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Maliyyə (mühasibat) hesabatı 
 

 0101 

 

1.Hesabat dövründə inventarlaşmaların sayı , onların keçirilmə müddətləri, 

yoxlanılması, əmlakın və öhdəliklərin siyahısı 

 

1) Normativ sənədlərlə müəyyən edilir 

2) Təşkilat müstəqil şəkildə müəyyənləşdirir 

3) Respublikanın Maliyyə Nazirliyi müəyyənləşdirir 

4) Təşkilatın maliyyə hesabatını yoxlayan auditor təşkilatı müəyyənləşdirir 

5)) Normativ sənədlərlə və təşkilat tərəfindən müstəqil şəkildə müəyyənləşdirir 

 

2. Təşkilatın uçot siyasəti dedikdə başa düşülür 

1) Müəssisənin qəbul etdiyi mühasibat uçotunun hesablar planının müxabirləşməsi 

2) İcmal cədvəllərin tərtibinə imkan verən iqtisadi mahiyyətinə görə həmcins sənədlərin kip halında 

seçilməsi 

3)) Müəssisənin fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini nəzərə alan tələblər əsasında mühasibat uçotunun 

aparılmasının konkret metod və formalarının məcmusu; 

4) Sənədlərin yazılmasından onların arxivə verilməsi mərhələsi 



 2

5) Bütün cavablar düzgündür. 

 

3. Bütövlükdə mühasibat uçotunun və mühasibat hesabatının təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır: 

1)) Təşkilatın rəhbəri; 

2) Təşkilatın baş mühasibi 

3) Daxili audit 

4) Mühasib-analitik 

5) Kənar audit 

 

4. Hesabat dövrü dedikdə nə başa düşülür? 

1) Təşkilatın fəaliyyətə başladığı andan onun ləvğ olunduğu, yaxud yenidən quruluduğu anadək 

2)) Hesabat ilinin yanvarın 1-dən hesabat ilinin dekabr ayının 31-dək olan dövr 

3) İki auditor yoxlaması arasındakı dövr 

4) Mülkiyyətçinin müəyyənləşdirdiyi hesabatın tərtib olunduğu dövr 

5) Bütün cavablar düzgündür 

 

5. Mühasibat (maliyyə) hesabatı kimlər tərəfindən imzalanır: 

1)) Təşkilatın rəhbəri və baş mühasibi tərəfindən 

2) Təşkilatın rəhbəri və auditor tərəfindən; 

3) Təşkilatın baş mühasibi və auditor tərəfindən 

4) Təşkilatın rəhbəri, baş mühasibi və auditor tərəfindən 

5) Təşkilatın rəhbəri tərəfindən 
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6. Pul vəsaitlərinin hesabat dövründə mövcudluğunu, daxil olmasını və istifadəsini xarakterizə edən 

hesabat məlumatlarının açıqlanması cari, investisiya və maliyyə fəaliyyəti bölmələr üzrə əks 

etdirilir: 

1) Mühasibat balansında 

2) Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda 

3) Kapitlada dəyişiklər haqqında hesabatda 

4)) Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda 

5) İzahedici qeydlərdə 

 

7. Nizamnamə (yığım) kapitalında , ehtiyat kapitalında və kapitalın digər tərkib hissələrində 

dəyişikliklər haqqında informasiyaların açıqlanması təşkilatda aşağıdakı hesabatda əks etdirilir:  

1) Mühasibat balansında; 

2) Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda 

3)) Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatda 

4) Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabatda 

5) İzahedici qeydlərdə 

 

8. Aşağıdakı göstərilən hesabat növlərindən hansı təşkilatın maliyyə hesabatına aid edilir; 

1) Statistik 

2) Xüsusi 

3)) Konsolidə edilən 
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4) Statistik və xüsusi 

5) Xüsusi və konsolidə edilən 

 

9. Hesabat aşağıdakı halda müqayisə olunan hesab edilir; 

1))  Əvvəlki hesabat dövrünün məlumatları ilə müqayisə oluna bildikdə 

2) Təşkilatın göstəriciləri digər təşkilatın göstəriciləri ilə müqay isə olunduqda 

3) Təşkilatın təsərrüfat fəaliyyətinin bütün faktları haqqında informasiyaya malikdir; 

4) Təşkilatın məlumatları digər təşkilatın məlumatları ilə müqayisə olunandır və burada təşkilatın 

təsərrüfat fəaliyyətinin bütün faktları haqqında informasiyalar var; 

5) Düzgün cavab yoxdur. 

 

10. Beynəlxalq səviyyədə uçotun harmonizasiyasına tələbat və mühasibat hesabatlarının tərtibinə 

yanaşma aşağıdakılardan irəli gəlir: 

1) Milli şirkətlərin beynəlxalq bazara çıxışı; 

2) Milli fərqlərdən asılı olaraq mühasibat hesabatı informasiyalarının eyni olmaması; 

3)) Nəhəng fond birjalarının tələblərinin korporasiyanın qiymətli kağızlarının listinqinə aid 

edilməsi; 

4) Milli fərqlərdən asılı olaraq mühasibat hesabatı informasiyalarının eyni olmaması və milli 

şirkətlərin beynəlxalq bazara çıxışı; 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

11. Dərc olunan mühasibat hesabatının etibarlılığı kim tərəfindən təsdiq edilir? 
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1) Vergi orqanları 

2) Maliyyə Nazirliyi; 

3) Statistika orqanları 

4)) Müstəqil auditor təşkilatı; 

5) Maliyyə Nazirliyi və vergi orqanları 

 

12. Mühasibat hesabatının formaları tərtib edildikdə əsasən istifadə olunur 

1) Baş kitabın məlumatları (maliyyə hesabatları tərtib edildikdə 

2)) Analitik və sintetik uçotun, Baş kitabın ,uçot hesabları üzrə maşınoqramların və dövriyyə 

cədvəlinin məlumatları; 

3) Operativ və statistik uçotun məlumatları; 

4) Analitik və sintetik uçotun məlumatları; 

5) Uçot hesabları üzrə maşınoqramların və dövriyyə cədvəlinin məlumatlarы 

 

13. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (MHBS) maliyyə hesabatlarının tərtib olunması 

üçün nəzərdə tutulmuşdur 

1) Fəaliyyət növündən asılı olmayaraq istənilən ticarət və kommersiya təşkilatları üçün; 

2) Kommersiya bankları üçün; 

3) Sığorta şirkətləri və digər maliyyə institutları üçün 

4) Dövlət bölməsinin müəssisələri üçün 

5)) Bütün cavablar düzgündür 
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14. Büdcə təşkilatlarının mühasibat hesabatlarının tərkibi müəyyənləşdirilir: 

1))  Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

2) Təşkilatın özü tərəfindən 

3) Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 

4) Hökumət tərəfindən 

5) Vergi Nazirliyi tərəfindən 

 

 

0201 
 

15.  Mühasibat hesabatı aşağıdakı məlumatlar əsasında tərtib edilir: 
 
1)) Sintetik və analitik uçot və inventarlaşmanın nəticələri 

2) Sintetik və analitik uçot; 

3) Sintetik uçot və inventarlaşmanın nəticələri 

4) İnventarlaşmanın nəticələri; 

5) Analitik uçot və inventarlaşmanın nəticələri 

 

16. Maliyyə hesabatının məqsədi aşağıdakı sadalananları təqdim etməkdən ibarətdir, birisi 

istisna olunur: 

1) Müəssisənin maliyyə vəziyyəti 

2) Müəssisənin maliyyə vəziyyətindəki dəyişikliklər 

3) Müəssisənin fəaliyyətinin nəticələrini; 

4)) Müəssisənin idarə olunmasının səmərəliliyini 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

17. Hesablama metodu üzrə əməliyyatların və sair hadisələrin nəticələri tanınır 

1) Pul daxil olduğu halda 

2) Pul daxil olduqdan sonra; 

3) Pul daxil olanadək; 
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4)) Əməliyyatlar və sair hadisələr üzrə faktlar baş verdikdə 

5) Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri daxil olanadək 

 

18. Tarixi dəyər adlandırıla bilər 

1) Cari dəyər; 

2) Satış dəyəri; 

3)) İlk dəyər 

4) Diskont dəyər 

5) Bütün cavablar düzgündür 

 

19. Təsərrüfat fəaliyyətinin normal şəraitində həmin aktivin yaratdığı pul vəsaitinin xalis daxil 

olmasının diskont dəyəri belə adlanır: 

1) Ədalətli dəyər 

2) Cari dəyər; 

3)) Diskont dəyər 

4) Ödəniş dəyəri 

5) İlk dəyər; 

 

0203 
 

20. Maliyyə hesabatında təqdim olunan “neytrallıq “ tələbi nəyi göstərir? 
 

1)) Bir qrup istifadəçilərin maraqlarının bir tərəfli qaydada digər qrupdan üstün tutulması istisna 

olunur;  

2) Əvvəlki illə müqayisədə maliyyə hesabatının mahiyyətinin və formalarının daimiliyinin 

gözlənilməsinin zəruriliyi; 

3) Hesabat ili qismində yanvar ayının birindən dekabr ayının 31-dək daxil edilməkdə nəzərdə 

tutulur.  

4)Hər ayın sonuncu təqvim gününə dövriyyə üzrə analitik uçot məlumatlarının sintetik uçot 

hesablarının qalığı ilə eyniliyini; 

5) Maliyyə hesabatında elə məlumatlar olmalıdır ki, onları hesab ilindən əvvəlki ilin eyni 

məlumatları ilə müqayisə etmək mümkün olsun; 

 

21. Mühasibat uçotunun hansı fərziyyəsinə MHBS-nin “Hesablanma metodu “ uyğun gəlir? 
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1) Əmlak ayrılığı fərziyyəsi; 

2)) Təsərrüfat fəaliyyəti faktlarının müvəqqəti müəyyənləşdirilməsi fərziyyəsi; 

3) Fəaliyyətin fasiləsizliyi fərziyyəsi; 

4) Uçot siyasətinin ardıcıl tətbiqi fərziyyəsi 

5) Bütün cavabalr düzgündür 

 

22. Aktivlər maliyyə hesabatının necə bir ünsürü kimi aşağıdakıları özündə birləşdirir 

 

1) Hesabat dövrü ərzində iqtisadi faydanın azalması, yaxud kapitalın azalmasına gətirib çıxaran 

öhdəliklərin baş verməsi 

2)) Müəssisənin mülkiyyətində olan , onun tərəfindən nəzarət edilən , ötən hadisələrin nəticəsi və 

gələcək iqtisadi faydanın mənbəyi sayılan vəsaitlər; 

3) Təşkilatın hesablamaya qəbul edilən aktivlərinin məbləği ilə onun öhdəlikləri arasındakı fərq; 

4) Müəssisənin mülkiyyətçilərinin qoyduğu kapitaldan başqa qazandığı vəsait, vəsaitlərin daxil 

olması, öhdəiklərin azalması nəticəsində hesabat dövrü ərzində iqtisadi faydanın artması; 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

23. Xalis aktivlər dedikdə başa düşülür 

 

1) Hesabat dövrü ərzində iqtisadi faydanın azalması yaxud kapitalın azalmasına gətirib çıxaran 

öhdəliklərin əmələ gəlməsi 

2) Müəssisənin mülkiyyətində olan , onun tərəfindən nəzarət edilən , ötən hadisələrin nəticəsi və 

gələcək iqtisadi faydanın mənbəyi sayılan vəsaitlər; 

3)) Təşkilatın hesablamaya qəbul edilən aktivlərinin məbləği ilə onun öhdəlikləri arasındakı fərq 

4) Müəssisənin mülkiyyətçilərinin qoyduğu kapitaldan başqa qazandığı vəsait, vəsaitlərin daxil 

olması, öhdəiklərin azalması nəticəsində hesabat dövrü ərzində iqtisadi faydanın artması 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

24. Xərclər maliyyə hesabatının ünsürü kimi aşağıdakıları əks etdirir 

 

1)) Hesabat dövrü ərzində iqtisadi faydanın azalması yaxud kapitalın azalmasına gətirib çıxaran 

öhdəliklərin əmələ gəlməsi 
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2) Müəssisənin mülkiyyətində olan , onun tərəfindən nəzarət edilən , ötən hadisələrin nəticəsi və 

gələcək iqtisadi faydanın mənbəyi sayılan vəsaitlər; 

3) Təşkilatın hesablamaya qəbul edilən aktivlərinin məbləği ilə onun öhdəlikləri arasındakı fərq 

4) Müəssisənin mülkiyyətçilərinin qoyduğu kapitaldan başqa qazandığı vəsait, vəsaitlərin daxil 

olması, öhdəiklərin azalması nəticəsində hesabat dövrü ərzində iqtisadi faydanın artması; 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

25. Gəlirlər maliyyə hesabatının ünsür kimi aşağıdakıları əks etdirir 

 

1) Hesabat dövrü ərzində iqtisadi faydanın azalması yaxud kapitalın azalmasına gətirib çıxaran 

öhdəliklərin əmələ gəlməsi; 

