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Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 504

Keçid balı 161,28 (32 %)

Suallardan 504

Bölmələr 30

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 01#01
Ad 01#01

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İdarəetmə uçotu nədir? (Çəki: 1)
müəssisənin idarəetmə sisteminin tərkib hissəsidir
maliyyə uçotunun tərkib hissəsidir
təsərrüfat uçotunun tərkib hissəsidir
vergi uçotunun tərkib hissəsidir
heçbir cavab doğru deyil

Sual: İdarəetmə uçotu aşağıdakılardan hansının altsistemini təşkil edir? (Çəki: 1)
Statistik uçotun
Maliyyə uçotunun



Muhasibat uçotunun
Vergi uçotunun
Təsərrüfat uçotunun

Sual: İcbarı qaydalarla aparılma daha çox uçotun hansı növnə aiddir? (Çəki: 1)
maliyyə uçotunda
idarəetmə uçotunda
operativ istehsalat uçotunda
statistik uçotda
operativ istehsalat və statistik uçotda

Sual: İdarəetmə hesabatlarının təqdim olunma müddəti: (Çəki: 1)
illik- hesabat dövründən sonrakı 90 gün müddətində
rüblük – rüb başa çatdıqdan sonra 30 gün müddətində
müəssisənin idarəetmə heyəti tərəfindən müəyyən edillir
aylıq – hesabat dövründən sonrakı ayın 20-nə kimi
10 gündən bir

Sual: İdarəetmə uçotunda informasiyanın təqdim olunma forması hansıdır: (Çəki: 1)
pul vahidində
maliyyə hesabatları dəyər ifadəsində
həm natural, həm də dəyər ifadəsində ifadədə
Baş kitabdan hesabların qalıqları üzrə
əmək ölçüsü ilə

Sual: Aşağıdakılardn hansı idarəetmə uçotunun tərkib hissələrindəndir? (Çəki: 1)
istehsalat uçotu
vergi və inzibatı uçot
operativ uçot
müəssisənin maliyyə vəziyyətinin idarə edilməsi
texniki uçot

Sual: İdarəetmə uçotu informasiyasından istifadə edənlərə aiddir: (Çəki: 1)
müəssisənin rəhbəri
mühasibat işçiləri və mütəxəsislər
struktur bölmə və şöbələrin rəhbərləri
yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı
heç bir cavab doğru deyil

Sual: İdarəetmə uçotunun elementləri mühasibat uçotuna hansı normativ sənədlərlə 
daxil edilmişir? (Çəki: 1)

AR mülki məcəlləsi əsasən
AR vergi məcəlləsi əsasən



“Mühasibat uçotu” haqqında AR Qanunu, AR-da mühasibat uçotu və mühasibat 
hesabatlarının aparılması qaydaları, hesab planı və onun tətbiqi qaydalarına 
əsasən

uçot siyasətinə əsasən
MMUS-a əsasən

Sual: Beynəlxalq təcrübədə mühasibat uçotu hansı tərkib hissələrə bölünür? (Çəki: 1)
idarəetmə və budcə uçotu
maliyyə və statistika uçotu
operativ və statistik uçot
maliyyə və idarəetmə
operativ və budcə

Sual: İdarəetmə uçotu ilk dəfə harada yaranmışdır: (Çəki: 1)
 ABŞ-da;
Almaniyada; 
 Rusiyada
 Yaponiyada
 Kanadada 

Sual: İdarəetmə qərarları hansı informasiyaya əsaslanır: (Çəki: 1)
 plan və uçot;
 plan və normativ;
 texnoloji və uçot;
 uçot və analitik; 
 qeyd edilənlərin hamısı 

Sual: İdarəetmə uçotunun təşkilinin sənədləşmə planında nələr öz əksini tapır: (Çəki: 
1)

 uçot üçün tələb olunan sənədlər və onlara olan tələbat;
 uçot üçün tələb olunan sənədlərin doldurulma qaydası və cavabdeh şəxslər
 uçotun texniki rəsmiləşdirilməsi qaydası; 
 yuxarıda qeyd edilənlər; 
 heç biri döğru deyil 

Sual: İdarəetmə uçotunun əsas məqsədi informasiyanın təqdim edilməsindən 
ibarətdir: (Çəki: 1)

 daxili istifadəçilərə;
 xarici istifadəçilərə;
 icra hakimiyyəti orqanlarına
 ictimaiyyətə 
 a və b cavabları doğrudur. 

BÖLMƏ: 01#02
Ad 01#02



Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Muhasibat – idarəetmə uçotunun əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)
muhasibat-maliyyə uçotu
vergi uçotu
istehsalat uçotu
statistik uçotu
operativ uçot

Sual: İdarəetmə uçotu sistemində informasiyanın hansı növləri vardır? (Çəki: 1)
uçot və plan
uçot-normativ
plan və normativ
plan, uçot və normativ sorğu
heç bir cavab doğru deyil

Sual: İnformasiyaların verilmə tezliyi aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)
illik
müxtəlif səviyyəli müəssisə rəhbərliyinin sorğusuna əsasən
aylıq
həftəlik
rüblük

Sual: İdarəetmə uçotu sistemində istifadəçilər üçün formalaşan informasiyanın açıqlıq 
dərəcəsi: (Çəki: 1)

açıqdır 
ictimai – dərc olunur
kommersiya sirri hesab edilmir
kommersiya sirri hesab edilir
açıqdır və dərc eilir

Sual: İdarəetmə uçotu məqsədi ilə müəssisənin uçot siyasətini kim formalaşdırır? 
(Çəki: 1)

idarəetmə uçotu xidmətinin rəhbəri
baş mühasib
müəssisənin rəhbəri
baş iqtisadçı
qeyd edilənlərdən heç biri



Sual: Məsrəflərin uçotunun birdairəli sistemi istifadə olunur: (Çəki: 1)
ançaq idarəetmə uçotunda
ancaq maliyyə uçotunda
idarəetmə və maliyyə uçotunda
maliyyə və vergi uçotunda
heç birində

Sual: İdarəetmə uçotu nədir? (Çəki: 1)
müəssisənin idarəetmə prosesidir
uçot prosesidir
məsrəflər və fəaliyyətin nəticələri üzrə informasiyanın təhlilidir
uçot prosesi və müəssisənin idarə ediıməsi arasında əlaqə yaradan həlqədir
təsərrüfat uçotunun bir növüdür

Sual: İdarəetmə uçotunun təşkili planı aşağıdakı hissələrə malikdir: (Çəki: 1)
sənədləşmə və sənəd dövriyyəsi
hesablar planı və onun müxabirələşməsi
hesabat planı və mühasibat işçilərinin əməyinin təşkili
uçotun texniki rəsmiləşdirilməsi və hesabat planı
qeyd edilənlərin hamısı

Sual: Müəssisədə idarəetmə uçotunu kim aparır? (Çəki: 1)
muhasib
direktor
menecerlər
muhasib – analitik
iqtisadçı

Sual: İdarəermə uçotunun muhasibat uçotunun vahid sistemindən ayrılması 
aşağıdakılarla şərtlənir: (Çəki: 1)

muhasibat uçotu üzrə qanunvericiliyin tələbləri ilə
vergi orqanlarının tələbləri ilə
idarəetmə uçotunun məqsədi və vəzifələri ilə
maliyyə uçotunun aparılma xususiyyəti ilə
maliyyə orqanlarının tələbi ilə

Sual: İdarəetmə uçotu dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
məhsul buraxılışı haqqinda informasiyaların əldə edilməsini
görülmüş işlər və göstərilmiş xidmətlər haqqinda sistemləşdirilmiş 

informasiyaların əldə edilməsini
istehsal məsrəfləri haqqinda sistemləşdirilmiş informasiyaların qeydə alınmasi, 

toplanmasi və işlənilməsini
hazır məhsulun satışı ilə əlaqədar sistemləşdirilmiş informasiyaların əldə 

edilməsini



məhsul buraxılışı və onun satışı ile əlaqədar sistemləşdirilmiş informasiyaların 
əldə edilməsini

Sual: Beynəlxalq təcrübədə idarəetmə uçotu sistemi neçə təməl üzrə təsnifləşdirilir? 
(Çəki: 1)

1
2
3
4
5

BÖLMƏ: 01#03
Ad 01#03

Suallardan 126

Maksimal faiz 126

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 10 %

Sual: İdarəetmə uçotunun aparılmasının məqsədi: (Çəki: 1)
vergi bəyannamələrinin tərtibi
xarici istifadəçilər üçün muhasibat hesabatlarının tərtibi
planlaşdırma, idrəetmə və nəzarət məqsədi ilə informasiyaların toplanması və 

emalı
istehsal olunan və satılmış məhsulun maya dəyərinin formalaşdırılması
maliyyə nəticələrinin müəyən edilməsi

Sual: İdarəetmə uçotu informasiyası bunlardan hasılardır: (Çəki: 1)
maliyyə uçotu ilə əldə edilən
müəssisədə müxtəlif səviyyəli rəhbərlər üçün xüsusi hazırlanan uçot 

informasiyası
uçotun bütün növləri üzrə informasiya
xarici istifadəçilər üçün hazırlanmış
qeyd edilənlərdən heç biri

Sual: Vaxta münasibətinə görə idarəetmə uçotunda aşağıdakılardan hansı 
informasiya formalaşır: (Çəki: 1)

hesabat dövründə baş verən təsərrüfat əməliyyatları haqda informasiya
muhasibat hesabları üzrə gündəlik baş vermiş əməliyatlarlar haqda məlumatlar
aralıq hesabat dövrləri üzrə informasiyanın ümumiləşdirilməsi
baş vermiş faktlar və gələcək hadisələr haqda məlumatlar
yalnız gələcək hadisələr haqda informasiya



Sual: Muhasib – analitikin yerinə yetirdiyi funksiyalar aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
təsərrüfat fəaliyyəti faktlarının qeydə almaq
müəssisənin qısamüddətli və perspektiv istehsal proqramları üzrə planlarının 

hazırlanmasında iştirak etmək və işin yekunlarını müəyyənləşdirmək
müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətini idarə etmək
baş verən əməliyyatların qanuniliyinə nəzarət etmək
hesabatların hazırlanmasında iştirak etmək

Sual: İdarəetmə uçotunda istifadə olunan mühasibat hesabları hansılardır: (Çəki: 1)
balansarxası hesablardan başqa hesablar planının bütün bölmələri
hesablar planının I-VI və VIII bölmələri
hesablar planının III bölməsi
hesablar planının III və VII bölmələri
hesablar planının IX bölməsi

Sual: Müəssisədə mühasib –analitikin funksional vəzifəsinə hər şeydən əvvəl 
aşağıdakılardan hansılar daxildir: (Çəki: 1)

maliyyə hesabatlarının təhlili
məsuliyyət mərkəzləri üzrə fəaliyyətin planlaşdırma, nəzarət və tənzimlənməsi 

məsələləri üzrə idarəetmə məsləhətlərinin verilməsi
vergi məsələləri üzrə məsləhətlərin verilməsi
yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı
maliyyə hesabatlarının təhlili, vergi məsələləri üzrə məsləhətlərin verilməsi.

