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IDARƏETMƏ UÇOTU   

 

0101 

1. İdarəetmənin uçotu nədir? 

a) )müəssisənin idarəetmə sisteminin tərkib hissəsidir  

b) maliyyə uçotunun tərkib hissəsidir 

c) təsərrüfat uçotunun tərkib hissəsidir 

d) vergi uçotunun tərkib hissəsidir 

e) heçbir cavab doğru deyil 

 

2.  İdarəetmə uçotu aşağıdakılardan hansının altsistemini təşkil edir? 

a) statistik uçotunun 

b) maliyyə uçotunun 

c) )mühasibat uçotunun 

d) vergi uçotunun 

e) təsərrüfat uçotunun 

 

3. İcbarı qaydalarla aparılma daha çox uçotun hansı növünə aiddir? 

a) ) maliyyə uçotunda 

b) idarəetmə uçotunda 

c) operativ istehsalat uçotunda 

d) statistik uçotda 

e) operativ istehsalat və statistik uçotda 

 

4. İdarəetmə hesabatlarının təqdim olunma müddəti 

a) illik-hesabat dövründən sonrakı 90 gün müddətində 

b) rüblük – rüb başa çatdıqdan sonra 30 gün müddətində 

c) ) müəssisənin idarəetmə heyəti tərəfindən müəyyən edilir 

d) aylıq-hesabat dövründən sonrakı ayın 20-nə kimi 



e) 10 gündən bir 

 

5. İdarəetmə uçotunda informasiyanın təqdim olunma forması hansıdır 

a) pul vahidində 

b) maliyyə hesabatları dəyər ifadəsində 

c) )həm natural, həm də dəyər ifadəsində ifadədə 

d) baş kitabdan hesabların qalıqları üzrə 

e) əmək ölçüsü ilə 

 

6. Aşağıdakılardan hansı idarəetmə uçotunun tərkib hissəslərindəndir? 

a) )istehsalat uçotu 

b) vergi və izahat uçot 

c) operativ uçot 

d) müəssisənin maliyyə vəziyyətinin idarə edilməsi 

e) texniki uçot 

 

7. İdarəetmə uçotu informasiyasından istifadə edənlərə aiddir? 

a) müəssisənin rəhbəri 

b) mühasibat işçiləri və mütəxəsislər 

c) strukturu bölmə və şöbələrin hamısı 

d) )yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı 

e) heç bir cavab doğru deyil 

 

8.  Idarəetmə  uçotunun elementləri mühasibat uçotuna hansı normativ 

sənədlərlə daxil edilmişdir? 

a) AR mülki məcəlləsi əsasən 

b) AR vergi məcəlləsi əsasən 

c) “Mühasibat uçotu” haqqında AR Qanunu, AR-da mühasibat uçotu və 

mühasibat hesabatlarının aparılma tətbiqi qaydalarına əsasən 

d) Uçot siyasətinə əsasən 



e) )MMUS-ə əsasən 

 

9.  Beynəlxalq təcrübədə mühasibat uçotu hansı tərkib hissələrə bölünür? 

a) idarəetmə və büdcə uçotu 

b) maliyyə və statistika uçotu 

c) operativ və statistik uçot 

d) )maliyyə və idarəetmə 

e) operativ və büdcə 

 

 

10.  İdarəetmə uçotu ilk dəfə harada yaranmışdır 

a) )ABŞ-də 

b) Almaniyada, 

c) Rusiyada 

d) Yaponiyada 

e) Kanadada 

 

11.  İdarəetmə qərarları hansı informasiyaya əsaslanır 

a) plan və uçot 

b) plan və normativ 

c) texnoloji və uçot 

d) uçot və analitik 

e) )qeyd edilənlərin hamısı 

 

12.  İdarəetmə  uçotunun təşkilinin sənədləşmə planında nələr öz əksini tapır 

a) )uçot üçün tələb olunan sənədlər və onlara olan tələbat 

b) uçot üçün tələb olunan sənədlərin doldurulma qaydası və cavabdeh şəxslər 

c) uçotun texniki rəsmiləşdirilməsi qaydası 

d) yuxarıda qeyd edilənlər 

e) heç biri doğru deyil 



 

13.  İdarəetmə uçotunun əsas məqsədi informasiyanın təqdim edilməsindən 

ibarətdir 

a) )) daxili istifadəçilərə 

b) Xarici istifadəçilərə 

c) Icra hakimiyyətin orqanlarına 

d) Ictimaiyyətə 

e) A və b cavabları doğrudur. 
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14. Mühasibat – idarəetmə uçotunun əsasını nə təşkil edir? 

a) mühasibat – maliyyə uçotu 

b) vergi uçotu 

c) ))istehsalat uçotu 

d) Statistik uçotu 

e) Operativ uçot 

 

15.  İdarəetmə uçotu sistemində informasiyanın hansı növləri vardır? 

a) uçot və plan 

b) uçot – normativ 

c) plan və normativ 

d) ))  plan, uçot və normativ sorğu 

e) Heç bir cavab doğru deyil 

 

16.  İnformasiyaların verilmə tezliyi aşağıdakılardan hansıdır? 

a) illik 

b) )) müxtəlif səviyyəli müəssisə  rəhbərliyinin sorğusuna əsasən 

c) Aylıq 

d) Həftəlik 



e) Rüblük 

 

17.  idarəetmə uçotu sistemində istfiadəçilər üçün formalaşan informasiyanın 

a) açıqdır 

b) ictimai-dərc olunur 

c) kommersiya sirri hesab edilmir 

d) )) kommersiya sirri hesab edilir 

e) Açıqdır və dərc edilir 

 

18.  İdarəetmə uçotu məqsədi ilə müəssisənin uçot siyasətini kim formalaşdırır 

a) idarəetmə uçotu xidmətinin rəhbəri 

b) baş mühasib 

c) ))müəssisənin rəhbəri 

d) baş iqtisadçı 

e) qeyd edilənlərdən heç biri 

 

19.  Məsrəflərin uçotunun birdairəli sistem istifadə olunur 

a) ancaq idarəetmə uçotunda 

b) ancaq maliyyə uçotunda 

c) ) idarəetmə və maliyyə uçotunda 

d) Maliyyə və vergi uçotunda 

e) Heç birində 

 

20.  İdarəetmə uçotu nədir? 

a) müəssisənin idarəetmə prosesidir 

b) uçot prosesidir 

c) məsrəflər və fəaliyyətin nəticələri üzrə informasiyanın təhlilidir 

d) )) uçot prosesin və müəssisənin idarə edilməsi arasında əlaqə yaradan 

həlqədə 

e) Təsərrüfat uçotunun bir növüdür 



 

21. idarəetmə uçotunun təşkili planı aşağıdakı hissələr malikdir 

a) sənədləşmə və sənəd dövriyyəsi 

b) hesablar planı və onun müxbirələşməsi 

c) hesabat planı və mühasibat işçilərinin əməyinin təşkili 

d) uçotunun texniki rəsmiləşdirilməsi və hesabat planı 

e) )) qeyd edilənlərin hamısı 

 

22.  Müəssisədə idarəetmə uçotunu kim aparır? 

a) mühasib 

b) direktor 

c) menecerler 

d) )) mühasib – analitik 

e) Iqtisadçı 

 

23.  İdarəetmə uçotunun mühasibat uçotunun vahid sistemindən ayrılması 

aşağıdakılarla şərtlənir 

a) mühasibat uçotu üzrə qanunvericiliyin tələbləri ilə 

b) vergi orqanlarının tələbləri ilə 

c) )) idarəetmə uçotunun məqsədi və vəzifələri ilə 

d) Maliyyə uçotunun aparılma xüsusiyyəti ilə  

e) Maliyyə orqanlarının tələbi ilə 

 

24.  İdarəetmə uçotu deidkdə nə başa düşülür? 

a) məhsul buraxılışı haqqında informasiyaların əldə edilməsini 

b) götürülmüş işlər və göstərilmiş xidmətlər haqqında sistemləşdirilmiş 

informasiyaların əldə edilməsini 

c) )) istehsal məsrəfləri haqqında sistemləşdirilmiş informasiyaların qeydə 

alınması, toplanması və işlənilir 



d)  hazır məhsulun satışı ilə əlaqədar sistemləşdirilmiş informasiyaların əldə 

edilməsini 

e) Məhsul buraxılışı və onun satışı ilə əlaqədar sistemləşdirilmiş 

informasiyaların əldə edilməsini 

 

25.  Beynəlxalq təcrübədə idarəetmə uçotu sistemi neçə təməl üzrə 

təsnifləşdirilir? 

a) 1 

b) )) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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26. İdarəetmə uçotunun predmetini nə təşkil edir 

a) məsuliyyət mərkəzləri üzrə fəaliyyət 

b) müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti 

c) )) ümumilikdə müəssisənin və onun ayrı-ayrı struktur bölmələrinin 

(məsuliyyət mərkəzlərinin) istehsal fəaliyyəti 

d) Daşıyıcılar üzrə xərclər və gəlirlərin uçotu 

e) Müəssisənin struktur bölmələrinin istehsal uçotu 

 

27. İdarəetmə uçotu informasiyasına qoyulan tələblər hansılardır 

a) )) ünvanlılıq, operativlik, kifayətlilik, analitlilik, relevantlıq 

b) Müqayisəlilik və etivarlılıq 

c) Həqiqilik 

d) Dəqiqlik 

e) Həqiqilik və dəqiqlik 

 



28. Idarəetmə uçotunun əsas funksiyası nədir 

a) )) məhsulun (iş, xidmətin) maya dəyərinin formalaşdırılması 

b) Təsərrüfat fəaliyyəti faktlarını qeydə almaq 

c) Idarəetmə qərarlarının qəbulu prosesinin əsaslandırması 

d) Planlaşdırma və büdcələşdirim prosesinin əsaslnadırılması 

e) Hesabatları tərtib etmək 

 

29. İdareətmə uçotunda informasiyanın qeydiyyat üsullarına aiddir 

a) iş günün xronometrajı 

b) )) uçotu aparmağa imkan verən istənilən qeydiyyat sistem 

c) Sənədləşdirmə 

d) Ikili yazılış metodu 

e) Sənədləşdirmə və ikili yazılış metodu 

 

30. İdarəetmə uçotunun məqsədin informasiyanın təqdim edilməsi təşkil edir 

a) ))daxili istifadəçilərə 

b) Xarici istifadəçilərə 

c) Icra hakimiyyəti orqanlarına 

d) Ictimaiyyətə 

e) Daxili və xarici istifadəcilərə 

 

31. Idarəetmə uçotunda predmetin obyektləri əsasən neçə istiqamətdə 

qruplaşdırılır 

a) ))2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) Heç biri düzgün deyil 

 



32. İdarəetmə uçotunun metodunun əsas  elementlərindən olan inventarlaşmanın 

mahiyyəti nədir 

a) )) inventarlaşma uçot obyektlərinin faktiki vəziyyətinin müəyyən 

edilməsi üsuludur 

b) Inventarlaşma itkilərin müəyəyn edilməsi üsuludur 

c) Inventarlaşma mənimsəmələrin müəyyən edilməsi üsuludur 

d) Inventarlaşma nəzarətin üsulalrından biridirə 

e) Doğru cavab yoxdur 

33.  
Sual: Aşağıdakılardan hansı növ uçot daxili uçot hesab edilir (adlanır):. 
(Çəki: 1) 

 
 maliyyə uçotu; 

 
)) idarəetmə uçotu; 

 
 vergi uçotu; 

 
 operativ uçotu; 

 
 statistik uçotu 

 

 

34. Muxtar sistem nəyi özündə əks etdirir 

a) )) muxtar sistemdə sismetli və problemi uçot ayrılıqda aparılır 

b) Muxtar sistemdə sistemli və problemli uçot birlikdə aparılır 

c) Muxtar sistem sistemli uçotu özündə əks etdirir 

d) Muxtar sistem problemli uçot sistemin özündə birləşdirir 

e) Heç bir cavab doğru deyil 
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35. İdarəetmə uçotunun metodunun işçi üsullar bunlardan hansıdır 

a) )) sənədləşdirmə 

b) Iki qeyd üsulu 



c) Inventaralaşma 

d) Mühasibat informasiyası 

e) Hesablar sistemi 

 

36. İdarəetmə uçotu sistemində məlumatların təhrif edilməsinə görə məsuliyyət 

dərəcəsi (səviyyəsi) 

a) vergi orqanları tərəfindən cərimə sanksiyası 

b) cinayət məsuliyyəti 

c) inzibati məsuliyyət 

d) )) intizam tənbehi (məsuliyyət) 

e) Ictimai qınaq 

 

37. Daxili idarəetmə hesabatlarının kütləvi informasiya vasitələrində dərc 

edilməsi həyata keçirilir 

a) hər il 

b) hər rüb 

c) müəssisənin müflisləşməsi zamanı 

d) )) heç bir halda dərc olunmur 

e) Müəssisə rəhbəri dəyişdikdə 

 

38. İdarəetmə uçotunun informasiyalarından istifadə edənlər kimlərdir 

a) )) müəssisənin menecerləri 

b) Müəssisənin səhmdarları 

c) Vergi orqanları 

d) Müəssisəyə kredit vermək haqqında qərar qəbul etməli olan banklar 

e) Heç biri düz deyil 

 

39. İdarəetmə uçotunda predmetin obyektlərini neçə qrupa bölmək olar 

a) )) istehsalat ehtiyatları, təsərrüfat obyektlərini neçə qrupa bölmək olar 

b) Təsərrüfat prosesləri  və təsərrüfat əməliyyatları 



c) Müəssisənin maliyyə və investisiya fəaliyyətini 

d) Təchizat, satış və investisiya fəaliyyəti 

e) Heç bir düzgün deyil 

 

40. İdarəetmə uçotunda  predmetin obyekti hesab edilən istehsalat ehtiyatlarının 

tərkibinə daxildir. 

a) əsas fondlar ə qeyri-maddi aktivlər 

b) material-istehsalat ehtiyatları və onların istfiadəsi 

c) )) əsas fondlar, qeyri-maddi aktvilər və material-istehsalat ehtiyatları, 

onların vəziyyəti və istifadəsi 

d) Hazır məhsul və maliyyə ehtiyatları 

e) Heç biri düzgün deyil 

 

41. Xərclərin operativliyinə görə idarəetmə uçotu hansı sistemlərə bölünür 

a) müstəqil və bütöv 

b) tam və birbaşa 

c) müstəqim və qeyri-müstəqim 

d) bribaşa və dolayı 

e) )) faktiki (keçmiş, tarixi) və standart (normalaşdırılan) 

 

42. Maya dəyərinə xərclərin daxil edilmə tamlığına görə idarəetmə uçotu hansı 

uçot sistemlərə bölünür 

a) müstəqil və bütöv 

b) )) tam və hissəvi məsrəflər (ixtisar edilmiş) 

c) Müstəqim və qeyri – müstəqim 

d) Bribaşa və dolayı 

e) Müstəqil və bütöv, birbaşa və dolayı 

 

43. İdarəetmə uçotunun metodunun əsas elementləri hansılardır 

a) sənədləşmə və inventarlaşma 



b) qruplaşdırma və ümumiləşdirmə 

c) normalaşdırma, planlaşdırma və limitləşdirmə 

d) nəzarət hesablarnan istifadə, nəzarət və təhlil 

e) )) yuxarıda qeyd edilənlərin məcmusu 

 

44. Limitləşdirmə dedikdə nə başa düşülür 

a) limitləşdirmə material məsrəfləri üzərində nəzarətin yekun 

mərhələsidir 

b) limitləşdirmə material məsrəfləri üzərində nəzarətin ilkin mərhələsidir 

c) limitləşdirmə material məsrəfləri üzərində əvvəlcədən nəzarətin 

formasıdır 

d) ))limitləşdirmə ehtiyat və məsrəf  normaları sisteminə əsaslanan 

material məsrəfləri 

e) Doğru cavab yoxdur 

 

