ad 0802

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Büdcə təşkilatlarında faizlər ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları hesabın nömrəsi 
neçədir? (Çəki: 1)

306 №-li hesab
302 №-li hesab
303 №-li hesab
321 №-li hesab
324 №-li hesab

Sual: Büdcə təşkilatlarında əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar hesabının nömrəsi 
neçədir? (Çəki: 1)

307 №-li hesab
301 №-li hesab
309 №-li hesab
314 №-li hesab
308 №-li hesab

Sual: Büdcə təşkilatlarında dögər qısamüddətli kreditor borclar hesabının nömrəsi neçədir? 
(Çəki: 1)

309 №-li hesab
304 №-li hesab
311 №-li hesab
334 №-li hesab
302 №-li hesab

Sual: Büdcə təşkilatlarında qısamüddətli borclar hesabının nömrəsi neçədir? (Çəki: 1)
314 №-li hesab
304 №-li hesab
308 №-li hesab
324 №-li hesab
331 №-li hesab

Sual: Büdcə təşkilatlarında işdən azadolma ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər və öhdəliklər 
hesabının nömrəsi neçədir? (Çəki: 1)

321 №-li hesab
311 №-li hesab
312 №-li hesab
325 №-li hesab
402 №-li hesab

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401



Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Xəzinə Hesab Kitablarında yazılar hansı sənədlər əsasında aparılır: 1)gündəlik 
əməliyyatlar haqqında bank cıxarşları; 2) malların(iş və xidmətlərin) alışı sənədi; 3) “Öhdəlik” 
sənədi; 4) xəzinə daxilində vəsaitlərin köçürülməsi haqqında Xəzinədarlığın Köçürmə 
Sərəncamı; 5) Xəzinələrarası vəsaitlərin köcürülməsi haqqında Xəzinələrarsı Köçürmə 
Sərəncamı. (Çəki: 1)

1,4,5; 
1,2,3; 
2,3,4; 
3,4,5
1,3,5.

Sual: Mərkəzi Xəzinədarlıq xəzinədarlığın icmal hesabat balansını hansı müddətdə Maliyyə 
Nazirliyinə təqdim etməlidir? (Çəki: 1)

hər sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq;
hər sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq;
hər sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq;
hər sonrakı ayın 25-dək;
növbəti ay ərzində.

Sual: Malların alınması və bununla əlaqədar müəyyən şərtlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı büdcə 
təşkilatlarının gələcək xərclərinin icrası ilə əlaqədar dövlətin öz üzərinə götürdüyü təəhhüd- 
(Çəki: 1)

öhdəlik;
malların alışı sənədi;
qaimə;
ödəniş sənədi;
xərc xmetası.

Sual: Hansı kreditor borclarına qarşı kassa xərci aparılır? (Çəki: 1)
yalnız qəbul olunmuş öhdəliklər çərçivəsində reallaşdırılan;
xərc smetasında nəzərdə tutulan;
bütün reallaşdırılan kreditor borclarına qarşı;
bütün cavablar doğrudur;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Öhdəliklərin qəbulu şərtlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
öhdəliklərin qəbulu üçün büdcə təşkilatı iki nüsxə “Öhdəlik sənədi” təqdim etməlidir;
öhdəlik götürürülməsi üçün büdcə təşkilatı tərəfindən təqdim olunan məbləğ öhdəlik 

həddini keçməməlidir;
öhdəlik həddində yeni öhdəlik qəbul etmək olar;
yalnız qəbul olunmuş öhdəliklər çərçivəsində reallaşdırılmış kreditor borclarına qarşı kassa 

icrası aparılır;
yalnız reallaşdırılacaq konkret malların alışı üzrə öhdəlik qəbul edilə bilər.