2) Müəssisənin mülkiyyətində olan , onun tərəfindən nəzarət edilən , ötən hadisələrin nəticəsi və 

gələcək iqtisadi faydanın mənbəyi sayılan vəsaitlər 

3) Təşkilatın hesablamaya qəbul edilən aktivlərinin məbləği ilə onun öhdəlikləri arasındakı fərq; 

4)) Müəssisənin mülkiyyətçilərinin qoyduğu kapitaldan başqa qazandığı vəsait, vəsaitlərin daxil 

olması, öhdəiklərin azalması nəticəsində hesabat dövrü ərzində iqtisadi faydanın artması; 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

26. Gəlirlərin tanınması prinsipinə uyğun olaraq gəlirlər tanınır: 

1) Pul vəsaitləri alındıqda; 

2)) Gəlirlər qazanıldıqda 

3) Ayın axırında; 

4) Mənfəət vergisi ödənilən dövr ərzində 

5) Maliyyə hesabatı tərtib edildikdə 

 

27. Münasiblik prinsipinə uyğun olaraq münasiblik təşkil olunmalıdır: 

 

1) Müəssisənin müştəriləri üzrə; 

2)) Xərclər və gəlirlər üzrə; 

3) Aktivlər və öhdəliklər üzrə; 

4) Müəssisənin kreditorları üzrə; 

5) Xüsusi kapital və öhdəliklər üzrə 
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28. Münasiblik prinsipi xərcləri gəlirlərlə üzləşdirir. Başqa sözlə, həmin prinsip münasibliyi nəzərdə 

tutur 

1) Aktivlər və öhdəliklər; 

2)) Sərf olunan güc və nail olunan nəticə; 

3) Dividendlər və səhmdarların investisiyaları 

4) Pul ödənişləri və pul daxil olmaları 

5) Debitor və kreditor borcları 

 

29. Düzəliş aparılan qeydlər vacibdir 

 

1) Bəzi xərclər müəyyən vaxtdan sonra jurnalda əks etdirilmədiyi üçün silinməlidir 

2)) Gəlirlərin qazanıldığı, zərərlərin isə baş verdiyi dövrlərdə əks etdirilməsi üçün zəruridir. 

3) Xərclər baş verdiyi dövrəd əks etdirildikdə 

4) Gəlirlər qazanıldığı dövrdə ıks etdirildikdə 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

30. Ehtiyatlılıq prinsipinin gözlənilməsi tələb edir ki, aşağıdakılar artırılmasın : 

 

1)) Aktivlər; 

2) Xərclər; 

3) Öhdəliklər; 

4) Kapital 

5) Öhdəliklər və capital 

 

31. Ədalətli dəyər anlayışı aşağda sadalanan içtirakçılar arasındakı sövdələşmələrə tətbiq oluna 

bilməz(biri istisnalıq təşkil edir). 

 

1)) Müstəqil rəqabət aparanlar 

2) Əlaqəli tərəflər 

3) Asılı kontragentlər; 

4) Ana və övlad şirkətlər; 

5) Bütün cavablar düzgündür 
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32. Aktiv bazar şəraitində ədalətli dəyərə hansı göstərici daha yaxındır 

 

1) Maya dəyəri; 

2)) Bazar dəyəri; 

3) Bərpa dəyəri; 

4) Ləvğolunma dəyəri; 

5) Bütün cavablar düzgündür 

 

33. Dərc olunan maliyyə hesabatları beynəlxalq standartlara uyğun gəlir(əgər aşağıdakı tələblər 

gözlənilirsə) 

 

1)) Bütün beynəlxalq standartların bütün əhəmiyyətli aspektləri; 

2) Bəzi beynəlxalq standartların bəzi əhəmiyyətli aspektləri; 

3) Münasiblik faktı bütün beynəlxalq standartları və interpretasiya üzrə Daimi Komitənin tətbiq 

etdiyi hər bir interpretasiyada əksini tapır. 

4) Bəzi beynəlxalq standartlara uyğunluq faktı açıqlanır 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

34. Hesabatın qərəzsizliyi özündə aşağıdakı xüsusiyyətləri əks etdirir: ( 

1) Tamlıq; 

2) Dürüst təqdimat 

3)) Neytral; 

4) Anlaşıqlılıq; 

5) Əhəmiyyətlilik 

 

35. Hansı terminin tərifi MHBS–də ideallaşdırılmışdır: 

 

1)) Ədalətli dəyər 

2) Cari dəyər 

3) Diskont dəyər 

4) Ödəniş dəyəri 

5) İlk dəyər 

 



 12

36. Gətirilmiş dəyər adlanır 

1) Ədalətli dəyər 

2) Cari dəyər; 

3)) Diskont dəyər 

4) Ödəniş dəyəri 

5) İlk dəyər 
 

 

0601 
 

37. Hesabatın hansı forması kassa metodu ilə tərtib edilir 
 

1) Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat; 

2)) Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; 

3) Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat 

4) Mühasibat balansı 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

38. Pul vəsaitlərinin hərəkətinə təsir göstərməyən əməliyyatların nəticələrini nəzərə almaqla xalis 

mənfəətin düzəliş edilməsi nəzərdə tutan metod aşağıdakıdır: 

 

1) Müstəqim (birbaşa) metod 

2)) Dolayı metod; 

3) Dövriyyə kapitalı metodu; 

4) Gəlirlərin və xərclərin üzləşdirilməsi metodu 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

39. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın tərtib olunmasının neçə metodu mövcuddur: 

1) 6 

2) 5 

3) 4 

4) 3 

5)) 2 
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40. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatı tərtib etmək üçün hansı metoddan istifadə etmək 

olar? 

1) Gəlir və xərclərin müqayisəsi metodu və müstəqim metod; 

2) Dövriyyə kapitalı metodu və dolayı metod; 

3) Gəlir və xərclərin müqayisəsi metodu , müstəqim metod və dolayı metod 

4) Dövriyyə kapitalı metodu , müstəqim metod və dolayı metod 

5)) Müstəqim (birbaşa) metod və dolayı metod 

 

 

 
0802 

 
41. İcmal mühasibat hesabatı aşağıdakı hallarda tərtib olunmaya bilər 

 
 

1)) Qarşılıqlı əlaqədə olan müəssisələr qrupuna baş təşkilatla yanaşı yalnız asılı cəmiyyətlər 

daxil edildikdə; 
2) Qarşılıqlı əlaqədə olan müəssisələr qrupuna baş təşkilatla yanaşı övlad cəmiyyətlər də daxil 

edildikdə; 
3) Baş təşkilatın rəhbərliyinin müvafiq qərarı qəbul edildikdə 

4) Qrupun investorlarının müvafiq qərarı qəbul edildikdə 

5) Baş təşkilatın baş mühasibinin müvafiq qərarı olduqda 

 

42. Asılı cəmiyyət üzrə icmal konsolidə edilən mühasibat hesabatına aşağıdakı göstərici daxil 

edilir 
1)) Baş təşkilatın iştirakının qiymətləndirilməsi; 

2) Cəmiyyətin kapitlaında azlıqların payı; 

3) Cəmiyyətin maliyyə nəticələrində azlıqların payы 

4) Asılı cəmiyyətin zərərlərində azlıqların payı 

5) Bütün cavablar düzgündür 
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43. Övlad şirkətin uçot siyasəti baş təşkilatın uçot siyasətindən fərqləndiyi halda konsolidə 

edilmiş hesabat tərtib olunduğu zaman: 
1)) Övlad şirkətin maliyyə hesabatında düzəliş aparılır; 

2) Belə övlad şirkətin hesabatı ayrıca tərtib olunur 

3) Baş şirkətin maliyyə hesabatında düzəliş aparılır; 

4) Ya övlad şirkətin maliyyə hesabatında, ya da baş təşkilatın maliyyə hesabatında düzəliş 

aparılır. 
5) Düzgün cavab yoxdur 

 

44. Asılı cəmiyyətlər haqqında məlumatlar aşağıdakı halda icmal konsolidə edilən mühasibat 

balansına daxil edilir 
1) Baş təşkilat səsvermə hüququ olan səhmlərin 20%-dən çoxuna malikdir 

2) Baş təşkilat səsvermə hüququ olan səhmlərin 25%-dən çoxuna malikdir 

3) Baş təşkilat səsvermə hüququ olan səhmlərin 30%-dən çoxuna malikdir 

4) Baş təşkilat səsvermə hüququ olan səhmlərin 40%-dən çoxuna malikdir 

5)) Baş təşkilat səsvermə hüququ olan səhmlərin 50%-dən çoxuna malikdir 

 

45. Mənfəət və zərərlər haqqında icmal hesabatda baş təşkilata mənsub olmayan övlad 

cəmiyyətin fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin kəmiyyətini əks etdirən göstərici belə adlanır 
 

1)) Maliyyə nəticələrində azlıqların payı; 

2) Maliyyə nəticələrində çoxluqların payı 

3) Övlad cəmiyyətin payı; 

4) Səhmlərin nəzarət paketi; 

5) Bütün cavablar düzgündür 

 

46. Əgər baş təşkilatın asılı təşkilatda iştirakı 40 pul vahidi, baş təşkilatın hesabat dövrünün 

zərərlərində payı isə 10 pul vahidi təşkil edərsə, asılı cəmiyyət haqqında məlumatlar konsolidə 

edilən mühasibat hesabatına daxil ediləcəkdirmi? 
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1)) Bəli; 

2) Xeyr; 

3) Müəyyənləşdirmək mümkün deyil; 

4) Mühasibat balansına daxil edilə bilməz; 

5) Mənfəət və zərərlər haqqında hesabata daxil edilə bilməz 

 

 

47. Konsolidə edilən maliyyə hesabatını aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar: 

1) Statistika, operativ hesabatlar və mühasibat uçotu məlumatlarının bazasında formalaşan 

təşkilatın istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqda icmal sistem kimi; 
2) Hesabat tarixinə təşkilatın əmlak və maliyyə vəziyyətini, habelə qarşılıqlı əlaqədə olan 

təşkilatlar qrupunun fəaliyyətinin maliyyə nəticələrini əks etdirən vahid sistem kimi; 
3)) Vahid təsərrüfat təşkilatı kimi nəzərdə tutulan qrupun maliyyə hesabatı kimi; 

4) Operativ hesabatlar və mühasibat uçotu məlumatlarının bazasında formalaşan təşkilatın 

istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqda icmal sistemi kimi; 
5) Düzgün cavab yoxdur 

 

48. Əhəmiyyətli təsir əlamətinə aid edilmir: 
1) Səsvermə hüququ olan asossiasiyalı şirkətin səhmələrinin ən azı 20% -nin investorun 

mülkiyyətində olması; 
2) İnvestorun direktorlar şurasında və yaxud asossiasiyalı şirkətin idarəetmə orqanında 

nümayəndələrinin olması; 
3)) İnvestorlar və asossiasiyalı şirkətlər arasında böyük əməliyyatın mövcudluğu 

4) İnvestorun təşkilatın daxilindəki idarəetmədə məcburi iştirakı 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

49. MHBS 3-ə uyğun olaraq konsolidə edilən maliyyə hesabatı tərtib edildikdə 
1)) Vahid yolverilən metod dedikdə satınalma metodu başa düşülür; 

2) Vahid yolverilən metod dedikdə qovuşma metodu başa düşülür; 
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3) Uçot metodu MHBS 3-də nəzərdə tutulmayıb. 

4) Satınalma və qovuşma metodlarından istifadə mövcuddur. 

5) Təşkilat uçot metodlarını müstəqim qaydada seçmək hüququna malikdir 

 

50. Biznesin birləşdirilməsi xərcləri nədən ibarətdir 

1)) Satınalma tarixinə ana şirkətin övlad şirkətinə investisiya məbləğindən və birləşdirmə ilə 

bağlı istənilən xərclərdən; 
2) Satınalma tarixinə ana şirkətin övlad şirkətinə investisiya məbləğindən və inzibati 

xərclərdən 
3) Satınalma tarixinə ana şirkətin övlad şirkətinə investisiya məbləğindən və gələcək xərclər 

və itkilərdən 
4) Satınalma tarixinə ana şirkətin övlad şirkətinə investisiya məbləğindən və gələcək xərclər 

və itkilər, habelə inzibati xərclərdən; 
5) Düzgün cavab yoxdur 

 

51. İdentifikasiya olunan xalis aktivlərin ədalətli dəyəri MHBS 3-ə əsasən belə 

qiymətləndirilir 
1) Ədalətli dəyər üzrə əldə olunan aktivlərin və öhdəliklərin dəyərindən ibarətdir; 

2) Satınalma tarixinə ədalətli dəyər üzrə əldə olunan aktivlərin və öhdəliklərin məbləği və 

identifikasiya olunan qeyri-maddi aktivlərin dəyəri kimi müəyyənləşdirilir; 
3)) Satınalma tarixinə ədalətli dəyər üzrə əldə olunan aktivlərin və öhdəliklərin məbləği və 

identifikasiya olunan qeyri-maddi aktivlərin və şərti öhdəliklərin dəyəri kimi müəyyənləşdirilir. 
4) Satınalma tarixinə ədalətli dəyər üzrə əldə olunan aktivlərin məbləği və identifikasiya 

olunan qeyri-maddi aktivlərin dəyəri kimi müəyyənləşdirilir 
5) Satınalma tarixinə ədalətli dəyər üzrə əldə olunan öhdəliklərin məbləği və identifikasiya 

olunan qeyri-maddi aktivlərin dəyəri kimi müəyyənləşdirilir. 