45. Kontrolinq hansı spesifik funksiyaları yerinə yetirir 

a) idarəetmə və nəzarət 

b) informasiya və nəzarət 

c) )) informasiya, idarəetmə və nəzarət 

d) Təhlil və nəzarət 

e) Doğru cavab yoxdur 

 

46. İdarəetmə uçotunda məsrəflər qruplaşdırılır və əks etdirilir 

a) )) kalkulyasiyanın maddələri üzrə 

b) Iqtisadi elementlər üzrə 

c) Iqtisadi elementlər və kalkulyasiya maddələri üzrə 

d) Məhsul növləri üzrə 

e) Düzgün cavab yoxdur 
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47. Mühasibat idarəetmə uçotunun obyektlərin hansıdır 

a) )) bütövlükdə müəssisə və onun struktur sahələri üzrə məsrəflər və 

nəticələr, daxil qiymətqoyma büdcələşmə və daxili hesabat 

b) Müəssisənin əmlak və öhdəlikləri 

c) Təsərrüfat əməliyyatları 

d) Təsərrüfat prosesləri 

e) Müəssisənin kapitalı 

 

48. İdarəetçə uçotunun əsas təyinatı aşağıdakılardan hansıdır? 

a) istehsal məsrəflərinin uçotu və məhsulun faktiki maya dəyərinin 

hesablanması 

b) məsuliyyət mərkəzləri üzrə maliyyə nəticələrinin müəyyən olunması 

c) )) onun mahiyyətindən irəli gəlir və müəssisə rəhbərliyini istehsal 

prosesinin idarə olunması və perspektiv qərarların qəbul olunması 

üçün lazımi informasiya ilə təmin etmək 

d) Daxili mühasibat hesabatların hazırlanması və təqdim etmək 

e) Xarici mühasibat hesabatların hazırlamaq və təqdim etmək 

 

49. Qərb uçot sistemində idarəetmə və maliyyə uçotunun əlaqəsinin hansı 

variantları var? 

a) xətti 

b) )) inteqrasiya edilmiş və muxtar 

c) Monistik 

d) Muxtar və xətii 

e) Xətti və monistik 

 

50. İdarəetmə uçotunda 

a) hesabların tətbiqi və ikili yazılışdan istfiadə məcburidir 



b) hesabların və ikili yazılışdan istifadə mütləq deyil, lakin idarəetmə 

üçün qeyri-mümkündür 

c) )) hesabların və ikili yazılışın tətbiqi məcburi deyil, lakin idarəetmə 

mqəsədi ilə uçotun təşkilinin yüksək (ali) forması hesab olunur 

d) Məsrəflərə nəzarətə ehtiyac yoxdur 

e) Büdcələşməyə ehtiyac  yoxdur 

 

51. İdarəetmə uçotu sistemi özündə aşağıdakı bir sıra prosesləri birləşdirir 

a) planlaşdırma və uçot 

b) məsrəflərə nəzarət və planlaşdırma 

c) )) uçot, məsrəflərin təhlili, nəticələrin təhlili və idarəetmə qərarlarının 

qəbulu 

d) Məsrəflərin uçotu və maya dəyərinin təhlili 

e) Maya dəyərinin təhlili 

 

52. Idarəetmə uçotunun muxtar sisteminin mahiyyətini nə təşkil edir 

a) idarəetmə uçotunun muxtar sisteminin mahiyyətini nə təşkil edir 

b) )) maliyyə və idarəetmə uçotlar ayrılıqda aparılması, qoş eyni adlı 

nəzarət hesabları vasitəsilə onlar araasında qarşılıqlı əlaqə 

c) Kalkulyasiya maddələr üzrə istehsala məsrəflərin uçotu 

d) Nəzarət hesablar vasitəsi ilə xərc elementləri üzrə istehsala 

məsrəflərin uçotu 

e) Istehsala məsrfələrin kalkulyasiya maddələri üzrə uçotu 

 

53. Fəaliyyətin növündən, müəssisənin stkrukturundan və məhsulun tərkibindən 

asılı olaraq informasiyanın əhatə dərcəsinə görə idarəetmə uçotun hansı 

növləri var? 

a) istehsalat və maliyyə 

b) operativ, istehsalat və cari 

c) istehsalat, maliyyə, operativ, istehsalat və cari 



d) )) sistemli və problemli 

e) Heç biri düzgün deyil 

 

54. İdarəetmə uçotunun ikinci qrup obyektlərinə aşağıdakılar daxildir 

a) təchizat – tədarükət və istehsal fəaliyyəti 

b) istehsal və satış fəaliyyəti 

c) maliyyə-satış və təşkilati fəaliyyəti 

d) )) təchizat-tədarükat istehsalat, amliyyə-satış və təşkilati fəaliyyəti 

e) Müəssisənin satış fəaliyyəti 

 

55. Nəzarət hesabları dedikdə nə başa düşülür 

a) müvafiq dövrün əməliyyatlarının məbləği yazılan hesablar başa 

düşülür 

b) )) müvafiq dövrün əməliyyatlarının yükun məbləği yazılan hesablar 

başa düşülür 

c) əməliyyatları uçota alan hesablar başa düşülür 

d) bütün cavablar doğrudur 

e) doğru cavab yoxdur 

 

56. Təhlil prosesində nələr müəyyən edilir 

a) təhlil prosesində bölmələr arasındakı qarşılıqlı əlaqə müəyyən edilir 

b) idarıetmə qərarlarının qəbulu məqsədi ilə istehsalın nəticələrinə təsr 

edən kənarlaşma və onun səbəbləri müəyyən edilir 

c) təhlil prosesində bölmələr arasındakı qarşılıqlı əlaqə və asılılığı 

müəyyən edilir 

d) təhlil prosesində bölmələr arasındakı qarşılıqlı asılılığı müəyyən edir 

e) )) istehsal tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üzrə bölmələr arasındakı 

qarşılıqlı asılılıq 

 

57. Idarəetmə uçotunda gəlirlər qruplaşdırılır və əks etdirilir 



a) müəssisələrin struktur bölmələr üzrə 

b) )) müəssisənin struktur bölmələr və məhsulun (iş və xidmətlərin) 

növləri üzrə 

c) Bütovlükdə müəssisə üzrə 

d) Fəaliyyət növlər üzrə 

e) Düzgün cavab yoxdur 

 

58. Monistik sistem nəyi özündə əks etdirir 

a) mühasibat uçotu hesablarında birbaşa və əks əlaqə əsasında sistemaik 

uçot sistemini 

b) muhasibat uçotu hesablarında birbaşa və əks əlaqə əsasında problemi 

uçot sistemini 

c) )) mühasibat uçotu hesablarında birbaşa və əks əlaqə əsasında 

sistematik və problemli uçotu birləşdirən inteqrasiya sistemini özündə 

əks etdirir 

d) Mühasibat uçotu hesablarında birbaşa əlaqə əsasında problemli uçot 

sistemini 

e) Heç bir cavab doğru deyil 
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59. Məsrəf dedikdə nə başa düşülür 

a) müəssisədə istifadə edilən resurslar 

b) müəssisədə onun fəaliyyəti ilə şərtlənən bütün növdən olan resurslar 

c) )) konkret mqəsəd üçün müəssisədə istifadə edilən resursların dəyəri 

d) Təsərrüfat fəaliyyəti zamanı resursların alınmasına çəkilən xərc 

e) Müəssisədə istifadə edilən resurslar və təsərrüfat fəaliyyət zamnı 

resursların alınmasına çəkilən xərc 

 



60. Xərclər həyata keçirilmə şərtindən və müəssisənin fəaliyyətindən asılı olaraq 

bölünür 

a) )) adi fəaliyyətlə əlaqədar və sair xərclər 

b) Istehsal və satış faəliyyəti ilə əlaqədar xərclər 

c) əsas və üstəlik 

d) adi faəliyyətlə əlaqədar və sait xərclər və istehsal və satış fəaliyyəti ilə 

əlaqədar xərclər 

e) heç biri 

 

61. Sair xərclər neçə yerə bölünür 

a) 1 

b) ))3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

62. Adi fəaliyyəti üzrə xərclərə daxildir 

a) )) məhsulun istehsalı və satış ilə bağlı xərclər 

b) Işçilərin yerinə yetirilməsi və xidmət göstərilməsi ilə bağlı xərclər 

c) Malların alınması və satılması ilə bağlı xərclər 

d) Yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı 

e) Məhsul satışı ilə bağlı xərclər 

 

63. Materialların əldə edilməsi və saxlanması üzrə xərclər neçə qrupa bölünür 

a) 2 

b) 3 

c) ))4 

d) 5 

e) 6 

 



64. Material ehtiyatlarının əldə edilməsi və saxlanması üzrə xərclərin tərkibinə 

necə daxildir 

a) ehtiyatların təmin edilməsi ilə əlaqədar olan 

b) partiyaların həcmi ilə əlaqədar olan 

c) ehtiyatların defisiti və idarə edilməsi ilə əlaqədar olan 

d) )) yuxarıda qeyd edilənlər 

e) Heç bir cavab doğru deyil 
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65. Müəssisənin fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər neçə yerə bölünür? 

a) 1 

b) 4 

c) 5 

d) ))2 

e) 6 

 

66. Müəssisənin fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər hansı xərclərə bölünür? 

a) əsas, əməliyyat və fövqəladə 

b) )) əsas və sair 

c) əməliyyat və fövqəladə 

d) əsas, əməliyyat, fövqəladə və sair 

e) heç bir doğru deyil\ 

67. Sual: Sair xərclər aşağıdakılara bölünür: (Çəki: 1) 
 

əsas, əməliyyat və fövqəladə 

 
əsas və sair 

 
))əməliyyat və fövqəladə 

 
əsas, əməliyyat, fövqəladə və sair 

 
heç biri doğru deyil 



 

 

68. Relevartıq nöqteyi – nəzərindən məhsul vahidi üzrə dəyişən məsrəflər 

a) istehsalın hər bir həcmində müxtəlifdir 

b) )) müxtəlif (fərqli) istehsal həcmlərində də sabitdir 

c) Istehsal həcminin artmasına mütənasib olaraq artıq 

d) Istehsal həcmi azaldıqda azalır 

e) Istehsalın həcmindən asılı deyil 

 

69. Adi fəaliyyətlə əlaqədar xərclər hansı hesablarda uçota alınır 

a) )) istehsala məsrəfləri və satışı ilə bağlı xərcləri uçota alan hesablar 

b) Satışla bağlı xərclər 

c) Istehsal ilə bağlı xərclər 

d) Yuxarıda qeyd edənlərin hamısı 

e) Heç bir cavab doğru deyil 

 

70. Ehtiyatların təmin edilməsi ilə əlaqədar olan xərclər neçə qrupa bölünür 

a) 2 

b) 3 

c) ))4 

d) 5 

e) 6 

 

71. İstehsal ehtiyatları malsatanlardan mədaxil edildikdə hnası müxabirləşmə 

düzdür? 

a) Dt 202 Kt 531 

b) Dt 203 Kt 531 

c) Dt 205 Kt 521 

d) Dt 205 Kt 522 

e)  )) dt 201 Kt 531 



 

72. Məsrəflər anlayışında aşağıdakı məqamları fərqləndirmək lazımdır 

a) məsrəflər istifadə edilən resursların həcmi ilə ifadə olunur 

b) istifadə  edilən resursların həcmi pul ifadəsində əks olunmalıdır 

c) məsrəf mütləq konkret məqsədlərə aid edilməlidir 

d) məsrəflər istifadə edilən resursların həcmi ilə ifadə olunur, istifadə  

edilən resursların həcmi pul ifadəsində əks olunmalıdır 

e) )))məsrəflər istifadə edilən resursların həcmi ilə ifadə olunur, istifadə  

edilən resursların həcmi pul ifadəsində əks olunmalıdır, məsrəf mütləq 

konkret məqsədlərə aid edilməlidir 

 

73. Əsas xərc dedikdə nə başa düşülür 

a) müəssisənin adi fəaliyyəti zamanı yaranan xərclərdir 

b) )) müəssisənin adi fəaliyyəti zamanı yaranan və müxtəlif başlıqlar 

altında 

c) müəssisənin  fəaliyyəti zamanı baş verən istənilən xərclərdir 

d) müxtəlif istiqamət altında təsnifləşdirilən xərclərdir 

e) müəssisədədə mütəmadi yaranan istənilən xərclərdir 

 

74. Sair xərc dedikdə nə başa düşülür 

a) müəssisənin adi fəaliyyət zamanı yaranan xərclərdir 

b) müəssisənin fəaliyyəti zamanı baş verən istənilən xərclərdir 

c) )) müəssisənin adi fəaliyyəti zaman mütəmadi yaranmayan və əsas 

xərc anlayışına uyğun gəlməyən xərclərdir 

d) Müxtəlif istiqamət altında təsnifləşdirilən xərclərdir 

e) Doğru cavab yoxdur 

 

75. Əməliyyat xərclərinə daxildir 

a) )))müəssisənin aktivlərinin pullu istifadəyə verilməsi, satışı, silinməsi 

ilə əlaqədar yaranan xərclərdir, kredit və borclardan istifadəyə və 



kredit təşkiltalarının göstərdiyi xidmətə görə ödənilən faizlər və 

xərclər, təsərrüfat fəaliyyətinin şərti faktlarının tanınması və s. ilə 

əlaqədar yaradılan ehtiyat və fondlara edilən ayırmalar və sair 

əməliyyat xərclər 

b) müəssisənin aktivlərinin pullu istifadəyə verilməsi, satışı, silinməsi ilə 

əlaqədar yaranan xərclərdir 

c) kredit və borclardan istifadəyə və kredit təşkilatlarının göstərdiyi 

xidmətə görə ödənilən faizlər və xərclər 

d) təsərrüfat fəaliyyətinin şərti faktlarının tanınması və s. ilə əlaqədar 

yaradılamn ehtiyat və fondlara edilən ayırmalar və sair əməliyyat 

xərcləri 

e) müəssisədədə mütəmadi yaranan istənilən xərclər 
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76. Maya dəyəri nədir? 

a) məhsul istehsalına çəkilən məsrəfdirə 

b) məhsul istehsalında çəkilən canlı əmək məsrəfdir 

c) )) məhsulun istehsalı və satışına çəkilən canlı və əşyalalaşmış əmək 

məsrəflərin pulla ifadəsidir 

d) Məhsulun satışına çəkilən məsrəflərin cəmidir 

e) Məhsulun satışına çəkilən canlı və əşyalaşmış əmək məsrəflərinin 

pulla ifadəsidir 

 

77. İdarəetmə uçotu sistemində məsrəflər belə qiymətləndirilir 

a) tam maya dəyəri ilə və normativ maya dəyəri ilə 

b) normativ və hissəvi maya dəyəri il 

c) tam maya dəyəri və hissəvi məsrəflər üzrə 

d) )) yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı 

e) Heç biri döğru deyil 



 

78. Bunlardan hansı məsrəf elementləri (iqtisad elementləri) adlanır 

a) tərkib hissələrə ayrılan 

b) )) tərkib hissələrə ayrılmayan iqtisadi cəhətdən oxşar məsrəflər 

c) Müəssisədə çəkilən hər hansı xərc 

d) Tərkib hissələrə ayrılan kompleks xərc 

e) Heç biri 

 

79. Məsrəf elementləri neçə qrupa bölünür 

a) 3 

b) ))5 

c) 7 

d) 12 

e) 14 

 

80.  Istehsal prosesindəki iqtisadi roluna görə məsrəflər aşağıdakı kimi 

təsnifləşdirilir 

a) )) əsas və üstəlik (qaimə) 

b) Birbaşa və dolayı 

c) Sabit və dəyişən 

d) Cari və daimi 

e) Cari və gələcək 

 

81. Konkret növ məhsulun istehsalı (hazırlanması) ilə bağlı məsrəflər belə 

adlanır 

a) )) müstəsna (birbaşa) 

b) Dolayı 

c) Qaimə 

d) əsas 

e) köməkçi 



 