Sual: İdarəetmə uçotu idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün rəhbərliyə lazım 
olan hansı informasiyaların formalaşdirilmasi prosesidir? (Çəki: 1)

keçmiş, aylıq və birdəfəlik
sintetik, statistik və operativ
analitik, sintetik və aylıq
gündəlik, icmal və maliyyə
operativ, analitik və maliyyə

Sual: İdarəetmə uçotu idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsində hansı informasiya 
bazasını hazıryayır? (Çəki: 1)

operativ, faktiki və strateji
faktiki, statistik və uçot məlumatları
strateji, icmal və yığım
statistik,natural və ucot məlumatları
icmal, yığma və birdəfəlik

Sual: İdarəetmə uçotunun vəzifələrini neçə istiqamətdə qruplaşdırmaq 
məqsədəuygundur? (Çəki: 1)

1
2
3



4
5

Sual: İdarəetmə uçotu özündə nəyi əks etdirir: (Çəki: 1)
 müəssisənin və onun bölmələrinin təsərrüfat fəaliyyəti haqda informasiyanın 

toplanması və qeydiyyatı sistemini əks etdirir;
 müəssisənin və onun bölmələrinin təsərrüfat fəaliyyəti haqda informasiyanın 

toplanması,qeydiyyatı, ümumiləşdirmə və ötürülməsi sistemini əks etdirir;
 müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti haqda informasiyanın toplanması,qeydiyyatı, 

ümumiləşdirmə və ötürülməsi sistemini əks etdirir;
 müəssisənin ayrı-airi bölməərinin təsərrüfat fəaliyyəti haqda informasiyanın 

toplanması,qeydiyyatı, ümumiləşdirmə və ötürülməsi sistemini əks etdirir;
 heç biri döğru deyil 

Sual: İdarəetmə uçotu aşağıdakı idarəetmə qərarları hazırlamaq üçün informasiya 
bazaları hazırlayır: (Çəki: 1)

 operativ və taktiki;
 taktiki və strateji
 bütün cavablar doğrudur
 operati , taktiki və strateji;
 heç biri döğru deyil 

Sual: İdarəetmə uçotu sistemindən aşağıdakı işlərdə istifadə edilir: (Çəki: 1)
 planlaşma və tənzimləmədə;
 uçot və təhlil;
 Planlaşma, uçot, təhlil və tənzimləmədə;
 Tənzimləmə və təhlidə; 
 heç biri döğru deyil 

Sual: İdarəetmə uçotunun təşkili planı hansı tərkib elementlərə malikdir: (Çəki: 1)
 sənədləşmə və sənəd dövriyyəsi planı;
 hesablar planı və hesabların müxabirələşməsi, hesabat planı;
 uçotun texniki rəsmiləşdirilməsivə mühasibat işçilərinn əməyinin təşkili
 yuxarıda qeyd edilənlər; 
 heç biri döğru deyil 

Sual: İdarəetmə uçotunun təşkilinin hesabat planında nələr öz əksini tapır: (Çəki: 1)
 hesabat formalarının siyahısı, hesabatın tərtibi dövrü və təqdim edilmə müddəti; 
 hesabatın təqdim edilmə forması, onun tərtibi üçün məsul şəxslər; 
 hesabatın tərtibi dövrü və təqdim edilmə müddəti;
 hesabat formalarının siyahısı, hesabatın təqdim edilmə forması, hesabatın tərtibi 

dövrü və təqdim edilmə müddəti və onun tərtibi üçün məsul şəxslər; 
 doğru cavab yoxdur 



Sual: İdarəetmə uçotunun mühasibat işçilərinin əməyinin təşkili planında nələr öz 
əksini tapır: (Çəki: 1)

 hansı hesablama maşın, alət və qurğularından istifadə, uçotun təşkilatı 
formalarından istifadə;

 ixtisasartırma tədbirləri və uçot işlərinin qrafiki;
 uçotun təşkilatı formalarından istifadə;
 doğru cavab yoxdur
 hansı hesablama maşın, alət və qurğularından istifadə, uçotun təşkilatı 

formalarından istifadə; ixtisasartırma tədbirləri və uçot işlərinin qrafiki; uçotun 
təşkilatı formalarından istifadə;

Sual: İdarəetmə uçotunun mühasibatlığı tərkibində aşağıdakı qruplar (bölmə, sektor 
və s.) mövcud ola bilər: (Çəki: 1)

 material, planlaşdırma və analitik;
 əmək məsrəfləri və onun ödənilməsinin uçotu; 
 istehsalat-kalkulyasiya və məhsul satışının uçotu; 
 material, planlaşdırma və analitik; əmək məsrəfləri və onun ödənilməsinin uçotu; 

istehsalat-kalkulyasiya və məhsul satışının uçotu; 
 heç bir cavab doğru deyil

Sual: Məsrəflərin uçotunun ikidairəli sistemi hansı müəsisələrdə aparmaq daha 
məqsədəuyğundur: (Çəki: 1)

 kiçik müəssisələrdə
 orta müəssisələrdə
 iri müəssisələrdə
 birgə müəssisələrdə 
 istənilən müəssisədə.

Sual: Məsrəflərin uçotunun birdairəli sistemi həyata keçirilə bilər: (Çəki: 1)
 idarəetmə uçotu üzrə xüsusi hesablardan istifadə etməklə;
 idarəetmə uçotu üzrə xüsusi hesablardan istifadə etməməklə;
 məsrəflərin uçotunun birdairəli sistemi mövcud deyil;
 idarəetmə uçotu üzrə xüsusi hesablardan istifadə etməklə və ya etməməklə;
 düzgün cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyə hesabatının xarakterik xüsusiyyəti deyil? (Sürət 
30.04.2014 10:12:46) (Çəki: 1)

Münasiblik;
Etibarlılıq;
Konservativlik;
Müqayisəlilik;
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Bütün aktivlərin əsas fərqləndirici cəhəti hansıdır? (Sürət 30.04.2014 10:12:50) 
(Çəki: 1)

Uzun xidmət müddəti;



Yüksək dəyəri;
Maddi-əşya forması;
Gələcək iqtisadi fayda;
Yüksək likvidlik

Sual: Xüsusi kapitalın daha dəqiq təsvirini secin: (Sürət 30.04.2014 10:12:52) (Çəki: 
1)

Aktivlər=Kapital
Öhdəlikər + Aktivlər
Xüsusi kapital+Aktivlər
Aktivlər-Öhdəliklər
Gəlirlər-Xərcər

Sual: İnformasiya aşağıdakılardan birinin təmin olunması üçün əhəmiyyətli dərəcədə 
səhv olmamalı və yanıltmamalıdır: (Sürət 30.04.2014 10:12:55) (Çəki: 1)

Müqayisəlilik;
Etibarlıq;
Ardıcıllıq;
Proqnoz verə bilmək;
Konservativlik.

Sual: Müəssisənin öhdəlikləri kim qarşısında olan borcdur? (Sürət 30.04.2014 
10:12:57) (Çəki: 1)

Debitorlar;
Xeyriyyə müəssisələri;
Kreditorlar;
Anderrayterlər;
Alıcılar;

Sual: Müəssisənin öhdəliklərinə nə aid deyil? (Sürət 30.04.2014 10:12:59) (Çəki: 1)
Ödəniş üçün olan veksellər;
Kreditor borcları;
Əməyin ödənişi üzrə borclar;
Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri;
Büdcə və vergi orqanları qarşısında olan borclar;

Sual: Mühasibat balansında nə əks olunur? (Sürət 30.04.2014 10:13:02) (Çəki: 1)
Gəlirlər, öhdəliklər və xüsusi kapital;
Xərclər, dividendlər və xüsusi kapital;
Gəlirlər, xərclər və dividendlər;
Aktivlər, öhdəliklər və xüsusi kapital;
Aktivlər, gəlirlər, xərclər, öhdəliklər və xüsusi kapital.



Sual: Əgər bütün öhdəliklər 6000 manat dəyərində artırsa, bu o deməkdir ki: (Sürət 
30.04.2014 10:13:20) (Çəki: 1)

Aktivlər 6000 manat azalıb;
Xüsusi kapital 6000 manat məbləğində artıb;
Aktivlər 6000 manat artıb və ya xüsusi kapital 6000 manat məbləğində azalıb;
Aktivlər 3000 manat artıb və xüsusi kapital 3000 manat məbləğində artıb;
Aktivlər 6000 manat azalıb və xüsusi kapital 6000 manat məbləğində artıb;

Sual: Əgər informasiya əvvəlcədən proqnoz verə bilmək üçün istifadə olunursa onda 
bu o deməkdir ki: (Sürət 30.04.2014 10:13:36) (Çəki: 1)

Xarici auditor tərəfindən təsdiq olunub;
Bir il üçün hazırlanıb;
Əvvəlki hesablamaları təsdiq və ya düzəliş edir;
Neytraldır;
Xarici auditor tərəfindən təsdiq olunub və neytraldır.

Sual: Aşağıdakı bərabərliklərdən hansı balans bərabərliyidir? (Sürət 30.04.2014 
10:13:49) (Çəki: 1)

Aktivlər=Kapital
Aktivlər-Öhdəliklər=Xüsusi kapital
Aktivlər=Öhdəliklər+Xüsusi kapital
Aktivlər=Gəlilər-Xərcər
Bütün yuxarıda qeyd olunan bərabərliklər.

Sual: Gəlir nə deməkdir? (Sürət 30.04.2014 10:13:52) (Çəki: 1)
Müəyyən dövr ərzində istehlak olunan aktivlərin dəyəri;
Təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində xüsusi kapitalın ümumi artımı;
Müəyyən dövr ərzində istifadə olunan xidmətlərin dəyəri;
Cari və ya gözlənilən pul ödəmələri;
Müəyyən dövr ərzində istehlak olunan aktivlərin və istifadə olunan xidmətlərin 

dəyəri.

Sual: İnformasiya nə zaman münasib hesab olunur? (Sürət 30.04.2014 10:13:55) 
(Çəki: 1)

Aşağı qiymətə əldə olunan zaman;
Keçmiş, indiki və gələcək hadisələri qiymətləndirməyə kömək edən, keçmiş 

qiymətləndirmələri təsdiq edən və düzəldən zaman;
Xarici istifadəçilərə təqdim olunmadıqda;
Müxtəlif firmalar tərəfindən istifadə olunanda;
Aşağı qiymətə əldə olunan zaman və xarici istifadəçilərə təqdim olunmadıqda.

Sual: İnformasiya o zaman münasib hesab olunur ki o: (Sürət 30.04.2014 10:13:59) 
(Çəki: 1)

Auditor yoxlamasından keçmiş olsun;
Əməliyyat tsikli və ya bir il – dövrlərindən ən uzun olanı üçün təqdim olunsun;



Obyektiv xarakter daşısın;
İqtisadi qərarların qəbul olunmasına təsir etmək iqtidarında olsun;
Auditor yoxlamasından keçmiş olsun və obyektiv xarakter daşısın.

Sual: Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipi nə zaman tətbiq olunmur? (Sürət 
30.04.2014 10:14:03) (Çəki: 1)

Müəssisə öz fəaliyyətini yeni başlayanda;
Müəssisəinin ləğv olunması gözləniləndə;
Ədalətli dəyər maya dəyərini üztələyəndə;
Satışın xalis dəyərini hesablamaq mümkün olmayanda;
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipi o deməkdir ki: (Sürət 30.04.2014 
10:14:06) (Çəki: 1)

Yaxın gələcəkdə ləğv olunacaq;
Başqa müəssisə tərəfindən satın alınacaq;
Dinamik inkişaf edən müəssisədir;
Fəaliyyət göstərir və yaxın gələcəkdə fəaliyyət göstərəcək, ləğv olunmayacaq, 

onun fəaliyyət miqyası əhəmiyyətli dərəcədə ixtisar olunmayacaq;
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Müəssisənin öhdəliyi deyəndə nə başa düşülür? (Sürət 30.04.2014 10:14:09) 
(Çəki: 1)

Gələcək iqtisadi fayda;
Müəssisənin cari öhdəlikləri;
Fəaliyyət zamanı istifadə olunan qiymətlilər;
Gələcək xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar;
Bütün yuxarıda qeyd olunanlar.

Sual: Aktiv nə zaman maliyyə hesabatının ünsürü kimi tanınır? (Sürət 30.04.2014 
10:14:31) (Çəki: 1)

 ötən hadisələrin nəticəsində meydana çıxır
müəssisə tərəfindən nəzarət olunur 
 kommersiya təşkilatı tərəfindən gələcəkdə iqtisadi fayda götürüləcəyini təmin 

edir
 aktivlərin dəyərini dəqiq ölçmək olur
 bütün cavablar düzgündür

Sual: Gəlirlər nə zaman maliyyə hesabatının elementi kimi tanınır? (Sürət 30.04.2014 
10:14:35) (Çəki: 1)

 pul vəsaitləri daxil olduqdan sonra
 xərclər tanındıqdan sonra
 mənfəət alındıqdan sonra
 gəlirlər və xərclər müqayisə olunduqdan sonra
 düzgün cavab yoxdur



Sual: Hansı elementlər kommersiya təşkilatının maliyyə vəziyyətini xarakterizə edir? 
(Sürət 30.04.2014 10:14:38) (Çəki: 1)

 gəlirlər, xərclər və kapital
 gəlirlər, öhdəliklər və kapital
 aktivlər, öhdəliklər və gəlirlər
 aktivlər, kapital və gəlirlər
 aktivlər, öhdəliklər və kapital

Sual: Hansı elementlər kommersiya təşkilatının maliyyə vəziyyətini xarakterizə edir? 
(Sürət 30.04.2014 10:14:42) (Çəki: 1)

 gəlirlər, xərclər və kapital
 gəlirlər, öhdəliklər və kapital
 aktivlər, öhdəliklər və gəlirlər
 aktivlər, kapital və gəlirlər
 aktivlər, öhdəliklər və kapital

Sual: Kommersiya təşkilatları üçün MMUS-un konseptual əsasları nəyi izah edir? 
(Sürət 30.04.2014 10:14:46) (Çəki: 1)

 maliyyə uçotu və hesabatın məqsədini
 maliyyə uçotu və hesabatın elementlərini
 maliyyə uçotu və hesabatın elementlərinin tanınması meyarlarını
 kapitalın mahiyyəti və onun saxlanılması konsepsiyası
 bütün cavablar düzgündür