 

52. MHBS 3-ə uyğun olaraq müsbət qudvilli konsolidə edilən maliyyə hesabatında 

aşağıdakıların tərkibində əks etdirmək lazımdır: 
1) Aktivlərin tərkibində və faydalı istifadə müddəti ərzində amartizasiya etmək 
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2)) Aktivlərin tərkibində və müntəzəm surətdə (ildə bir dəfədən az olmamaqla) övlad şirkətin 

qudvilinin qiymətdən düşməsinə görə test keçirmək 
3) Aktivlərin tərkibində və biznesin birləşdirilməsi tarixinə övlad şirkətin qudvilinin 

qiymətdən düşməsinə görə test keçirmək; 
4) Öhdəliklərin tərkibində və biznesin birləşdirilməsi tarixinə övlad şirkətin qudvilinin 

qiymətdən düşməsinə görə test keçirmək; 
5) Düzgün cavab yoxdur 

 

53. MHBS 3-ə uyğun olaraq konsolidə edilən maliyyə hesabatında “Azlıqların payı” 

müəyyənləşdirildikdə nədən istifadə etmək olar: 
1) Əsas yanaşma; 

2) Alternativ yanaşma 

3)) Həm əsas, həm də alternativ yanaşma; 

4) MHBS 3-də “Azlıqların payı” termininə yanaşma nəzərdə tutulmamışdır 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

54. Mühasibat hesabatında informasiyası açıqlanan seqmentlərin siyahısı kim tərəfindən 

müəyyənləşdirilir 
1) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən; 

2) Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən; 

3) Vergilər Nazirliyi tərəfindən; 

4)) Təşkilat tərəfindən müstəqim surətdə (onun təşkilati və idarəetmə strukturu nəzərə 

alınmaqla) 
5) Bütün cavalar düzgündür 

 

55. Hesabat seqmentləri üzrə informasiyalar ayrıldıqda risklərin qiymətləndirilməsi nəzərdə 

tutur:  
1) Onlardakı dəyişikliyi; 

2)) Onun dəqiq miqdar dəyişikliyini və əks etdirilməsini; 

3) Onların ümumiləşdirilməsini; 
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4) Onların mühasibat hesabları sistemində bilavasitə əks etdirilməsini 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

56. Müəyyən təsərrüfat şəraitində təşkilatın fəaliyyətinin bir hissəsini mühasibat hesabatı 

göstəricilərinin müəyyən siyahısının təqdim olunması vasitəsi ilə açıqlayan informasiya nə üzrə 

informasiya kimi qəbul edilir 
1) Hesabat seqmenti üzrə 

2) Əməliyyat seqmenti üzrə; 

3)) Seqment üzrə; 

4) Coğrafi seqment üzrə 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

57. Mühasibat hesabatında , yaxud konsolidə edilən maliyyə hesabatında ayrıca əməliyyat, 

yaxud coğrafi seqment üzrə hökmən açıqlanmalı olan informasiya hansı seqmentlər üzrə verilir 
1) Coğrafi; 

2) Əməliyyat; 

3)) Hesabat; 

4) Gəlirlər və xərclər haqda 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

58. İcmal mühasibat hesabatı aşağıdakı təşkilatlara aid edilir 
1)) Övlad və asılı cəmiyyətlər; 

2) Filiallar və nümayəndəliklər 

3) Filiallar; 

4) Nümayəndəliklər; 

5) Yalnız asılı təşkilat 

 

59. Filialları və nümayəndəlikləri (o cümlədən müstəqim balansa malik olan) olan təşkilatlar 

tərtib edirlər 
1) İcmal mühasibat hesabatı; 
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2) Xüsusi mühasibat hesabatı; 

3)) Vahid mühasibat hesabatı; 

4) Xüsusi mühasibat hesabatı və icmal mühasibat hesabatı 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

60. İcmal hesabatın göstəriciləri baş təşkilaıtn və övlad cəmiyyətin hesabatının göstəricilərini 

cəmləmək yolu ilə əldə olunurş Bu zaman icmal hesabata nə daxil edilmir 

 

1)) Baş təşkilat və övlad cəmiyyətlə arasındakı debitor və kreditor borclarını əks etdirən 

göstərici , habelə baş təşkilat və övlad cəmiyyətlər arasındakı əməliyyatlardan alınan mənfəət və 

zərərlər; 
2) Övlad cəmiyyətlərinin maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti 

3) Xərc elementləri üzrə fəaliyyətin adi növlərinə çəkilən xərcləri; 

4) Övlad cəmiyyətlərinin maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti və xərc 

elementləri üzrə fəaliyyətin adi növlərinə çəkilən xərcləri; 
5) Düzgün cavab yoxdur 

 

61. İcmal mühasibat hesabatına əlavə olunan izahedici qeydlərdə hansı məlumatlar öz əksini 

tapmalıdır: 
1) Baş təşkilatın övlad cəmiyyətin nizamnamə kapitalına maliyyə qoyuluşu; 

2))  Fəaliyyət növləri və satışın coğrafi bazarları üzrə satışın həcmi haqqında məlumatlar 

3) Övlad cəmiyyətin işgüzar imici 

4) Debitor və kreditor borcları 

5) Bütün cavabalr düzgündür 

 

62. Seqment hesabatın ünsürü sayılan xərclərə nə aid edilir 
1) İnvestisiyaların satışından və borcların ödənilməsindən zərərlər; 

2)) Seqmentin əməliyyat fəaliyyəti nəticəsində meydana çıxan və bilavasitə ona bölüşdürülən 

xərclər; 
3) Fövqəladə vəziyyətin nəticələri; 
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4) Fövqəladə vəziyyətin nəticələri və investisiyaların satışından və borcların ödənilməsindən 

zərərlər; 
5) Düzgün cavab yoxdur 

 

63. Seqment hesabatın ünsürü sayılan öhdəliklərə nə aid edilir: 
1) Maliyyə icarəsinin predmeti sayılan aktivlərə aid edilən öhdəliklər; 

2) Mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər; 

3)) Seqmentin əməliyyat fəaliyyəti nəticəsində meydana çıxan əməliyyat öhdəlikləri; 

4) Maliyyə icarəsinin predmeti sayılan aktivlərə aid edilən öhdəliklər və mənfəət vergisi üzrə 

öhdəliklər; 
5) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

0301 
 

64. Mühasibat balansının forması hazırlanır: 
 

1) Müəssisənin özü tərəfindən; 

2)) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanır və tövsiyyə xarakteri daşıyır 

3) Ölkənin hökuməti tərəfindən hazırlanır; 

4) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanır və məcburi xarakter daşıyır 

5) Ölkə hökuməti tərəfindən hazırlanır və məcburi xarakter daşıyır. 

 
65. Mühasibat balansına aşağıdakı göstərilənlər daxil edilir: 
 
1) İşçilərin ixtisas səviyyəsi haqda; 

2) Heyətin sayı haqda; 

3)) Debitor borclar haqda; 

4) Məhsulların keyfiyyəti haqda; 

5) Heyətin sayı və məhsulların keyfiyyəti haqda; 

 

66.Nizamlayıcı hesablar təqdim edilir 
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1) Müstəqim surətdə; 

2) Hesabda əksini tapan obyektdən asılı olaraq, yaxud onların açıldığı hesablarla birləşdikdə; 

3)) Onların açıldığı hesablarla yalnız qoşa halda; 

4) Nizamlayıcı hesablar tpraktikada təbiq edilmir 

5) Düzgün cavab yoxdur. 

 

67. Dinamik balansın informasiya bazasına aiddir 

 

1)) İlk sənədlər; 

2) İnventarlaşma; 

3) Statistik məlumatlar; 

4) Operativ uçot məlumatları 

5) Bütün cavablar düzgündür 

 

 

68. Dinamik balansın əsas istifadəçiləri aşağıdakılardır: 

 
1)) Mülkiyyətçilər 

2) Kreditorlar; 

3) Alıcılar; 

4) Satıcılar; 

5) Debitorlar. 

 

69. Müasir mühasibat uçotunun prinsipləri bilavasitə əsasını aşağıda qeyd olunan prinsip təşkil edən 

balansın dinamik konsepsiyası bazasında formalaşmışdır 
1) Mülkiyyət ayrılığı prinsipi; 

2) Uçot siyasətinin tətbiqinin ardıcıllığı; 

3)) Fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipi; 

4) Mülkiyyət ayrılığı prinsipi və uçot siyasətinin tətbiqinin ardıcıllığı 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

70. Hesabat tarixinə mühasibat balansı xarakterizə edir: 
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1) Təşkilatın öhdəlikləri; 

2)) Təşkilatın maliyyə vəziyyəti 

3) Cari aktivlərin kəmiyyətini 

4) İstehsal xərclərini; 

5) Təşkilatın pul vəsaitlərini 

 

71. Dövriyyədən kənar aktivlərin tərkibində öz əksini tapır 

1) Qeyri-maddi aktivlər, əsas vəsaitlər və dövriyyədən kənar aktivlər 

2) Bitməmiş tikinti və materila sərvətlərinə gəlirli qoyuluşlar 

3) Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları 

4) Təxirə salınan vergi aktivləri 

5)) Bütün cavablar düzgündür 

 

0302 
 

72. Beynəlxalq praktikada mühasibat balansının aşağıdakı 2 forması tətbiq edilir: 
 
1)) Üfuqi və şaquli 

2) Bölüşdürücü və birləşdirici; 

3) Dövriyyə və saldo; 

4) Müstəqim və dolayı 

5) Əsas və üstəlik. 

 

73. Mühasibat balansını tərtib etmək üçün informasiyanın başlıca mənbəyinə aiddir 

1) İlk sənədlər 

2)) Baş kitab; 

3) Jurnal –orderlər; 

4) Cədvəllər və kassa kitabı; 

5) Bütün cavablar düzgündür 

 

74. ”Mənfəətdən istifadə” ,”Əsas vəsaitlərin və qeyri maddi aktivlərin amortizasiyası “ maddələri 

olmayan balans adlanır: 
1) Ləvğetmə balansı; 
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2) Brutto balans; 

3)) Netto balans; 

4) Giriş balansı; 

5) Sanir balans 

 

75. Balans valyutası dedikdə nə başa düşülür: 

1) Gəlir və xərclərin bərabərliyi; 

2)) Aktiv və passivlərin manatla əks olunan yekunu; 

3) Aktiv və passivlərin xarici valyuta ilə əks olunan yekunu 

4) Müəssisənin illik mənfəəti; 

5) Müəssisənin illik və rüblük mənfəəti 

 

76. Aşağıdakı tələblərdən hansı balans maddələrinin qiymətləmdirilməsinin obyektiv həqiqətə 

uyğunluğunu əks etdirir? 

1) Həqiqilik (dürüstlük); 

2)) Reallıq; 

3) Varislik; 

4) Açıqlıq; 

5) Vahidlik 

 

77. Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar balansın aşağıdakı bölməsinə aid edilir 

1) Kapital; 

2) Uzunmüddətli öhdəliklər; 

3)) Qısamüddətli öhdəliklər; 

4) Qısamüddətli aktivlər;  

5) Uzunmüddətli aktivlər 

 

78. Gələcək dövrlərin xərcləri balansın aşağıdakı bölməsinə aid edilir 

1) Kapital; 

2) Uzunmüddətli öhdəliklər; 

3) Qısamüddətli öhdəliklər; 

4)) Qısamüddətli aktivlər; 

5) Düzgün cavab yoxdur 
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79. Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri balansın aşağıdakı bölməsinə aid edilir 

1) Kapital; 

2) Uzunmüddətli öhdəliklər 

3) Qısamüddətli öhdəliklər; 

4)) Qısamüddətli aktivlər; 

5) Uzunmüddətli aktivlər. 

 

80. Mühasibat balansında “Qısamüddətli aktivlər” bölməsinin maddələr qrupuna daxil edilmir 

1) Ehtiyatlar; 

2) Debitor borcları; 

3) Satın alınan sərvətlər üzrə ƏDV 

4) Pul vəsaitləri 

5)) Cəlb olunan vəsaitlər 

 

81. Bioloji aktivlər balansın aşağıdakı bölməsinə aid edilir 

1) Kapital; 

2) Uzunmüddətli öhdəliklər 

3) Qısamüddətli öhdəliklər 

4) Qısamüddətli aktivlər; 

5)) Uzunmüddətli aktivlər. 