Sual: Malların(iş və xidmətlərin) alışı sənədinin (MAS) xəzinədarlıq tərəfindən qəbulu aşağıdakı 
şərtləri nəzərdə tutur: 1) MAS bundan əvvəl xəzinədarlıq tərəfindən qəbul edilmiş “Öhdəlik” 
sənədindəm sonra hazırlana bilər; 2) MAS “Öhdəlik” sənədindən əvvəl hazırlanır; 3) MAS 
büdcə təşkilatının xərc smetası əsasında hazırlanır; 4) MAS malların alındığı hesabat ayı 
daxilində hesablana və uçota alına bilər; 5) MAS-ın məbləği həmin an üçün yaranmış öhdəlik 
qalığından artıq ola bilməz. (Çəki: 1)

1,4,5; 
1,2,3; 
3,4,5; 
2,3,4; 
2,3,5.

Sual: Büdcə təşkilatları tərəfindən malların(iş və xidmətlərin) alışının xəzinə uçotunun təşkili 
mərhələsi nə vaxtdan AR bütün ərazisində həyata keçirilir? (Çəki: 1)

1 avqust 2000-ci ildən;
1 yanvar 2001-ci ildən;
28 dekabr 2000-ci ildən;
1997-ci ildən;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Büdcə xərclərini yaradarkən M.Spreanskiy bu bölgünü neçə meyara ayırmışdır? (Çəki: 1)
3 
4 
5
6 
2

Sual: Büdcə xərcləri üzrə büdcə təsnifatını müəyyənləşdirin. 1) funksional; 2) hüquqi; 3) 
iqtisadi; 4) təşkilati (Çəki: 1)

1,2; 
1,2,3; 
1,2,3; 
1,3,4; 
2,3,4.

Sual: AR Nazirlər Kabineti nə vaxt Beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına keçmək 
məqsədilə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 2003-2007-ci illərdə hazırlanması və tətbiqi 
üzrə program haqqında qərar qəbul edib? (Çəki: 1)

20 fevral 2003-cü il
21 fevral 2003-cü il; 
20 fevral 2004-cü il;
24 fevral 2002-ci il; 
1 oktyabr 2002-ci il.

Sual: Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi hansı qanunla tənzimlənir? (Çəki: 1)
Konstitusiya ilə; 
Büdcə sistemi haqqında qanunla
Büdcə quruluşu haqqında qanunla; 
Milli Məclisin qərarı ilə; 
AR Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə.



Sual: Büdcə təşkilatlarında mühasibatlığın işinin təşkili kim tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1)
baş mühasib və ya baş mühəndis tərəfindən;
mühasibat xidmətinin rəhbəri və ya mühasib;
mühasibat xidmətinin rəhbəri və ya baş mühəndis tərəfindən;
baş mühasib və ya baş iqtisadçı tərəfindən;
doğru cavab yoxdur.

Sual: Mühasibat xidmətinin vəzifələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
sənədləri düzgün tərtib etməklə, aparılan əməliyyatların qanuniliyinə nəzarəti həyata 

keçirmək;
maddi-məsul şəxsləri müvafiq təlimatlarla təmin etmək;
mühasibat hesabatlarını təyin edilmiş vaxtlarda tərtib və təqdim etmək;
büdcə təşkilatlarının birja əməliyyatlarından gəlirlərinin bölüşdürülməsi nisbətini müəyyən 

etmək;
xərc smetalarını idarələrin rəhbərləri ilə razılaşdırmaqla tərtib etmək

Sual: Baş kitab” necə açılır? (Çəki: 1)
ilin əvvəlinə olan qalıq məbləğini kitaba yazmaqla;
köhnə qalıqlar yeni baş kitaba köçürülmür.
bu haqda qərar baş mühasib tərəfindən qəbul edilir;
doğru cavab yoxdur;
bütün cavablar doğrudur.

Sual: Kassa və bank sənədlərində düzəlişlər necə aparılır? (Çəki: 1)
kassa və bank sənədində düzəlişə yol verilmir;
kassa sənədinə düzəliş yalnız baş mühasibin icazəsi ilə aparılır;
bank sənədlərində düzəliş məsul şəxsin imzası ilə təsdiq olunur;
doğru cavab yoxdur;
bütün cavablar doğrudur.