82. Məhsul istehsalı üzrə  çəkilən xərclərə aiddir 

a) müəssisənin işgüzar fəallığından asılı olaraq dəyişən xərclər 

b) bilavasitə istehsalat fəlaiyyəti ilə əlaqədar olan xərclər 

c) )) birbaşa məhsulun hazırlanması ilə əlaqəli xərclər 

d) Baş vermə zamanı konkret obyektə aid edilən xərclər 

e) Ilkin sənədlər əsasında kalkulyasiya edilən 

  

83. Məhsulun istehsalı  ilə bağlı ümumiləşdirilməsi hansı hesab nəzərdə 

tutulmuşdur 

a) 201 

b) )) 202 

c) 204 

d) 211 

e) 208 

 

84. İstehsala xidmət və idarəetmə ilə bağlı xərclərlə bağlı informasiya hansı 

hesabdan əldə etmək olar 

a) ))202 № hesabın debetində 

b) 201 № hesabın debetində 

c) 203 № hesabın debetində 

d) 204 № hesabın debetində 

e) 205 № hesabın debetində 

 

85. İstehsal həcminə münasibətinə görə hansı xərclər mövcuddur 

a) b irbaşa və dolayı 

b) istehsal və qeyri-istehsal 

c) )) daimi (sabit) və dəyişən 

d) Sadə və mürəkkəb 

e) Bütöv və tam 



 

86. İstehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olan xərclər necə adlanır? 

a) istehsal 

b) daimi 

c) mürəkkəb 

d) )) dəyişən 

e) Dolayı 

 

87. Məhsul istehsalın həcminin artması daimi istehsalat (sabit xərclərə) 

xərclərinə  təsir edir. 

a) artırı 

b) azaldır 

c) ))etmir 

d) azalır sonra isə artır 

e) artır, sonra isə azalır 

 

88. Məhsul istehsalının həcminin azalması ilə əlaqədar daimi (sabit) istehsal 

xərclərinin həcmi necə dəyişir 

a) artır 

b) azalır 

c) )) sabit qalır 

d) Artır, sonra isə azalır 

e) Azalır, sonra isə artır 
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89. Maya dəyərinin formalaşması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır 

a) təsərrüfat fəaliyyətinin sahələri üzrə (əsas, kapital qoyuluşu, qeyri-

sənaye və s.) xərclərə dəqiq qoyulması 



b) istehsal fəaliyyətini bərpa ütmək üçün təkrar istehsal prosesində 

çəkilmiş məsrəflərin ödənilməsi 

c) həqiqi xərclərin tam uçotu 

d) )) yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı 

e) Heç biri 

 

90.  Müxtəlif məqsədlər üçün maya dəyərinin aşağıdkaı tipləri fərqləndirir 

a) tam istehsal maya dəyəri 

b) hissəvi maya dəyəri 

c) məsuliyyət mərkəzləri üzrə maya dəyəri 

d) )) yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı 

e) Heç biri 

 

91. Aşağıdakılardan hansı məsrəf daşıyıcısı kimi hesab edilə bilər 

a) sex 

b) )) məhsul (iş, xidmət) 

c) Müəssisə 

d) Istehsal vahidi 

e) Müəssisənin filialı 

 

92. Məsrəf elementlərinə aşağıdakılar aid edilir 

a) material məsrəfləri və sosial ehtiyaclara ayırmalar 

b) əmək ödəniçi xərcləri və sosial ehtiyaclara ayırmalar 

c) əsas fornların amortizasiyası (köhnəlməsi) və sair xərclər 

d) )) qeyd edilənlərin hamısı 

e) Kommersiya və istehsal xərcləri 

 

93. Üstəlik (qaimə) xərclərinə hansı xərclər aiddir 

a) birbaşa xərclər 

b) )) ümumistehsalat və ümumitəsərrüfat xərcləri 



c) Işçilərin əsas əmək haqqı 

d) Zay məhsulun düzəldilməsinə çəkilən xərclər 

e) Gələcək dövrlərin xərcləri 

 

94. Məsrəflər müstəqim və qeyri-müstəqim məsrəflərə bölünür 

a) )) məhsulun maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə 

b) Buraxılan məhsulun mürəkkəbliyinə görə 

c) Məsrəflərin baş vermə yerinə görə 

d) Məsrəflərin xarakterinə görə 

e) Xərclərin xarakterinə görə 

 

95. İstehsalın təşkili, idarəedilməsi və ona xidmətə əlaqədar xərclər necə adlanır 

a) müxtəqim (birbaşa) 

b) qeyri-müstəqim (dolayı) 

c) )) üstəlik (qaimə) 

d) əsas  

e) birelementi 

 

96. Tərkibinə görə xərclər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır 

a) əsas və qaimə 

b) daimi və dəyişən 

c) )) birelementi və kompleks 

d) Birbaşa və dolayı 

e) Istehsal və istehsaldankənar 

 

97. Maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə məsrəflər neçə yerə bölünür 

a) ))) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 6 



e) 5 

 

98. Məsrəflərfin istehsal və qeyri istehsal (kommersiya) məsrəflərə bölünməsinin 

əsasını aşağıdakı əlaməti üzrə qruplaşdırma olunur. 

a) istehsalın həcminə mühasibətinə görə 

b) istehsal prosesində məqsədli təyinatına görə 

c) məsrəflərin baş vermə yerləri üzrə 

d) )) məsrəflərin baş vermə sferasına görə 

e) Maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə 

 

99. Buraxılan məhsulun maya dəyərinin hesablanması üçün xərclər belə 

qruplaşdırılır 

a) baş vermə yerləri üzrə 

b) iqtisadi elementlər üzrə 

c) məsuliyyət mərkəzləri üzrə 

d) )) kalkulyasiya maddələr üzrə 

e) Mənfəət mərkəzləri üzrə 

 

100. Məhsul istehsalına çəkilən məsrəflər bunlardan hansıdır 

a) )) məhsul istehsalı ilə bağlı müəssisənin istehsal fəaliyyəti ilə birbaşa 

əlaqədar olan məsrəflər 

b) Baş vermə zamanı ilkin sənədlər əsasən kalkulyasiyaya obyektinə 

birbaşa aid edilə bilən məsrəflər 

c) Müəssisənin işgüzar fəallığı səviyyəsindən asılı olaraq dəyişən xərclər 

d) Müəssisənin işüzar fəallığı səviyyəsindən asılı olaraq azalan xərclər 

e) Məhsulun satışı ilə əlaqədar xərclər 

 

101. Xərc (mənfəət və zərər haqqında hesabatda göstərilən) kimi tanınma 

metodu üzrə məsrəflər belə təsnifləşdirilir 

a) birbaşa və dolayı 



b) )) məhsul və dovrlər üzrə 

c) Daimi və dəyişən 

d) Relevant və qeyri-relevant 

e) Bielement və kompleks 

 

102. Məhsul istehsalı üzrə çəkilən müstəqim xərclər hansı hesabda uçota 

alınır? 

a) 201 

b) ))202 

c) 203 

d) 205 

e) 206 

 

103. Məsrəflər əsas və üstəlik məsrəflərə bölünür 

a) məsrəflərin baş vermə yerləri üzrə 

b) buraxılan məhsulun nomenklaturası üzrə 

c) məsrəflərin iqtisadi məzmununa görə 

d) )) məhsulun istehsalı üzrə texnoloji prosesindəki roluna görə 

e) Maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə 

 

104. İstehsalın həcminin dyəişməsindən asılı olmayan xərclər necə adlanır? 

a) dəyişən  

b) istehsal 

c) birbaşa 

d) dolayı 

e) )) daimi (sabit) 

 

105. Proqressiv xərclər dedikdə nə başa düşülür 

a) istehsal həcminin artımından geri qalan xərclərdir 



b) material resurslarının xidmətlərin müqavilə qiymətlərinə və əmək 

haqqı tarif stavkalarına yenidən baxılan zaman baş verən xərclərdir 

c) )) istehsal həcminin artlımından sürətlə artan xərclərdir 

d) Istehsalın həcmi artdıqca ona uyğun sürətlə artan xərclərdir 

e) Istehsalın həcmi artdıqca aşağı düşən xərclərdir 

 

106. Reqressiv xərclər dedikdə nə başa düşülür? 

a) istehsalın həcmi artdıqca sürətlə artan xərclərdir 

b) məhsulun maya dəyərinə daxil edilən birbaşa xərclər 

c) məhsulun maya dəyərinə daxil edilən dolayı xərclər 

d) istehsal həcminin artımından geri qalan xərclər 

e) )) istehsalın həcmi artdıqca aşağı düşən xərclərdir 

 

107. Hansı məsrəflər sadə məsrəflərə aid edilir? 

a) əmək haqqı 

b) )) sex xərcləri 

c) Materiallar 

d) Amortizasiya 

e) Material və əmək haqqı 

 

108. Məhsul istehsalın həcminin artması ilə əlaqədar nisbi daimi (sabit) 

xərclərinin həcmi necə dəyişir? 

a) artır 

b) )) azalıt 

c) Dəyişmir 

d) Artır, sonra isə azalır 

e) Azalır, sonra isə artır 

 

109. İstehsalın hazırlanması və onun mənilməsinə üzrə xərclər nədir? 

a) )) xərc maddəsi 



b) Xərc elementi 

c) Müstəqim xərc 

d) Satışla bağlı xərc 

e) Sair xərc 

 

110. İstehlakçılara göndərilən məhsulların bükülməsi üzrə xərclər aid edilir 

a) dəyişən istehsal xərclərinə 

b) sabit (daimi) istehsal xərclərinə 

c) )) dəyişən qeyri-istehsal xərclərinə 

d) Sabit qeyri-istehsal xərclərinə 

e) Idarəetmə xərclərinə 

 

111. Məsrəflərə nəzarətin neçə metodu var? 

a) )) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

112. Məsrəflərə nəzarətin hansı metodları var 

a) )) nəzarətin büdcə (smeta) metodu və məsrəflərin normativ uçotu 

b) əvvəlcədən və sonradan nəzarət metodu 

c) qoşa hesablar vasitəsi ilə nəzarət və büdcə metodu 

d) əvvəlcədən və sonradan nəzarət metodu, qoşa hesablar vasitəsi ilə 

nəzarət və büdcə metodu 

e) cavablardan heç biri doğru deyil 

 

113. Çoxməqsədli uçot sistemində neçə uçot obyekti nəzərdə tutulur 

a) )) 2 

b) 3 



c) 4 

d) 5 

e) 6 
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114. İstehsal məsrəflərinin uçotunun mahiyyəti nədir? 

a) ) müəssisədə baş verəmn təchizat, istehsalat və satış proseslərində 

hazır məhsulun formalaşan maya dəyərinin miqdarda ölçülməsi, 

qeydiyyatı, qruplaşdırma və təhlilinə yönəldilmiş fəaliyyətin 

məcmusu 

b) Xərclərin idarə edilməsidir 

c) Məhsul istehsalına çəkilən məsrəflərin qruplaşdırılmasıdır 

d) Xərclərin idarə edilməsidir və məhsul istehsalına çəkilən məsrəflərin 

qruplaşdırılmasıdır 

e) Heç bir cavab düz deyil 

 

115. İstehsalat uçotunun vəzifələri aşağıdakılardır 

a) xərc və gəlirlərin planlaşdırılması və tənzimlənməsi 

b) istehsalat resurslarının xərclənməsinə nəzarət 

c) )) qiymətqoyma üçün bazarın təyin edilməsi, balans maddələrinin 

dəyər qiymətləndirilməsinin hesablanması 

d) Məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası 

e) Mənfəətin müəyyən edilməsi 

 

116. Bazar şəraitində maya dəyəri 

a) öz funksiyasını qiymətin elemnti və müəssisənin idarəedilməsi aləti 

kimi həyata keçirir 



b) müəssisənin iqtisadi vəziyyətini və rəqabət qabiliyyətin xarakterinə 

etməli 

c) qiymətin aşağı həddində durmalar 

d) )) yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı 

e) Heç biri 

 

117. Məsrəflərin uçotu obyekti nədir? 

a) )) məsrəflərin aid edildiyi fəaliyyəti növü, məhsul və istehsalat 

bölməsi 

b) Məsrəflərin aid edildiyi fəaliyyət növü 

c) Istehsalat edilən məhsul 

d) Məsrəflərin aid edildiyi istehsalat bölməsi 

e) Heç biri 

 

118. Müxtəlif (bir neçə adda) növ məmulatların hazırlanması və ya 

məmulatın hazırlanmasının müxtəlif mərhələləri ilə bağlı olan xərclər belə 

adlanır 

a) müstəqim 

b) )) qeyri-müstəqim (dolayı) 

c) Üstəlik (qaimə) 

d) əsas 

e) köməkçi 

 

119. Ümumistehsalat xərclərinə bunlardan hansı aiddir 

a) )) avadanlıqların saxlanması və istismarı üzrə xərclər 

b) Ümumsex idarəetmə xərcləri 

c) Ümumtəsərrüfat xərcləri 

d) Işçi qüvvəsinin mütəşəkkil toplanması xərcləri 

e) Kommersiya xərcləri 

 



120. İstehsal məsrəfləri növlər üzrə aşağıdakı qruplarda birləşir 

a) birbaşa və doalyı 

b) )) iqtisadi həmcins elementləri və kalkulyasiya maddələri üzrə 

c) Istehsal və istehsaldankənar 

d) Birelementi və kompleks 

e) əsas və üstəlik 

 

121.  Rəhbərlik iqtisadi elementlər üzrə məsrəflər haqqında informasiyanı 

nəyə münasibətdə əldə edilir 

a) məsrəfləri hansı baş vermə yerləri üzrə resurslar istifadə olunmuşdur 

b) )) təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı hansı növ 

resurslardan istifadə olunmuşdur 

c) Məhsulun istehsalına hansı növ resurslar istifadə olunmuşdur 

d) Məsuliyyət mərkəzləri üzrə hansı növ resurslar istehlak olunmuşdur 

e) Xərc daşıyıcıları üzrə hansı növ resurslar istehlak olunmuşdur 

 

122. Maya dəyərinə daxil edilmə üsulu və əldə olunan mənfəətin 

müəyyənləşdirilməsi üçün məsrəflər aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir 

a) )) ilkin və keçmiş 

b) Daimi və dəyişən 

c) Planlaşdırılan və planlaşdırılmayan 

d) Tənzimlənən və tənzimlənməyən 

e) əsas və üstəlik 

 

123. Mütənasib xərclər dedikdə nə başa düşülür? 

a) ) istehsal həminə uyğun olaraq dəyişən xərclər 

b) Istehsal həcminin artımını qabaqlayan xərclərdir 

c) Istehsal həcminin artımından geri qalan xərclərdir 

d) Istehsal həcminin artdıqca aşağı düşən xərclərdir 

e) Istehsal həcminin atdıqca sürətlə artan xərclərdir 



 

124. Deqresiv xərclər dedikdə nə başa düşülür? 

a)  Istehsal həcminin mütənasib dəyişən xərclərdir 

b) ))Istehsal həcminin artımından geri qalan xərclərdir 

c) Istehsal həcminin artımından sürətlə artan xərclərdir 

d) Alternativ qərarın çıxarılmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

göstərməyən xərclərdir 

e) Bunlardan heç biri 

 

125. Hansı məsrəflər dəyişən məsrəflərə aid deyil 

a) əmək haqqı 

b) )) amortizasiya 

c) Enerji 

d) Tara  

e) Xammal 

 

126. Təxirə slaınmış xərclərə hansı xərclər aiddir 

a) qarşıdakı xərclər və ödəmələri üzrə ehtiyatlar 

b) )) gələcək dövrlərin xərcləri 

c) Reklam xərcləri 

d) Nəqliyyat xərcləri 

e) Heç biri 

 

127. “Ehtiyattutumla” məsrəflərə aid edilir 

a) )) məhsula çəkilən məsrəflər 

b) Dövrü məsrəflər 

c) Gələcək dövrlərin xərcləri 

d) Satışla əlaqədar məsrəflər 

e) Heç biri 

 