 

82 Təbii resurslar balansın aşağıdakı bölməsinə aid edilir 

1) Kapital; 

2) Uzunmüddətli öhdəliklər 

3) Qısamüddətli öhdəliklər 

4) Qısamüddətli aktivlər 

5)) Uzunmüddətli aktivlər 

 

83. Mühasibat balansının hansı elementi əsas sayılır: 

1) Hesab və valyuta; 

2)) Maddə; 

3) Valyuta və maddə; 
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4) Dövriyyə və valyuta 

5) Hesab və maddə 

 

84. Sanir balanslar hansı hallarda tərtib olunur 

1) Müəssisənin işgüzar fəallığı dayandırıldıqda; 

2)) Müəssisənin imkansızlığı şəraitində; 

3) Müəssisənin fəaliyyəti dəyişdirildikdə; 

4) İri müəssisə bir neçə kiçik struktur vahidinə bölüşdürüldükdə 

5) Bütün cavabalr düzgündür 

 

85. Nə zamanki, təsərrüfat subyekti rolunda maliyyə qrupu çıxış edir , onda tərtib olunur 

1) İcmal balans 

2) Müstəqim balans; 

3)) Konsolideə edilən balans 

4) Ayrıca balans; 

5) Xalq təsərrüfatı balansı 

 

86. Tərtib olunma mənbələrinin əlamətlərinə görə balanslar fərqləndirilir: 

1)) İnventar, baş, kitab və aktuar balanslar; 

2) Başlanğıc, cari və tamamlanan balanslar 

3) Kommersiya və vergi. 

4) Standart və törəmə; 

5) Hesabat, provizor, perspektiv və direktiv 

 

87. Tərtib olunma müddətinə görə balanslar fərqləndirilir:  

1) İnventar, baş, kitab və aktuar balanslar 

2)) Başlanğıc, cari və tamamlanan balanslar 

3) Kommersiya və vergi. 

4) İlk(standart ) və təkrar; 

5) Hesabat, provizor, perspektiv və direktiv 

 

88. Maddələrin qiymətləndirilməsi məqsədinə görə balanslar fərqləndirilir 

1) İnventar, baş, kitab və aktuar balanslar; 
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2) Başlanğıc, cari və tamamlanan balanslar 

3)) Kommersiya və vergi. 

4) İlk(standart ) və təkrar; 

5) Hesabat, provizor, perspektiv və direktiv 

 

89. Təqdim olunma üsuluna görə balanslar fərqləndiriliir 

1) İnventar, baş, kitab və aktuar balanslar; 

2) Başlanğıc, cari və tamamlanan balanslar; 

3) Kommersiya və vergi. 

4)) Standart və törəmə; 

5) Hesabat, provizor, perspektiv və direktiv 

 

90. Tərtib olunma vaxtına görə balanslar fərqləndiriliir 

1) İnventar, baş, kitab və aktuar balanslar; 

2) Başlanğıc, cari və tamamlanan balanslar 

3) Kommersiya və vergi. 

4) İlk(standart ) və təkrar; 

5)) Hesabat, provizor, perspektiv və direktiv 

 

91. Quruluşu və təyinatına görə hesabların təsnifatı bu suala cavab verir: 

1) Mühasibat hesabalrında nələr nəzərə alınır? 

2)) Hesabların müəyyən qruplarında uçot necə təşkil edilmişdir və necə aparılır? 

3) Müşahidə obyekti hesabda necə əks etdirilir? 

4) Mühasibat hesablarında nələr və nə qədər gec qeydə alınır? 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

92. Kapitallaşdırılan hesabatlar nəyi göstərir? 

1)) İstismasrı gəlir gətirən resursları akkumilyasiya edir(cəmləyir). 

2) Gəlir və xərcləri üzləşdirmək əsasında müəssisənin işinin nəticələrini akkumilyasiya edir. 

3) Hər hansı bir real və müstəqim məzmun daşımır. 

4) İstismasrı gəlir gətirən resursları, gəlir və xərcləri üzləşdirmək əsasında müəssisənin işinin 

nəticələrini akkumilyasiya edir. 

5) Düzgün cavab yoxdur 



 27

 

93. Statik balansın əsas vəzifəsi bunlardan ibarətdir 

1) Maliyyə nəticələrinin aşkarlanması; 

2) Müəssisənin və onun əmlakının bütövlükdə qiymətləndirilməsi; 

3)) Maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi; 

4) Maliyyə nəitcələrinin aşkarlanması və əmlakının bütövlükdə qiymətləndirilməsi 

5) Düzgün cavab yoxdur. 

 

94. Statik balansda amortizasiya dedikdə nə başa düşülür: 

1) Mənəvi və fiziki köhnəlmə; 

2)) Vaxt ötdükcə sərvətlərin qiymətdən düşməsi; 

3) Maliyyə nəticələrini tənzimləməyə imkan verən uçot siyasəti üsulu 

4) Mənəvi köhnəlmə 

5) Fiziki köhnəlmə 

 

95. Statik balansda aktivin əsas vəzifəsinə aiddir: 

1) Resurslardan istifadənin səmərəliliyi; 

2) Müəssisə vəsaitinin təqdimatı; 

3)) Satış imkanları; 

4) Vəsaitlərin təqdimatı və müəssisənin xərcləri 

5) Müəssisə xərclərinin təqdimatı 

 

96. Əmlak ayrılığı prinsipinin mahiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir 

1) Təşkilatın və onun sahibinin əmlakının və öhdəliklərinin uçotu bir informasiya məcmusu şəklində 

həyata keçirilir. 

2) Təşkilatın hesablaşma hesabı, həmin təşkilatın sahibinin hesablaşma hesabından ayrıca fəaliyyət 

göstərir. 

3)) Təşkilatın əmlakı və öhdəlikləri həmin təşkilatın sahibi və digər müəssisələrin əmlakı və 

öhdəliyindən ayrılıqda möcuddur. 

4) Təşkilatın valyuta hesabı həmin təşkilatın sahibinin valyuta hesabından ayrıca mövcuddur. 

5) Bütün cavablar düzgündür 
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97. Ehtiyatlılıq prinsipi çərçivəsində ehtiyatlılığın yüksək dərəcəsi satışın aşağıdakı anı ilə 

xarakterizə olunur 

1) Hazır məhsulun anbara verilməsi; 

2)) Pulun alınması; 

3) Sərvətlərin yola salınması; 

4) Hazır məhsulun anbara verilməsi və onun yola salınması 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

98. Ehtiyatlılıq prinsipi çərçivəsində ehtiyatlılığın nisbi dərəcəsi satışın aşağıdakı anı ilə xarakterizə 

olunur: 

1) Hazır məhsulun anbara verilməsi; 

2) Pulun alınması; 

3)) Sərvətlərin yola salınması; 

4) Hazır məhsulun anbara verilməsi və onun yola salınması 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

99. Ehtiyatlılıq prinsipi çərçivəsində ehtiyatlılığın aşağı dərəcəsi satışın aşağıdakı anı ilə xarakterizə 

olunur 

1)) Hazır məhsulun anbara verilməsi; 

2) Pulun alınması; 

3) Sərvətlərin yola salınması; 

4) Hazır məhsulun anbara verilməsi və onun yola salınması 

5) Düzgün cavab yoxdur. 

 

100. Mühasibat balanslarının təsnifat əlamətləri mövcud deyildir 

1) Tərtib olunma müddəti üzrə 

2) Fəaliyyətin xarakteri üzrə 

3) Təmizlənmə üsulu üzrə 

4)) Əks olunma forması üzrə 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

101. Amortizasiya olunan əmlak mühasibat balansında əks etdirilir 

1) İlk dəyəri üzrə 
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2) Faktik dəyəri ilə; 

3) Bərpa dəyəri ilə; 

4)) Qalıq dəyəri ilə; 

5) Düzgün cavab yoxdur. 

 

102. “Aktiv anlayışı neçə elementdən ibarətdir 

1) 2 

2)) 3 

3) 4 

4) 5 

5) 6 

 

103. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Alıcıların və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor 

borcları" öz əksini tapır? 

1)) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

104. ”Övlad (asılı)müəssisənin uzunmüddətli debitor borcu" maddəsi mühasibat balansının hansı 

bölməsində öz əksini tapıb? 

1)) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

105. Mühasibat balansının hansı bölməsində əsas idarəetmə heyətinin debitor borcu əks etdirilir 

1)) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 
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5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində; 

 

106. Mühasibat balansının hansı bölməsində “İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcu “maddəsi əks 

etdirilir 

1)) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

107. Mühasibat balansının hansı bölməsində inşaat müqaviləsi uzrə uzunmüddətli debitor borcları 

maddəsi əks etdirilir 

1)) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində; 

 

108. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Faizlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları" maddəsi 

öz əksini tapır? 

1)) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

109. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Sair uzunmüddətli debitor borcları” maddəsi əks 

etdirilir: 

1)) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 
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110. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Malalanların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor 

borcları” maddəsi əks etdirilir: 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

111. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Övlad (asılı) müəssisənin qısamüddətli debitor 

borcları” maddəsi əks etdirilir 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

112. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Əsas idarəetmə heyətinin qısamüddətli debitor 

borcları” maddəsi əks etdirilir 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

113. Mühasibat balansının hansı bölməsində “İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları” maddəsi əks 

etdirilir 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 
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114. Mühasibat balansının hansı bölməsində “ İnşaat müqaviləsi üzrə qısamüddətli debitor borcları” 

maddəsi əks etdirilir: 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində 

2)) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

115. Mühasibat balansının hansı bölməsində “ Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları” maddəsi 

əks etdirilir 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində; 

 

116. Mühasibat balansının hansı bölməsində “ Sair qısamüddətli debitor borcları” maddəsi əks 

etdirilir: 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

117. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Kassa” maddəsi əks etdirilir 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

118. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Yolda olan pul köçürmələri” maddəsi əks etdirilir 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 
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2)) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

119. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Bankdakı hesablaşma hesabı” maddəsi əks etdirilir 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

120. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Material ehtiyatları” maddəsi əks etdirilir: 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində 

2)) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

121. Mühasibat balansının hansı bölməsində “İstehsal xərcləri” maddəsi əks etdirilir 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

122. Balansın hansı bölməsində “Hazır məhsullar” maddəsi əks etdirilir: 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 
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123. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Mallar” maddəsi əks etdirilir 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində 

2)) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

124. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Sair ehtiyatlar ” maddəsi əks etdirilir: 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

125. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Qeyri –maddi aktivlər” maddəsi əks etdirilir 

1)) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

126. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Ödənilən nominal (nizamnanə) kapitalı” maddəsi əks 

etdirilir 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3)) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

127. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Emissiya gəlirləri ” maddəsi əks etdirilir 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində 

3)) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 
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4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

128. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Geri alınmış kapital (səhmlər)” maddəsi əks etdirilir 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3)) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

129. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat” maddəsi əks 

etdirilir: 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3)) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

130. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat” maddəsi əks etdirilir: 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3)) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

131. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Qanunvericilik üzrə ehtiyat” maddəsi əks etdirilir: 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3)) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

132. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Nizamnamə üzrə ehtiyat” maddəsi əks etdirilir 
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1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində 

3)) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

133. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Sair ehtiyatlar ” maddəsi əks etdirilir 

 1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində 

3)) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

134. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Bankların uzunmüddətli kreditləri ” maddəsi əks 

etdirilir 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4)) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

135. Mühasibat balansının hansı bölməsində “İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri ” maddəsi 

əks etdirilir: 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4)) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

136. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Uzunmüddətli borclar” maddəsi əks etdirilir 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 
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4)) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

137. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər ” 

maddəsi əks etdirilir: 

1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4)) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

138. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar ” 

maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4)) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

139. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri” maddəsi əks 

etdirilir 
1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4)) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində; 

 

140. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər” maddəsi əks 

etdirilir: 
1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4)) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 
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5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

141. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər” 

maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində; 

4)) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

142. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Bankın qısamüddətli kreditləri” maddəsi əks etdirilir: 
1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5)) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

143. Mühasibat balansının hansı bölməsində “İşçilər üçün bankın qısamüddətli kreditləri” maddəsi 

əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində; 

5)) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

144. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Qısamüddətli borclar” maddəsi əks etdirilir: 
1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5)) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 
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145. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar” 

maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5)) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

146. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri” maddəsi əks 

etdirilir 
1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5)) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

147. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Qısamüddətli hüquqi öhdəliklər ” maddəsi əks 

etdirilir: 
1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5)) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

148. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər” 

maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5)) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

149. “Öhdəlik» anlayışı neçə elementdən ibarətdir: 
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1) 2 

2)) 3 

3) 4 

4) 5 

5) 6 

 

150. Mühasibat balansının hansı bölməsində “İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları ” maddəsi 

əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5)) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

151. Mühasibat balansının hansı bölməsində “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar” 

maddəsi əks etdirilir: 
1) Balansın aktivinin 1-ci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin 2-ci bölməsində; 

3) Balansın passivinin 1-ci bölməsində 

4) Balansın passivinin 2-ci bölməsində 

5)) Balansın passivinin 3-cü bölməsində 

 

152. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Torpaq , tikili və avadanlıqlar” maddəsi əks etdirili 
1)) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

153. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri” 

maddəsi əks etdirilir: 
1)) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 
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3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində; 

 

154. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Digər təxirə salınmış vergi aktivləri” maddəsi əks 

etdirilir: 
1)) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

155. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli 

investisiyalar” maddəsi əks etdirilir: 
1)) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

156. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Verilmiş uzunmüddətli borclar ” maddəsi əks etdirilir 
1)) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

157. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Sair uzunmüddətli investisiyalar” maddəsi əks 

etdirilir: 
1)) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 
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5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

158. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Verilmiş uzunmüddətli avanslar” maddəsi əks 

etdirilir: 
1)) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

159. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Sair uzunmüddətli aktivlər” maddəsi əks etdirilir 
1)) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində; 

 

160. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri” 

maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

161. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər” maddəsi 

əks etdirilir: 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 
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162. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları” 

maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

163. Müəssisənin balansının hansı bölməsində “Satış məqsədilə saxlanılan qısamüddətli 

investisiyalar” maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

164. Müəssisənin balansının hansı bölməsində “Ödənişə qədər saxlanılan qısamüddətli 

investisiyalar” maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

165. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Verilmiş qısamüddətli borclar ” maddəsi əks etdirilir: 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

166. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Sair qısamüddətli investisiyalar” maddəsi əks 

etdirilir: 
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1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

167. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Verilmiş qısamüddətli avanslar ” maddəsi əks 

etdirilir: 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin ikinci bölməsində 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

168. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Sair qısamüddətli aktivlər” maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2)) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

169. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Məhdud tədavül müddəti olan və geriyə satın alınan 

imtiyazlı uzunmüddətli səhmlər” maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4)) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

170. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Övlad (asılı)müəssisələr qarşısında uzunmüddətli faiz 

xərcləri yaradan öhdəliklər ” maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində 
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3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4)) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

171. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan sair öhdəliklər ” 

maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4)) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

 172.  Müəssisənin balansının hansı bölməsində “İşdən azad olma ilə bağlı uzunmüddətli 

müavinatlar və öhdəliklər” maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4)) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

173. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınan vergi öhdəlikləri ” 

maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4)) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

174. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Sair təxirə salınan vergi öhdəlikləri ” maddəsi əks 

etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 
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4)) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

175. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Malsatan və podratçılara olan uzunmüddətli kreditor 

borcları” maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4)) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

176. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Övlad (asılı) müəssisəyə uzunmüddətli kreditor 

borcları” maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4)) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

177. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “İnşaat müqaviləsi üzrə uzunmüddətli kreditor 

borcları” maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4)) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

178. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları” maddəsi 

əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4)) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 
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5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

179. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Sair uzunmüddətli kreditor borcları” maddəsi əks 

etdirilir: 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4)) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

180. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Uzunmüddətli pensiya öhdəlikləri” maddəsi əks 

etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4)) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

181. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Uzunmüddətli alınmış avanslar” maddəsi əks 

etdirilir: 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4)) Balansın passivinin ikinci bölməsində 

5) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

182. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Malsatan və podratçılarla olan qısamüddətli kreditor 

borcları” maddəsi əks etdirilir: 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5)) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 
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183. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Övlad müəssisələrə olan qısamüddətli kreditor 

borcları ” maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində; 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5)) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

184. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “İnşaat müqaviləsi üzrə qısamüddətli kreditor 

borcları” maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5)) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

185. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları” maddəsi 

əks etdirilir: 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5)) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

186. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Sair qısamüddətli kreditor borcları” maddəsi əks 

etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5)) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 
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187. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Qısamüddətli pensiya öhdəlikləri” maddəsi əks 

etdirilir: 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5)) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

188. Müəssisənin balasının hansı bölməsində “Qısamüddətli alınmış avanslar” maddəsi əks etdirilir 
1) Balansın aktivinin birinci bölməsində; 

2) Balansın aktivinin ikinci bölməsində; 

3) Balansın passivinin birinci bölməsində 

4) Balansın passivinin ikinci bölməsində; 

5)) Balansın passivinin üçüncü bölməsində 

 

 

 

0701 
 
 

189. Təşkilatın illik hesabatının hansı sənədində hesabatdan istifadə edənlərin qəbul etdikləri 
qərarlara təsir göstərən amillər açıqlanır 
 
1) Mühasibat balansında; 

2) Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda 

3) Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda 

4)) İzahedici qeydlərdə; 

5) Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatda 

 

190.  Təşkilat uçot siyasətində baş verən gələcək dəyişikliklər barədə harada elan edir:.  

1) Auditor qərarında; 

2) Mühasibat balansında; 

3) Növbəti ilə uçot siyasəti haqda əmrdə; 

4)) İzahedici qeydlərdə; 

5) Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabatda 
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0702 
 

191. İzahedici qeydlərin əsas təyinatı nədən ibarətdir 
 

1)) Təşkilatın maliyyə vəziyyəti haqda daha tam informasiya əldə etmək məqsədilə mühasibat 

hesabatının tərkibində təqdim olunan formaların mahiyyətinə əlavə; 

2) Mühasibat balansında təqdim olunan göstəricilərin dəqiqləşdirilməsi; 

3) Müəyyən təsərrüfat şəraitində təşkilatın fəaliyyətinin bir hissəsini açıqlayan informasiyaların 

verilməsi; 

4) Mühasibat balansında və mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda verilən göstəricilərin 

dəqiqləşdirilməsi 

5) Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda verilən göstəricilərin dəqiqləşdirilməsi 

 

192. Təsərrüfat fəaliyyətinin şərti faktlarının nəticəsi belə ola bilər: 

1) Şərti gəlirlər və şərti xərclər; 

2)) Şərti aktivlər və şərti öhdəliklər 

3) Mənfəət və zərərlər; 

4) Mümkün aktivlər və öhdəliklər 

5) Bütün cavablar düzgündür 

 

193. İzahedici qeydlərdə təşkilatın maliyyə vəziyyətinə qiymət verilir: 

 
 
1)) Qısamüddətli və uzunmüddətli perspektivlərə; 

2) Uzunmüddətli perspektivə 

3) Hesabat dövrünə; 

4) Konkret tarixə; 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

194. Satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivlərinin əlamətinə aiddir 

1)) Maliyyə alətləri bazar qiymətlərinin qısamüddətli tərəddüdündən sonra gəlir əldə etmək məqsədi 

ilə satın alınmışdır; 

2) Maliyyə aktivlərinin 1 ildən çox olmamaqla sahibi olmaq nəzərdə tutulur; 
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3) Dividend şəklində gəlir əldə etmək məqsədi ilə maliyyə aktivi satın alınmışdır 

4) Maliyyə aktivi digər şirkətlərin pay aləti hesab olunur; 

5) Düzgün cavb yoxdur 

 

195. Satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivləri ilkin tanınma zamanı necə qiymətləndirilir: 

1) Faktik xərclərlə; 

2) Bazar dəyəri ilə; 

3) Bərpa dəyəri ilə; 

4)) Ədalətli dəyərlə; 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

196. Satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivlərinin sonrakı qiymətləndirilməsi (ilk dəfə tanınandan 

sonra) həyata keçirilir 

 

1) Amortizasiya olunan faktik xərclər üzrə; 

2)) Ədalətli dəyər üzrə; 

3) Bərpa dəyəri üzrə; 

4) Seçilmiş uçot siyasətindən asılı olaraq amortizasiya olunan faktiki xərclər üzrə və yaxud ədalətli 

dəyər üzrə; 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

197. Ödəlinənədək tutulan maliyyə aktivlərinin sonrakı qiymətləndirilməsi (ilk dəfə tanınandan 

sonra) həyata keçirilir 

1)) Amortizasiya olunan faktik xərclər üzrə; 

2) Ədalətli dəyər üzrə; 

3) Bərpa dəyəri üzrə; 

4) Seçilmiş uçot siyasətindən asılı olaraq amortizasiya olunan faktiki xərclər üzrə və yaxud ədalətli 

dəyər üzrə; 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

0401 
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198. Şübhəli borclar üzrə ehtiyat məbləği malların (iş, xidmət) satışından alınan vəsaitin 
məbləğinə təsir göstərir: 

1) Azaldır; 

2) Artırır; 

3)) Dəyişdirmir; 

4) Artırır, yaxud azaldır 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

199. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatı imzalayır: 

1) Müəssisənin rəhbəri; 

2) Baş mühasib və mühasib-kassir; 

3)) Müəssisənin rəhbəri və baş mühasibi 

4) Təşkilatın bütün işçiləri; 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

200.  ” Mənfəət və zərərlər” haqqında hesabatda hesabat dövrünə görə hansı informasiyalar 

açıqlanır 

1) Müəssisə işçilərinin əmək haqqı və digər mükafatlar haqqında 

2)) Təşkilatın gəlirləri və xərclərinin formalaşması haqqında; 

3) Təşkilatın işgüzar partnyorlarının qarşılıqlı münasibətləri haqqında; 

4) Büdcə və büdcədən kənar fondlarla hesablaşmalar haqqında; 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

201. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartında (MHBS) ” Mənfəət və zərərlər” haqqında 

hesabatın təqdim olunmasının neçə formatı tövsiyyə olunur: 

1) 1 

2)) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

 

0402 
 

202. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabat xarakterizə edir:  
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1) Təşkilatın maliyyə vəziyyətini; 

2) Pul vəsaitlərinin hərəkəti; 

3)) Təşkilatın fəaliyyətinin maliyyə nəticəsi; 

4) Təşkilatın maliyyə vəziyyətini və pul vəsaitlərinin hərəkəti 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

203. Fəaliyyətin adi növləri üzrə gəlirlər və xərclər bölməsində hansı göstərici öz əksini tapmır 

1) Satılmış məhsulların, malların işlərin və xidmətin maya dəyəri; 

2) Kommersiya xərcləri; 

3)) Əlavə dəyər vergisi; 

4) Satışdan mənfəət (zərər); 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

204. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda hansı göstərici əks etdirilmir: 

1) Ümumi mənfəət; 

2) Sair əməliyyat gəlirləri 

3)) Debitor borcları; 

4) Bazis hər bir səhmin mənfəəti (zərəri) 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

205. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda maddələrin qruplaşmasının neçə üsulu mövcuddur: 

1)) 2 

2) 3 

3) 4 

4) 5 

5) 1 

 

206. Tədavüldə olan adi səhmlərin miqdarı haqqında informasiyaları hansı sənəd açıqlayır 

1) Müəssisənin nizamnaməsi 

2) İzahedici qeydlər 

3) Uçot siyasəti; 

4)) Səhmdarların reyestri; 
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5) Bütün cavablar düzgündür 

 

207. Hesabat dövrünün bazis mənfəəti hesablandıqda hansı göstərici nəzərə alınmır 

1) Mənfəətin cari vergisi; 

2) Adi səhmlərin dividendləri; 

3)) İmtiyazlı səhmlərin dividendləri 

4) Mənfəətin cari vergisi və adi səhmlərin dividendləri; 

5) Mənfəətin cari vergisi və imtiyazlı səhmlərin dividendləri; 

 

208. Təşkilatın rəhbərinin məqsədindən asılı olaraq mənfəət iqtisadi nəzəriyyədə necə xarakterizə 

olunur: 

1)) Hesabat dövrü ərzində gəlirlər və xərclər arasındakı fərq kimi; 

2) Kapitalın hesabat dövrü ərzində artması(statik konsepsiya); 

3) Gəlirlərin artması hesabına aktivlərin qiymətinin hesabat dövrü ərzində artması(praqmatik 

konsepsiya) 

4) Kapitalın hesabat dövrü ərzində azalması 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

209. Təşkilatın mülikiyyətçilərinin (təsisçilər , səhmdarlar ) məqsədindən asılı olaraq iqtisadi 

nəzəriyyədə mənfəət necə traktovka olunur: 

1) Hesabat dövrü ərzində gəlirlər və xərclər arasındakı fərq kimi; 

2)) Kapitalın hesabat dövrü ərzində artması(statik konsepsiya); 

3) Gəlirlərin artması hesabına aktivlərin qiymətinin hesabat dövrü ərzində artması (praqmatik 

konsepsiya) 

4) Kapitalın hesabat dövrü ərzində azalması 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

210. İctimaiyyətin məqsədindən asılı olaraq iqtisadi ədəbiyyatda mənfəət necə traktovka olunur 

1) Hesabat dövrü ərzində gəlirlər və xərclər arasındakı fərq kimi; 

2) Kapitalın hesabat dövrü ərzində artması(statik konsepsiya); 

3)) Gəlirlərin artması hesabına aktivlərin qiymətinin hesabat dövrü ərzində artması (praqmatik 

konsepsiya) 

4) Kapitalın hesabat dövrü ərzində azalması; 
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5) Düzgün cavab yoxdur 

 

 

 

0502 
 

211.“Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatda “ aşağıdakı informasiyalar əks etdirilir: 
 
1) Balansın aktiv hissəsindəki dəyişikliklər; 

2) Balansın passiv hissəsindəki dəyişikliklər; 

3)) Təşkilatın xüsusi vəsaitlərinə münasibətdə balansın passiv hissəsindəki dəyişikliklər; 

4) Hesabat dövrü ərzində müəssisənin təsərrüfat və maliyyə fəaliyyətindəki dəyişikliklər 

5) Düzgün cavab yoxdur 

 

212. Təşkilatın xüsusi kapitalının mahiyyətinin traktovkası hansı nəzəriyyəyə istinad edir: 

1) Mülkiyyət nəzəriyyəsi; 

2) Təsərrüfat vahidi nəzəriyyəsi; 

3) Qalıq kapitalı nəzəriyyəsi; 