Sual: Mühasibat uçotu registrlərində yazılışlar üçün əsas hesab olunur: (Çəki: 1)
ilkin uçot sənədləri
icmal uçot sənədləri;
həm ilkin uçot sənədləri, həm icmal uçot sənədləri;
maliyyə hesabatları;
bütün cavablar doğrudur.

Sual: Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün hesabatlar planının bölmələrinə aid 
deyil: (Çəki: 1)

qısamüddətli aktivlər;
xalis aktivlər;
pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri;
gəlirlər;
xərclər.

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 59

Maksimal faiz 59



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Büdcə idarələrinin fəaliyyətinə nəzarət etmək, onlara rəhbərlik etmək, vəsaitlərin təyinatı 
üzrə və qənaətlə xərclənməsini təmin etmək üçün zəruri vasitə- (Çəki: 1)

Maliyyə hesabatları;
Hesab Planı;
Büdcə təsnifatı;
Büdcənin icrası balansı;
Bütün cavablar doğrudur.

Sual: Büdcə idarə və təşkilatları aşağıdakı qaydada tərtib edilir: (Çəki: 1)
aylıq, rüblük və illik hesabatlar;
yalnız rüblük və illik hesabatlar;
yalnız aylıq və illik hesabatlar;
yalnız aylıq hesabatlar;
yalnız illik hesabatlar.

Sual: Rüblük hesabatların həcminə aşağıdakılar daxil edilir. Səhv olanı göstərin. (Çəki: 1)
idarələrin xərclər smetasının icrası haqqında hesabat;
xərclər smetasının icrası balansı;
xüsusi vəsaitlər üzrə smeta icrası haqqında hesabat;
elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında hesabat;
doğru cavab yoxdur.

Sual: 1 oktyabrdan sonra yeni yaradılmış büdcə təşkilatları üçün hesabat ili aşağıdakı dövr 
sayılır: (Çəki: 1)

növbəti ilin 31 dekabr tarixi daxil olmaqla olan dövr;
cari ilin 31 dekabr tarixi daxil olmaqla olan dövr.
1 yanvardan 31 dekabr tarixi daxil olmaqla olan dövr;
onların hüquqi şəxs statusu aldığı dövrdən ilin sonuna qədər olan dövr.
doğru cavab yoxdur.

Sual: B.T-i üçün Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat nə vaxt təsdiq edilib? (Çəki: 1)
2009-cu il
1995-ci il
2004-ci il
2012-ci il
2010-ci il

Sual: B.T-i üçün maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat neçə nömrəli milli uçot standartlar ilə 
müəyyən edilib? (Çəki: 1)

1 №-li milli Mühasibat uçotu standartlar
5 №-li 
9 №-li 
3 №-li 
8 №-li 



Sual: B.T-da Bankda olan hesablaşma hesablarında olan məlumatlar hansı müddətə əks 
olunur? (Çəki: 1)

pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri maddəsində
cari hesabda ekvivalentlər maddəsi
əsas vəsaitlər ekvivalentlər maddəsi
kassa hesabında ekvivalentlər maddəsi
dövriyyə vəsaitlər ekvivalentlər maddəsi

Sual: B.T-da qısamüddətli debitor borclar hesabında olan məlumatlar maliyyə vəziyyəti 
haqqında hesabatın hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

qısamüddətli aktivlər bölməsində
uzun və qısa müddətli aktivlər bölməsində
uzun müddətli
mənfəət bölməsində
zərər bölməsində

Sual: B.T-da hazır məhsul haqqında məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın hansı 
maddəsində əks olunur? (Çəki: 1)

12-ci ehtiyatlar maddəsində
11-ci debitor borclar mad-də
10-cu Pul vəsaitləri maddəsində
13-cü maliyyə aktivləri
11-ci sair aktivlər maddəsində