Sual: Kommersiya təşkilatlarının maliyyə vəziyyətini hansı tənlik xarakterizə edir? 
(Sürət 30.04.2014 10:14:49) (Çəki: 1)

 A=K+Ö+G
 K=A+Ö–R 
 O=A–K+G–R 
 A=K+Ö
 A=K+Ö+G–R 

Sual: Maliyyə uçotunda və hesabatda elementlər hansı ardıcıllıqla tanınır? (Sürət 
30.04.2014 10:14:53) (Çəki: 1)

 uçot və hesabatın elementləri aşkarlandıqda
 elementlərin tanınma meyarlarına uyğunluğu
 elementlərin maliyyə uçotunda və hesabatda tanınması
 uçot və hesabatın elementləri aşkarlandıqda,elementlərin tanınma meyarlarına 

uyğunluğu ,, elementlərin maliyyə uçotunda və hesabatda tanınması
 düzgün cavab yoxdur

Sual: MMUS-a uyğun olaraq öhdəliklərin ödənilməsi aşağıdakı hallarda qısamüddətli 
kimi təsnifləşdirilir: (Sürət 30.04.2014 10:14:56) (Çəki: 1)

 bir il
 cari hesabat ilində



 hesabat tarixindən sonrakı 12 ay
 ]onun tanınmasından sonrakı 12 ay
 duzgun cavab yoxdur

Sual: Öhdəlik nə zaman maliyyə hesabatının ünsürü kimi tanınır? (Sürət 30.04.2014 
10:14:59) (Çəki: 1)

 şirkət tərəfindən nəzarət edilir
 kommersiya təşkilatı tərəfindən gələcəkdə iqtisadi fayda götürüləcəyini təmin 

edir
 dəyər etibarlı şəkildə müəyyənləşdirilə bilər
 ödənmə zamanı iqtisadi resurslar şirkətdən uzaqlaşa bilər
 bütün cavablar düzgündür

Sual: Aşağıdakı bərabərliklərdən hansı əsas balans bərabərliyinin açılışıdır? (Sürət 
30.04.2014 10:15:03) (Çəki: 1)

Aktivlər = Öhdəliklər+Xüsusi kapital-Gəlirlər-Xərclər;
Aktivlər+Xərclər=Öhdəliklər +Xüsusi kapital+Gəlirlər;
Aktivlər-Öhdəliklər=Xüsusi kapital-Gəlirlər-Xərclər;
Aktivlər=Gəlirlər+Xərclər-Öhdəliklər;
Aktivlər+Gəlirlər=Öhdəliklər+Xüsusi kapital-Xərclər.

Sual: Debitor borcunun 400 manat ödənilməsi o deməkdir ki: (Sürət 30.04.2014 
10:15:08) (Çəki: 1)

Aktivlər 400 manat məbləğındə artıb və aktivlər 400 manat məbləğində azalıb;
Aktivlər 400 manat məbləğındə artıb və öhdəliklər 400 manat məbləğində azalıb;
Öhdəliklər 400 manat məbləğındə azalıb və xüsusi kapital 400 manat 

məbləğində artıb;
Aktivlər 400 manat məbləğındə azalıb və öhdəliklər 400 manat məbləğində 

azalıb;
Xüsusi kapital 400 manat məbləğındə azalıb və öhdəliklər 400 manat 

məbləğində artıb

Sual: Hesabatın hər hansı bir maddəsinin əhəmiyyətliliyini müəyyən etmək üçün 
mühasib aşağıdakı göstəricilərdən hansı ilə onu müqayisə etməyə bilər? (Sürət 
30.04.2014 10:15:11) (Çəki: 1)

Məcmu aktivlər;
Məcmu öhdəliklər;
İşçilərin ümumi sayı;
Xalis mənfəət;
Debitor borcu.

Sual: Xüsusi kapital nəyi əks etdirir? (Sürət 30.04.2014 10:15:14) (Çəki: 1)
Kreditorların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı;
Səhmdarların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı;
 Xeyriyyə müəssisələrinin iddia etdiyi aktivlərdə olan payı;
Debitorların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı;



İşçi heyətinin iddia etdiyi aktivlərdə olan payı;

Sual: Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda nə əks olunur? (Sürət 30.04.2014 
10:15:17) (Çəki: 1)

Müəyyən dövr ərzində xüsusi kapitaldakı dəyişikliklər;
Müəyyən dövr ərzində aktivlərdəki, öhdəliklərdəki və xüsusi kapitaldakı 

dəyişikliklər;
Müəyyən dövr ərzindəki gəlirlər və xərclər;
Hesabat dövrünə aktivlərin, öhdəliklərin və xüsusi kapitalın vəziyyəti; 
Hesabat dövrünə xərclər, dividendlər və xüsusi kapitalın vəziyyəti.

Sual: Təmiz gəlir nə vaxt yaranır? (Sürət 30.04.2014 10:15:20) (Çəki: 1)
Aktivlər > Öhdəliklər
Gəlirlər = Xərclər;
Gəlirlər > Xərclər;
Gəlirlər < Xərclər;
Aktivlər = Öhdəliklər

Sual: 28 fevralda mebel fabrikinin işçiləri sifarişi yerinə yetirmək üçün iş vaxtından 
əlavə işləyir. Müəssisə martın əvvəlində hesabı müştəriyə göndərir, martın ortasında 
isə hesab üzrə ödəniş həyata keçirilir. İş vaxtından əlavə işləməyə görə əmək haqqı 
xərclərə nə vaxt daxil edilir? (Sürət 30.04.2014 10:15:38) (Çəki: 1)

Fevralda;
Martda;
İşçilər əmək haqqını alan vaxt;
Əmək haqqının verilməsi vaxtından asılı olaraq fevralda və ya da martda;
Qəbul olunmuş uçot siyasətindən asılı olaraq fevralda və ya da martda;

Sual: Gələcək dövrün xərcləri o xərclərdir ki: (Sürət 30.04.2014 10:15:41) (Çəki: 1)
Onlar tanınana qədər ödənilib və aktiv uçot hesablarında əks olunub;
Onlar tanınandan sonra ödənilib və aktiv uçot hesablarında əks olunub;
Tanınıb lakin hələ ödənilməyib;
Tanınıb, ödənilib və uçotda əks olunub;
Tanınıb, lakin hələ uçotda əks olunmayıb.

Sual: Gəlirlərin tanınması prinsipinə uyğun olaraq gəlirlərin əks olunması həyata 
keçirilməlidir: (Sürət 30.04.2014 10:15:44) (Çəki: 1)

Pul vəsaitləri əldə olunan zaman;
Gəlir əldə olunan zaman;
Ayın axırında;
Mənfəətdən vergi ödənilən zaman;
Maliyyə hesabatı tərtib olunan zaman.

Sual: Gəlirlərin tanınması prinsipinə uyğun olaraq gəlirlərin əks olunması həyata 
keçirilməlidir: (Sürət 30.04.2014 10:15:46) (Çəki: 1)



Pul vəsaitləri əldə olunan zaman;
Gəlir əldə olunan zaman;
Ayın axırında;
Mənfəətdən vergi ödənilən zaman;
Maliyyə hesabatı tərtib olunan zaman.

Sual: Hesablanmış gəlir o gəlirdir ki: (Sürət 30.04.2014 10:15:48) (Çəki: 1)
Onlar qazanılana qədər öhdəlik kimi qəbul olunub və əks olunub;
Onlar əldə olunana qədər qazanılıb və əks olunub;
Qazanılıb, lakin hələ əldə olunmayıb;
Qazanılıb, əldə olunub və uçotda əks olunub;
Əldə olunub və uçotda əks olunub.

Sual: Hesablanmış gəlir o gəlirdir ki: (Sürət 30.04.2014 10:15:50) (Çəki: 1)
Onlar qazanılana qədər öhdəlik kimi qəbul olunub və əks olunub;
Onlar əldə olunana qədər qazanılıb və əks olunub;
Qazanılıb, lakin hələ əldə olunmayıb;
Qazanılıb, əldə olunub və uçotda əks olunub;
Əldə olunub və uçotda əks olunub.

Sual: Hesablanmış xərclər o xərclərdir ki: (Sürət 30.04.2014 10:15:53) (Çəki: 1)
Onlar tanınana qədər ödənilib və aktiv uçot hesablarında əks olunub;
Onlar tanınandan sonra ödənilib və aktiv uçot hesablarında əks olunub;
Tanınıb lakin hələ ödənilməyib; 
Tanınıb, ödənilib və uçotda əks olunub;
Ödənilib lakin hələ uçotda əks olunmayıb.

Sual: Hesabların korrektəsi nə üçün edilir? (Sürət 30.04.2014 10:15:59) (Çəki: 1)
Hesabların sayı bütün təsərrüfat əməliyyatlarını əks etdirmək üçün kifayət 

etməyəndə;
Bir çox əməliyyatlar bir və ya daha artıq vaxt dövrünü əhatə edir;
Təsərrüfat əməliyyatlarını əks etdirəndə səhvlərə yol verildiyi üçün;
Rəhbərlik hansı məlumatların mühasibat uçotu və hesabatında əks etdirilməli 

olduğuna qərar verməkdə çətinlik çəkəndə;
Hesabların sayı bütün təsərrüfat əməliyyatlarını əks etdirmək üçün kifayət 

etməyəndə və təsərrüfat əməliyyatlarını əks etdirəndə səhvlərə yol veriləndə.

Sual: Xidmət sferası müəssisələrində gəlir nə zaman əldə olunmuş hesab olunur? 
(Sürət 30.04.2014 10:16:02) (Çəki: 1)

Ayın axırında;
İlin sonunda; 
Xidmətin göstərilməsi tarixinə;
Pul vəsaitlərinin əldə olunması tarixinə;
Maliyyə hesabatının tərtib olunması tarixinə.



Sual: Müəssisə ofis binasının alınmasına 500 min manat xərcləyir. Bu məbləğ nə 
zaman xərclərə silinməlidir? (Sürət 30.04.2014 10:16:05) (Çəki: 1)

Məhz 500 min manat xərclənən zaman;
Binanın istifadə olunmasının ilk ilində;
Binanın faydalı istifadə müddətində;
500 min manat məbləğində gəlir əldə olunandan sonra;
Məhz 500 min manat xərclənən zaman və ya binanın istifadə olunmasının ilk 

ilində.

Sual: Uyğunluq prinsipinə müvafiq olaraq aşağıdakılardan hansılar arasında 
uyğunluq olmalıdır? (Sürət 30.04.2014 10:16:07) (Çəki: 1)

Müəssisənin müştəriləri;
Gəlirlər və xərclər;
Aktivlər və öhdəliklər;
Müəssisənin kreditorları;
Xüsusi kapital və öhdəliklər.

Sual: 30 noyabrda geyim mağazasında 1000 manatlıq mal satılıb. 05 dekabrda 
müştəriyə hesab göndərilir, 10 dekabrda mağaza müştəridən çek alır. Hansı tarixə 
1000 manatlıq gəlir əldə olunmuş hesab olunur? (Sürət 30.04.2014 10:16:50) (Çəki: 
1)

05 dekabr
10 dekabr
30 noyabr
01 dekabr
30 dekabr

Sual: Aktivlər və xərclər hesablarının müxabirələşməsi nə ilə əlaqədar yaranır? (Sürət 
30.04.2014 10:16:54) (Çəki: 1)

Öhdəliklərin uçotu ilə;
Gəlirlərin uçotu ilə;
Gələcək dövrün xərcləri hesabları üzrə korektəedici yazılışlar ilə;
Hesablanmış xərclər hesabları üzrə korektəedici yazılışlar ilə;
Heç vaxt yaranmır.

Sual: Dövrilik fərziyyəsinə uyğun olaraq: (Sürət 30.04.2014 10:16:56) (Çəki: 1)
Əməliyyat yalnız bir zaman dövrünə təsir göstərə bilər;
Əgər əməliyyat birdən artıq vaxt dövrünə əhatə edirsə, hesablaşmalar 

aparılmamalıdır;
Müəssisənin hesablarına yalnız müəssisə öz fəaliyyətini dayandırdığı zaman 

düzəliş edilə bilər;
Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti müəyyən zaman dövrlərinə bölünə bilər;
Əməliyyat yalnız bir zaman dövrünə təsir göstərə bilər və müəssisənin 

hesablarına yalnız müəssisə öz fəaliyyətini dayandırdığı zaman düzəliş edilə bilər.



Sual: Gələcək dövr üzrə gəlir yaratmayan səbəblər hansılardır? (Sürət 30.04.2014 
10:16:58) (Çəki: 1)

Əvvəlcədən ödənilən icarə haqqı;
Kreditlə göstərilən xidmətlər;
Abunəçinin satışı;
Ədəbiyyata iki illik yazılışın satışı;
Bütün cavablar düzgündür.