4) Müəssisə nəzəriyyəsi və fondlar nəzəriyyəsi 

5)) Bütün cavablar düzgündür 

 

213. Hansı nəzəriyyə aktivlərin cari qiymətləndirilməsinə və “Aktivlər – Kreditor borcları= Kapital” 

balans tənliyindən istifadəyə istinad edir: 

1)) Mülkiyyət nəzəriyyəsi; 

2) Təsərrüfat vahidi nəzəriyyəsi 

3) Qalıq kapitalı nəzəriyyəsi 

4) Müəssisə nəzəriyyəsi 

5) Fondlar nəzəriyyəsi 

 

214. Kapital müəssisənin necə bir mülkiyyəti, aktivlər –mülkiyyətçinin sərəncamında olan vəsaitlər, 

kreditor borcları isə onun öhdəlikləri kimi xarakterizə edən nəzəriyyə hansıdır: 

1)) Mülkiyyət nəzəriyyəsi; 

2) Təsərrüfat vahidi nəzəriyyəsi 

3) Qalıq kapitalı nəzəriyyəsi 
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4) Müəssisə nəzəriyyəsi 

5) Fondlar nəzəriyyəsi 

 

215. Təsərrüfat vahidinin mülkiyyətçinin şəxsi maraqlarından aralıqda nəzərdə tutulması hansı 

nəzəriyyə və fərziyyəyə əsaslanır: 

1) Mülkiyyət nəzəriyyəsi; 

2)) Təsərrüfat vahidi nəzəriyyəsi 

3) Qalıq kapitalı nəzəriyyəsi 

4) Müəssisə nəzəriyyəsi 

5) Fondlar nəzəriyyəsi 

 

216. ” Aktivlər= Kapital” balans tənliyi hansı nəzəriyyəyə istinad edir: 

1) Mülkiyyət nəzəriyyəsi; 

2)) Təsərrüfat vahidi nəzəriyyəsi 

3) Qalıq kapitalı nəzəriyyəsi 

4) Müəssisə nəzəriyyəsi 

5) Fondlar nəzəriyyəsi 

 

217. Hansı nəzəriyyəyə uyğun olaraq aktivlər gələcəkdə mallar , iş və xidmətlər formasında gəlir 

götürməsi haqda firmanın hüququ , kapital isə mülkiyyətçi və kreditorlar qarşısında öhdəliklər 

şəklində traktovka edilir: 

1) Mülkiyyət nəzəriyyəsi; 

2)) Təsərrüfat vahidi nəzəriyyəsi 

3) Qalıq kapitalı nəzəriyyəsi 

4) Müəssisə nəzəriyyəsi 

5) Fondlar nəzəriyyəsi 

 

218. Hansı nəzəriyyə adi səhmlərin sahiblərini investisiya qərarlarını qəbul etmək üçün zəruri 

informasiyalarla təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur: 

1) Mülkiyyət nəzəriyyəsi; 

2) Təsərrüfat vahidi nəzəriyyəsi 

3)) Qalıq kapitalı nəzəriyyəsi 

4) Müəssisə nəzəriyyəsi 
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5) Fondlar nəzəriyyəsi 

 

219. Hansı nəzəriyyə müəssisənin və onun mülkiyyətçilərinin fərdi surətdə qarşılıqlı 

münasibətlərinə diqqət yetirmir və təsərrüfat vahidini ayrılıqda nəzərdə tutmur 

1) Mülkiyyət nəzəriyyəsi; 

2) Təsərrüfat vahidi nəzəriyyəsi 

3) Qalıq kapitalı nəzəriyyəsi 

4) Müəssisə nəzəriyyəsi 

5)) Fondlar nəzəriyyəsi 

 

220. ”Aktivlər= Aktivlərin məhdudlaşdırılması” balans tənliyi hansı nəzəriyyəyə istinad edir 

1) Mülkiyyət nəzəriyyəsi; 

2) Təsərrüfat vahidi nəzəriyyəsi 

3) Qalıq kapitalı nəzəriyyəsi 

4) Müəssisə nəzəriyyəsi 

5)) Fondlar nəzəriyyəsi 

 

221. Hansı nəzəriyyə aktivlərin fonda gələcəkdə xidmət göstərilməsi , kreditor borcları isə fondun 

bütün aktivlərindən yaxud onun bəzilərindən istifadənin məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur 

1) Mülkiyyət nəzəriyyəsi; 

2) Təsərrüfat vahidi nəzəriyyəsi 

3) Qalıq kapitalı nəzəriyyəsi 

4) Müəssisə nəzəriyyəsi 

5)) Fondlar nəzəriyyəsi 

 

222. Dövlət qeyri –kommersiya təşkilatlarının hesabatlarında hansı nəzəriyyəyə istinad olunur 

1) Mülkiyyət nəzəriyyəsi; 

2) Təsərrüfat vahidi nəzəriyyəsi 

3) Qalıq kapitalı nəzəriyyəsi 

4) Müəssisə nəzəriyyəsi 

5)) Fondlar nəzəriyyəsi 

 

223. “Kapitalda dəyişikliklər haqda hesabatın” əsas təyinatı aşağıdakıları göstərməkdir: 
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1) Xərclərin, o cümlədən amortizasiya və əmək ödənişi xərclərinin xarakteri haqda əlavə 

informasiyalar vermək; 

2)) ”Mənfəət və zərərlər haqqında “ hesabatda tanınmayan, ancaq bilavasitə kapitaldakı dəyişikliklər 

qismində tanınan mənfəət (zərər) 

3) Təşkilatın maliyyə vəziyyətini xarakterizə etmək üçün əhəmiyyətli sayılan , bir və ya bir neçə 

fəaliyyətin nəticəsind yaranan xərclər və onlarla əlaqədar gəlirlər; 

4) Əməliyyat fəaliyyətindən alınan pul vəsaitlərinin xalis artımı 

5) Bütün cavablar düzgündür 

 

224. “Kapitalda dəyişikliklər Haqqında Hesabatda” neçə komponent verilmişdir: 

1) 3 

2) 4 

3)) 5 

4) 2 

5) 6 

 
225. Kapitalda dəyişikliklər Haqqında Hesabatda” hansı komponentlər verilmişdir: 

1) Ödənilən nizamnamə kapitalı; 

2) Emissiya gəlirləri; 

3) Geri satın alınan kapital(səhmlər) və kapital ehtiyatları 

4) Bölüşdürülməmiş mənfəət 

5)) Bütün cavablar düzgündür 

 

 

 
 

Mühasibat (maliyyə) hesabatı fənni üzrə əlavə testlər  

2014/2015 

  

               “Mühasibat (maliyyə) hesabatı” fənni üzrə testlər  

Mövzu 1 . Azərbaycanda və beynəlxalq praktikada mühasibat (maliyyə)hesabatının konsepsiyası. 

 
226.  İllik hesabata edilən son qeydlər nəyi göstərir? 

a)Hesabat dövrü ərzində bütün təsərrüfat əməliyyatlarının tam əks etdirilməsi; 
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b)Bütün əmlakın, öhdəliklərin, hazır məhsulun, malların və hesablamaların 

inventarlaşması nəticələrinin tam əks etdirilməsi; 

c)Sintetik və analitik göstəricilər arasında eyniliyə nail olunması; 

d)Hesabat formalarının normativ sənədlərdə nəzərdə tutulan qaydalar üzrə 

qiymətləndirilməsi; 

e))Bütün cavablar düzgündür. 

 

Ç 

 

227. Hesabat dövrü ərzində hansı ardıcıllıqla təşkilatın faəliyyətinin maliyyə nəticələri 

(xalis mənfəət, yaxud xalis zərər) müəyyənləşdirilir? 

a)Fəaliyyətin adi növlərindən mənfəət(zərər ), mənfəət vergisinin hesablanması  və 

vergi sanksiyaları; fövqəladə vəziyyətlərdən irəli hələn itkilər, xərclər , gəlirlər ;sair 

gəlir və xərclərin saldosu; 

b)) Fəaliyyətin adi növlərindən mənfəət(zərər), sair gəlir və xərclərin saldosu; 

fövqəladə vəziyyətlərdən irəli hələn itkilər, xərclər ; mənfəət vergisinin hesablanması 

və vergi sanksiyaları; 

c) Fövqəladə vəziyyətlərdən irəli hələn itkilər,xərclər, gəlirlər, mənfəət vergisinin 

hesablanması və vergi sanksiyaları;fəaliyyətin adi növlərindən mənfəət(zərər ), sair 

gəlir və xərclərin saldosu; 

d) Fövqəladə vəziyyətlərdən irəli hələn itkilər; fəaliyyətin adi növlərindən 

mənfəət(zərər ), sair gəlir və xərclərin saldosu; 

e) Fövqəladə vəziyyətlə bağlı itkilər; xərclər, gəlirlər, mənfəət vergisinin 

hesablanması və vergi sanksiyaları; sair gəlir və xərclərin saldosu; 

 

Ç 
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228. Uçot siyasəti baş mühasib tərəfindən hazırlanır və müəssisənin rəhbəri tərəfindən 

həyata keçirilir: 

a) Bir hesabat dövründən digərinədək hər il; 

b)Mühasibat uçotu üzrə qanunvericilik, yaxud normativ aktlar dəyişikliklərə 

yaradıqda; 

c)Təşkilatın fəaliyyət şərati və növləri , habelə mülkiyyətlər dəyişdirildikdə; 

d))Mahsibat uçotu üzrə qanunvericilik, yaxud normativ aktlar, təşkilatın fəaliyyət 

şərati və növləri , habelə mülkiyyətlər dəyişdirildikdə; 

e) Bütün cavablar düzgündür. 

 

 

Ç 

 

 

229. Mühasibat hesabatı aşağıdakı məlumatların vahid sistemidir: 

a)) Təşkilatın Müəyyən  olunan formada mühasibat uçotu məlumatları əsasında tərtib 

edilən əmlak və maliyyə vəziyyəti, habelə onun təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri ; 

b)Mühasibat və statistika uçotunun məlumatları əsasında təşkilatın əmlak və maliyyə  

vəziyyəti, habelə onun onun təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri ; 

c)Təşkilatın mühasibat uçotu məlumatları əsasında tərtib olunan maliyyə vəziyyəti; 

d) Təşkilatın operativ uçot məlumatları əsasında tərtib olunan əmlak və maliyyə  

vəziyyəti, habelə onun təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri ; 

e) Təşkilatın statistik və  operativ uçot məlumatları əsasında tərtib olunan əmlak və 

maliyyə  vəziyyəti,habelə onun təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri . 

 

Ç 
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230.Mühasibat (maliyyə) hesabatı tərtib olunduqda informasiyaların aşağıdakı 

neytrallığı təmin edilir: 

a) İnformasiyaların seçilməsi yolu, yaxud təqdim olunması formaları (bunlar 

hesabatdan istifadə edənlərin qərarlarına təsir göstərir) 

b) )Hesabatdan istifadə edənlərin bir qrupunun maraqlarının digər qrupun 

maraqlarından birtərəfli qaydada təmin olunmasını istisna etmək; 

c)İnformasiyaların sadə variantda təqdim olunması yolu ilə; 

d)Təşkilatın əmlakının və onun öhdəliklərinin bazar qiymətləri əsasında hesabatının 

təqdim olunması yoli ilə; 

e) Bütün cavablar düzgündür. 

 

Ç 

231. Mühasibat balansının məzmunu təşkilatın müəyyən tarixə aktiv və öhdəliklərinin 

vəziyyətini təcəssüm etdirir: 

a) Əməliyyat tsiklinin davamı üzrə bölünmədən; 

b) )Tədavül (ödəmə) müddətindən asılı olaraq qısamüddətli və uzunmüddətli 

bölünməklə; 

c) Borc və xüsusi kapital formasında; 

d) Dövriyyə və dövriyyədən kənar fondlar formasında; 

e) Bütün cavablar düzgündür.  

 

 

          Ç 

 

232. Gəlir və xərclərin tanınmasının müxtəlif qaydalarının tətbiqi yaranan hesabat 

dövrünün mühasibat və vergi mənfəəti (zərəri) arasındakı fərq aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

a) ) Daimi və müvəqqəti fərq; 
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b) Çıxılan və vergi fərqləri; 

c) Büdcə fərqləri; 

d) Daimi və büdcə fərqləri; 

e) Çıxılan və daimi fərqlər. 