Sual: B.T-i üçün Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat nə vaxt təsdiq edilib? (Çəki: 1)
2009-cu il
1995-ci il
2004-ci il
2012-ci il
2010-ci il

Sual: B.T-i üçün maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat neçə nömrəli milli uçot standartlar ilə 
müəyyən edilib? (Çəki: 1)

1 №-li milli Mühasibat uçotu standartlar
5 №-li 
9 №-li 
3 №-li 
8 №-li 

Sual: B.T-da 101 №-li kassa hesabının məlumatları Maliyyə vəziyyəti haqqında hansı 
hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)

qısamüddətli aktivlər bölməsində
uzun müddətli aktivlər
uzun və qısa müddətli
passivdə
aktivdə

Sual: B.T-da Bankda olan hesablaşma hesablarında olan məlumatlar hansı müddətə əks 
olunur? (Çəki: 1)



pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri maddəsində
cari hesabda ekvivalentlər maddəsi
əsas vəsaitlər ekvivalentlər maddəsi
kassa hesabında ekvivalentlər maddəsi
dövriyyə vəsaitlər ekvivalentlər maddəsi

Sual: B.T-da qısamüddətli debitor borclar hesabında olan məlumatlar maliyyə vəziyyəti 
haqqında hesabatın hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

qısamüddətli aktivlər bölməsində
uzun və qısa müddətli aktivlər bölməsində
uzun müddətli
mənfəət bölməsində
zərər bölməsində

Sual: B.T-da hazır məhsul haqqında məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın hansı 
maddəsində əks olunur? (Çəki: 1)

12-ci ehtiyatlar maddəsində
11-ci debitor borclar mad-də
10-cu Pul vəsaitləri maddəsində
13-cü maliyyə aktivləri
11-ci sair aktivlər maddəsində

Sual: B.T-da istifadə olunmuş məsrəflər haqqında məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatın hansı maddəsində əks olunur? (Çəki: 1)

ehtiyyatlar maddəsində
xərclər
gəlirlər
mənfəət
zərər

Sual: B.T-da torpaq haqqında məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın hansı 
bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

uzunmüddətli aktivlər bölməsində
qıssamüddətli aktivlər bölməsində
bialoji aktivlər bölməsində
daşınmaz əmlak bölməsində
investisiya bölməsində 

Sual: B.T-da istifadə olunmuş məsrəflər haqqında məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatın hansı maddəsində əks olunur? (Çəki: 1)

ehtiyyatlar maddəsində
xərclər
gəlirlər
mənfəət
zərər

Sual: B.T-da tikililər haqqında məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın hansı 
bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

uzunmüddətli aktivlər bölməsində
qısa müddətli borclar



işçilər üçün bank kreditləri
qısa müddətli bank kreditləri
qısa müddətli zəmanət öhdəlikləri

Sual: B.T-da torpaq haqqında məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın hansı 
bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

uzunmüddətli aktivlər bölməsində
qıssamüddətli aktivlər bölməsində
bialoji aktivlər bölməsində
daşınmaz əmlak bölməsində
investisiya bölməsində 

Sual: B.T-da avadanlıqlar haqqında məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın hansı 
bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

uzun müddətli aktivlər bölməsində
qısa və uzun müddətli aktivlər bölməsində
qısa müddətli aktivlər bölməsində
pul vəsaiti bölməsində
ehtiyatlar bölməsində

Sual: B.T-da qeyri-maddi aktivlər üzrə kapitallaşdırılmış məsrəflər üzrə məlumatlar maliyyə 
vəziyyəti haqda hesabatın hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

uzun müddətli aktivlər
qısa müddətli aktivlər
uzun və qısa müddətli aktivlər
əsas fondlar
ehtiyatlı aktivlər

Sual: B.T-da ödənilmiş nizamnamə kapitalı üzrə məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatın hansı bölməsində əks etdirilir? (Çəki: 1)

xalis aktivlər bölməsi
maliyyə aktivlər bölməsində
qeyri-maddi aktivlər bölməsində
maliyyə vəziyyəti mad.aktivlər bölməsində
kreditor borclar mad.aktivlər bölməsində