Sual: Gələcək dövrlər gəlirləri o gəlirlərdir ki: (Sürət 30.04.2014 10:17:00) (Çəki: 1)
Onlar qazanılana qədər öhdəlik kimi qəbul olunub və əks olunub;
Onlar əldə olunana qədər qazanılıb və əks olunub;
Qazanılıb, lakin hələ əldə olunmayıb;
Qazanılıb, qəbul olunub və uçotda əks olunub;
Əldə olunub, lakin uçotda əks olunmayıb.

Sual: Gələcək dövrün gəlirləri aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: (Sürət 30.04.2014 
10:17:06) (Çəki: 1)

Aktivlər
Gəlirlər;
Gəlirlərin azalmasının kontraktiv hesabı;
Öhdəliklər;
Xüsusi kapital.

Sual: Gələcək dövrün xərcləri hesablanan müddətin sonunda aşağıdakı korrektəedici 
yazılışı etmək lazımdır: (Sürət 30.04.2014 10:17:09) (Çəki: 1)

Aktivlərin uçotu hesabının debeti və xərclərin uçotu hesaının krediti
Xərclərin uçotu hesabının debeti və aktivlərin uçotu hesabının krediti
Aktivlərin uçotu hesabının debeti və krediti
Xərclərin uçotu hesabının debeti və krediti
Öhdəliklərin uçotu hesabının debeti və krediti

Sual: X mağazası uçotu gəlirlərin tanınması prinsipinə uyğun olaraq aparır. 31 iyulda 
maşın mağazada texniki xidmətdən keçirilir. Müştəri 01 avqustda maşını götürür və 
05 avqustda ödəniş edir. X mağazası 06 avqustda poçtla çeki alır. X mağazası əldə 
olunmuş gəliri nə zaman əks etdirməlidir? (Sürət 30.04.2014 10:17:13) (Çəki: 1)

31 iyulda;
01 avqustda;
05 avqustda;
06 avqustda;
02 avqustda.

Sual: Korrektəedici yazılışlar nə üçün zəruridir? (Sürət 30.04.2014 10:17:19) (Çəki: 1)
Müəyyən vaxt dövründə xərclərə silinməli olan bəzi xərclər jurnalda əks 

olunmadığı üçün;
Gəlirlərin onların əldə olunduğu dövrdə əks olunmasını təmin etmək, xərcləri isə 

onlar baş verdiyi dövrdə tanımaq üçün;



Xərcləri isə onlar baş verdiyi dövrdə əks etdirmək üçün;
Gəlirləri onların əldə olunduğu dövrdə əks etdirmək üçün;
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Korrektəedici yazılışlar nədir? (Sürət 30.04.2014 10:17:24) (Çəki: 1)
Mühsaibat uçotu sistemi lazımi şəkildə işləyərsə, lazım deyil;
Bir qayda olaraq maliyyə hesabatının hazırlanması üçün;
Rəhbərlik hesabın qalığını dəyişmək istəyəndə;
Yalnız mühasibat balansı hesablarında edilir;
Bütün qeyd olunanlar düzdür.

Sual: Münasiblik prinsipi gəlirlərlə xərclərin əlaqəsini təyin edir. Başqa sözlə, verilən 
prinsip aşağıdakı əlaqəni nəzərdə tutur: (Sürət 30.04.2014 10:17:27) (Çəki: 1)

Aktivlərlə öhdəliklərin;
Sərf olunan əməyin və əldə olunan nəticənin;
Dividendlər və səhmdarların investisiyalarının;
Pul məxaricinin və pul mədaxilinin;
Debitor və kreditor öhdəliklərinin.

Sual: Öhdəlik və gəlir hesablarının müxabirələşməsi nə ilə əlaqədar yaranır? (Sürət 
30.04.2014 10:17:31) (Çəki: 1)

Gələcək dövrün xərcləri hesabları üzrə korrektəedici yazılışlarla;
Xüsusi kapital hesabları üzrə korrektəedici yazılışlarla;
Gələcək dövrün gəlirləri hesabı üzrə korrektəedici yazılışlarla;
Pul vəsaitlərinin uçotu hesabları üzrə korrektəedici yazılışlarla;
Aktivlərin uçotu hesabları üzrə korrektəedici yazılışlarla;

Sual: Əsas vəsaitləri aşağıdakı qruplara ayırmaq olar: (Sürət 30.04.2014 10:17:43) 
(Çəki: 1)

Torpaq, abadlıq obyektləri, bina və tikililər, avadanlıqlar;
Qeyri-maddi aktivlər, torpaq, bina və tikililər, avadanlıqlar;
Torpaq, əmlak, mebel, avadanlıqlar;
İstehsal gücləri, əmlak, bina və tikililər, avadanlıqlar;
Torpaq, bina və tikililər.

Sual: Əsas vəsaitlərin amortizasiyasına ayırmalar hesablanan zaman aşağıdakı 
maddələrdən hansı nəzərə alınmır? (Sürət 30.04.2014 10:17:46) (Çəki: 1)

Likvidlik dəyəri;
Faydalı istifadənin qiymətləndirmiş müddəti;
Əsas vəsaitlərn dəyişdirilməsi üçün zəruri olan pul vəsaitləri;
Maya dəyəri;
Likvidlik dəyəri və maya dəyəri.

Sual: “Yığılmış amortizasiya” hesabının qalığı nəyi əks etdirir? (Sürət 30.04.2014 
10:17:49) (Çəki: 1)



Əsas vəsaitlərin dəyişdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş pul vəsaitləri;
Ədalətli dəyərin əldə olunması üçün əsas vəsaitlərin dəyərindən çıxılan məbləği;
Cari dövrün xərclərinə aid edilən məbləğı;
Əsas vəsait obyektlərinin əldə olunması tarixindən sonrakı xərclərə aid olan 

məbləği;
Bütün qeyd olunanlar düzdür.

Sual: Aktivin qalıq dəyəri nəyə bərabərdir? (Sürət 30.04.2014 10:17:51) (Çəki: 1)
İlkin dəyərini çıxmaqla bazar dəyərinə;
Təkrar bazarın istiqamətləndirildiyi qiymət;
Aktivin bərpa dəyərinə;
Yığılmış amortizasiyanı çıxmaqla aktivin maya dəyərinə;
Cari təmir xərclərini çıxmaqla bazar qiymətinə.

Sual: Amortizasiya faydalı istifadə müddəti ərzində əsas vəsaitlərin dəyərinin hansı 
üsulla silinməsi prosesidir? (Sürət 30.04.2014 10:17:55) (Çəki: 1)

Bərabər və obyektiv üsulla;
Qısaldılmış müddətdə və etibarlı şəkildə;
Sistematik və səmərəli əsasla;
Konservativ bazar yanaşması əsasında;
Bərabər və obyektiv üsulla və konservativ bazar yanaşması əsasında

Sual: Amortizasiya hesablanmasının aşağıda sadalanan metodlarından hansı aktivin 
məhsuldarlığı göstəricisinə əsaslanır? (Sürət 30.04.2014 10:17:57) (Çəki: 1)

Xətti metod;
Azalan qalıq metodu;
Məhsulun həcminə bərabər silinmə metodu;
Xətti metod və azalan qalıq metodu;
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Amortizasiya olunan dəyərə nisbətdə amortizasiya ayırmalarının daimi 
normasının tətbiq edilməsini nəzərdə tutan üsulu seçin. (Sürət 30.04.2014 10:18:00) 
(Çəki: 1)

Xətti metod;
Azalan qalıq metodu;
Məhsulun həcminə bərabər silinmə metodu;
Azalan qalıq metodu və məhsulun həcminə bərabər silinmə metodu;
Düzgün cavab yoxdur.

Sual: Azalan qalıq üsulu ilə amortizasiyanın hesablanması nəticəsində nə baş verir? 
(Sürət 30.04.2014 10:18:03) (Çəki: 1)

Hər növbəti dövrdə amortizasiya ayırmalarının azalmasına;
Hər növbəti dövrdə amortizasiya ayırmalarının artmasına;
Hər növbəti dövrdə amortizasiya ayırmaları normasının azalmasına;
Hər dövrdə amortizasiya ayırmalarının daimi məbləğinin hesablanmasına;



Düzgün cavab yoxdur.

Sual: İstifadə imkanları faydalı istifadə müddətində azalmayan aktiv hansıdır? (Sürət 
30.04.2014 10:18:06) (Çəki: 1)

Aparatura və avadanlıq
Mebel
Torpaq
Alətlər və ləvazimatlar
Nəqliyyat vasitələri

Sual: Torpağın maya dəyərinə daxil deyil: (Sürət 30.04.2014 10:18:08) (Çəki: 1)
Əmlak üzrə agentliklərin komissiya xərcləri;
Əmlak üzrə illik vergi;
Alıcı tərəfindın ödənilən əmlak vergisi; 
Torpağa mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması ilə əlaqədar yığımlar;
Bütün qeyd olunanlar düzdür.

Sual: Gəlirlər və xərclər haqda informasiyaların ayrılıqda açıqlanması zərurəti nəyi 
müəyyənləşdirir? (Sürət 30.04.2014 10:18:46) (Çəki: 1)

 gəlirlər və xərclər haqda informasiyaların müqayisəliliyini
 gəlirlərin və xərclərin maddələrinin əhəmiyyətini
 gəlirlər və xərclər haqda informasiyaların ölçülməsinin zəruriliyini
 gəlirlər və xərclər haqda informasiyaların müqayisəliliyini; gəlirlərin və xərclərin 

maddələrinin əhəmiyyətini; gəlirlər və xərclər haqda informasiyaların ölçülməsinin 
zəruriliyini 

 düzgün cavab yoxdur

Sual: MMUS-a uyğun olaraq hesabat tarixindən sonrakı hadisələrə aiddir: (Sürət 
30.04.2014 10:18:48) (Çəki: 1)

 maliyyə hesabatının hazırlanması və təsdiq olunması dövrü arasında baş verən 
hadisələr

 hesabat dövründən keçən 1-ci ayda baş verən hadisələr
 hesabat tarixi və auditor yoxlanılması tarixi arasında baş verən hadisələr
 maliyyə hesabatlarının hesabat tarixi və təsdiq olunma tarixi arasındakı dövrdə 

baş verən hadisələr
 bütün cavablar düzgündür

Sual: MMUS-a uyğun olaraq maliyyə hesabatında əhəmiyyətli səhvlər hesab olunur: 
(Sürət 30.04.2014 10:18:51) (Çəki: 1)

 maliyyə hesabatının düzgün şərh olunmamasına gətirib çıxarır
 hesabat dövrü ərzində maliyyə nəticələrinin hesablanmasına gətirib çıxarır
 həmin hesabat ərzində qəbul edilən iqtisadi qərarlara təsir göstərir
 maliyyə informasiyalarını əhəmiyyətli dərəcədə saxtalaşdırır
Duzgun cavab yoxdur



Sual: 01 iyulda müəssisə həmin tarixdən başlayan ofis binasının icarəsi haqqını 6 ay 
əvvəlcədən 6000 manat olaraq ödəyir. Bütün məbləğ “İcarə üzrə gələcək dövrün 
xərcləri” hesabına silinir. 31 iyul tarixinə olan maliyyə hesabatını hazırlayarkən 
müəssisə aşağıdakı korrektəedici yazılışı etməldi: (Sürət 30.04.2014 10:18:53) (Çəki: 
1)

DT “İcarə xərcləri” – 6000 manat, KT “İcarə üzrə gələcək dövrün xərcləri” – 6000 
manat

DT “İcarə üzrə gələcək dövrün xərcləri” – 1000 manat, KT “İcarə xərcləri” – 1000 
manat

DT “İcarə xərcləri” – 1000 manat, KT “İcarə üzrə gələcək dövrün xərcləri” – 1000 
manat

DT “İcarə üzrə gələcək dövrün xərcləri” – 6000 manat, KT “İcarə xərcləri” – 6000 
manat

DT “İcarə xərcləri” – 3000 manat, KT “İcarə üzrə gələcək dövrün xərcləri” – 3000 
manat

Sual: 02 iyunda müəssisə 3500 manatlıq istehlak mterialları satın alır və onu aktiv 
kimi əks etdirir. 30 iyunda keçirilmiş inventarizasiyanın nəticələrinə görə istehlak 
materialarının qalıq məbləği 2000 manat təşkil edir. 30 iyunda müəssisə hansı 
korrektəedici yazılışı etməlidir? (Sürət 30.04.2014 10:19:02) (Çəki: 1)

DT “Material xərcləri” – 2000 manat, KT “Materiallar” – 2000 manat
DT “Material xərcləri” – 1500 manat, KT “Materiallar” – 2000 manat
DT “Materiallar” – 1500 manat, KT “Material xərcləri” – 1500 manat
DT “Material xərcləri” – 1500 manat, KT “Materiallar” – 1500 manat
DT “Materiallar” – 2000 manat, KT “Material xərcləri” – 2000 manat

Sual: 31 dekabr 2010-cu il tarixinə korrektəedici yazılışlar edilənə qədər, ilin sonuna 
“Sığorta xərcləri” hesabının qalığı 870 manat, “Sığorta üzrə gələcək dövrün xərcləri” 
hesabının qalığı isə 2300 manat təşkil edir. Qəbul olunub ki, sığorta üzrə gələcək 
dövrün xərcləri olaraq 1800 manat silinməlidir. Sığorta üzrə xərclər hesabının 
korrektə edilmiş qalıq məbləği aşağıdakı kimidir: (Sürət 30.04.2014 10:19:04) (Çəki: 
1)

1800 manat
870 manat
2670 manat
1370 manat
500 manat

Sual: Amortizasiya prosesi aşağıdakı kimi təqdim oluna bilər: (Sürət 30.04.2014 
10:19:07) (Çəki: 1)

Aktivin ədalətli dəyər üzrə qiymətləndirilməsi;
Səmərəli və sistemli yanaşma əsasında aktivin faydalı istifadə müddəti ərzində 

onun dəyərinin artırılması; 
Səmərəli və sistemli yanaşma əsasında aktivin faydalı istifadə müddəti ərzində 

onun dəyərinin xərclərə silinməsi;
Hər hesabat dövrü ərzində aktivin dəyərinin onun real dəyərinə qədər silinməsi;
Düzgün cavab yoxdur.