 

Ç 

 

233. Hesabat dövrünün mühasibat mənfəətinin (zərər) formalaşdıran gəlir və xərclərin 

daimi fərqləri mənfəət vergisindən çıxılmaqla, aktivlərin və öhdəliklərin müvafiq 

hesablaırnda daimi fərqlər qaydasında əks etdirilir: 

a) Daimi vergi aktivləri; 

b) Daimi vergi öhdəlikləri; 

c) Təxirə salınan vergi öhdəlikləri; 

d) )Daimi vergi aktivləri və daimi vergi öhdəlikləri; 

e) Daimi vergi aktivləri və təxirə salınan vergi öhdəlikləri; 

 

    Ç 

 

 

234. Mühasibat və vergiyə cəlb oluna mənfəət(zərər)  arasında daimi fərqlər nəyin 

nəticəsində meydana çıxır? 

a) )Mühasibat mənfəəti (zərər) formalaşdıqda nəzərə alınan faktik xərclər , 

vergiyə cəlb olunma məqsədləri üçün qəbul edilən xərcləri üstələdikdə və 

əmlakın əvəzsiz qaydada verilməsi ilə əlaqədar xərclər vergiyə cəlb olunma 

məqsədləri üçün tanınmadıqda , həmin verilmə ilə əlaqədar xərclərin dəyəri 

məbləğində; 
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b) Hesabat dövründə mənfəət vergisinin azalması üçün istifadə olunmayan və 

gələcəyə köcürülən zərər sonrakı hesabat dövrlərində vergiyə cəlb olunma 

məqsədlərinə qəbul edilmədikdə; 

c) Mühasibat uçotu  və vergiyə cəlb olunma məqsədləri üçün amartizasiya 

hesablamasının müxtəlif üsulları tətbiq edildikdə; 

d) Mühasibat uçotu  və mənfəət vergisi məqsədi üçün hesabat dövründə satılmış 

məhsulların , iş və xidmətləri  maya dəyərində kommersiya və idarəetmə 

xərclərinin tanınmasının müxtəlif üsullsrı tətbiq edildidə; 

e) Bütün cavabalar düzgündür. 

 

      Ç 

 

235. Mühasibat və vergidə cəlbolunma mənfəəti (zərəri) arasındakı çıxılan müvəqqəti 

fərqlər aşağıdakıların nəticəsində meydana gəlir: 

a)Mühasibat mənfəəti (zərər) formalaşdıqda nəzərə alınan faktik xərclər , vergiyə 

cəlb olunma məqsədləri üçün qəbul edilən xərcləri üstələdikdə və əmlakın əvəzsiz 

qaydada verilməsi ilə əlaqədar xərclər vergiyə cəlb olunma məqsədləri üçün 

tanınmadıqda , həmin verilmə ilə əlaqədar xərclərin dəyəri məbləğində; 

b) )Hesabat dövründə mənfəət vergisinin azalması üçün istifadə olunmayan və 

gələcəyə köcürülən zərər sonrakı hesabat dövrlərində vergiyə cəlb olunma 

məqsədlərinə qəbul edilmədikdə; 

c) Mühasibat uçotu  və vergiyə cəlb olunma məqsədləri üçün amartizasiya 

hesablamasının müxtəlif üsulları tətbiq edildikdə; 

d) Mühasibat uçotu  və mənfəət vergisi məqsədi üçün hesabat dövründə satılmış 

məhsulların , iş və xidmətləri  maya dəyərində kommersiya və idarəetmə 

xərclərinin tanınmasının müxtəlif üsullsrı tətbiq edildidə; 

e) Bütün cavabalar düzgündür. 
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   Ç 

 

236. Mühasibat hesabatının tərifini belə formalaşdırmaq olar: 

a) Statistik, operativ və mühasibat uçot məlumatları əsasında təşkilatın təsərrüfat 

maliyyə fəaliyyətinin nəticələri barədə formalaşan məlumatlar sistemi; 

b) )Mühasibat uçotu məlumatları əsasında tərtib olunan təşkilatın əmlak və maliyyə 

vəziyyəti haqqında vahid göstəricilər sistemi; 

c) Təşkilatın maliyyə vəziyyəti və onun maliyyə fəaliyətinin səmərəliliyi haqqında 

icmal məlumatları əks etdirən cədvəllər sistemi; 

d) Operativ hesabat və mühasibat uçotu məlumatları əsasında təşkilatın istehsalat- 

təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqda göstəricilər sistemi; 

e) Statistik hesabat və mühasibat uçotu məlumatları əsasında təşkilatın istehsalat – 

təsərrüfaq fəaliyyətiin nəticələri haqqında göstəricilər sistemi. 

 

  Ç 

 

237. Hesabat aşağıdakı halda etibarlı sayıla bilər; 

a) Maliyyə informasiyalarını istifadə edən müəyyən qrupların maraqlarına 

istiqamətlənmədikdə; 

b) Əhəmiyyətli səhvlər və yaxud qiymətlərin təhrifi olmadıqda və təsərrüfat 

faəliyyəti düzgün əks etdirildikdə; 

c) )Mühasibat uçotu üzrə normativ aktlar əsasında qoyulan tələblərə uyğun 

olaraq formlaşdırılmışdır; 

d) Maliyyə informasiyalarından istifadə edən müxtəlif qrupların 

mənafelərini nəzərə almadıqda və əhəmiyyətli səhvlər və yaxud qiymət 

təhrifi olmadıqda; 

e) Düzgün cavab yoxdur. 
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Ç 

 

238. Mühasibat hesabat aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 

a) Hesabat maliyyə informasiyalarının formalaşmasına çəkilən xərcləri 

azaltmağa imkan verir; 

b) )Mühasibat uçotu hesablar planının quruluşunda varisliyi təmin edir; 

c) Təşkilatın rəhbəri tərəfindən idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün 

informasiya bazası sayılır; 

d) İdarəetmə qərarlarının qəbulu üçün informasiya bazası sayılır və hesablar 

planının quruluşunda varisliyi təmin edir; 

e) Təşkilatın rəhbəri tərəfindən idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün 

informasiya bazası sayılır və Hesabat maliyyə informasiyalarının 

formalaşmasına çəkilən xərcləri aşağı salır. 

 

Ç 

 

 

239. Mühasibat hesabatları tərtib olunan zaman qabaqcadan görülən işlərə 

aiddir: 

a) Mühasibat uçotu hesablar üzrə maşınoqramların hesablanması; 

b) )Əmlak və öhdəliklərin inventarlaşması; 

c) Təşkilatın kassasının qəflətən inventarlaşması; 

d) Mühasibat uçotu hesablar üzrə maşınoqramların hesablanması və  əmlak 

və öhdəliklərin inventarlaşması; 

e) Mühasibat uçotu hesablar üzrə maşınoqramların hesablanması və  əmlak 

və öhdəliklərin inventarlaşması və təşkilatın kassasının qəflətən 

inventarlaşması; 

 



 66

                O 

 

                

240. Mühasibat hesabatından istifadə edən bütün qrupların maraqlarının 

gözlənilməsi hər şeydən əvvəl hesabatda olan aşağıdakı informasiyalar vasitəsi 

ilə təmin olunur: 

a) Bütovlük; 

b) Ardıcılıq; 

c) )Neytrallıq; 

d) Əhəmiyyətlilik; 

e) Müqayisəlilik. 

 

              Ç 

 

241. Əgər mühasibat uçotu və hesabat tərtib olunan zaman təşkilatın maliyyə 

vəziyyəti haqqında tam təsəvvürün formalaşması üçün məlumatlar kifayət 

etməzsə, onda mühasibat hesabatı özünün müvafiq formalarında açıqlanan 

göstərişlər də əlavə edir: 

a) Mühasibat balansına; 

b) Mənfəət və hesablar haqqında hesabata; 

c) Kapitala dəyişikliklər haqqında hesabata; 

d) Pul vəsitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda; 

e) )İzahedici qeydlərdə. 

 

              O 

 

242. Maliyyə hesabatı və uçotun beynəlxalq səviyyədə standartlaşmasının 

zəruriliyindən irəli gələn əsas amillərə aiddir: 
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a) Milli mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun 

adekvat transformasiyasının zəruriliyi; 

b) Müxtəlif ölkələrdən alınan uçot məlumatlarının müqayisəliliyinin təmin 

olunması; 

c) )Milli iqtisadi sistemin vahid ümumplanet iqtisadi orqanizminə sıx 

inteqrasiyası; 

d) Müxtəlif ölkələrdən alınan uçot məlumatlarının müqayisəliliyinin təmin 

olunması və milli iqtisadi sistemin vahid ümümplanet iqtisadi 

orqanizminə sıx inteqrasiyası 

e) Düzgün cavab yoxdur. 

 

Ç 

 

243.Təsərrüfat fəaliyyətinin statik və dianmik tərəfləri əks etdirlilən hesabatın 

əsas formaları bunlardır: 

a) Mühasibat balansı; 

b) Mühasibat balansı və kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat; 

c) Mühasibat balansı və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; 

d) )Mühasibat balansı və mənfəətlər haqqında hesabat; 

e) Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat və kapitalda dəyişikliklər 

haqqında hesabat. 

 

              Ç 

 

244. Büdcə təşkilatlarının mühasibat hesabatlarının tərkibi müəyyənləşdirilir: 

a) )Maliyyə Nazirliyi; 

b) Təşkilatın özü; 

c) Dövlət Statistika Komitəsi; 
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d) Hökumət; 

e) Vergi Nazirliyi. 

 

              A 

 

245. İqtisadi mahiyyətinə və formalaşmasına görə hesabat bölünür: 

a) )Mühasibat, statistika və vergi; 

b) İlk və icmal; 

c) İllik və dövri; 

d) Kənar və daxili; 

e) Bütün cavablar düzgündür. 

 

               Ç 

 

246. Təqdim olunma ünvanlarına görə hesabat bölünür: 

a) Mühasibat, statistika və vergi; 

b) İlk və icmal; 

c) İllik və dövri; 

d) )Kənar və daxili; 

e) Bütün cavablar düzgündür. 

 

            Ç 

 

247. Hesabat məlumatları ümümiləşdirmə dərəcəsinə görə bölünür: 

a) Mühasibat , statistika və vergi. 

b) )İlk və icmal. 

c) İllik və dövri. 

d) Kənar və daxili. 
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e) Bütün cavablar düzgündür. 

 

       Ç 

248. Mühasibat uçotunun hansı modeli üçün vergitutma ilə sıx əlaqəsi 

xarakterikdir? 

a) Ingilis-sakson; 

b) )Qitə; 

c) Latın –Amerikan; 

d) İslam; 

e) Latın –Amerikan və islam. 

 

              Ç 

  

 

249. Hesabatın tərtib olunması prinsipləri aşağıdakı qruplara bölünür: 

a) )Əsas fərziyyələr və informasiyaların keyfiyyət xüsusiyyətləri; 

b) Əsas fərziyyələr və maliyyə hesabatının elementləri; 

c) Maliyyə hesabatının məqsədi və keyfiyyət xüsusiyyətləri; 

d) Əsas fərziyyələr və məhdudiyyətlər; 

e) Maliyyə hesabatının məqsədi və elementləri. 

 

              Ç 

 

250. İnformasiyaların münasibliyi hansı keyfiyyət ilə müəyyən olunur: 

a) )Xüsusiyyət (mahiyyət) və əhəmiyyətlilik; 

b) Əhəmiyyətlilik və ehtiramlılıq; 

c) Xüsusiyyət (mahiyyət) və anlaşıqlılıq; 

d) Tamlıq və müqayisəlilik; 
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e) Əhəmiyyətlilik və anlaşıqlılıq. 

 

Ç. 

 

 

251.Mühasibat hesabatı nədir? 

1) dövriyyə cədvəli 

2) ilkin sənədləşmə 

3)) hesabatın bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsi olan formaları 

4) üzləşdirmə vedomostu 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

252.Hesabatın tərtib olunmasının hansı məqsədləri var? 

1) vergi hesabatın tərtib etmək üçün informasiya bazası 

2)) mühasibat uçotunun nəticə verən informasiyalarının faydalılığını təmin etmək 

3) səhmdarların tələblərini ödəmək 

4) nəzarət orqanlarını informasiya ilə təmin etmək 

5) bütün cavablar səhvdir 

A 

 

253.Müəssisə hansı hesabatı tərtib etməlidir? 

1))mühasibat 

2) xüsusi 

3) konsolidə edilən  

4) statistik 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 
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254.Mühasibat hesabatının formaları və onların doldurulması qaydası təsdiq edilir: 

1) Statistika Komitəsi tərəfindən 

2)) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən  

3) Vergilər Nazirliyi tərəfindən 

4) Nazirlər Kabineti tərəfindən 

5) bütün sadalanan orqanlar tərəfindən  

A 

 

255.Mühasibat hesabatının formalarının nümünələri : 

1)) tətbiq olunması məcburidir 

2) tövsiyyə xarakteri daşıyır 

3) müəssisə özü hazırlayır 

4) yalnız yekun kodlara əməl etməklə, müəssisə tərəfindən hazırlanır 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

256.Oktyabr ayının 1-dən sonrakı dövrdə yaradılan müəssisə üçün hesabat ili 

aşağıdakı kimidir: 

1) cari ilin dekabr ayının 31-dək 

2) növbəti ilin oktyabr ayının 1-dək 

3)) növbəti ilin dekabr ayının 31-dək 

4) növbəti ilin iyun ayının 31-dək 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

257.Mühasibat uçotunda formalaşan informasiyaların qarşısına qoyulan keyfiyyət 

tələbləri: 
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1) faydalılıq və yerində olmaq 

2) etibarlılıq və müqayisəlilik 

3) əhəmiyyətlilik 

4)) faydalılıq, yerində olmaq, etibarlılıq, müqayisəlilik 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

258.Daxili istifadəçilər üçün mühasibat uçotunda  formalaşan informasiyaların 

faydalılıq tələblərini hansı təşkilat müəyyən edir? 