128. Dövrü xərcləri özündə aşağıdakılardan birləşdirir 

a) )) kommersiya və idarəetmə xərcləri 

b) Hesabat dövründə mühasibat hesablarında haqqında toplanmış 

informasiya istehsalat məsrəfləri 

c) Ümumsex xərcləri 

d) Nəqliyyat xərcləri 

e) Idarəetmə xərcləri 
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129. İstehsal məsrəflərinin idarəetmə uçotu neçə qarşılıqlı elementi özündə 

birləşdirir 

a) 2 

b) ))3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

130. Sənayedə məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasının 3 əsas metodu 

bunlardan hansılardır 

a) normativ, mərhələ və sadə 

b) mərhələ, sifariş və sadə 

c) )) normativ, mərhələ və satış 

d) Normativ, sifaiş və sadə  

e) Heç bir cavab doğru deyil 

 

131. Maya dəyərinin strukrunda hansı xərcin xüsusi çəkisi yüksək olan 

istehsalat əmək tutumlu hesab olunur 

a) amortizasiya 

b) material 



c) )) əmək haqqı 

d) Bütün növ enerji xərcləri 

e) Nəqliyyat xərcləri 

 

132. Şərti daimi məsrəflər aşağıdakı kimi ifadə edilə bilər 

a) ))Y=a 

b) Y=bx 

c) Y=a+bx 

d) Y=a-bx 

e) Heç biri doğru deyil 

 

133. Məsrəflərin uçotu və maya dəyərinin kalkulyasiyasının sifariş metodu 

zamanı sifarişin tam yerinə yetirilməsinə qədər ona aid edilən bütün xərclər 

belə hesab edilir 

a) yarımfabrikat 

b) hazır məhusl  

c) )) bitməmiş istehsalat 

d) əmtəəlik məhsul 

e) zay məhsul 

 

134. Sifariş metodu ilə maya dəyərinin hesablanması zamanı 

ümumistehsalat xərcləri silinən zaman 

a) 201 №li “İstehsal ehtiyatlar” hesabı debetləşdirilir 

b) )) 202 №li “İstehsal məsrəfləri” hesabı kreditləşdirilir 

c) 204 №li “Hazır məhsul” hesabı debetləşdirilir 

d) 721 №li “İnzibati xərclər” hesabı debetləşdirilir 

e) 711 №li “Kommersiya xərcləri” hesabı kreditləşdirilir 

 



135. Maya dəyərinin kalkulyasiyasının mərhələ metodunda müəssisə 

“Bitməmiş istehsalat” hesabı daixilində neçə analitik hesabdan istifadə edə 

bilər 

a) burxaılan məhsulun həcmindən asılıdır 

b) yalnız bir hesab 

c) )) fəliyyət göstərilən sexlərin və ya istehsal mərhələlərinin sayı qədər 

d) Bütün hallarda 3 hesabt 

e) Bütün hallarda 5 hesab 

 

136. Uçotun yarımfabrikat variantının üstünlüyü nədir? 

a) mühasibat uçotunun aparmasını sadəliyi 

b) lazın mühasibat informasiyasının əldə edilməsinin ucuzluğu və 

operativliyi 

c) )) hər bir mərhələdən sonra alınan yarımfabrikatın maya dəyəri haqda 

informasiyanın formalaşdırılması 

d) Mühasibat uçotunun aparmasını sadəliyi, lazımi mühasibat 

informasiyasının əldə edilməsinin ucuzluğu və operativliyi 

e) Bütün cavablar doğrudur 

  

137. Qiymət amilinin təsiri nəticəsindı istifadə olunan materialın 

dəyərindəki kənarlaşmalar aşağıdakı düstur ilə müəyyən olunur 

a) )) istifadə olunan materialın faktiki miqdarı x (materilaın faktiki 

qiymət – materialın plan qiyməti) 

b) istifadə olunan materialların plan miqdarı x (materilaın faktiki qiymət 

– materialın plan qiyməti) 

c) istifadə olunan materialların plan miqdarı x materilaın faktiki qiymət  

d) istifadə olunan materialların plan miqdarı x istifadə olunan 

materialların plan miqdarı 

e) istifadə olunan materialların faktiki miqdarı x materilaın faktiki 

qiyməti  



 

138. Texnoloji prosesin xarakterindən asılı olaraq bütün istehsallar 

aşağıdakılara bölünür 

a) kütləvi və seriyalı 

b) hasilat və emal 

c) )) fərdi və kütləvi 

d) əsas və köməkçi 

e) əsas və yardımçı 

 

139. Müəssisənin daxilində rolu və əhəmiyyətinə görə istehsal aşağıdakı 

növləri var 

a) əsas və köməkçi 

b) )) əsas, köməkçi və xidmətedici 

c) Fərdi, seriyalı və kütləvi 

d) Birtipli, əsas və köməkçi 

e) Xidmətedici və köməkçi 

 

140. Ayın sonunda faktiki ümumistehsalat xərclərin müəyyənləşdirilib və 

onu silmək lazımdır. Bu əməliyyat mühasibat aşağıdakı yazılışla əks etdirilr 

a) Dt 202 – Kt 721 

b) Dt 203 – Kt 721 

c) Dt 204 – Kt 531 

d) )) Dt 601 – Kt721 

e) Dt 701 – Kt 202 

 

141. Müəssisənin məhsul istehsalı ilə bağlı olan birbaşa xərcləri hansı 

hesabda əks olunur 

a) 201 

b) ))202 

c) 204 



d) 205 

e) 206 

 

142. Norma – saat üzrə məhsul burxaılışı nədir? 

a) müxtəlif məmulatların istehsalının nəticələrini hesbalayan zaman 

ümumi məxrəc kimi çıxış edən məhsul buraxılışı 

b) faktiki işlənmiş vaxt 

c) sərf oluna biləcək vaxt 

d) )) planlaşdırılmış vaxt 

e) Faktiki buraxılan məhsul 

 

143. Faktiki məhsul burxaılışı üzrə normativ məsrəflərlə faktiki əmək 

məsrəflər arasındakı fərq hansı icmal kənarlaşmanı əks etdirir 

a) )) əmək üzrə 

b) Material üzrə 

c) Qaimə xərcləri üzrə 

d) əsas xərclər üzrə 

e) sadlananların hamısı üzrə 
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144. İstehsal məsrəflərinin idarəetmə uçotu hansı qarşılıqlı elementləri 

özündə birləşdirir 

a) istehsala məsrəflərin uçotu və hazır məhsulun buraxılışı 

b) hazır məhsulun buraxılışı və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiya 

edilməsu 

c) )) istehsala məsrəflərin uçotu, hazır məhsulun buraxılışı və məhsulun 

maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsi 

d) Hazır məhsulun buraxılışı və satışını 

e) Heç bir cavab doğru deyil 



 

145. Geri qayıtmış tullantıların qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı 

metodların hansından istifadə olunur 

a) )) mümkün istifadə və ya satış dəyəri ilə 

b) Sıfır qiyməti ilə 

c) Düzəldilməyə çəkilən məsrəflər üzrə 

d) Faktiki maya dəyərlə 

e) Plan maya dəyəri ilə 

 

146. Əsas istehsalat sexində zay məhsulun aşkar edilən zaman aşağıdakı 

mühasibat yazılışı verilir 

a) Dt 201 – Kt 202 

b) Dt 533 – Kt 521 

c) )) Dt 22 – Kt 202 

d) Dt 202 – Kt 533 

e) Dt 204 – Kt 202 

 

147. Əlavə edilmiş məsrəflər bunlardan hansıdır? 

a) )) müstəqim əmək haqqı məsrəfləri və ümumistehsalat xərclərin 

b) Müstəqim material və qeyri-müstəqim material msərfələrinin məbləği 

c) Bütün istehsal məsrəfləri 

d) Bütün dövrü məsrəfləri 

e) Bütün ümumistehsalat və ümumtəsərrüfat xərclərinin məbləği 

 

148. İstehsalat hansı halda komleks istehsalat adlanır 

a) ))) texnoloji halda bir neçə mərhələsində eyni zamanda iki və daha 

çox məhsul anlındıqda 

b) Bir neçə mərhələdən ibarət olan mürəkkəb texnoloji proses olduqda 

c) Mürəkkəb texnoloji proses zamanı yalnız bir məhsul buraxıldıqda 

d) Birinci iki 



e) Qeyd edilnlərdən heç biri 

 

149. Ekvivalent əmsallar metodu tətbiq olunur 

a) )) yaxın konstruksiyaya və texnoloji xüsusiyyətlərə malik olan məhsul 

buraxılan müəssisələrdə 

b) Sabit (daimi) əməliyyatlararası ehtiyatları və hazır məhsul ehtiyatı 

olan və ya olmayan 

c) Bütün müəssisələrdə 

d) Emal sənayesi müəssisələrində 

e) Hasilat sənayesi müəssisələrində 

 

150. Məhsulların əsas və əlavə (yanaşı) məhsula bölünməsi məhsulun maya 

dəyərinin kalkulyasiyasının hansı metodu zamanı istifadə olunur 

a) bölüçdürmə metodu 

b) )) istisna metodu 

c) Sifariş metodu 

d) Mərhələ metodu 

e) Bütün qeyd edilən 

 

151. Bölüşdürmə metodu aşağıdakıları nəzərdə tutur 

a) )) kompleks istehsalat məsrəflərinin alınmış hər bir məhsulun 

dəyərinin bütün məhsulların dəyərindəki payına mütənasib olaraq 

bölüşdürülməsi 

b) Kompleks istehsalatda məsrəflərin hamısının əsas məhsula aid 

edilməsi 

c) Kompleks istehsalatda məsrəflərin cəmindən əlavə maəhsulların 

istehlak dəyərini çıxmaqla 

d) Kompleks istehsalat məsrəflərini əsas və əlavə məhsul arasında 

bərabər bölməklə 

e) Heç biri 



 

152. Plandankənar normaların dəyişdirilməsi aşağıdakılarla əlaqədar baş 

verə bilər 

a) təşkilati – texniki tədbirlərin keçirilməsi 

b) təftiş zaman normaların istehsalın cari təşkilatı və texnoloji 

səviyyəsinə uyğun olmaması müyyən edilən zaman 

c) )) tələb olunan materialların olmamsı 

d) Uçot siyasətinə əsasən 

e) Heç biri doğru deyil 

 

153. Faktiki məhsul buraxıllışı üzrə normativ məsrəflərlə faktiki əmək 

məsrəflər arasındakı fərq hansı icmal kənarlaşması əks etdirir 

a) )) əmək üzrə 

b) Material üzrə 

c) Qaimə xərcləri üzrə 

d) əsas xərclər üzrə 

e) sadalananların hamısı üzrə 

 

154. Həcmindən və buraxılan məhsulun müstəlifliyindən asılı olaraq 

istehsalın aşağıdakı tipləri vardır 

a) birtipli 

b) əsas 

c) )) köməkçi, individual, qeriyalı və kütləvi 

d) Köməkçi 

e) əsas və köməkçi 

 

155. İstehsalat uçotu sisteminin əsas bölmələri hansılardır 

a) istehsal məsrəflərinin planlaşdırılması, uçotu və onlara nəzarət 

b) buraxılan məhsulun maya dəyərinin formalaşması 

c) məsrəflərin sənədləşdirilməsi, uçotu və ümumiləşdirilməsi 



d) )) növləri, baş vermə yreləri və daşıyıcılar üzrə məsrəflərin uçotu 

e) Məsrəflərinin uçotu və onlara nəzarət 

 

156. Məshulun istehsalı ilə bağlı məsrəflərin ümumiləşdirilməsi üçün 

aşağıdakı hesab nəzərdə tutulmuşdur 

a) 201 № li hesab 

b) )) 202 № li hesab 

c) 203 № li hesab 

d) 204 № li hesab 

e) 205 № li hesab 

 

157. Kalkulyasiya proseisndə idarəetmə xərcləri mütənasib olaraq 

bölüşdürülür 

a) )) uçot siyasətində müəyyən olunmuş bazaya əsasən 

b) əsas istehsalat fəhlələrin əmək haqqında əsasən 

c) ayrı-ayrı fəaliyyətlərdən daxil olan gəlir üzrə 

d) məhsul növləri üzrə əldə edilən gəlir üzrə 

e) məhsul növləri üzrə əsas xərclərə əsasən 

 

158. Məsrəflərin normativlərinin hesablanmasının neçə variantı mövcuddur 

a) 2 

b) )) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

05#03 

159. Istehsalat məsrəflərinin uçotu sistemi hansı əlamətlər üzrə 

qruplaşdırılır 

a) qruplaşma obyektlərinə və normalaşdırılma dərəcəsinə 



b) normalaşdırılma dərəcəsinə 

c) )) qruplaşma obyektlərinə, normalaşdırılma dərəcəsinə və məsrəflərin 

tam əhatə olunmasına görə  

d) Bütün cavablar doğrudur 

e) Heç bir cavab doğru deyil 

 

160. Istehsala məsrəflərin uçotunun mərhələr metodunun hansı variantları 

var. 

a) ardıcıl və paralel uçot 

b) ardıcıl və ayrılıqda 

c) )) ardıcıl, paralel və ayrılqda uçot 

d) Ardıcıl, operatov və paralel uçot 

e) Heç bir cavab doğru deyil 

 

161. Məsrflərin balans bərabərliyi aşağıdakı kimidir 

a) )) MİXə +Mh = Md +Zm +Td + MİZs 

b) MİXə +Md = Mh +Zm +Td + MİZs 

c) MİXə +Md +Zm +Td=Mh + MİZs 

d) MİXə +Mh+ Md =Zm +Td + MİZs 

e) MİXə +Td+ Md =Zm +Mh + MİZs 

 

162. Yuxarı və aşağı nöqtələr metodu aşağıdakılar üçün nəzərdə tutulub 

a) məsrəflərin minimuma endirilməsi üçün 

b) )) xərcləri daimi və dəyişən xərclərə ayırlması üçün 

c) Istehsalat nətivələrinin optimallaşdırılması üçün 

d) Məsrəflərin müəyyən edilməsi üçün 

e) Xərclərin bölüşdürülməsi üçün 

 

163. Müstəqim məcmu birbaşa material miqyas bazası dairəsində necə xərc 

hesab edilir 



a) daimi 

b) )) dəyişən 

c) Şərti – daimi 

d) Şərti dəyişən 

e) Bütün cavablar düzdür 

 

164. Kalkulyasiyasının sifariş metodunu tətbiq edən müəssisə müəyyən 

dövr ərzində 100 000 pul vahidi daimi ümumistehsalat xərci çəkmişdir. A 

məhsulunun vahidinin buraxılması üzrə əmək haqqı 10 pul vahidi, B 

məhsulunun vahidi üzrə isə 5 pul vahidi təşkil etmişdir. Həmin dövr ərzində 

3000 ədəd A məhsulu və 4000 ədəd isə B məhsulu buraxılmışdır. 

Ümumistehsalat xərclərinin müstəqim xərclərə nisbətdə artması (faiz 

stavkası) neçədir 

a) 100 % 

b) )) 200% 

c) 150 % 

d) 250 % 

e) 300 5 

 

165. Aprel ayı ərzində şirkət istehsalatdan 3 000 ədəd məhsul buraxmış və 

400 ədəd bitməmiş istehsal qalığına malik olmuşdur ki, əlavə məsrəflər üzrə 

işlər cəmisi 10 % və material üzrə isə 100 % başa çatmışdır. Dövrün əvvəlinə 

ilkin bitməmiş istehsal qalığı olmamışdır. Əlavə məsrəflər və material 

məsrəfləri üzrə şərti vahidlərin sayı nə qədərdir 

a) 3400 ədəd əlavə məsrəflər və 3360 ədəd müstəqim məsrəflər üzrə 

b) )) 3040 ədəd əlavə məsrəflər və 3400 ədəd müstəqim məsrəflər üzrə 

c) 3200 ədəd əlavə məsrəflər və 3060 ədəd müstəqim məsrəflər üzrə 

d) 3300 ədəd əlavə məsrəflər və 3360 ədəd müstəqim məsrəflər üzrə 

e) Cavablardan heç biri 

 



166. Aprel ayı ərzində şirkət istehsalatdan 2 500 ədəd məhsul buraxmış və 

bu zaman 500 ədəd bitməmiş istehsal qalığına malik olmuşdur. Bitməmiş 

istehsal qalığı üzrə işlər cəmisi 10 % və material məsrəfləri qalığı 

olmamışdır. Əlavə məsrəflər və material məsrəfləri qalığı üzrə isə 100 % 

başa çatmışdır. Dövrün əvvəlinə ilkin bitməmiş istehsal qalığı olmamışdır. 