Sual: Aşağıdakı fikirlərdən hansı düz deyil? (Sürət 30.04.2014 10:19:10) (Çəki: 1)
Korrektəedici yazılışlar gəlirlərin tanınması prinsipinin gözlənilməsi üçün 

zəruridir;
Korrektəedici yazılışlar uyğunluq prinsipinin gözlənilməsi üçün zəruridir;
Korrektəedici yazılışlar maliyyə hesabatının MHBS-nin prinsiplərinə 

uyğunluğunun təmin olunması üçün zəruridir;
Korrektəedici yazılışlar Baş kitabın hesablarının müəssisənin büdcəsinə 

uyğunluğunlaşdırılması üçün zəruridir;
Korrektəedici yazılışlar maliyyə hesabatının MMUS-un prinsiplərinə 

uyğunluğunun təmin olunması üçün zəruridir.

Sual: X müəssisəsi 2000 manatlıq dəftərxana ləvazimatı satın alır və bütün məbləği 
“Dəftərxana ləvazimatları” hesabının debetinə silir. Hesbat dövrünün sonunda 
inventarizasiya nəticəsində dəftərxana ləvazimatının qalığı 1200 manat təşkil edir. 
Dövrün sonunda jurnalda aşağıdakı korrektəedici yazılış edilməlidir: (Sürət 
30.04.2014 10:19:13) (Çəki: 1)

DT “Dəftərxana ləvazimatı xərcləri” – 1200 manat, KT “Dəftərxana ləvazimatları” 
– 1200 manat

DT “Dəftərxana ləvazimatları” – 800 manat, KT “Dəftərxana ləvazimatı xərcləri” – 
800 manat

DT “Dəftərxana ləvazimatı xərcləri” – 800 manat, KT “Dəftərxana ləvazimatları” – 
800 manat

DT “Dəftərxana ləvazimatları” – 1200 manat, KT “Dəftərxana ləvazimatı xərcləri” 
– 1200 manat

DT “Dəftərxana ləvazimatları” – 800 manat, KT “Kassa” - 800 manat

Sual: Əsas metodun tətbiqi zamanı qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyasının uçotu 
üçün hansı qayda tətbiq olunur? (Sürət 30.04.2014 10:19:39) (Çəki: 1)

Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmədən olan yığılmış zərərləri çıxmaqla 
ilkin dəyər üzrə uçot 

Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmədən olan yığılmış zərərləri çıxmaqla 
yenidənqiymətləndirilmiş dəyər üzrə uçot

Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmədən olan yığılmış zərərləri çıxmaqla 
ədalətli dəyər üzrə uçot

Yığılmış amortizasiyanı çıxmaqla yenidənqiymətləndirilmiş dəyər üzrə uçot
Qiymətdəndüşmədən olan yığılmış zərərləri çıxmaqla yenidənqiymətləndirilmiş 

dəyər üzrə uçot

Sual: Azalan qalıq üsulu ilə qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hesablanması nəyə 
gətirib çıxarır? (Sürət 30.04.2014 10:19:42) (Çəki: 1)

Hər növbəti dövrdə amortizasiya ayırmalarının artmasına
Hər növbəti dövrdə amortizasiya ayırmalarının azalmasına
Hər dövrdə amortizasiya ayırmalarının daimi məbləğinin hesablanmasına
Hər növbəti dövrdə amortizasiya ayırmaları normasının azalmasına
Düzgün cavab yoxdur



Sual: Başqa müəssisələdən qeyri-maddi aktivlər alınan zaman hansı mühasibat 
yazılışı tərtib olunur? (Sürət 30.04.2014 10:19:44) (Çəki: 1)

Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 531 “Malsatan və podratçılara 
qısamüddətli kreditor borcları”

Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 202 “İstehsalat məsrəfləri ”
Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”
Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”
Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – 

Amortizasiya”

Sual: Faydalı istifadə müddətini təyin etmək mümkün olmayan qeyri-maddi aktivlərə 
amortizasiya hecə hesablanır? (Sürət 30.04.2014 10:19:46) (Çəki: 1)

Ümumiyyətlə hesablanmır
Azalan qalıq metodu ilə
İstehsal olunmuşəhsulun həcminə mütənasib olaraq
Xətti metodla
Müəssisədə tətbiq olunan əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanması metoduna 

uyğun olaraq hesablanır

Sual: Hansı maddə müəssisə daxilində yaradılan qeyri-maddi aktivlərin dəyərinin 
elementi sayılmır? (Sürət 30.04.2014 10:19:48) (Çəki: 1)

Qeyri-maddi aktivlərin yaradılması zamanı istifadə olunan material və xidmətlərə 
çəkilən xərclər

Qeyri-maddi aktivlərin yaradılması ilə əlaqədar olan əlavə xərclər
Aktivin nəzərdə tutulan istifadəsi ilə əlaqədar işçi heyətinin təliminə çəkilən 

xərclər
Qeyri-maddi aktivlərin yaradılmasında iştirak edən işçi heyətinin əmək haqqı¬nın 

ödənilməsinə çəkilən xərclər
Hüquqların qeydiyyatı üçün rüsum və patent və lisenziyaların amortizasiyası kimi 

qeyri-maddi aktivlərə aid olan istənilən xərclər

Sual: Hansı növ qeyri-maddi aktivlər üçün aktiv bazar fəaliyyət göstərə bilər? (Sürət 
30.04.2014 10:19:52) (Çəki: 1)

Firma şüarları
Musiqi əsərlərinin və kinofilmlərinin yayımlanmasına müstəsna hüquq
Patent və mal nişanları
Ticarət markaları
Sərnişinlərin daşınmasına icazə və istehsal kvotaları

Sual: İstehsal təyinatlı qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hesablanan zaman hansı 
mühasibat yazılışı tərtib olunur? (Sürət 30.04.2014 10:19:54) (Çəki: 1)

Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – 
Amortizasiya”

Dt 202 “İstehsalat məsrəfləri”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
Dt 721 “İnzibati xərclər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
Dt “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”



Sual: İstehsal təyinatlı qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hesablanan zaman hansı 
mühasibat yazılışı tərtib olunur? (Sürət 30.04.2014 10:19:58) (Çəki: 1)

Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – 
Amortizasiya”

Dt 202 “İstehsalat məsrəfləri”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
Dt 721 “İnzibati xərclər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
Dt “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”

Sual: Qeyri-maddi aktivlərin satışı zamanı onların ilkin dəyərinin silinməsi hansı 
mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır? (Sürət 30.04.2014 10:20:02) (Çəki: 1)

Dt 721 “İnzibati xərclər”, Kt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
Dt 701 “Satışın maya dəyəri”, Kt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
Dt 601 “Satış”, Kt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
Dt 611 “Sair əməiyyat gəlirləri”, Kt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”

Sual: MHBS-yə uyğun olaraq qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyasının uçotu üçün 
hansı qayda tətbiq olunur? (Sürət 30.04.2014 10:20:05) (Çəki: 1)

Amortizasiya hesablanması metodu və dövrü aktivin tanınması anına bütün 
istifadə müddəti ərzində nəzərdən keçirilir

Amortizasiya hesablanması metodu və dövrü müntəzəm olaraq nəzərdən 
keçirilməlidir

Amortizasiya hesablanması metodu və dövrü heç olmasa hər maliyyə ilinin 
sonuna nəzərdən keçirilməlidir

Amortizasiya normaları müəyyən dövrdən dövrə dəyişilməlidir
Düzgün cavab yoxdur

Sual: Təsisçi tərəfindən müəssisənin nizamnamə kapitalına qoyuluş kimi qeyri-maddi 
aktivlər təqdim olunan zaman hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur? (Sürət 
30.04.2014 10:20:09) (Çəki: 1)

Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 531 “Malsatan və podratçılara 
qısamüddətli kreditor borcları”

Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt “Ümumi mənfəət (zərər)”
Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”
Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın 

ödənilməmiş hissəsi”
Dt 101 “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – 

Amortizasiya”

Sual: Müəssisə 20000 manata müəlliflik hüququ əldə edir. Müqaviləyə əsasən 
müəssisə 4 il ərzində bu hüquqa malik ola və ondan istifadə edə bilər. 4 il istifadədən 
sonra satış xərclərini çıxmaqla müvafiq müəlliflik hüququnun cari bazar dəyəri 6000 
manatdır. Müəlliflik hüququnun illik amortizasiya məbləğini hesablayın: (Sürət 
30.04.2014 10:20:16) (Çəki: 1)

5000 manat



14000 manat
3500 manat
1500 manat
6500 manat

Sual: Bir elementli xərclər aşağıdakı xərclərin tərkibinə daxildir: (Sürət 30.04.2014 
10:23:41) (Çəki: 1)

iqtisadi elementlər üzrə xərclərin;
kalkulyasiya maddələri üzrə xərclərin;
tam maya dəyərində əks olunmuş xərclərin;
istehsal maya dəyərində əks olunmuş xərclərin;
düzgün cavab yoxdur;

Sual: Dolayı xərclərin (qaimə istehsal xərclərinin) tərkibinə daxildir: (Sürət 30.04.2014 
10:23:44) (Çəki: 1)

mexaniklərin, nəzarətçilərin, texniki xidmətedici işçilərin, avtokar sürücülərinin, 
ustaların, xidmətedici fəhlələrin əmək haqqı;

köməkçi materiallar və komplektləşdirici məmulatlar;
sex binalarının saxlanılması, texniki xidmətetmə və avadanlıqların və alətlarin 

cari təmiri, əmlak vergisi, ümümistehsalat təyinatlı binaların və avadanlıqların 
amortizasiyası;

ümumtəsərrüfat (inzibatı-idarəetmə) xərcləri;
mexaniklərin, nəzarətçilərin, texniki xidmətedici işçilərin, avtokar sürücülərinin, 

ustaların, xidmətedici fəhlələrin əmək haqqı; köməkçi materiallar və 
komplektləşdirici məmulatlar; sex binalarının saxlanılması, texniki xidmətetmə və 
avadanlıqların və alətlərin cari təmiri, əmlaka vergi alətləri, ümümistehsalat təyinatlı 
binaların və avadanlıqların amortizasiyası;

Sual: D-t 202 “ictehsalat xərcləri”, K-t 201 “Material ehtiyatları” mühasibat yazılışı nəyi 
əks etdirir. (Sürət 30.04.2014 10:23:47) (Çəki: 1)

hazır məhsulun maya dəyərinə xammal və materialların daxil edilməsi;
istehsal edilən məhsulun maya dəyərinə amortizasiya xərclərinin daxil edilməsini;
köməkçi istehsalatda avadanlıqlara profilaktiki baxış xərclərinin əsas istehsalat 

xərclərinin tərkibinə daxil edilməsi;
istehsal olunan məhsulun maya dəyərinə xammal və materialların daxil edilməsi; 
bütün cavablar düzdür;

Sual: D-t 202 “ictehsalat xərcləri”, K-t 522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər” 
mühasibat yazılışı nəyi əks etdirir. (Sürət 30.04.2014 10:23:54) (Çəki: 1)

müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirən əsas istehsalat işçilərinə hesablanmış 
müavinətləri;

büdcədən kənar sosial müdafiəyə olan borc öhdəliklərinin köçürülməsini; 
tibbi siğortaya ayirmaları xərclərinə aid edilməsini;
əsas və köməkçi istehsalatda işçilərə hesablanmış əmək haqqının ümumi 

məbləği üzrə sosial sığortaya ayırmaların xərcə daxil edilməsini;
bütün cavablar düzdür;



Sual: Xərclər tanınır: (Sürət 30.04.2014 10:23:57) (Çəki: 1)
balansda;
kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatda;
mənfəət və zərər haqqında hesabatda;
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda;
heç bir cavab düz deyil;

Sual: İqtisadi həmcinsliyinə (məzmununa) görə istehsal xərcləri bölünür. (Sürət 
30.04.2014 10:24:01) (Çəki: 1)

bir elementli və kompleks xərclərə;
istehsal və qeyri istehsal xərclərinə;
daimi və dəyişən xərclərə;
planlaşdırılmış və planlaşdırılmamış xərclərə; 
bütün cavablar düzdür.