1) Maliyyə Nazirliyi 

2) mülkiyyətçilər 

3) səhmdarlar 

4)) təşkilatın rəhbəri 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

259.Maliyyə hesabatında açıqlanan informasiyalara qoyulan tələblərə nələr aiddir? 

1) tamlıq və etibarlılıq 

2) neytrallıq və əhəmiyyətlilik, 

3)) etibarlılıq, tamlıq, neytrallıq, əhəmiyyətlilik, müqayisəlilik 

4) müqayisəlilik, əhəmiyyətlilik, etibarlılıq, neytrallıq, 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

260.Aralıq və illik hesabatların tərkibinə hansılar daxil edilir? 

1) mühasibat balansı, mənfəət və zərər haqqında hesabat  

2) mühasibat balansı, mənfəət və zərər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti 

haqqında hesabat 
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3) mənfəət və zərər haqqında hesabat 

4)) balans, mənfəət və zərər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında 

hesabat, kapitalın hərəkəti haqqqında hesabat 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

261. Kiçik sahibkarlıq subyektləri hansı hesabat formasını təqdim etməlidir? 

1) balans 

2) kapitalın hərəkəti haqqqında hesabat 

3) pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında 

4)) vergi bəyannaməsi 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

262. Hansı hesabat formasında maliyyə vəziyyəti haqda informasiyalar açıqlanır? 

1) mənfəət və zərər haqqında hesabat 

2)) balans 

3) pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

4) kapitalın hərəkəti haqqqında hesabat 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

263.Hansı hesabat formasında maliyyə nəticəsi haqda informasiya açıqlanir? 

1) mənfəət və zərər haqqında hesabat 

2) balans 

3)) pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

4) kapitalın hərəkəti haqqqında hesabat 

5) bütün cavablar düzgündür 
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A 

 

264.Mühasibat hesabatında verilən göstəricilərin əhəmiyyəti asılıdr: 

1) konkret vəziyyətə qiymət verilməsindən  

2) işin xarakterinə qiymət verilməsindən  

3)) konkret vəziyyətə və işin xarakterinə qiymət verilməsindən 

4) ümumiyyətlə, heç bir amildən 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

265.Qüvvədə olan qanunvericiliyə görə mühaisbat hesabatında məlumatlar hansı 

valyuta ilə verilir? 

1) ABŞ dolları  

2) Türk lirəsi 

3)) Azərbaycan manatı 

4) Avro 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

266. Mühasibat hesabatı belə bir tərtib edilməlidir: 

1)) təsdiq edilmiş formada, azərbaycan dilində, müəssisənin rəhbəri və baş mühasibi 

tərəfindən imzalanmaqla 

2) hesabat ilinin dekabr ayının 31 - i tarixinə 

3) müəssisə rəhbərinin və baş mühasibin imzası ilə 

4) müəssisənin rəhbəri imzası ilə 

5) baş mühasibin imzası ilə 

A 
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267. Aktivlərin, öhdəliklərin, gəlir və xərclərin habelə digər göstəricilərin olmadığı 

halda hesabatın həmin maddələri belə qeydə alınır: 

1)) üstündən xətt çəkilir, yaxud göstərilmir 

2) üstündən xətt çəkilir 

3) “0” rəqəmi yazılır 

4) heçnə göstərilmir 

5) bütün cavablar səhvdir 

A 

 

268. İllik mühasibat hesabatının təqdim olunma müddəti belədir: 

1) il başa çatandan sonra 60 gün ərzində 

2) növbəti ilin aprel ayının 1-dək 

3)  növbəti ilin iyun ayının 1- dək 

4)) 90 gün ərzində  

5) 120 gün ərzində 

A 

 

269. Mühasibat hesabatının dərc olunması müddəti: 

1) hesabat ilindən sonrakı yanvar ayının 1-dək 

2) hesabat ilindən sonrakı aprel ayının 1-dək 

3) hesabat ilindən sonrakı iyul ayının 1-dək 

4)) hesabat ilindən sonrakı oktyabr ayının 1-dək 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

270. Mühasibat hesabatına hansı əlavə informasiyalar əlavə edilir? 

1) dövriyyə vedomostları 

2) ilkin sənədlər 
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3)) debitorların siyahısı 

4) xarici valyuta ilə hesablar  

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

271. Kapitalın hərəkəti haqda hesabatı necə təsəvvür edirsiniz? 

1) dövriyyə cədvəli 

2)) mühasibat hesabatı formasında  

3) balansa əlavə 

4) üzləşdirmə cədvəli 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

272. Müəssisənin maliyyə nəticələri haqqında informasiyaları uçotda formalaşdıran 

əsas elementlər hansılardı? 

1) aktivlər, passivlər, öhdəlik, kapital 

2)) gəlirlər, xərclər 

3) aktivlər, öhdəlik, kapital 

4) aktivlər,gəlirlər, xərclər 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

273.Müəssisənin maliyyə vəziyyəti haqqında informasiyaları uçotda formalaşdıran 

əsas elemenlər hansılardır? 

1) aktivlər, passivlər, öhdəlik, kapital 

2) gəlirlər, xərclər 

3)) aktivlər, öhdəlik, kapital 

4) aktivlər,gəlirlər, xərclər 
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5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

Mövzu 2. Mühasibat balansının tərtib olunduğu mərhələlər  

 

274. Mənfəətin şansı  məbləği balansın valyutasına daxil edilməlisir? 

1) ümumi mənfəət 

2) satışdan mənfəət 

3)) bölüşdürülməmiş mənfəət 

4) ümumi mənfəət və satışdan mənfəət 

5) bütün cavablar düzgündür 

А 

 

275. Əsas vəsaitlərin hansı dəyəri balansın valyutasına daxil edilməlidir? 

 

1)) qalıq dəyəri 

2) bərpa dəyəri 

3) ilk dəyəri  

4) bütün cavablar səhvdir 

5) bütün cavablar düzgündür 

А 

 

276. Qeyri-maddi  aktivlərin hansı  dəyəri balansın  valyutasına daxil edilməlidir? 

1)) netto 

2) brutto 

3) rəhbərliyin istədiyi formada 

4) netto və brutto 

5) bütün cavablar düzgündür 
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А  

 

277. Hesablaşmaların son saldosu balansda necə əks etdirilməlidir? 

 

1) йекунлашдырылан эюрцнцшдя 

2)) ачыгланмыш эюрцнцшдя 

3) рящбярлийин истядийи эюрцнцшдя 

4) кянар истифадячилярин марагларыны нязяря алмагла 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

 

278. Баланс маддяляринин мялуматларыны ашаьыдакы мялуматларла цзляшдирмякля 

йохламаг олар: 

 

1) Баш китаб 

2) аналитик учот реэистрляри 

3) аналитик учот щесаблары цзря дювриййя жядвяли 

4)) Баш китаб вя аналитик учот реэистрляри 

5) бцтцн жаваблар сящвдир 

А  

 

279. Щансы сянядлярин эюстярижиляри ясасында мцщасибат балансы тяртиб едилир: 

1) дювриййя жядвяли 

2)) Баш китаб 

3) ъурнал-ордер 

4) цзляшдирмя жядвяли 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр. 

А 
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280. Балансда щансы маддяляр якс етдирилир? 

 

1) ямлакын дяйяри 

2) сатышдан эялир 

3)) капитал ещтийатлары 

4) фювгяладя эялирляр 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

281. Алынмыш боржлар вя кредитляр цзря боржлар мцщасибат балансында якс етдирилир: 

 

1)) фаизлярин юдянилмяси нязяря алынмагла 

2) ясас боржун мябляьи нязяря алынмагла 

3) фаизляр нязяря алынмамагла 

4) рящбярлийин истядийи гайдада 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

 

282. «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» маддясиндя якс етдирилмир: 

1)  депозит сертификатлары 

2) диэяр тяшкилатларын сящмляри 

3) диэяр тяшкилатларын истигразлары 

4)) сящмдарлардан сатын алынан сящмляр 

5) бцтцн жаваблар сящвдир 

А 

 

283. «Гысамцддятли малиййя гойулушлары» маддясиня дахил едилир: 

1) сящмдарлардан сатын алынан сящмляр 



 80

2)) депозит сертиификатлары 

3) гиймятли металлар, зярэярлик мямулатлары 

4) верилян векселляр 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

 

284. Мягсядли малиййяляшмя цчцн алынан вясаит балансын щансы маддясиндя якс 

етдирилир: 

 

1) юдянилмиш капитал 

2) эери алынмыш капитал 

3) емиссийа эялирляри 

4) капитал ещтийатлары 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

 

285. Балансын активинин  вя пассивинин йекун мябляьи нежя адланыр? 

1) цмуми мябляь 

2)) балансын валйутасы 

3) йекун мябляь 

4) баланс 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

 

286. Мцяссися вясаитляринин йаранма мянбялярини  якс етдирмяк цчцн нязярдя 

тутулан балансын сол тяряфи адланыр: 

 

1) баланс 
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2)) актив 

3) пассив  

4) балансын валйутасы  

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

 

287. Мцяссися вясаитляринин мювжудлуьуну якс етдирмяк цчцн нязярдя тутулан 

балансын саь тяряфи адланыр: 

 

1) баланс 

2) актив 

3)) пассив  

4)) балансын валйутасы 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

 

288. Баланс маддяляри иля мцщасибат щесаблары арасында щансы ялагя вар? 

 

1)) бирбаша ялагя 

2) якс ялагя 

3) долайы 

4) бцтцн жаваблар сящвдир 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

 

289. Балансын пассивинин щансы бюлмяляри вар?  

1) капитал 

2) узунмцддятли ющдяликляр 
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3) гысамцддятли ющдяликляр 

4)) капитал, узунмцддятли ющдяликляр, гысамцддятли ющдяликляр 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

 

290. «Баланс-нетто» термини дедикдя ня баша дцшцлцр? 

 

1) садя баланс 

2) баланс - брутто 

3)) низамлайыжы маддяляри нязяря алмагла баланс 

4) низамлайыжы маддяляри нязяря алмадан баланс 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

291. «Юдянилмямиш зяряр» балансын щансы бюлмясиндя якс етдирилир? 

1) активин 1-жи бюлмясиндя 

2)) балансын 3-жц бюлмясиндя 

3) балансын 2-жц бюлмясиндя 

4) балансын 5-жц бюлмясиндя 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

 

292. Щанс ы маддяляр низамлайыжы щесаб олунур? 

 

1) гейри-мадди активляр, ещтийатлар 

2) ясас вясаитляр, пул вясаитляри 

3)) тижарят жцзяшти, гейри-мадди активлярин амортизасийасы 

4) пул вясаитляри 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 
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А 

293. Щансы обйектляр тяшкилатын вясаит мянбяляриня аиддир?  

 

1) ясас вясаитлярин амортизасийасы 

2) маллар, ясас вясаитляр 

3)) мянфяят, низамнамя капиталы 

4) гейри-мадди активляр, иш вя хидмятляр 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

 

294. Ясас вясаитлярин илк дяй2яри вя амортизасийасы балансын щансы щиссясиндя вя 

щансы маддясиндя  якс етдирилир? 

 

1)) балансын 1-жи бюлмясинин «Торпаг, тикили вя аваданлыглар» маддясиндя 

2) балансын 1-жи бюлмясинин «Дашынмаз ямлака инвестисийалар маддясиндя 

3) балансын 1-жи бюлмясинин «Биолоъи активляр» маддясиндя 

4) балансын 3-жц бюлмясинин «Юдянилмиш номинал капитал» маддясиндя 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

 

295 . Гейри-мадди активлярин галыг дяйяри нежя щесабланылыр?  

1) ил дяйяр + обйектин амортизасийасы 

2) обйектин амортизасийасы + галыг дяйяри 

3)) илк дяйяр + обйектин амортизасийасы 

4) илк дяйяря бярабярдир 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 
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296. Bалансын щансы бюлмясиндя мцяссисянин пул  вясаитляри гейдя алыныр? 

1)) «Гысамцддятли активляр» 

2) Капитал вя ющдяликляр 

3) «Узунмцддятли ющдяликляр» 

4) «Гысамцддятли ющдяликляр» 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

297. Капиталын щансы нювляри балансда юз яксини тапыр? 

1)) пул 

2) низамнамя 

3) хцсуси 

4) гысамцддятли 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

 

298. Мцщасибат балансы ня демякдир? 

1) илк сяняд 

2)) мцщасибат щесабаты 

3) груплашма ведоомосту 

4) информасийа сянядляри 

5) бцтцн жаваблар дцзэцндцр 

А 

 

299. Маллар балансда щансы дяйярля якс етдирилир? 

1) orta çəki 

2) razılaşdırılmış 

3)) alış 

4) satış 
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5) bütün cavablar düzgündür 

A 

300. Təsərrüfat əməliyyatları balansın yekununun kəmiyyətinə təsir göstərirmi? 

1)) göstərir 

2) balansın aktivinin yekununa təsir göstərir 

3) göstərmir 

4) balansın passivinin yekununa təsir göstərir 

5) bütün cavablar düzgündür 

A 

 

 