Aprel ayı ərzində materual məsrəfləri  9 300 manat, emal üzrə məsrəflər 

5 300 manat təşkil etmişdir. Məhsulun maya dəyərinə qədər təşkil edir. 

a) 13050 

b) )) 12750 

c) 13450 

d) 14050 

e) Cavablardan heç biri 

 

167. İstisna və bölüşdürmə metodları aşağıdakılardan hansının variantlardır 

a) mərhələ metodunun 

b) sifariş metodunun 

c) )) kompleks (ümumi) metodun 

d) Mərhələr və sifariş metodlarının 

e) Sadə və sifariş metodunun 

 

168. Ekvivalent ımsallar metodunun əsasını aşağıdakılardan hansına 

əsasıanan prinsip təşkil edir 

a) )) ayrı-ayrı məhsul növlərinin maya dəyəri kifayət qədər möhkəm bir 

nisbətdə olur 

b) Ayrı-ayrı istehsal olunan məhsulların həcmləri kifayət qədər möhkəm 

bir nisbətdə olur 

c) Ayrı-ayrı məhsul nödlərinin qiymətləri kifayət qədər möhkəm bir 

nisbətdə olur 



d) ayrı-ayrı məhsul növlərinin maya dəyəri kifayət qədər möhkəm bir 

nisbətdə olur və ayrı-ayrı istehsal olunan məhsulların həcmləri kifayət 

qədər möhkəm bir nisbətdə olur 

e) heç birinə 

 

169. İstisnalar metodu istifadə olunur 

a) növlər üzrə istehsal şəraitində 

b) )) kompleks istehsal şəraitində 

c) Seriyalı istehsalat şəraitində 

d) Kütləvi istehsalatda 

e) Hamısında 

 

170. Materiallardan istifadə üzrə kənarlaşma (MK) aşağıdakı üç əsas 

göstərici əsasında hesablanır, məhsulun taktiki buraxılışı üçün materialların 

normativ miqdarı (MNM), materialların faktiki miqdarı (MFM), materialların 

normativ qiymət (MNQ). Kənarlaşmanı müəyyən etmək üçün hansı 

düsturdan istfiadə olunur 

a) MİK=MNM  x MFM  x MNQ 

b) MİK = (MNM + MFM) x MNQ 

c) )) MİK = (MNM - MFM) x MNQ 

d) MİK = (MNM - MFM) : MNQ 

e) MİK = (MNM + MFM) : MNQ 

 

171. Materialların qiymətindəki kənarlaşmalar (MK) 3 göstəricinin köməyi 

ilə müəyyən olunur: normativ qiymət (NQ), faktiki qiymət (FQ), alınmış 

materialların miqdarı (AM). Həmin kənarlaşmanı aşağıdakılardan hansı 

düsturla hesbalamaq olar. 

a) MK = (NQ + FQ)  x AM 

b) MK = (NQ+FQ): AM 

c) MK = NQ+-FQ x AM 



d) )) MK = (NQ-FQ)x AM 

e) MK=NQ x FQ x AM 

 

172. Normativ məsrəflər üzrə maya dəyərinin kalkulyasiyası sistemi daha 

çox aşağıdakı fəaliyyətlə məşğul müəssisələrə uyğun gəlir 

a) xidmət göstərilməsi il 

b) xüsusi və təkrarlanmayan əməliyyatları yerinə yetirən 

c) fərdi sifarişləri yerinə yetirən 

d) )) ümumi və təkrarlanan əməliyyatları yerinə yetirən 

e) Bilavasitə satışla məşğul olan 

 

173. Məsrəf normativlərinin hesbalanmasının hansı variantların mövcuddur 

a) normativ məsrəflər üzrə uçot; faktiki və normativ məsrəflərin paralel 

uçotu 

b) faktiki və normativ məsrəflərin paralel uçotu; qarışıq metodla uçot 

c) normativ məsrəflər üzrə və qarışıq metodla uçot 

d) )) normativ məsrəflər üzrə uçot; faktiki və normativ məsrəflərin 

paralel uçotu, qarışıq metodla uçot 

e) Heç bir savab doğru deyil 

 

06#01 

174. “Direkt - kostinq” sistemi müəssisədə neçə cür təşkil edilə bilər 

a) )) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

175. “Direkt - kostinq” sistemi müəssisədə hansı formada təşkil edilə bilər 

a) qarışıq 



b) )) müstəqillik və inteqrasiya 

c) Qarışıq, müstəqillik və inteqrasiya 

d) Istənilən qaydada 

e) Cavablardan heç biri doğru deyi 

 

176. Tərkibində abonent haqqı və vaxta görə tarif haqqı daxil edilən rabitə 

xidmətinə görə məsrəflər xərclərin hansı növünə aiddir 

a) )) dəyişən 

b) Daimi (sabit) 

c) Qarışıq 

d) əsas 

e) köməkçi 

 

177. Səmərəli fəaliyyət zaman minimal məsrəflər üçün nəzərdə tutulan 

norma aşağıdakılardan hansıdır 

a) )) ideal 

b) Plan 

c) Cari icazə verilən 

d) əsas  

e) heç biri 

 

178. Aşağıdakı məlumatlar əsasında marijinal gəlirin məbləği nə qədər 

olaraq, məhsul satışı – 3 000 000 manat, daimi məsrəflər – 200 000 manat, 

dəyişən məsrəflər – 400 000 manat 

a) )) 2 600 000 manat 

b) 2 800 000 manat 

c) 2 500 000 manat 

d) 2 400 000 manat 

e) 2 200 000 manat 

 



179. Qeyri-müstəqim xərclərin mütənasib bölüşdürülməsi üsulu bunlardan 

nəyi ifadə edir 

a) ) bölüşdürlən xərclərin həcmi bölüşdürülmə bazası ilə mütənasib 

asılılıqda olmalıdır 

b) Bölüşdürülən qeyri-müstəqim xərclərin həcmi müstəqiç məsrəflərin 

həcmi ilə mütənasib asılılıqda olmalıdır 

c) Bölgü bazası ilə hesabat dövrünün müddəti arasında mütənasüb 

asılılıq olmalıdır 

d) Bölüşdürülən xərclərin həcmi məhsulun maya dəyəri ilə mütənasib 

asılılıqda olmalıdır 

e) Heç biri 

 

180. Örtmə məbləği aşağıdakılardan hansını örtməlidir (bağlamalıdır) 

a) ))) daimi (sabit) məsrəfləri 

b) Dəyişən məsrəfləri 

c) Daimi məsrəflərlə mənfəətin cəmini 

d) Sabit məsrəflərlə mənfəətin cəmini 

e) Daimi və dəyişən xərclərin cəmini 

 

181. Real qaydada birbaşa məhsul vahidinə əvvəlcədən nəzərdə tutulan 

müstəqim material, əmək və ümumtəsərrüfat xərcləri aşağıdakı kimi adlanır 

a) dövri məsrəflər 

b) dəyişən məsrəflər 

c) əvvəlcədən təyin olunan əmsallar 

d) )) normativ məsrəflər 

e) Faktiki məsrəflər 

 

182. Müstəqim materual məsrəflərinin normativ qiymətini müstəqim 

material məsrəflərinin normativ miqdarına vurduqda alarıq 

a) müstəqim material məsrəflərinin qiymətindəki kənarlaşmanı 



b) müstəqim material məsrəfləri üzrə miqdar üzrə kənarlaşmanı 

c) )) normativ müstəqim material məsrəflər 

d) Heç nə alınmır, çünki əslində bu komponentlər toplanmalıdır 

e) Faktiki müstəqim material məsrəflərini 

 

0602 

 

183. “Standart – derekt - kostinq” sistem özündə əks etdirir 

a) faktiki müstəqim məsrəfləri 

b) faktiki tam məsrəfləri 

c) normativ tam məsrəfləri 

d) )) tam olmayan normativ məsrəfləri 

e) Hamısını 

 

184. Dəyişən xərclər üzrə maya dəyəri kalkulyasiya sistemində satış 

qiyməti və məsrəflərin strukturu sabit olduğu zaman mənfəət yalnız 

aşağıdakılardan asılıdır 

a) )) satışın həcmindən 

b) Istehsalat məsrəflərindən 

c) Istehsalın həcmindən 

d) Xərclərin tərkibindən 

e) Məhsula talabatdan 

 

185. Dəyişən məsrəf üzrə maya dəyərinin hesablanması daha dolğun 

informasiya ilə təmin edir. 

a) maya dəyərinin təhlili üçün 

b) rentabelliyin qiymətləndirilməsi üçün 

c) )) qərarların qəbulu üçün 

d) Mənfəətin təhlili üçün 

e) Maliyyə vəziyyətinin təhlili üçün 



 

186. Əgər satışın həcmi artırsa, digər şərtlər qaldıqda məhsul vahidinin 

maya dəyəri 

a) artar 

b) )) azalar 

c) Dəyişməz qalar 

d) əvvəlcə artar, sonra azalar 

e) əvvəlcə azalar, sonra artar 

 

187. Məsrəflərin uçotu operativlik dərəcəsindən asılı olaraq məsrəflərin 

aşağıdakı sistemləri birləşdirir 

a) )) faktiki məsrəflərin və normativ məsrəflərin uçotu 

b) Tam məsrəflərin uçotu və direkt konstinq 

c) Standart konstinq 

d) Qısadılmış maya dəyəri 

e) Qeyd edilənlərin hamısı 

 

188. Marjinal mənfəət aşağıdakı kimi müəyyən edilir 

a) )) satışdan mədaxilin dəyişən məsrəflərdən artıq olan hissəsi 

b) satışdan məsrəflərin daimi məsrəflərdən artıq olan hissəsi 

c) satışdan mədaxilin daimi məsrəflərdən artıq olan hissəsi 

d) satışdan məsrəflərin dəyişən məsrəflərdən artıq olan hissəsi 

e) satışdan mədaxilə məsrəflər arasındakı fərq 

 

189. 60 000 ədəd məhsul vahid üzrə daimi məsrəflərin ümumi məbləği 

240 000 manat təşkil edir, 40 000 məhsul vahidi olunarsa daimi məsrəfləri nə 

qədər təşkil edir? 

a) 160 000 manat 

b) )) hər vahidə 6 manat 

c) hər vahidə 4 manat 



d) hər vahidə 5 manat 

e) hər vahidə 8 manat 

 

190. “Direkt-kostinq” sistemində daimi ümumistehsalat məsrəfləri hansı 

hesaba silinir 

a) 201 saylı hesabın debetinə 

b) )) 202 saylı hesabın debetinə 

c) 203 saylı hesabın debetinə 

d) 205 saylı hesabın debetinə 

e) 711 saylı hesabın debetinə 

 

191. Məsrəflər – həcm – mənfəət metodunun əsas mahiyyəti 

aşağıdakılardır 

a) bitməmiş istehsalat və satılmamış hazır məhsul qalığı yalnız dəyişən 

(müstəqim) məsrəflər üzrə qiymətləndirir 

b) )) hazır məhsulun minumal satış qiymətinin müəyyən olunması və 

arzu olunan (nəzərdə tutulan) mənfəətin proqnozlaşdırılmasının 

mümkünlüyü 

c) Məsrəflərin dəyişən və sabit məsrəflərə ayrılması 

d) Dəyişən məsrəflərin məhsulun maya dəyərinə, sabit məsrəflərin isə 

mənfəət və zərər hesbaına aid edilməsi 

e) Cavablardan heç biri doğru deyil 

 

192. “Orta məbləği” anlayışı aşağıdakılardan hansı düstura hesablanır 

a) )) ümumi gəlir (satışdan mədaxil) – dəyişən məsrəflər = daimi 

məsrəflər 

b) Mənfəət = ümumi mənfəət (satışdam gəlir) – dəyişən məsrəflər – sabit 

məsrəflər 

c) Ümumi mənfəət (satışdan gəlir) – dəyişən məsrəflər = daimi (sabit) 

məsrəflər + mənfəət 



d) Dəyişən məsrəflər – daimi (sabit) məsrəflər = ümumi mənfət (satışdan 

gəlir) 

e) Heç biri ilə 

 

193. Məsuliyyət mərkəzi dedikdə nə başa düşülür 

a) )) məüssisənin fəaliyyəti planlaşdırılan və onun yerinə yetirilməsi üzrə 

nəticələrinə görə məsuliyyət daşıyan struktur vahidləri 

b) Müəssisənin nağd pul vəsaitlərinin qalıqların görə məsuliyyət hesabat 

verən sktrukru vahidləri 

c) Müəssisənin hər hansı bir struktur bölməsi 

d) Müəssisənin ehtiyatları saxlanılan bölməsi 

e) Müəssisənin pul vəsaitinin saxlandığı kassa 

 

194.  Marjinal gəlir – bu 

a) )) ümumi mənfəətdir 

b) Daimi məsrəflərlə mənfəətin cəmidir 

c) Xalis mənfəətdir 

d) Mənfəətdir 

e) Dəyişən məsrəflərlə mənfəətin cəmidir 

 

195. Normativ məsrəflərin uçotu sisteminin əsas məqsədi 

a) məsrəfləri daəqiq bölüşdürmək 

b) )) məsrəflərə nəzarət etmək və onları idarə etmək 

c) Kritik nöqtəni müəyyən etmək 

d) Idarəetmə qərarlarının subyektliyini azaltmaq 

e) Qeyd edilənlərin hamısı 

 

196. Normativ məsrəflərin uçotu sistemində 

a) )) ehtiyatlar hesabında bütün yazılışlar normativ üzrə aparılır 

b) Normativlər yalnız ümumistehsalat xərclər üzrə hazırlanır 



c) Normativlər keçmiş məsrəflər haqqında məlumatlar əsasında 

hazırlanır 

d) Adətən faktiki məsrəflərlə müqayisə aparılır 

e) Ehtiyatlar hesabında bütün yazılışlar faktiki qiymətlər üzrə aparılır 

 

197. Aşağıdakılardan hansı məhsul vahidi üzrə normativ məsrəflərə aid 

edilmir 

a) qeyri-müstəqim (dolayı) material məsrəfləri 

b) müstəqim əmək məsrəfləri 

c) avadanlığın amortiasiyası 

d) )) şirkətin prezidentinin əmək haqqı 

e) Qeyd edilənlənlərin heç biri 

 

198. Norma – saat üzrə məhsul buraxılışı nədir 

a) müxtəlif məmulatların istehsalının nəticələrini hesablayan zaman 

ümumi məxrəc kimi çıxış edən məhsul buraxılışı 

b) faktiki işlənmiş vaxt 

c) sərf oluna biləcək vaxt 

d) )) planlaşdırılmış vaxt 

e) Faktiki buraxılan məhsul 

 

199. “ABS (Aktivliyi Based Kostinq)” sistemi üzrə xərclərin umotu 

metodunun mahiyyəti nədir  

a) )) xərclərin uçotunun işlər üzrə uçotunun (xərclərin funksional uçotu) 

nəzərdə tutur 

b) “ABS (Aktivliyi Based Kostinq)” xərclərin xərc maddələr üzrə 

uçotunu nəzərdə tutur 

c) Xərclərin kalkulyasiya maddələri üzrə uçotunu nəzərdə tutur 

d) Bütün cavablar doğrudur 

e) Hüç bir cavab doğru deyil 



 