Sual: B.T-da geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə məlumatlar maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatın hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

xalis aktivlər
əməliyyat gəlirləri
maliyyə gəlirləri
faiz gəlirləri
digər gəlirlər

Sual: B.T uzunmüddətli aktivlər ilə bağlı məlumatlar hansı maliyyə hesabatında əks olunur? 
(Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 
Pul vəsaitləri haqqında hesabat
gəlirlər haqqında hesabat
xərclər haqqında hesabat



mənfəət haqqında hesabat

Sual: B.T qısamüddətli öhdəliklər ilə bağlı məlumatlar hansı maliyyə hesabatlarında əks 
olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
pul vəziyyəti haqqında hesabat
gəlirlər vəziyyəti haqqında hesabat
xərclər haqqında hesabat 
pul vəziyyəti haqqında hesabat

Sual: B.T-da uzunmüddətli öhdəliklər ilə əlaqədar məlumatlar hansı hesabatda əks etdirilir? 
(Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
qısa müddətli aktlar haqqında hesabat
zərər haqqında hesabat
mənfəət haqqında hesabat
əsas vəs-r haqqında hesabat

Sual: B.T-da xalis aktivlər üzrə əməliyyatlar məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
xalis aktivlər (kapital)
qeyri aktivlər haqqında hesabat
nizamnamə haqqında hesabat
qeyri-maddi aktivlər haqqında hesabat
xərclər haqqında hesabat

Sual: B.T-da pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks 
olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
pul vəsaitləri haqqında hesabat
əsas vəsaitlər haqqında hesabat
faizlər haqqında hesabat
gəlirlər haqqında hesabat

Sual: B.T-da qısamüddətli debitor borclar ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
qısa müddətli aktlar haqqında hesabat
uzun müddətli aktlar haqqında hesabat
qısa və uzun müddətli aktlar haqqında hesabat
borclar haqqında hesabatda

Sual: B.T-da ehtiyatlar ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
maddi aktivlər haqqında hesabatda 
qeyri-maddi aktivlər haqqında hesabat
ehtiyyat haqqında hesabat
pul vəsaitləri haqqında hesabat

Sual: B.T-da sair qısamüddətli maliyyə aktivləri hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)



qısa müddətli aktlar haqqında hesabat
uzun müddətli aktlar haqqında hesabat
maddi aktivlər haqqında hesabat
maliyyə aktivlər haqqında hesabat 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

Sual: B.T-da bankda olan hesablaşma hesablar ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatlarda əks 
olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
pul vəsaitləri haqqında hesabat
gəlirlər haqqında hesabat
xərclər haqqında hesabat
mənfəət haqqında hesabat

Sual: B.T-da istifadə olunmuş məsrəflər hesabında olan məlumatlar hansı hesabatlarda əks 
olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda
xərclər haqqında hesabat
gəlirlər haqqında hesabat
ehtiyyatlar haqqında hesabat
mənfəət haqqında hesabat

Sual: B.T-da təhtəlhesab məbləğlərlə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
borclar haqqında hesabat
debitor borclar haqqında hesabat
kreditor borc haqqında hesabat
xərclər haqqında hesabat

Sual: B.T-da satış məqsədilə saxlanılan qısamüddətli investisiyalar ilə bağlı məlumatlar hansı 
hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda
qısa müddətli aktlar haqqında hesabat
uzun müddətli aktlar haqqında hesabat
satış hesabı haqqında hesabat 
Ehtiyyat haqqında hesabat

Sual: B.T-da torpaq, tikili və avadanlıq ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 
1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
əsas vəsaitlər haqqında hesabat
material ehtiyyat haqqında hesabat
tikinti haqqında hesabat
avadanlıq haqqında hesabat