Sual: Məhsul istehsalına, görülmüş işlərə və göstərilmiş xidmətlərə birbaşa xərclər 
dedikdə nə başa düşülür. (Sürət 30.04.2014 10:24:06) (Çəki: 1)

ayrı-ayrı məhsulların (iş və xidmətlərin) istehsalı ilə əlaqədar olan xərclər;
müəsisənin konkret istehsal bölmələrində istehsalın təşkili ilə əlaqədar olan 

xərclər;
bir neçə qrup eyni növ məhsulun hazırlanması ilə əlaqədar olan xərclər;
 istehsal xərclərinin bütün siyahısı;
düzgün cavab yoxdur;

Sual: Məhsulun maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə istehsal xərcləri bölünür: 
(Sürət 30.04.2014 10:24:12) (Çəki: 1)

daimi və dəyişən xərclərə;
istehsal və qeyri istehsal xərclərinə;
birbaşa və dolayı xərclərə;
planlaşdırılmış və planlaşdırılmamış xərclərə; 
bir elementli və kompleks xərclərə;

Sual: Maliyyə (mühasibat) uçotu məqsədlər üçün xərclərin tanınmasının əsasında 
hansı prinsip qoyulmuşdur? (Sürət 30.04.2014 10:24:17) (Çəki: 1)

etibarlılıq, tamlıq;
təsərrüfat fəaliyyəti faktlarının vaxtla müəyyənləşdirilməsi;
hesablama metodu ilə uçot;
əhəmiyyətlilik;
təsərrüfat fəaliyyətini faktlarının vaxtla müəyyənləşdirilməsi; hesablama 

Sual: Sair əməliyyat xərclərinə aiddir. (Sürət 30.04.2014 10:24:20) (Çəki: 1)
torpaqların, tikintilərin, avadanlıqların və sair uzunmüddətli aktivlərin satışı ilə 

əlaqədar olan xərclər;
hesabat ili ərzində müəyyən edilmiş keçən illərin zərərləri;



cərimələr və sair analoji ödənişlər;
yenidənqiymətləndirmədən olan zərərlər;
bütün cavablar düzdür;

Sual: Aşağıda sadalanan adi fəaliyyət növləri üzrə hansı xərclərin mühasibat 
uçotunda əhəmiyyətli xərclər kimi tanına bilər. (Sürət 30.04.2014 10:24:34) (Çəki: 1)

məhsul buraxılışı ilə əlaqədar olan xərclər;
əməliyyat icarəsi üzrə ödənilən icarə haqqı ilə əlaqədar olan xərclər;
təsərrüfat müqavilələrinin pozulması ilə əlaqədar ödənilən cərimələr;
şirkətlərin nizamnamə kapitalında iştirakı ilə əlaqədar olan xərclər;
məhsul buraxılışı ilə əlaqədar olan xərclər; əməliyyat icarəsi üzrə ödənilən icarə 

haqqı ilə əlaqədar olan xərclər; başqa şirkətlərin nizamnamə kapitalında iştirakı ilə 
əlaqədar olan xərclər;

Sual: Funksiyalar üzrə xərclərin tərkibinə daxildir. (Sürət 30.04.2014 10:24:37) (Çəki: 
1)

satışın maya dəyərinə daxil edilən xərclər;
kommersiya xərcləri;
inzibati xərclər;
ƏDV;
satışın maya dəyərinə daxil edilən xərclər; kommersiya xərcləri; inzibati xərclər; 

Sual: Hazır məhsulun satış yerlərinə çatdırılması ilə əlaqədar olan kommersiya 
xərclərinin silinməsi aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir: (Sürət 30.04.2014 
10:24:41) (Çəki: 1)

D-t 202 “ictehsalat xərcləri”, K-t 711 “Kommersiya xərclər”
D-t 204 “Hazır məhsul”, K-t 731 “Sair əməliyyat xərcləri”
D-t 601 “Satış”, K-t 711 “Kommersiya xərcləri”
D-t 801 “Ümumi mənfəət”, K-t 701 “Satışın maya dəyəri” 
D-t 801 “Ümumi mənfəət”, K-t 711 “Kommersiya xərcləri”

Sual: Xərclər: (Sürət 30.04.2014 10:24:44) (Çəki: 1)
Kapitalın azalması ilə nəticələnən, hesabat dövrü ərzində aktivlərin kənara axını 

və ya azalması və öhdəliklərin artması hesabına baş verən iqtisadi səmərənin 
azalması;

Kapitalın azalması ilə nəticələnən, hesabat dövrü ərzində aktivlərin kənara axını 
və ya azalması və öhdəliklərin azalması hesabına baş verən iqtisadi səmərənin 
azalmasıdır;

Öhdəliklərin artması hesabına hesabat dövrü ərzində baş verən iqtisadi 
səmərənin azalmasıdır;

səhmdarlar arasında kapitalın bölüşdürülməsi ilə əlaqəli olmayan və kapitalın 
azalması ilə nəticələnən, hesabat dövrü ərzində aktivlərin kənara axını və ya 
azalması və öhdəliklərin artması hesabına baş verən iqtisadi səmərənin 
azalmasıdır;

bütün cavablar düzdür; 



Sual: İnzibatı xərclərin silinməsi mühasibat uçotunda aşağıdakı yazılışla əks etdirilir. 
(Sürət 30.04.2014 10:24:47) (Çəki: 1)

D-t 202 “ictehsalat xərcləri”, K-t 721 “İnzibati xərclər”
D-t 701 “Satışın maya dəyəri”, K-t 721 “İnzibati xərclər”
D-t 204 “Hazır məhsul”, K-t 721 “İnzibati xərclər”
D-t 801 “Ümumi mənfəət”, K-t 721 “İnzibati xərclər”
düzgün cavab yoxdur;

Sual: İstehsal xərclərinə aşağıdakılar daxildir. (Sürət 30.04.2014 10:24:51) (Çəki: 1)
müəssisənin əsas və köməkçi istehsalatlarında istifadə olunmuş resusların bir 

hissəsi
məhsul istehsalına,görülmiş işlər və göstərilmiş xidmətlərə yönəldilən xərclərin 

bir hissəsi;
idarəetmə xərcləri daxil edilməklə məhsul istehsalına, görülmüş işlər və 

göstərilmiş xidmətlərə görə müəssisənin çəkdiyi xərclərin bir hissəsi 
satış idarəetmə xərcləri daxil edilməklə məhsul istehsalına, görülmüş işlər və 

göstərilmiş xidmətlərə görə müəssisənin çəkdiyi xərclərin bir hissəsi 
bütün cavablar düzdür;

Sual: Məhsul istehsalına, görülmüş işlərə, göstərilmiş xidmətlərə dolayı xərclər 
dedikdə nə başa düşülür. (Sürət 30.04.2014 10:24:59) (Çəki: 1)

bir neçə qrup eyni növ məhsulun hazırlanması ilə əlaqədar olan xərclər;
istehsal xərclərinin bütün siyahısı;
müəsisənin istehsal bölmələrində istehsalın təşkili ilə əlaqədar olan 
ayrı-ayrı növ məhsul istehsalı ilə əlaqədar olan xərclər;
bütün cavablar düzdür;

Sual: Maliyyə əməliyyatları üzrə aşağıdakı xərclər tanınır. (Sürət 30.04.2014 
10:25:04) (Çəki: 1)

kreditlər və borclar üzrə faiz xərcləri;
maliyyə icarəsi üzrə faiz xərcləri;
əməliyyat icarəsi üzrə faiz xərcləri;
maliyyə alətlərinin ədalətli qiymətlərinin dəyişilməsi ilə əlaqədar olan xərclər;
kreditlər və borclar üzrə faiz xərcləri; maliyyə icarəsi üzrə faiz xərcləri; maliyyə 

alətlərinin ədalətli qiymətlərinin dəyişilməsi ilə əlaqədar olan xərclər;

Sual: MMUS 1 “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” hesabatda xərclər 
təsnifləşdirilir. (Sürət 30.04.2014 10:25:08) (Çəki: 1)

funksiyalar üzrə;
mahiyyəti üzrə;
tanınma kriteriyası üzrə;
funksiyaları və mahiyyəti üzrə;
bütün cavablar düzdür;



Sual: MMUS 1 əlaqədar olaraq kommersiya təşkilatlarında “Maliyyə hesabatlarının 
təqdimatı üzrə” müəssisənin xərcləri öz xarakterinə, həyata keçirilməsi şərtlərinə, 
fəaliyyətin istiqamətlərinə görə bölünürlər. (Sürət 30.04.2014 10:25:13) (Çəki: 1)

müəssisənin adi fəaliyyəti zamanı mütamadi yaranmayan və əsas xərclər 
anlayışına üyğun gəlməyən xərclərdir;

müəssisənin adi fəaliyyət növləri üzrə xərcləri və idarəetmə xərcləri;
müəssisənin adi fəaliyyət üzrə xərcləri, idarəetmə və komersiya xərcləri;
şəxsi səhmlərin buraxılması ilə əlaqədar xərclər;
bütün cavablar düzdür;

Sual: Müəssisənin işgüzar aktivliyi istehsal xərclərinə müasibətinə görə (məhsul 
istehsalı, görülmüş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin həcminə) görə bölünürlər. (Sürət 
30.04.2014 10:25:20) (Çəki: 1)

bir elementli və kompleks xərclərə;
məhsuldar və qeyri məhsuldar xərclərə;
daimi və dəyişən xərclərə;
şərti daimi və şərti dəyişən xərclərə;
daimi və kompleks xərclərə;

Sual: Mühasibat uçotu məqsədləri üçün adi fəaliyyət xərcləri aşağıdakı elementlər 
üzrə (xərclərin məzmununa görə) qruplaşdırılır. (Sürət 30.04.2014 10:25:24) (Çəki: 1)

material xərcləri;
əmək haqqı xərcləri;
amortizasiya xərcləri;
ümumtəsərrüfat (idarəetmə) xərcləri;
material xərcləri; əmək haqqı xərcləri; amortizasiya xərcləri;

Sual: Sair əməliyyat xərclərinin tərkibində aşağıdakı xərclər əks etdirilir. (Sürət 
30.04.2014 10:25:26) (Çəki: 1)

təbii fəlakət , yanğın, qəzalar ilə əlaqədar və s. xərclər;
ziyanın işçi tərəfindən ödənilməsi;
yanğın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün bankda olan hesablaşma və digər 

hesablara pul vəsaitlərinin mədaxil edilməsi ilə əlaqədar xərclər;
obyektlərin köhnəlməsi ilə əlaqədar olaraq onların sökülməsi nəticəsində əldə 

olunan material qiymətlilərinin mədaxil edilməsi üzrə xərclər;
bütün cavablar düzdür.