200. Perspektiv kalkulyasiyalaşdırma metodları hansı sistemlər nəzərdə 

tutur. 

a) “Direkt-kostinq” və “Standart kost” sistemi üzrə istehsal xərcərin 

uçotu sistemlərini 

b) “ABS (Aktivliyi Based Kostinq)” və “LT (Lust-İn-Time)” sistemi 

üzrə xərclərin uçotu sistemlərini 

c) “Direkt-kostinq”, “ABS (Aktivliyi Based Kostinq)” və “Standart 

kost” sistemi üzrə istehsal xərcərin uçotu sistemlərini 

d) ))“Direkt-kostinq”, “Standart kost” sistemi üzrə istehsal xərcərin 

uçotu sistemlərini və “ABS (Aktivliyi Based Kostinq)” və “LT (Lust-

İn-Time)” sistemi üzrə xərclərin uçotu sistemlərini 

e)  Heç bir cavab doğru deyil 

 

201. LT (Lust-İn-Time)” sistemi üzrə xərclərin uçotu metodunun mahiyyəti 

nədir 

a) ) LT (Lust-İn-Time)” sistemi üzrə xərclərin uçotu metodu istehsalın 

idarə edilməsi metodundan biridir 

b) Xərclərin xərc maddələri üzrə uçotunu nəzərdə tutur 

c) Xərclərin kalkulyasiya maddələri üzrə uçotunu nəzərdə tutur 

d) Bütün cavablar doğrudur 

e) Heç bir cavab doğru deyil 
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202.  “Direkt-Kostinq” sisteminin mahiyyəti nədir 

a) müstəqim dəyişən xərclər hazır məmulat növləri üzrə ümumiləşdirir 

b) qeyri-müstəqim dəyişən xərclər ayrı hesabda yazılır və sonra həmin 

xərclərin baş verdiyi hesabat dövründəki ümumi maliyyə nəticələrinə 

silinir 



c) )) müstəqim dəyişən xərcləri hazır məhsulun novləri üzrə 

ümumiləşdirilir, qeyri-müstəqim xərclər ayrı hesabda yazılır və sonra 

həmin xərclərin baş verdiyi hesabat dövründəki ümumi maliyyə 

nəticələrinə silinir 

d) Bütün cavablar doğrudur 

e) Heç bir cavab doğru deyil 

  

203. Dəyişən xərclər üzrə maya dəyərin kalkulyasiya sistemi belə adlanır 

a) bölüşdürülməyən məsrəflər sistemi 

b) )) marjinal sistem 

c) Tam bölüşdürülən məsrəflər sistemi 

d) Məhsul vahidinin maya dəyəri 

e) Məsrəflərin qismən bölüşdürülməsi 

 

204. İstehsalın həcmi satışın həcmindən çox olduğu halda məsrəflərin tam 

bölüşdürülməsi üzrə maya dəyərinin kalkulyasiya sistemi dəyişən məsrəflər 

üzrə maya dəyərinin kalkulyasiya sistemindən fərqi olaraq nəyə səbəb olur. 

a) eyni həcmdə mənfəətə 

b) )) daha çox mənfəətə 

c) Məhsulun bahalaşmasına 

d) Məhsulun uculaşmasına 

e) Daha az mənfəətə 

 

205. Əgər satışın təcmi istehsalın həcmindən çox olarsa, dəyişən məsrəflər 

üzrə maya dəyərinin kalkulyasiyası sistemi məsrəflərin tam bölüşdürülməsi 

sistemindən fərqli olaraq 

a) istehsalın həmindən asılı olaraq mənfəətin hesablanmasına səbəb olar 

b) mənfəətə təsir etməyəcək 

c) )) daha çox mənfəətə səbəb olar 

d) Daha az mənfəətə səbəb olar 



e) Məhsul vahidinin maya dəyərinə təsir etməyəcək 

 

206. Qeyri – müstəqim xərclərinin bplüşdürülməsi bazasının  

differensiyasiyası aşağıdakılardan nəyi ifadə edir 

a) )) müxtəlif məsrəf maddələr və baş vermə yerləri üzrə məsrəflərin 

bölüşdürülməsi məqsədi ilə müxtəlif bölüşdürmə bazalarından istfiadə 

oluna bilər 

b) Hər bir hesabat dövrü üçün müxtəlif bölüşdürmə bazasından istifadə 

edilməlidir 

c) Normativ (plan) və faktiki kalkulyasiyanın tərtibi üçün müxtəlif 

bölüşdürülmə bazasından istifadə olunmalıdır. 

d) Müxtəlif məsrət maddələri və baş vermə yerləri üzrə məsrəflərin 

bölüşdürülməsi məqsədi ilə müxtəlif bölüşdürmə bazalarından istfiadə 

oluna bilər və hər bir hesabat dövrü üçün müxtəlif bölüşdürmə 

bazasından istifadə edilməlidir. 

 

207. Vergiyəcəlbolunma baxımından inflyasiya şəraitində sərf edilən 

materialların qiymətləndirilməsinin hansı metodundan istifadə daha 

məqsədəuyğundur 

a) FİFO 

b) )) LİFO 

c) Sadə orta maya dəyəri 

d) Nepmament orta maya dəyəri 

e) Bütün cavablar doğrudur 

 

208. “Direkt - kostinq” sistemi aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edilir 

a) xarici hesabatların tərtib və vergi ödənilməsi 

b) müəssisənin investisiya siyasətinin işlənməsi 

c) )) qısamüddətli qərarların qəbulu üçün 

d) Bütün cavablar doğrudur 



e) Heç bir cavab doğru deyil 

 

209. Marjinal mənfəət nədir? 

a) dəyişən məsrəflərin daimi məsrəflərdən artıq olan hissəsidir 

b) satışdan gəlirlə (mədaxilə) daimi məsrəflər arasındakı fərqdir 

c) )) satışdan gəlirinin (mədaxilin) dəyişən məsrəflərdən artıq oln 

hissəsidir 

d) Dəyişən məsrəflərə nisbətən satışdan əldə olunan gəlirin artımıdır 

e) Daimi xərclərə satıçdan olan mənfəətin məbləğidir 

 

210. Daimi ümumistehsalat xərclərinin normativ əmsallarının hesablanması 

üçün ümumi planlaşdırılmış daimi ümumistehsalat xərcləri aşağıdakılara 

bölünür 

a) praktiki gücə görə 

b) artırılmış gücə görə 

c) )) normal gücə görə 

d) Nəzəri (ideal) gücə görə 

e) Azaldılmış gücə görə 

 

211. Normativ məsrəflər üzrə maya dəyərinin kalkulyasiyası sistemi daha 

çox aşağıdakı fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrə uyğun gəlir 

a) xidmət göstərilməsi ilə 

b) xüsusi və təkrarlanma əməliyyatları yerinə yetirilən 

c) fərdi sifarişləri yerinə yetirən 

d) )) ümumi və təkrarlanan əməliyyatları yerinə yetirilən 

e) Bilavasitə satışla məşğul olan 
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212. İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi və həyata keçirilməsi prosesi 

neçə fazadan ibarətdir 

a) ))) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

213. Əgər xalis diskontlaşdirilmiş gəlir (inteqral səmərə) verilmiş diskont 

normasına əsasən sıfırdan çox olan halda layihə 

a) )) qəbul olunur 

b) Rədd olunur 

c) Yenidən işlənməlu 

d) Düzəlşə qaytarılmalı 

e) Yenidən işlənməli və düzşəlişə qaytarılmalı 

 

214. Əgər daxil gəlirlilik norması investorun tələb etdiyi diskont 

normasından azdırsa, onda bu layihə üzrə investisiya 

a) özünü doğruldur 

b) )) özünü doğrultmur 

c) Məqsədəuyğundur 

d) Həyata keçirilməlidir 

e) Məqsədəuyğundur və həyata keçirilməlidir 

 

215. Qeyd edilənlərdən hansı göstərici məhsulun rentabelliyini xarakterizə 

edir 

a) )) cari məsrəflərin səmərəliliyi 

b) Bir işçiyə düşən məhsul buraxılışı 

c) əsas istehsal fondunda düşən məsrəflər 

d) canlı əməyə düşən məsrəflər 



e) əsas istehsal fondlarının 1 manatına düşən məhsulun həcmi 
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216. İdarəetmə qərarlarına verilən əsas tələblər hansılardır 

a) hərtərəfli əsaslandırma, səriştəlilik, qanunilik, dəqiq və aydın ifadə 

olunma 

b) direktivlik və məcburilik, tamlıq və komplekslilik, nəticəlilik 

c) operativlik və vaxtında verilmə, qənatlilik və səmərəlilik, əvvəlki 

qərara uzlaşma 

d) )) bütün yuxarıda qeyd edilənlər 

e) Direktivlik  və məcburilik, tamlıq və komlekslilik, nətiəcəlilik, 

operativlik və vaxtında verilmə, qənaətlilik və səmərəlilik, əvvəlki 

qərarla uzlaşma 

 

217. İdarəetmə qərarların hazırlanma və həyata keçirilməsi neçə mərhələni 

əhatə edir? 

a) 2 

b) 3 

c) ) 4 

d) 5 

e) 6 

 

218. İdarəetmə qərarlarının hazırlanması prosesi hansı işlərin yerinə 

yetirilməsini nəzərdə tutur. 

a) idarəetmə obyekti haqqında informasiyanın yığılması, işlənməsi və 

təhlili 

b) məqsədin müəyyən edilməsi və qərarın hazırlanması 

c) idarəedici əmrin verilməsi və onun icraçılara çatdırılması 



d) idarəedici əmrin verilməsi, onun icraçılara çatdırılması və qərarların 

həyata keçirilməsi 

e) ))idarəetmə obyekti haqqında informasiyanın yığılması, işlənməsi və 

təhlili, məqsədin müəyyən edilməsi və qərarın hazırlanması, 

idarəedici əmrin verilməsi, onun icraçılara çatdırılması və qərarların 

həyata keçirilməsi. 

 

219. İdarəetmə qərarlarının həyata keçirilməsi fazası neçə mərhələdən 

ibarətdir 

a) 2 

b) )) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

220. İnvestisiya fəaliyyətinin əsas obyekti aşağıdakılardan hansıdır 

a) )) milli təsərrüfatın bütün sahələrində və sferalarında yeni yaradılan və 

modernləşdirilən əsas fondlar və dövriyyə vəsaitləri 

b) Intelektual əməyin məhsulu, elmi, incəsənət, mədəniyyət əsərləri və s. 

c) Yeni buraxılan məhsul üzrə xərclər 

d) Məhsulun satışından olan gəlir 

e) Qeyd edilənlərdən heç biri 

 

221. İstehsala investisiya nəyi ifadə edir 

a) istehsala cari məsrəfləri 

b) məhsulun istehsal və satışı üzrə müəssisənin məsrəfləri 

c) )) maşın və avadanlığın əldə olunmasına məsrəfləri 

d) Xammal və materualların alınmasına məsrəfləri 

e) Işçilərin əmək haqqı məsrəfləri 

 



222. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi zamanı 

hesablama dövrü özündə aşağıdakı müddəti əks etdirir 

a) obyektin yaradılması 

b) obyektin istismarı 

c) obyektin ləğv olunması 

d) )) obyektin yaradılması, istismarı və ləğv olunması 

e) Obyektin istismarı və ləğv olunması 

 

223. İnvestisiya layihəsi üzrə məsərf və nəticələrin dəyər ifadəsi ilə 

qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakılardan istifadə olunur 

a) bazıs qiymətləri 

b) dünya qiymətləri 

c) proqnoz qiymətləri 

d) hesablama qiymətləri 

e) )) yuxaıda qeyd edilənlərdən hər biri qəbul oluna bilər 

 

224. Əgər gəlirlilik indeksi vahiddən azdırsa, onda layihə 

a) qəbul olunur 

b) )) rədd olunur 

c) Yenidən işlənməli 

d) Düzəlişə qaytarılmalı 

e) Yenidən işlənməli və düzəlişə qaytarılmalı 

 

225. Kapital yaradan investisiya özündə aşağıdakı kapital qoyuyluşlarını 

əks etdirir 

a) )) maşın və avadanlıqlaırm əldə olunmasına 

b) Maliyyə akivlərinə vəsaitlərin yerləşdirilməsinə 

c) Materialların emalına 

d) Təsərrüfat ehtiyacları üçün materialların almasına 

e) Heç birini 



 

226. “İnvestisiyanın özz xərcini ödəməsi müddəti” iqtsiadi anlayışına 

aşağıdakılardan uyğun gələni bunlardan hansıdır 

a) daha az məsrəflər məhsul buraxılışı həcminin artması 

b) )) investisiya fəaliyyəti ilə bağlı olan dövrdən başlayaraq investisiya 

layihəsi ilə bağlı bütün məsrəflər onun həyata keçirilməinin məbləğ 

nəticəsi ilə ötürür. 

c) Məsrəflə şərtlənən iqtisadi nəticənin nisbəti 

d) Bütün cavablar doğrudur 

e) Heç bir cavab doğru deyil 
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227. Seqmentlər üzrə informasiya aşağıdakılardan hansının tərtibi 

prinsiplərini müəyyən edir 

a) xarici istifadəçilər üçün mühasibat hesabatlarının 

b) ))daxili istifadəçilər üçün mühasibat hesabatlarının 

c) Daxili və xarici istifadəçilər üçün mühasibat hesabatlarının 

d) Daxili və xarici istifadəçilər üçün statistik hesabatlarının 

e) Qeyd edilənklərdən heç birini 

 

228. Ay üzrə fəaliyyətin nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün ən yaxşı 

əsas nə hesab edilir? 

a) )) plan göstəriciləri 

b) Keçən ay üzrə faktiki göstəricilər 

c) Keçən ayın müvafiq dövrünün göstəriciləri 

d) Keçən ayın müvafiq dövrünün faktiki nəticələri 

e) Keçən ayın plan göstəriciləri 

 

229. Mənfəət və zərərlər planı aşağıdakılardan əvvəl hazırlanmalıdır 



a) ) pul vəsaiti büdcəsi və proqnoz balansından 

b) Inzibati xərclər büdcəsindən 

c) Kommersiya xərcləri büdcəsindən 

d) Ümumistehsalat xərcləri büdcəsindən 

e) Bunalrın hamısından 

 

230. Planlaşdrıma dövrü bunlardan hansıdır 

a) )) planın tərtib edildiyi və reallaşması nəzərdə tutulan vaxt kəsiyi 

b) Menecerlərin planı tərtib etdiyi və razılaşdırdığı vaxt kəsiyi 

c) Məhsulun istehsal və satılması üçün nəzərdə tutulan vaxt 

d) Planın tərtib edildiyi və reallaşması nəzərdə tutulan vaxt kəsiyi və 

menecerlərinin planı tərtib etdiyi və razılaşdırdığı vaxt kəsiyi 

e) Qeyd edilənlərdən heç biri 

 

231. Baş (əsas) büdcə dedikdə bunalrdan hansı nəzərdə  tutulur 

a) )) bütövlükdə müəssisə üçün tərtib olunan planların məcmusu 

b) Müəssisənin əsas istehsalat bölmələri üçün tərtib olunan planların 

məcmusu 

c) Müəssisənin satış planı 

d) Filialların istehsal planlarının məcmusu 

e) Ehtiyatların tədarükü üçün tərtib olunan planların məcmusu 
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232. Aşağıdakı şərtlər yerinə yetirildikdə müəssisənin məsuliyyət 

mərkəzlərinin fəlaiyyətinin qiymətləndirilməsi obyektiv olur 

a) qiymətləndirmə zamanı istifadə edilən göstəricilərinin hesablanması 

metodikasını və onların əhəmiyyətini rəhbərlik bildikdə 

b) biznesin müvafiq seqmentinin fəaliyyətinin konkret şərləri rəhbərliyə 

məlum olduqda 



c) biznesin bütün komponentləri üçün ümumi olan məsrəflər onlar 

arasında ədaləti əsaslarla bölüşdürüldükdə 

d) qiymətləndirmə zamanı istifadə edilən göstəricilərinin hesablanması 

metodikasını və onların əhəmiyyətini rəhbərlik bildikdə və biznesin 

müvafiq seqmentlərinin fəaliyyətinin konkret şərtləri rəhbərliyə 

məlum olduqda 

e) )) bütün cavablar doğrudur 

 