Sual: B.T-da bioloji aktivlər ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
əsas və.s. haqqında hesabat
maddi akt haqqında hesabat
qeyri-maddi haqqında hesabat



maliyyə aktivləşməsi haqqında hesabat

Sual: B.T-da daşınmaz əmlaka investisiyalar ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
əmlak haqqında hesabat
 investisiya haqqında hesabat
əsas vəsait haqqında hesabat
maliyyə aktı haqqında hesabat

Sual: B.T-da malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditlər borcları ilə əlaqədar məlumatlar 
hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 
malsatanlar haqqında hesabat
borclar haqqında hesabat
d) maddi aktivlər haqqında hesabat
e) maliyyə aktivlər haqqında hesabat

Sual: B.T-da əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclarla bağlı məlumatlar hansı 
hesablarda əks olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
əməyin ödənişi haqqında hesabat
işçilərin borc haqqında hesabatı
borclar haqqında hesabat
maliyyə aktları haqqında hesabat

Sual: B.T-da vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə ödənişlər ilə bağlı məlumatlar hansı 
hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
vergi haqqında hesabat
gəlirlər haqqında hesabat
maliyyə aktivləri haqqında hesabat
ödənişlər haqqında hesabat

Sual: B.T-da faizlər ilə bağlı qısamüddətli kreditor borcları haqqa məlumatlar hansı 
hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
faizlər haqqında hesabat
kreditorlar haqqında hesabat
borclar haqqında hesabat
kreditor borclar haqqında hesabat

Sual: B.T-da qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatlarda əks 
olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
qısa müddətli zəmanət haqqında hesabat
ödənişlər haqqında hesabat
öhdəliklər haqqında hesabat
zəmanət haqqında hesabat



Sual: B.T-da uzunmüddətli kreditor borclar ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatlarda əks olunur? 
(Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
borclar haqqında hesabat
kreditor borc haqqında hesabat
uzun müddətli borclar haqqında hesabat
maliyyə aktları haqqında hesabat

Sual: B.T-da uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatlarda 
əks olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
öhdəliklər üzrə hesabat
ödənişlər üzrə hesabat
uzunmüddətli borc üzrə hesabat
maliyyə aktivlər üzrə hesabat

Sual: B.T-da kapital ehtiyyatları ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 1)
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
ehtiyyatlar haqqında hesabat
maliyyə aktivlər haqqında hesabat
kapital haqqında hesabat
ödənişlər haqqında hesabat

Sual: B.T-da bölüşdürülməmiş mənfəət ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
mənfəət haqqında hesabat
maliyyə aktı haqqında hesabat
bölüşdürülməmiş mənfəət haqqında hesabat
qeyri maddi aktlar haqqında hesabat

Sual: B.T-da bölüşdürülməmiş zərər ilə əlaqədar məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
zərər haqqında hesabat
bölüşdürülməmiş zərər haqqında hesabat
bölüşdürülməmiş zərər haqqında hesabat
qeyri maddi aktlar haqqında hesabat

Sual: B.T-da geri alınmış kapital ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
qeyri alınmış kapital haqqında hesabat
maliyyə aktivlər haqqında hesabat
qeyri maddi aktivlər haqqında hesabat
borclar haqqında hesabat

Sual: B.T-da geri alınmış səhmlər ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
səhmlər haqqında hesabat



geri alınmış səhmlər haqqında hesabat
maliyyə aktivləri haqqında hesabat
qeyri maddi aktivlər haqqında hesabat

Sual: B.T-da ödənilmiş nominal kapitalı ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? 
(Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
ödənilmiş kapital haqqında hesabat
kominal kapital haqqında hesabat
maliyyə aktı haqqında hesabat
qeyri maddi akt haqqında hesabat

Sual: B.T-da məzənnə fərqiləri üzrə ehtiyat fondları ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatlarda əks 
olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
məzənnə fərqləri haqqında hesabat
ehtiyyat fondları haqqında hesabat
maliyyə ehtiyyatları haqqında hesabat
maliyyə aktivləri haqqında hesabat