BÖLMƏ: 02#01
Ad 02#01

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: İdarəetmə uçotunun predmetini nə təşkil edir: (Çəki: 1)
məsuliyyət mərkəzləri üzrə fəaliyyət
müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti
ümumilikdə müəssisənin və onun ayrı-ayrı struktur bölmələrinin (məsuliyyət 

mərkəzlərinin) istehsal fəaliyyəti
daşıyıcılar üzrə xərclər və gəlirlərin uçotu
müəssisənin struktur bölmələrinin istehsal uçotu

Sual: İdarəetmə uçotu informasiyasına qoyulan tələblər hansılardır: (Çəki: 1)
ünvanlılıq, operativlik, kifayətlilik, analitiklilik, relevantlıq
müqayisəlilik və etibarlılıq
həqiqilik
dəqiqlik
həqiqilik və dəqiqlik

Sual: İdarəetmə uçotunun əsas funksiyası nədir: (Çəki: 1)
məhsulun ( iş, xidmətin) maya dəyərinin formalaşdırılması;
təsərrüfat fəaliyyəti faktlarını qeydə almaq
idarəetmə qərarlarının qəbulu prosesinin əsaslandırması
planlaşdırma və büdcələşdirm prosesinin əsaslandırılması
hesabatları tərtib etmək

Sual: İdarəetmə uçotunda informasiyanın qeydiyyat üsullarına aiddir: (Çəki: 1)
iş gününün xronometrajı
uçotu aparmağa imkan verən istənilən qeydiyyat sistemi
sənədləşdirmə
ikili yazılış metodu
sənədləşdirmə və ikili yazılış metodu

Sual: İdarəetmə uçotunun məqsədini informasiyanın təqdim edilməsi təşkil edir: 
(Çəki: 1)

daxili istifadəçilərə
xarici istifadəçilərə
icra hakimiyyəti orqanlarına
ictimaiyyətə
daxili və xarici istifadəçilərə

Sual: İdarəetmə uçotunda predmetin obyektləri əsasən neçə istiqamətdə 
qruplaşdırılır? (Çəki: 1)

2
3
4



5
heç biri düzgün deyil

Sual: Idarəetmə uçotunun metodunun əsas elemenlərindən olan inventarlaşmanın 
mahiyyəti nədir: (Çəki: 1)

 inventarlaşma uçot obyektlərinin faktiki vəziyyətinin müəyyən edilməsi üsuludur;
 inventarlaşma itkilərin müəyyən edilməsi üsuludur;
 inventarlaşma mənimsəmələrin müəyyən edilməsi üsuludur; 
inventarlaşma nəzarətin üsullarından biridir 
 doğru cavab yoxdur. 

Sual: Aşağıdakılardan hansı növ uçot daxili uçot hesab edilir (adlanır):. (Çəki: 1)
 maliyyə uçotu;
 idarəetmə uçotu; 
 vergi uçotu; 
 operativ uçotu; 
 statistik uçotu

Sual: Muxtar sistem nəyi özündə əks etdirir: (Çəki: 1)
 muxtar sistemdə sistemli və problemli uçot ayrılıqda aparılır;
 muxtar sistemdə sistemli və problemli uçot birlikdə aparılır
 muxtar sistem sistemli uçotu özündə əks etdirir;
 muxtar sistem problemli uçot sistemini özündə birləşdirir;
 heç bir cavab doğru deyil.

BÖLMƏ: 02#02
Ad 02#02

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İdarəetmə uçotunun metodunun işçi üsulları bunlardan hansıdır? (Çəki: 1)
sənədləşdirmə
ikili qeyd üsulu
inventarlaşma
muhasibat informasiyası
hesablar sistemi

Sual: İdarəetmə uçotu sistemində məlumatların təhrif edilməsinə görə məsuliyyətin 
dərəcəsi (səviyyəsi): (Çəki: 1)

vergi orqanları tərəfindən cərimə sanksiyası



cinayət məsuliyyəti
inzibati məsuliyyət
intizam tənbehi (məsuliyyəti)
ictimayi qınaq

Sual: Daxili idarəetmə hesabatlarının kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilməsi 
həyata keçirilir: (Çəki: 1)

hər il
hər rüb
müəssisənin müflisləşməsi zamanı
heç bir halda dərc olunmur
müəssisə rəhbəri dəyişdikdə

Sual: İdarəetmə uçotunun informasiyalarından istifadə edənlər kimlərdir? (Çəki: 1)
müəssisənin menecerləri
müəssisənin səhmdarları
vergi orqanları
müəssisəyə kredit vermək haqqında qərar qəbul etməli olan banklar
heç biri düz deyil

Sual: İdarəetmə uçotunda predmetin obyektlərini neçə qrupa bölmək olar: (Çəki: 1)
istehsalat ehtiyatları, təsərrüfat prosesləri və onların nəticələri
təsərrüfat prosecləri və təsərrüfat əməliyyatları
müəssisənin maliyyə və investisiya fəaliyyətini
təchizat, satış və investisiya fəaliyyəti
heç biri düxgün deyil

Sual: İdarəetmə uçotunda predmetin obyekti hesab edilən istehsalat ehtiyatlarının 
tərkibinə daxildir: (Çəki: 1)

əsas fondlar və qeyri-maddi aktivlər
material –istehsalat ehtiyatları və onların istifadəsi
əsas fondlar, qeyri-maddi aktivlər və material –istehsalat ehtiyatları, onların 

vəziyyəti və istifadəsi
hazır məhsul və maliyyə ehtiyatları
heç biri düzgün deyil

Sual: Xərclərin operativliyinə görə idarəetmə uçotu hansı sistemlərə bölünür: (Çəki: 1)
müstəqil və bütov
tam və birbaşa
mustəqim və qeyri-müstəqim
birbaşa və dolayı
faktiki (keçmiş, tarixi) və standart (normalaşdırılan)



Sual: Maya dəyərinə xərclərin daxil edilmə tamlığına görə idarəetmə uçotu hansı uçot 
sistemlərə bölünür: (Çəki: 1)

müstəqil və bütov 
tam və hissəvi məsrəflər ( ixtisar edilmiş) 
mustəqim və qeyri-müstəqim
birbaşa və dolayı
müstəqil və bütov, birbaşa və dolayı

Sual: Idarəetmə uçotunun metodunun əsas elementləri hansılardır: (Çəki: 1)
 sənədləşmə və inventarlaşma;
 qruplaşdırmavə ümumiləşdirmə;
 normalaşdırma, planlaşdırma və limitləşdirmə
 nəzarət hesablarınan istifadə, nəzarət və təhlil.
 yuxarıda qeyd edilənərin məcmusu

Sual: Limitləşdirmə dedikdə nə başa düşülür: (Çəki: 1)
 limitləşdirmə material məsrəfləri üzərində nəzarətin yekun mərhələsidir.
 limitləşdirmə material məsrəfləri üzərində nəzarətin ilkin mərhələsidir.
 limitləşdirmə material məsrəfləri üzərində əvvəlcədən nəzarətin formasıdır;
 limitləşdirmə ehtiyat və məsrəf normaları sisteminə əsaslanan material 

məsrəfləri 
 doğru cavab yoxdur

Sual: Kontrollinq hansı spesifik funksiyaları yerinə yetirir: (Çəki: 1)
 idarəetmə və nəzarət
 informasiya və nəzarət; 
 informasiya, idarəetmə və nəzarət; 
 təhlil və nəzarət; 
 doğru cavab yoxdur

Sual: İdarəetmə uçotunda məsrəflər qruplaşdırılır və əks etdirilir: (Çəki: 1)
 kalkulyasiyam maddələri üzrə;
 iqtisadi elementlər üzrə; 
 iqtisadi elementlər və kalkulyasiya maddələri üzrə; 
 məhsul növləri üzrə; 
 düzgün cavab yoxdur

BÖLMƏ: 02#03
Ad 02#03

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Muhasibat idarəetmə uçotunun obyektləri hansıdır: (Çəki: 1)
bütövlükdə müəssisə və onun struktur sahələri üzrə məsrəflər və nəticələr, daxili 

qiymətqoyma, büdcələşmə və daxili hesbat
müəssisənin əmlak və öhdəlikləri
təsərrüfat əməliyyatları
təsərrüfat prosesləri
müəssisənin kapitalı

Sual: İdarəetmə uçotunun əsas təyinatı aşağıdakılardan hansıdır? (Çəki: 1)
istehsal məsrəflərinin uçotu və məhsulun faktiki maya dəyərinin hesablanması
məsuliyyət mərkəzləri üzrə maliyyə nəticələrinin müəyyən olunması
onun mahiyyətindən irəli gəlir və müəssisə rəhbərliyini istehsal prosesinin idarə 

olunması və perspektiv qərarların qəbul olunması üçün lazımı informasiya ilə təmin 
etmək

daxili mühasibat hesabatların hazırlanması və təqdim etmək
xarici mühasibat hesabatların hazırlamaq və təqdim etmək

Sual: Qərb uçot sistemində idarəetmə və maliyyə uçotunun əlaqəsinin hansı 
variantları var? (Çəki: 1)

xətti
inteqrasiya edilmiş və muxtar
monistik
muxtar və xətti
xətti və monistik

Sual: İdarəetmə uçotunda: (Çəki: 1)
hesabların tətbiqi və ikili yazılışdan istifadə məcburidir (vacibdir)
hesabların və ikili yazılışdan istifadə mütləq deyil, lakin idarəetmə üçün qeyri – 

mümkündür
hesabların və ikili yazılışın tətbiqi məcburi deyil, lakin idarəetmə məqsədi ilə 

uçotun təşkilinin yüksək (ali) forması hesab olunur
məsrəflərə nəzarətə ehtiyac yoxdur
büdcələşməyə ehtiyac yoxdur

Sual: İdarəetmə uçotu sistemi özündə aşağıdakı bir sıra prosesləri birləşdirir: (Çəki: 
1)

planlaşdırma və uçot
məsrəflərə nəzarət və planlaşdırma
uçot, məsrəflərin təhlili, nəticələrin təhlili və idarəetmə qərarlarının qəbulu
məsrəflərin uçotu və maya dəyərinin təhlili
maya dəyərinin təhlili

Sual: İdarəetmə uçotunun muxtar sisteminin mahiyyətini nə təşkil edir: (Çəki: 1)



İdarəetmə uçotunun muxtar sisteminin mahiyyətini nə təşkil edir:
maliyyə və idarəetmə uçotlarının ayrılıqda aparılması, qoşa eyni adlı nəzarət 

hesabları vasitəsilə onlar arasında qarşılıqlı əlaqə
kalkulyasiya maddələri üzrə istehsala məsrəflərin uçotu
nəzarət hesabları vasitəsi ilə xərc elementləri üzrə istehsala məsrəflərin uçotu
istehsala məsrəflərin kalkulyasiya maddələri üzrə uçotu

Sual: Fəaliyyətin növündən, müəssisənin strukturundan və məhsulun tərkibindən asılı 
olaraq informasiyanın əhatə dərəcəsinə görə idarəetmə uçotun hansı növləri var? 
(Çəki: 1)

istehsalat və maliyyə
operativ, istehsalat və cari
istehsalat, maliyyə, operativ, istehsalat və cari
sistemli və problemli
heç biri düzgün deyil

Sual: Idarəetmə uçotunun ikinci qrup obyektlərinə aşağıdakılar daxildir: (Çəki: 1)
 təchizat-tədarükat və istehsal fəaliyyəti;
 istehsal və satış fəaliyyəti;
 maliyyə-satış və təşkilatı fəaliyyəti
 təchizat-tədarükatistehsalat, maliyyə-satış və təşkilatı fəaliyyəti
 müəssisənin satış fəaliyyətı. 

Sual: Nəzarət hesabları dedikdə nə başa düşülür: (Çəki: 1)
 müvafiq dövrün əməliyyatlarının məbləği yazılan hesablar başa düşülür;
 müvafiq dövrün əməliyyatlarının yekun məbləği yazılan hesablar başa düşülür;
 əməliyyatları uçota alan hesablar başa düşülür; 
 bütün cavablar doğrudur
 doğru cavab yoxdur. 