233. Alınması zəruri olan materialın miqdarının hesablanması üçün 

aşağıdakılar hazırlanmalıdır 

a) )) ümumistehsalat xərclərin büdcəsi 

b) Kommersiya xərcləri büdcəsi 

c) Istehsalat büdcəsi 

d) Satışların büdcəsi 

e) Qeyd edilənlərin hamısı 

 

234. Müəssisənin məsrəflərinin özünü aparması aşağıdakı düsturla ifadə 

olunur. Y=800+4X400 ədəd məhsul vahidi buraxılarsa, müəssisənin 

planlaşdırılam məsrəfləri nə qədər olacaq? 

a) 3000 manat 

b) )) 2400 manat 

c) 2000 manat 

d) 1800 manat 

e) Heç bir cavab düz deyil 

 

235. Bir il müddətinə qədər vaxt üzrə planlaşdırmanı necə xarakterizə 

etmək olar 

a) ) cari 

b) Strateji 

c) Qısamüddətli 



d) Uzunmüddətli 

e) Dövri 

 

236. Operativ büdcənin hazırlanması prosesində sonuncu mərhələni nə 

təşkil edir 

a) )) mənfəət və zərər planı 

b) Pul vəsaiti büdcəsi 

c) Proqnoz mühasibat balansı 

d) Mənfəət və zərər planı, pul vəsaiti büscəsi 

e) Heç biri 

 

237. Istehsal gücü onu yerinə yetirməyə imkan verən xüsusi və ya nəzərdə 

tutulmayan sifarişin qəbulu zamanı daha səmərəli olan metod bunlardan 

hansıdır 

a) tam məsrəflərin uçotu 

b) )) marjinal 

c) Tam olmayan (müxtəxər) məsrəflərin uçotu 

d) Taç və tam olmayan (müxtəxər) məsrəflərin uçotu 

e) Bütün cavablar doğrudur 

 

238. Xalis (təmiz) diskontlaşmış dəyər dedikdə investisiya qoyuluşundan 

gələcəkdə daxil olması gözlənilən çevrilmiş (diskontlaşmış) pul vəsaitinin 

aşağıdakı dəyəri başa düşülür. 

a) üstəgəl ilkin (başlanğıc) investisiya məsrəfləri 

b) )) kapital qoyuluşu proqramına uyğun olaraq ilkin (başlanğıc) 

investisiya məsrəfləri çıxılmaqla 

c) Investisiya olunan kapital qoyuluğu üzrə proqressiv artan gəlirə 

d) Müəssisənin investisiya qoyuluşundan gəlirləri 

e) Heç bir cavab doğru deyil 

 



239. Komplekləşdirilmiş məmultı almaq və ya istehsal barəsində qərar 

edərkən aşağıdakı netodları istifadə etmək daha doğru olar 

a) hesablanılmış maya dəyəri metodu 

b) )) artımlı (çəkili) təhlil 

c) Xərcini ödəmə metodu 

d) Tam məsrəflərin uçotu metodu 

e) Hesablanılmış maya dəyəri metodu, artımı (çəkili) təhlil 

 

240. İstehsal həcminin 10 % artması dəyişən istehsal xərclərinin 10 % 

artmasına səbəb olarsa, bu nəyi ifadə edir? 

a) məsrəflər özünü reqressiv aparır 

b) )) məsrəflər özünü mütənasib aparır 

c) məsrəflər özünü deqressiv aparır 

d) məsrəflər özünü tərs mütənasib aparır 

e) qeyd edilənlərdən heç biri 
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241. Şirkət realizə olunacaq məhsulun maya dəyərini 2000000 manat 

məbləğində planlaşdırıb, o çüvlədən daimi çəsrəflər 400 000 manat, dəyişən 

məsrəflər isə ümumi satışın 75%-ni təşkil edir. Şirkət satışın həcmini nə 

qədər planlaşdırır? 

a) ) 2 133 333 manat 

b) 2 400 000 manat 

c) 2 666 667 manat 

d) 3 200 000 manat 

e) 4 200 000 manat 

 

242. Məsrəf mərkəzləri üçün mövcud hesabatların tərkibinə həmçinin 

aşağıdakıar daxil edilə bilər 



a) )) istehsal planı 

b) Pul vəsaitləri hərəkəti üzrə büdcə 

c) Gəlirlər və xərclər üzrə büdcə 

d) Məhsulun istehsalı və satışı üzrə büdcə 

e) Satış planı 

 

243. Baş (əsas) büdcənin hazırlanması prosesində ilkin başlanğıc nöqtə 

hansı büdcənin tərtibi hesab olunur 

a) kommersiya xərcləri büdcəsi 

b) )) satış büdcəsi 

c) Istehsal büdcəsi 

d) Satışın maya dəyəri büdcəsi 

e) Heç biri 

 

244. Müəssisə 400 məhsul vahidi istehsal edir. Məsrəflərinin ümumi 

məbləği 80.000 manat təşkil edir. Bu xərclərin daxilində daimi xərclərin 

məbləği 30.000 manatdır. Müəssisənin məsrəflərinin dəyişkən büdcəsi belə 

ifadə oluna bilər 

a) Y=80000+125X 

b) )) Y=30000+125X 

c) Y=50000+125X 

d) Y=60000+125X 

e) Y=70000+125X 

 

245. Maliyyə planına aid edilir 

a) ümumtəsərrüfat xərcləri üzrə büdcə 

b) )) istehsal maya dəyəri üzrə büdcə 

c) Audit planı 

d) Proqnoz balansı 

e) Heç biri 



 

246. Son qalıq aşağıdakılardan hansı birində mənfi ola bilər 

a) pul vəsaitlərinin hərəkəti büdcəsində 

b) )) gəlir və xərclər büdcəsində 

c) Ehtiyatların hərəkəti büdcəsindı 

d) Məhsulun istehsalı və satışı büdcəsində 

e) Heç birində 

 

247. Daxili hesabatların əsasını təşkil edən nəzarət prinsipip aşağıdakıları 

ifadə edir 

a) bölmə rəhbərliyi tərəfindən tənzimləməyən göstəricilər hesabatlardan 

çıxardılır 

b) hesabatlara ancaq tənzimlənən göstəricilər daxxil edilir 

c) hesabatlara həm tənzimlənən, həm də tənzimlənməyən göstəricilər 

daxil edilir 

d) )) bölmə rəhbərliyi tərəfindən tənzimlənməyən göstəricilər 

hesabatlardan çıxardılır və hesabatlara ancaq tənzimlənən göstəriccilər 

daxil edilir 

e) Cavablardan heç biri doğru deyil 

 

248. Pul vəsaitləri büdcəsi hansından qabaq tərtib edilir 

a) mənfəət və sərər planı 

b) kapital qoyuluşu büdcəsi 

c) )) proqnoz mühasibat balansı 

d) Satış büdcəsi 

e) Heç biri 

 

249. Aşağıdakı məqsədlər üçün istehsal güclərinin üç növü (nəzəri, 

praktiki, normal) fərqləndirilir 

a) istehsalın idarə edilməsi 



b) maya dəyərinin kalkulyasiyası 

c) məsrəflərin uçotu 

d) qeyd edilənlərin hamısı doğrudur 

e) )) məsrəflərinin özünü aparmasının proqnozlşdırılması 

 

250. Məsrəflər, ümumi gəlir (satışdan mədaxil), istehsalın həcmi və 

mənfəət arasındakı qarşılıqlı əlaqənin əsasını aşağıdakılardan hansı təşkil edir 

a) )) məsrəflərin özünü aparmasının təhlili 

b) Müəssisənin idarə edilməsi 

c) Büdcələşdirmə 

d) Glirlərin formalaşmasının təhlili 

e) Bütün cavablar doğrudur 

 

251. Mürəkkəb faizlər bur hesbalamanın köməyi ilə aşağıdakılar müəyyən 

olunur 

a) müəssisənin gələcək gəlirləri 

b) vəsaitlərin maliyyələşmədi (investisiya) xərcləri 

c) )) hazırda mövcud olan pul vəsaitlərinin gələcək dəyərini 

d) Müəssisənin gələcək gəlirlərini 

e) Heç bir cavab doğri deyil 

 

252. Istehsal alətinin səviyyəsi (səmərəsi) 4-ə bərabərdir. Bu 

aşağıdakılardan nəyi fiadə edir 

a) qiymətin 4 vahid artırılması mənfəətin də o qədər artmasını 

b) )) əgər satışın həcmi 10% artarsa, onda mənfəətin də həcmi 4 dəfə, 

yəni 40% artır 

c) əgər satışın həcmi 10% artarsa, onda mənfəətin 10% artır 

d) əgər satışın həcmi 10% artarsa, onda mənfəətin 20% artar 

e) əgər satışın həcmi 2 dəfə % artarsa, onda mənfəətin 40% artır 
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253. İdarəetmənin təşkili formaları hansılardır 

a) xətti və matris 

b) xətti və xətti-funksional 

c) )) xətti, xətti-funksional və matris 

d) Xətti-funksional və matris 

e) Heç bir cavab doğru deyil 

 

254. Odarəetmə uçotunun tərkib elementi kimi hansı fəaliyyət növləri 

mövcuddur 

a) maliyyə-satış və təşkilatı 

b) təchizat-tədarükat, təşkilatı və investisiya 

c) istehsalat və maliyyə-satış 

d) )) təchizat-tədarükat, təşkilatı və investisiya, istehsalat və maliyyə-

satış 

e) Heç bir cavab doğru deyil 

 

255. Müəssisənin daxxilində rolu və əhəmiyyətinə görə istehsal aşağıdakı 

növləri var 

a) əsas və köməkçi 

b) )) əsas, köməkçi və xidmətedici 

c) Fərdi, seriyalı və kütləvi 

d) Birtirli, əsas və köməkçi 

e) Xidmətedici və köməkçi 

 

256. İstehsal ehtiyatları müəssisənin anbarına öz istehsalatından mədaxil 

edildikdə hansı mühasibat uçotu yazılışı verilir 

a) )) Dt 201 Kt 202 

b) Dt 201 Kt 431 



c) Dt 201 Kt 244 

d) Dt 202 Kt 531 

e) Dt 202 Kt 201 

 

257. Material resurslarının dəyərindəki kənarlaşmalar birbaşa məhsulun 

maya dəyərinə silindikdə hansı mühasibat uçotu yazılışı verilir 

a) Dt 202 Kt 201 

b) )) Dt 202 Kt 503 

c) Dt 204 Kt 202 

d) Dt 201 Kt 531 

e) Dt 601 Kt 211 

 

258. Materiallar hazır məhsul istehsal etmək üçün əsas istehsalata 

verildikdə hansı mühasibat uçotu yazılışı verilir 

a) Dt 202 Kt 533 

b) Dt 202 Kt 522 

c) Dt 533 kt 521 

d) ))) Dt 202 Kt 201 

e) Dt 201 Kt 202 

 

259. FİFO metodu dedikdə nə başa düşülür 

a) plan (normativ) maya dəyəri 

b) axırıncı daxil olan birinci buraxılır 

c) faktiki maya dəyəri 

d) birinci daxil olan birinci buraxılır 

e) plan (normativ) və faktiki maya dəyəri 

 

260. İşçinin aylıq əmək haqqı 220 manatdır. Ay ərzində 22 iş günü vardlır. 

İşçi ay ərzində 20 gün işləmiş 2 gün üzürlü səbəbdən işə çıxmamışdı. Ona 

hesablanmış əmək haqqı məbləği bunlardan hansıdır 



a) 220 manat 

b) 210 manat 

c) 215 manat 

d) 190 manat 

e) )) 200 manat 
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261. Məüssisənin təşkilatı fəaliyyətinin uçotunun əsas prinsipləri 

hansılardır 

a) müxtəlif səviyyədə idarəetmə heyətinin tələbatının ödənilməsi, 

məsrəflərin baş verilmə yerləri, məsrəf və rentabellik mərkəzləri üzrə 

məlumatların ümumiləşdirilməsi 

b) məsrəflərin baş vermə yerləri, məsrəf və rentabellik mərkəzləri üzrə 

məlumatların üumiləşdirilməsi. 

c) “məsrəf –emal olunan xammal həcmi-mənfəət” prinsipini məsrəflərin 

baş verdiyi hər bir istehsal bölməsinə münasibətdə əsaslandırılma 

d) )) müxtəlif səviyyədə idarəetmə heyətinin tələbatının ödənilməsi, 

məsrəflərin baş verilmə yerləri, məsrəf və rentabellik mərkəzləri üzrə 

məlumatların ümumiləşdirilməsi və “məsrəf –emal olunan xammal 

həcmi-mənfəət” prinsipini məsrəflərin baş verdiyi hər bir istehsal 

bölməsinə münasibətdə əsaslandırılma 

e) Qeyd edilənlərdən hər bir cavab doğru deyil 

 

262. Texnoloji prosesin xarakterindən asıllı olaraq bütün istehsallak 

aşağıdakılara bölünür 

a) kütləvi və seriyalı 

b) hasilat və emal 

c) )) fərdi və kütləvi 



d) əsas və köməkçi 

e) əsas və yardımcı 

 

263. Analitik idarəetmə uçotu hansı formalarda qurula bilər 

a) məsrəflərin baş vermə yerləri və məsuliyyət mərkəzləri üzrə 

b) məsuliyyət mərkəzləri və ayrıca məhsul istehsal olunan rentabellik 

mərkəzləri üzrə 

c) )) məsrəflərin baş vermə yerləri, məsuliyyət mərkəzləri və ayrıca 

məhsul istehsal olunan rentabellik mərkəzləri üzrə 

d) məsrəflərin baş vermə yerləri, məsuliyyət mərkəzləri və məsuliyyət 

mərkəzləri və ayrıca məhsul istehsal olunan rentabellik mərkəzləri 

üzrə 

e) heç bir cavab doğru deyil 

 

264. Istehsal prosesinə münasibətinə görə məsuliyyət mərkəzləri neçə yerə 

bölünür? 

a) funksional və xətti 

b) əsas və əlavə 

c) )) əsas və funksional 

d) əsas və köməkçi 

e) əsas, yardımcı və köməkçi 

 

265. Həcmindən və buraxılan məhsulun müxtəlifliyindən asılı olaraq 

istehsalın aşağıdakı tipləri vardır 

a) birtipli 

b) əsas  

c) )) köməkçi, individual, seriyalı və kütləvi 

d) köməkçi 

e) əsas və köməkçi 

 



266. Müəssisədaxilində transfer qiymətlərinin əmələ gəlməsinin səmərəli 

fəaliyyət göstərməsi yalnız əvvəlcədən işlənmiş və aşağıdakıları müəyyən 

edən daxili sənədin işlənməsi daxilində mümkündür 

a) tarix qiymətlərinin müəyyən edilməsi məqsədilə hansı struktur 

bölmələrinin öz aralarında danışıqlar apara bilirlər 

b) müəssisənin digər seqmentlərinin mövcudluğu şəraitində hansı 

struktur bölmələri mal və xidmətlərin alınması üçün müəssisə 

daxilindən kənara çıxa bilər 

c) transfer qiymətlər maya dəyərinin hesablanmalarına və ya bazar 

qiymətlərinə uyğunlaşdırılma 

d) )) bütün cavablar doğrudur 

e) Heç biri doğru deyil 

 

267. Transfer qiymətlərinin formaşaldırılmasının məqsədi nədir 

a) müəssisədə vergiyə cəlb olunmanı optimallaşdırmaq 

b) müəssisənin təşkilati strukturunu təkmilləşdirmək 

c) məsuliyyət mərkəzlərinin fəaliyyətinin nətickərinin 

qiymətləndirilməsi 

d) müəssisənin menecerlərinin idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə 

maraqlandırmaq 

e) )) məsuliyyət mərkəzlərinin fəaləiyyətinin nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi və müəssissənin menecerlərinin idarəetmə 

qəraralarının qəbul edilməsinə maraqlandırmaq 

 