Sual: B.T-da yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks 
olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
ehtiyyat haqqında hesabat
yenidən qiymətləndirmə haqqında hesabat
maliyyə ehtiyyatları haqqında hesabat
qiymətləndirmə haqqında hesabat

Sual: B.T-da qanunvericiliyə əsasən yaradılan ehtiyat fondları ilə bağlı məlumatlar hansı 
hesabatlarda əks olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
qanunvericiliklə yaradılan fondlar haqqında hesabat
fondlar haqqında hesabat
ehtiyyat fondları haqqında hesabat
maliyyə aktivləri haqqında hesabat

Sual: B.T-da digər ehtiyat fondları ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
digər fondlar haqqında hesabat
digər ehtiyyat fondları haqqında hesabat
qeyri maddi aktivlər
maliyyə aktivləri haqqında hesabat

Sual: B.T-da digər uzunmüddətli investisiyalar ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks 
olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
uzun müddətli aktlar haqqında hesabat
investisiyalar haqqında hesabat
digər uzun müddətli investisiyalar haqqında hesabat
maliyyə aktivləri haqqında hesabat



Sual: B.T-da material ehtiyatları ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda əks olunur? (Çəki: 1)
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
ehtiyyat haqqında hesabat
qeyri maddi aktlar haqqında hesabat
maliyyə aktları haqqında hesabat
investisiyalar haqqında hesabat

Sual: B.T-da torpaq, tikili və avadanlığın amortizasiyası ilə bağlı məlumatlar hansı hesabatda 
əks olunur? (Çəki: 1)

maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
torpaq haqqında hesabat
tikinti haqqında hesabat
əsas və s.haqqında hesabat
avadanlığın amartizasiyası haqqında hesabat

BÖLMƏ: 1201
Ad 1201

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Büdcə təşkilatlarının maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda təqdim edilməli olan 
informasiya daxil deyil: (Çəki: 1)

Qısamüddətli aktivlər
Qısamüddətli öhdəliklər
Xalis aktivlər(kapital)
Uzunmüddətli öhdəliklər
ümumi mənfəət(zərər)

Sual: Qısamüddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat aşağıdakı maddələr üzrə 
ümumiləşdirilmiş malumatları əhatə edir. Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1)

qısamüddətli kredit borcları
ehtiyatlar
sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
sair qısamüddətli aktivlər

Sual: Uzunmüddətli aktivlər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın “Cəmi uzunmüddətli 
aktivlər”sətri üzrə yekun məbləğlər “Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat” formasının hansı 
sütunlarda əks etdirilir: (Çəki: 1)

müvafiq olaraq 5-ci və 7-ci sütunlarda
müvafiq olaraq 6-cı və 8-ci sütunlarda
müvafiq olaraq 4-cü sütunda
müvafiq olaraq 9-cu sütunda
doğru cavab yoxdur



Sual: Qısamüddətli öhdəliklər üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın “Qısamüddətli faiz 
xərcləri yaradan öhdəlikər” maddəsində aşağıdakı sintetik hesablarda hesabat dövrünün 
əvvəlinə və sonunu uçota alınmış ümumiləşdirilmiş məlumatlar üzrə qalıq məbləğləri göstərilir. 
Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1)

Qısamüddətli bank kreditləri
İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri
Qısamüddətli borclar
Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli debitor borcları

Sual: 542 N-li “Uçot siyasətinə dəyişikliklər və əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı mənfəət(zərər) üzrə 
düzəlişlər” Xalis aktivlər(kapital) üzrə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın hansı maddəsində 
əks etdirilir? (Çəki: 1)

Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital maddəsində
[Geri alınmış kapital(səhmlər) maddəsində
Kapital ehtiyatları maddəsində
Bölüşdürülməmiş mənfəət(ödənilmiş zərər) maddəsində
Doğru cavab ypxdur