268. X mənfəət mərkəzinin yarımfabrikatlarının istehsalı ilə bağlı nisbi 

dəyişən xərcləri 20 manat təşkil edir, Y bölməsi yarımfabrikarların kənardan 

28 manata almaq imkanına malik olduğu halda, 24 manat traansfer qiyməti 

ilə X bölməsindən alınan yarımfabrikatların həcmini 2 dəfə artırmağı təklif 

edir. Bu təklif X bölməsi üçün nə vaxt səmərəli olar 



a) )) X mənfəət mərkəzini daimi xərclərinin dəyişməsi şəraitində alışın 

həcmi 3 dəfə artırılarsa 

b) Transfer qiyməti 25 manat müəyyən olunarsa 

c) X mənfəət çərkəzi daimi xərclər 100 manat azaldarsa 

d) Heç bir cavab doğru deyil 

e) Bütün cavblar doğrudur 

 

269. Daxili hesabatların tərkibi və məzmunu nədən asılıdır 

a) müəssisənin həcmindən 

b) müəssisənin həcmi və onun təşkilatı strukturundan 

c) idarəetmə heyətinin peşakar hazırlır səviyyəsindən 

d) )) yuxarıda qeyd edilən bütün cavablar doğrudur 

e) Heç birindən asılı deyil 

 

270. Xarici maliyyə hesabatlarının tərtibi məqsədi üçün seqmentlər hansı 

hallarda hesabat verməlidir 

a) onların ümumi satışdan payı müəssisənin məcmu mədaxilində 1\2 –

dən çox olduqda 

b) onların ümumi satış pulu müəssisənin məcmu mədaxilində 75 % -ni 

təşkil edəndə 

c) onların ümumi satış pulu müəssisənin məcmu mədaxilində 75 % -ni 

keçir 

d) hər üç cavab doğrudur 

e) )) onların ümumi satış pulu müəssisənin məcmu mədaxilində 75 % -ni 

təşkil edəndə, onların ümumi satış pulu müəssisənin məcmu 

mədaxilində 75 % -ni keçir 

 

271. İdarəetmə daha yüksək səviyyələri üçün hesablanmış hesabatlar 

aşağıdakı rəhbərlər tərəfindən təqdim edilən hesabat göstəricilərinin 



məbləğinin toplanmasının nəticəsi deyil. Bu qayda aşağıdakılar üçün 

doğrudur. 

a) məsrəf mərkəzləri üzrə tərtib olunan hesabatlar 

b) gəlir məbləğləri üzrə tərtib olunan hesabatlar 

c) mənfəət mərkəzləri üzrə tərtib olunan hesabatlar 

d) )) istənilən tip məsuliyyət mərkəzləri üzrə tərtib olunan hesabatlar 

e) Heç biri doğru deyil 

 

272. Mənfəət mərkəzləri üzrə hazırlanmış hesabatlarda ümumfirma üstəlik 

xərcləri 

a) rəhbərlik tərəfindən müəyyən edilən bazaya müvafiq olaraq 

seqmentlər arasında bölüşdürülür 

b) seqmentlər arasında bölüşdürülmür və çirkətin ümumi mənfəətindən 

ümumi məbləğə ötürülür. 

c) )) müəssisə rəhbərin qərraına əsasən qeyd edilənlərdən hər biri ola bilr 

d) Heç biri doğru deyil 

e) Bütün cavablar doğrudur 

 

273. Material ehtiyatlarının sərf normasını hesablamaq üçün neçə 

metoddan istfiadə edirlər? 

a) 1 

b) 2 

c) )) 3 

d) 4 

e) 5 

 

274. Istehsal ehtiyatları malsatanlardan daxil olduqda hansı müxabirləşmə 

düzdür? 

a) Dt 204 Kt 531 

b) Dt 208 Kt 531 



c) Dt 205 Kt 431 

d) Dt 201 Kt 531 

e) )) dt 201 kt 531 

 

275. LİFO metodu dedikdə nə başa düşülür 

a) plan (normativ) maya dəyəri 

b) birinci daxil olan birinci buraxılır 

c) )) axırıncı daxil olan birinci buraxılır 

d) Faktiki maya dəyəri 

e) plan (normativ) və faktiki maya dəyəri 

 

276. Əməyin ödənilməsi prinsiplər hansılardır 

a) ədalətlili, maddi maraq 

b) maddi maraq, könüllülük 

c) məcburilit, könüllülük 

d) məcburililik, ədalətlilik 

e) maddi maraq, məcburilir 

 

277. Müəssisələrdə əməyin ödənilməsinin düzgün və səmərəli təşkil 

məqsədi ilə hansı prinsipə əməl olunmalıdır 

a) hansı işlər hansı proqramda yer alacağı dəqiq müəyyən olunmalıdır 

b) iş analizlərinin aparılması nəticəsində işin təsviri iş şəraitinin 

müəyyənləşdirilməsidir 

c) )) müəssisələrdə işçiyə çatası əmək haqqı məbləği işçinin maddi və 

mənəvi təlbatını ödəmələdir 

d) əməyin ödənilməsi zamanı hər bir işin dəyəri müəyyən edilməlidir 

müəssisələrin məqsədlərinə uyğun olaraq əmək haqqı sistemi 

seçilməlidir 

e) əlavə ödəmələr nəzərdə tutan proqram 

 



278. Müəssisələrdə işçi heyətinin, iş vaxtının və haasilatın uçotu hansı 

səndələrlə nizama salınır 

a) daxili sənədlərlə 

b) xarici sənərlərlə 

c) arayışla 

d) )) normativ aktlarla 

e) Tabel uçotu vasitəsi ilə 

 

279. İşçinin günahi olmadan zay məhsul istehsal etmiş işçilərə əmək haqqı 

hansı həcmdə hesablanmalıdır 

a) nəzərdə tutulan 1/3 –dən az olmamaqla 

b) nəzərdə tutulan 1/5 –dən az olmamaqla 

c) ))nəzərdə tutulan 2/3 –dən az olmamaqla 

d) nəzərdə tutulan 2 qat artıq 

e) nəzərdə tutulan 2/5 –dən az olmamaqla 

 

280. Baş ofisdə çalışan işçilərə əmək haqqı hesabladıqda hansı 

müxbirləşmə düzdür 

a) Dt 531 Kt 223 

b) Dt 202 Kt 522 

c) )) Dt 721 Kt 533 

d) Dt 711 kt 533 

e)  Dt 26 kt 70 

 

281. Ümumitəsərrüfat işlərini yerinə yetirən işçilərə əmək haqqı 

hesabladıqda hansı müxabirləşmə tərtib edilir 

a) )) Dt 721 Kt 533 

b) Dt 533 Kt 521 

c) Dt 801 kt 533 

d) Dt 533 kt 522 



e) Dt 202 Kt 531 

 

282. Əsas istehsalatda hesablanmış əmək haqqı fondunda 22 % sosial 

sığorta fonduna hesablandıqda hansı müxabirləşmə düzdür 

a) Dt 202 Kt 533 

b) Dt 202 kt 522 

c) Dt 522 Kt 223 

d) Dt 202 Kt 201 

e) )) Dt 202 Kt 522 

 

283. Ümumistehsalat xərcləri məhsulun maya dəyərinə silindikdə hansı 

yazılış verilir 

a) Dt 202 Kt 721 

b) )) Dt 202 Kt 202 

c) Dt 202 kt 531 

d) Dt 721 Kt 202 

e) Dt 22 Kt 208 

 

284. Ümumtəsərrüfat xərcləri məhsulun maya dəyərinə silindikdə hansı 

yazılış verilir 

a) Dt 202 kt 201 

b) Dt 202 kt 721 

c) Dt 721 Kt 202 

d) )) Dt 601 Kt 721 

e) Dt 711 Kt 202 

 

285. Gələcək dövrlərin xərclərinin müəyyən hissəsi əsas istehsalat 

xərclərinə silindikdə hansı müxabirləşmə verilir 

a) )) Dt 202 Kt 242 

b) Dt 242 Kt 533 



c) Dt 202 Kt 201 

d) Dt 721 Kt 533 

e) Dt 242 Kt 202 
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286. Müəssisənin tam təşkilati quruluşu əsasən hansı amillərdən asılıdır 

a) istehsalın xarakteri və sahə quruluşundan, buraxılan məhsul, 

hazırlanma texnologiyası, istehsalın həcm və tipindən, idarəetmə 

işlərinin mexanikləşmə və avtomatlaşdırılmda səviyyəsindən 

b) idarəetmənin təşkili formasından, idarəetmə aparatının quruluşu ilə 

istehsalın ənənəvi strukturuna uyğunluğundan 

c) mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş idarəetmə formasının 

nisbətindən, sahə və ərazi idarəetmə formalarının nisbətindən və s. 

d) )) yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı 

 

287. Məsuliyyət mərkəzləri hansı əlamətlərə görə təsnifləşdirilir 

a) ))istehsalk prosesinə münasibətinə və daxil təsəsrrüfat mexanizminə 

görə 

b) Istehsal olunan məhsulun növünə nə tərkibinə görə 

c) Istehsalın növlərinə görə 

d) Istehsal olunan məhsulun növünə nə tərkibnə, istehsalın növlərinə 

görə 

e) Heç biri doğru deyil 

 

288. X mənfəət mərkəzi hər ay Y mənfəət mərkəzində 30 manat transfer 

qiyməti ilər 100 ədəd yarımfabrikarı verir. Bu yarımfabrikatın tam maya 

dəyərindən (25 manat) və X bölməsinin mənfəətindən (5 manat) asılı olaraq 

müəyyən edilmişdir. Y bölməsi bu yarımfabrikantı kənardan 28 manata əldə 

etmək imkanına malikdir. Belə olan halda Y bölmə nə etməlidir? 



a) yaarımfabrikatları X mənfəət mərkəzindən almalı 

b) ))yarimfabrikatları kənar malsatandan əldə etməli 

c) Məsələni istənilən formada həll etmək olar, çünki bu Y bölməsinin 

fəaliyyətinin nəticəsinin qiymətləndirilməsinə təsir göstərmir 

d) Yarımfabrikatları 28 manata X mənfəət mərkəzindən almaq məqsədilə 

danışıq aparmalıdır 

e) Daha ucuz almaq üçün istehsalçı tapmalıdır 

 

289. Mənfəət mərkəzləri üzrə tərtib olunan hesabatda ümumfirma üstəlik 

(qalma) xərcləri 

a) )) müəssisə rəhbərliyi tərəfindən müəyyən olunan bazaya əsasən 

məsuliyyət mərkəzləri arasında bölüşdürülür 

b) Məsuliyyət mərkəzləri arasında bölüşdürülmür və birbaşa ümumi 

məbləğdğ müəssisənin ümumi mənfəətindən ödənilir 

c) Müəssisə rəhbərliyinin qərarından asılı olaraq yuxarıda sadalanan 

variantdan istənilən biri seçilə bilər 

d) Məsrəf mərkəzləri üzrə bölüşdürülür 

e) Müəssisənin struktur bölmələri araasında mütənasib qaydada 

bölüşdürüülür 

 

290. İdarəetmə uçotu sistemində nəzarət (idarəetmə nəzarət) 

aşağıdakılardan nəyi nəzərdə tutur 

a) müəssisənin ümumi təşkilati strukturu daxilində məssuliyyə 

mərkəzlərinin fəaliyyətinə nəzarət 

b) məsuliyyət mərkəzləri daxilində gəlir və xərclərə nəzarət 

c) seqment planlaşdırılması üzrə məlumatların seqment hesabatları ilə 

müqayisəsi 

d) )) yuxarıda göstərilən cavabların hamısı doğrudur 

e) Büdcəyə ödəniləcək vergilərin köşürülməsi üzərində nəzarət 

 



291. Seqmentlər üzrə hesabatların tərtibinin əsasını təşkil edən nəzarət 

prinsipi nəyi ifadə edir 

a) bölmə rəhbərləri tərəfindən tənzzimlənməyən göstəricilər hesabatdan 

çıxarılır 

b) hesabatlara yalnız tənzimlənən göstəricilər daxil edilir 

c) hesabata tənzimlənən və tənzimlənməyən göstəricilər daxil edilir 

d) ))bölmə rəhbərləri tərəfindən tənzzimlənməyən göstəricilər 

hesabatdan çıxarılır və hesabatlara yalnız tənzimlənən göstəricilər 

daxil edilir 

e) heç biri doğru deyil 

 

292. Material ehtiyatlarının sərf normasını hesablamaq üçün hansı metodlar 

mövcuddur 

a) statistik, hesablama – analitik və invesntarlaşdırma 

b) )) hesablama – analitik, təcrübə-sınaq və hesabat-statistika 

c) Təcrübə-sınaq, sənədləşdirmə və ikili yazılış 

d) Hesabat – statistika, operativ və analitik 

e) Təcrübə-sınaq, sintetik və analitik 

 

293. Hansı qiymətlərlə istehsal ehtiyatlarlı müəssisəyə daxil edilir? 

a) orta qiymət, faktiki maya dəyəri 

b) orta qiymət, uçot qiyməti 

c) faktiki maya dəyəri, FİFO və LİFO 

d) )) faaktiki maya dəyəri, uçot qiyməti 

e) Orta qiymət, FİFO,LİFO 

 

294. İşçilərin əmək haqqından edilən aşağıdakı hansı tutulma məcburidir 

a) komunal xərcləri 

b) həmkarlara üzvlük haqqı 

c) vaxtında qaytarılmış təhddəlhesab məbləğə görə 



d) )) gəlir vergisi 

e) Buraxılmış zar məhsula görə 

 

295. Ümumistehsalat təyinatlı əsas vəsaitlərə hesablanmış köhnəlmə 

məbləği üçün hansı yazılış verilir 

a) Dt 721 Kt 112 

b) Dt 721 Kt 1105 

c) Dt 202 Kt 721 

d) )) Dt 202 Kt 112 

e) Dt 201 Kt 202 

 

296. Ümumtəsərrüfatda istifadə edilən maşın və avaadanlıqlara 

hesablanmış köhnəlmə məbləği üçün hansı yazılış verilir 

a) Dt 202 Kt 721 

b) )) Dt 721 Kt 112 

c) Dt 22 Kt 208 

d) Dt 341 Kt 112 

e) Dt 711 Kt 112 

 

297. Köməkçi istehsalata aid olan ümumi təsərrüfat xərclərinə hansı 

müxabirləşmə verilir? 

a) Dt 202 Kt 244 

b) Dt 202 kt 112 

c) Dt 721 Kt 202 

d) Dt 202 Kt 201 

e) )) Dt 202 Kt 721 

 

 

 

 



1001 

 

298. Fəaliyyətinin nəticələrinə görə müəssisələrdə  idarəetmə uçotunu 

aparan əıməkdaşlar hansı məsuliyyətə cəlb oluna bilər? 

a) inzibati və cinayət 

b) maliyyə (maddi) 

c) )) nizam-intizam 

d) Heç bir məsuliyyət daşımırlar 

e) Cinayət 

 

299. Müəssisənin biznes mühitinin hansı iştirakçıları kənar iştirakçılara aid 

edilmir? 

a) dövlət orqanları 

b) rəqabət aparan müəssisələr 

c) )) şirkətlərin müşahidə şuraları 

d) Daimi alıcılar 

e) Banklar və kerdit təşkilatları 

 

300. Müəssisədə idarəetmə uçotunun təşkili və aparılmasına cavabdeh olan 

şəxs nəyə əsasən vəzifəyə təyin olunur? 

a) səhmdarların ümumio yığıncağın qərarın 

b) )) müəssisə rəhbərin əmrinə 

c) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin göstərişinə 

d) Təsissçilərin qərarına 

e) Müəssisənin struktur bölmələrinin rəhbərinin əmrinə 

 