Sual: B.T-da əmək haqqı üzrə məlumatlar maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqda hesabatın 
hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

xərclər üzrə bölgü
gəlirlər üzrə bölgü
sair xərclər üzrə bölgü
zərər üzrə bölgü
mənfəət üzrə bölgü

Sual: B.T-da birja əməliyyatları üzrə məlumatlar maliyyə fəaliyyəti nəticələri haqqında 
hesabatın hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

xərclər bölməsində
 sair xərclər bölməsində
sair gəlirlər bölməsində
[yeni cavab]
zərər bölməsində

Sual: B.T-da dövlət sosial sığorta ayırmaları üzrə məlumatlar maliyyə fəaliyyəti nəticələri 
haqqında hesabatın hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

xərclər bölməsində
sair gəlirlər bölməsində
sair xərclər bölməsində
zərər xərclər bölməsində
gəlirlər xərclər bölməsində

Sual: B.T-da qeyri-birja əməliyyatları üzrə məlumatlar maliyyə fəaliyyəti nəticələri haqda 
hesabatın hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

xərclər bölməsində
gəlirlər bölməsində
zərər bölməsində
mənfəət bölməsində
qeyri aktivlər bölməsində



Sual: B.T-da sair gəlirlər əməliyyatı üzrə məlumatlar maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında 
hesabatın hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

xərclər bölməsi
zərər bölməsi 
mənfəət bölməsi
gəlirlər bölməsi
sair gəlirlər

Sual: B.T-da qeyri birja əməliyyatlar üzrə sərf edilmiş materialların dəyəri ilə bağlı məlumatlar 
maliyyə fəaliyyəti nəticələri haqqında hesabatın hansı bölməsində əks etdirilir? (Çəki: 1)

xərclər bölməsi
sair gəlirlər bölməsi
gəlirlər bölməsi
xalis gəlirlər bölməsi
zərər bölməsi

Sual: B.T-da qeyri-birja əməliyyatları üzrə istehsal olunmuş məhsulların dəyəri ilə əlaqədar 
məlumatlar maliyyə fəaliyyəti nəticələri hesabatının hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

xərclər bölməsində 
zərər bölməsi
mənfəət bölməsi
gəlirlər bölməsi
sair gəlirlər bölməsi

Sual: B.T amortizasiya üzrə məlumatları maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabatın 
hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

xərclər bölməsi 
gəlirlər bölməsi
aktivlər bölməsi
qeyri maddi aktivlər bölməsi
sair gəlirlər bölməsi

Sual: B.T-da kapital ehtiyatları üzrə məlumatlar maliyyə fəaliyyət nəticələri haqda hesabatın 
hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

ümumi mənfəət bölməsi
zərər bölməsi
xərclər bölməsi
gəlirlər bölməsi
sair gəlirlər bölməsi

Sual: B.T-da ödənilmiş səhdar kapitalı üzrə məlumatlar maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında 
hesabatın hansı bölməsində əks olunur (Çəki: 1)

xalis aktivlər
mənfəət bölməsi
zərər bölməsi
gəlirlər bölməsi
xərclər bölməsi



Sual: B.T-da digər ehtiyat fondları üzrə məlumatlar maliyyə fəaliyyətinin nəticələri hesabatın 
hansı bölməsində əks etdirilir? (Çəki: 1)

xalis aktivlər
qeyri maddi aktivlər
qısa müddətli aktivlər
uzun müddət aktivlər
 maddi aktivlər

Sual: B.T-da bölüşdürülməmiş mənfəət üzrə məlumatlar maliyyə fəaliyyətinin nəticələri 
haqqında hesabatın hansı bölməsində əks olunur? (Çəki: 1)

a. xalis aktivlərdə dəyişikliklər
b. maddi aktivlər dəyişikliklər
c. qeyri maddi aktivlər dəyişikliklər
d. qısa müddət aktivlər
e. uzun müddətli aktivlərdə dəyişiklik