Sual: Təhlil prosesində nələr müəyyən edilir: (Çəki: 1)
 təhlil prosesində bölmələr arasındakı qarşılıqlı əlaqə müəyyən edilir; 
 idarəetmə qərarlarının qəbulu məqsədi ilə istehsalın nəticələrinə təsir edən 

kənarlaşma və onun səbəbləri müəyyən edilir; 
 təhlil prosesində bölmələr arasındakı qarşılıqlı əlaqə və asılılığı müəyyən edilir; 
 təhlil prosesində bölmələr arasındakı qarşılıqlı asılılığı müəyyən edilir; 
 istehsal tapşırıqlarının yerinə yetirilməs üzrə bölmələr arasındakı qarşılıqlı 

asılılıq və 

Sual: İdarəetmə uçotunda gəlirlərlər qruplaşdırılır və əks etdirilir: (Çəki: 1)
 müəssisələrin struktur bölmələr üzrə;
 müəssisələrin struktur bölmələri və məhsulun (iş və xidmətərin) növləri üzrə; 
 bütövlükdə müəssisə üzrə; 
 fəaliyyət növlər üzrə; 
 düzgün cavab yoxdur



Sual: Monistik sistem nəyi özündə əks etdirir: (Çəki: 1)
 mühasibat uçotu hesablarında birbaşa və əks əlaqə əsasında sistematik uçot 

sistemini 
 mühasibat uçotu hesablarında birbaşa və əks əlaqə əsasında problemli uçot 

sistemini 
 mühasibat uçotu hesablarında birbaşa və əks əlaqə əsasında sistematik və 

problemli uçotu birləşdirən inteqrasiya sistemini özündə əks etdirir;
 mühasibat uçotu hesablarında birbaşa əlaqə əsasında problemli uçot sistemini 
 heç bir cavab doğru deyil

BÖLMƏ: 03#01
Ad 03#01

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Məsrəf dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
müəssisədə istifadə edilən resurslar
müəssisədə onun fəaliyyəti ilə şərtlənən bütün növdən olan resurslar
konkret məqsəd üçün müəssisədə istifadə edilən tesursların dəyəri
təsərrüfat fəaliyyəti zamanı resursların alınmasına çəkilən xərc
müəssisədə istifadə edilən resurslar və təsərrüfat fəaliyyəti zamanı resursların 

alınmasına çəkilən xərc

Sual: Xərclər həyata keçirilmə şərtindən və müəssisənin fəaliyyətindən asılı olaraq 
bölünür: (Çəki: 1)

adi fəaliyyətlə əlaqədar və sair xərclər
istehsal və satış fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər
əsas və üstəlik
adi fəaliyyətlə əlaqədar və sair xərclər və istehsal və satış fəaliyyəti ilə əlaqədar 

xərclər
heç biri

Sual: Sair xərclər neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)
1
3
4
5
6

Sual: Adi fəaliyyət üzrə xərclərə daxildir: (Çəki: 1)



məhsulun istehsalı və satışı ilə bağlı xərclər
içlərin yerinə yetirilməsi və xidmət göstərilməsi ilə bağlı xərclər
malların alınması və satılması ilə bağlı xərclər
yuxarıda qeyd edlənlərin hamısı
məhsul satışı ilə bağlı xərclər

Sual: Materialların əldə edilməsi və saxlanması üzrə xərclər neçə qrupa bölünür: 
(Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Material ehtiyatlarının əldə edilməsi və saxlanması üzrə xərclərin tərkibinə necə 
daxildir: (Çəki: 1)

ehtiyatların təmin edilməsi ilə əlaqədar olan 
partiyaların həcmi ilə əlaqədar olan
ehtiyatların defisiti və idarə edilməsi ilə əlaqədar olan 
yuxarıda qeyd edilənlər
heç bir cavab doğru deyil

BÖLMƏ: 03#02
Ad 03#02

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müəssisənin fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)
1
4
5
2
6

Sual: Müəssisənin fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər hansı xərclərə bölünür? (Çəki: 1)
əsas, əməliyyat və fövqəladə
əsas və sair
əməliyyat və fövqəladə
əsas, əməliyyat, fövqəladə və sair
heç biri doğru deyil



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

Sual: Relevantlıq nöqteyi-nəzərindən məhsul vahidi üzrə dəyişən məsrəflər: (Çəki: 1)
istehsalın hər bir həcmində müxtəlifdir
müxtəlif ( fərqli) istehsal həcmlərində də sabitdir
istehsal həcminin artmasına mütənasüb olaraq artır
istehsalın həcmi azaldıqda azalır
istehsalın həcmindən asılı deyil

Sual: Adi fəaliyyətlə əlaqədar xərclər hansı hesablarda uçota alınır: (Çəki: 1)
istehsala məsrəfləri və satışı ilə bağlı xərcləri uçota alan hesablar
satışla bağlı xərclər
istehsal ilə bağlı xərclər
yuxarıda qeyd edlənlərin hamısı
heç bir cavab doğru deyil

Sual: Ehtiyatların təmin edilməsi ilə əlaqədar olan xərclər neçə qrupa bölünür: (Çəki: 
1)

2
3
4
5
6

Sual: İstehsal ehtiyatları malsatanlardan mədaxil edildikdə hansı müxabirləşmə 
düzdür? (Çəki: 1)

Dt 202 Kt 531
Dt 203 Kt 531
Dt 205 Kt 521
Dt 205 Kt 522
Dt 201 Kt 531

Sual: Məsrəflər anlayışında aşağıdakı məqamları fərqləndirmək lazımdır. (Çəki: 1)
 məsrəflər istifadə dilən resursların həcmi ilə ifadə olunur; 
 istifadə dilən resursların həcmi pul ifadəsində əks olunmalıdır; 
 məsrəflər mütləq konkret məqsədlərə aid edilməlidir; 
 məsrəflər istifadə dilən resursların həcmi ilə ifadə olunur; istifadə dilən 

resursların həcmi pul ifadəsində əks olunmalıdır; 



 məsrəflər istifadə dilən resursların həcmi ilə ifadə olunur; istifadə dilən 
resursların həcmi pul ifadəsində əks olunmalıdır; məsrəflər mütləq konkret 
məqsədlərə aid edilməlidir; 

Sual: Əsas xərc dedikdə nə başa düşülür: (Çəki: 1)
 müəssisənin adi fəaliyyəti zamanı yaranan xərclərdir;
 müəssisənin adi fəaliyyəti zamanı yaranan və müxtəlif başlıqlar altında 
 müəssisənin fəaliyyəti zamanı baş verən istənilən xərclərdir;
 müxtəlif istiqamət altında təsnifləşdirilən xərclərdir;
müəssisədədə mütəmadi yaranan istənilən xərclərdir; 

Sual: Sair xərc dedikdə nə başa düşülür: (Çəki: 1)
müəssisənin adi fəaliyyəti zamanı yaranan xərclərdir; 
 müəssisənin fəaliyyəti zamanı baş verən istənilən xərclərdir;
 müəssisənin adi fəaliyyəti zamanı mütəmadi yaranmayan və əsas xərc 

anlayışına uyğun gəlməyən xərclərdir;
 müxtəlif istiqamət altında təsnifləşdirilən xərclərdir
 doğru cavab yoxdur.

Sual: Əməliyyat xərclərinə daxildir: (Çəki: 1)
 müəssisənin aktivlərinin pullu istifadəyə verilməsi, satışı, silinməsi ilə əlaqədar 

yaranan xərclərdir; kredit və borclardan istifadəyə və kredit təşkilatlarının göstərdiyi 
xidmətə görə ödənilən faizlər və xərclər; təsərrüfat fəaliyyətinin şərti faktlarının 
tanınması və s. ilə əlaqədaryaradılan ehtiyat və fondlara edilən ayırmaiar və sair 
əməlyyat xərcləri; 

 müəssisənin aktivlərinin pullu istifadəyə verilməsi, satışı, silinməsi ilə əlaqədar 
yaranan xərclərdir; 

 kredit və borclardan istifadəyə və kredit təşkilatlarının göstərdiyi xidmətə görə 
ödənilən faizlər və xərclər; 

 təsərrüfat fəaliyyətinin şərti faktlarının tanınması və s. ilə əlaqədaryaradılan 
ehtiyat və fondlara edilən ayırmaiar və sair əməlyyat xərcləri; 

 müəssisədədə mütəmadi yaranan istənilən xərclər;

BÖLMƏ: 03#03
Ad 03#03

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən xərc nədir? (Çəki: 1)
kapitalın bölüşdürülməsi ilə əlaqədar olan iqtisadi səmərənin azalmasıdır
kapitalın bölüşdürülməsi ilə əlaqədar olmayan iqtisadi səmərənin azalmasıdır



kapitalın bölüşdürülməsi ilə əlaqədar olmayan və kapitalın azalması ilə 
nəticələnən iqtisadi səmərənin azalmasıdır

hesabat dövründə kapitalın kənara axınıvə ya azalmasıvə öhdəliklərin artması 
hesabına baş verən iqtisadi səmərənin azalmasıdır

kapitalın bölüşdürülməsi ilə əlaqədar olmayan iqtisadi səmərənin azalmasıdır, 
kapitalın bölüşdürülməsi ilə əlaqədar olmayan və kapitalın azalması ilə nəticələnən 
iqtisadi səmərənin azalmasıdır, hesabat dövründə kapitalın kənara axınıvə ya 
azalmasıvə öhdəliklərin artması hesabına baş verən iqtisadi səmərənin azalmasıdır

Sual: İqtisadi elementlər üzrə məsrəflər haqqında informasiya hansı suala cavab 
verir? (Çəki: 1)

müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti prosesində hansı ehtiyatlardan (resurslardan) 
istifadə edilmişdur

müəssisənin fəaliyyətini həyata keçirərkən ehtiyatları (ressursları) hara 
istiqamətləndirmişdir (sərf etmişdir)

konkret məhsul istehsalına sərf edilən resursları
müəssisənin konkret bölmələri üzrə çəkilmiş məsrəflərin həcmini
əmtəəlik məhsula çəkilən məsrəfləri

Sual: Aşağıdakılardan hansı relevant məsrəflərə aid edilir: (Çəki: 1)
vahid qaydadan istifadə edilərək bir neçə layihə üçün hesablanmış məsrəflər
idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olan məsrəflər
konkret layihə ilə bağlı məsrəflərin məbləği
alternativ olan iki layihə üçün ümumi olan bağlı məsrəflər
idarəetmə qərarlarına təsir etməyən məsrəflər

Sual: İdarəetmə məqsədi ilə istehsalat prosesi aşağıdakı fəaliyyət növlərinə bölünür: 
(Çəki: 1)

təchizat, istehsalat və satış
təchizat-tədarükat və istehsalat
maliyyə-satış, təşkilatı və investisiya
təchizat-tədarükat, istehsalat, maliyyə-satış, təşkilatı və investisiya
heç bir cavab doğru deyil

Sual: Həvalə edilmiş məsrəflərə aşağıdakılar daxildir: (Çəki: 1)
ehtiyatlara qoyulmuş investisiyalar
dövriyyədənkəhar aktivlərə qoyuluşlar
hazır məhsula cəkilmiş
yuxarıda qeyd edilənlər
heç bir cavab doğru deyil

BÖLMƏ: 04#01
Ad 04#01

Suallardan 13

Maksimal faiz 13



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Maya dəyəri nədir? (Çəki: 1)
məhsul istehsalına çəkilən məsrəfdir
məhsul istehsalına çəkilən canlı əmək məsrəfidir
məhsulun istehsalı və satışına çəkilən canlı və əşyalaşmış əmək məsrəflərnin 

pulla ifadəsidir
məhsulun istehşıına çəkilən məsrəflərin cəmidir
məhsulun satışına çəkilən canlı və əşyalaşmış əmək məsrəflərnin pulla ifadəsidir

Sual: İdarəetmə uçotu sistemində məsrəflər belə qiymətləndirilir: (Çəki: 1)
tam maya dəyəri ilə və normativ maya dəyəri ilə
normativ və hissəvi maya dəyəri ilə
tam maya dəyəri və hissəvi məsrəflər üzrə 
yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı
heç biri doğru deyil

Sual: Bunlardan hansı məsrəf elementləri (iqtisadi elementləri) adlanır: (Çəki: 1)
tərkib hessələrə ayrılan
tərkib hessələrə ayrılmayan iqtisadi cəhətdən oxşar məsrəflər
müəssisədə çəkilən hər hansı xərc
tərkib hissələrə ayrılan kompleks xərc
heç biri 

Sual: Məsrəf elementləri neçə qrupa bölünür: (Çəki: 1)
3
5
7
12
14

Sual: İstehsal prosesindəki iqtisadi roluna görə məsrəflər aşağıdakı kimi 
təsnifləşdirilir: (Çəki: 1)

əsas və üstəlik (qaimə)
birbaşa və dolayı
sabit və dəyişən
cari və daimi
cari və gələcək 

Sual: Konkret növ məhsulun istehsalı (hazırlanması) ilə bağlı məsrəflər belə adlanır: 
(Çəki: 1)

müstəqim (birbaşa)



dolayı
qaimə
əsas
köməkçi

Sual: Məhsul istehsalı üzrə cəkilən xərclərə aiddir: (Çəki: 1)
müəssisənin işgüzar fəallığından asılı olaraq dəyişən xərclər
bilavasitə istehsalat fəaliyyəti ilə əlaqədar olan xərclər
birbaşa məhsulun hazırlanması ilə əlaqəli xərclər
baş vermə zamanı konkret obyektə aid edilən xərclər
ilkin sənədlər əsasında kalkulyasiya edilən

Sual: Məhsulun istehsalı ilə bağlı xərclərin ümumuləşdirilməsi hansı hesab nəzərdə 
tutulmuşdu: (Çəki: 1)

201
202
204
211
208

Sual: İstehsala xidmət və idarəetmə ilə bağlı xərclərlə bağlı informasiyanı hansı 
hesabdan əldə etmək olar: (Çəki: 1)

202№li hesabın debetində
201 №li hesabın kreditində
203 №li hesabın debetində
204 №li hesabın kreditində
205 №li hesabın debetində

Sual: İstehsal həcminə münasibətinə görə hansı xərclər mövcuddur? (Çəki: 1)
birbaşa və dolayı
istehsal və qeyri-istehsal
daimi (sabit) və dəyişən
sadə və mürəkkəb
bütöv və tam

Sual: İstehsalin həcminin dəyişməsindən asılı olan xərclər necə adlanır? (Çəki: 1)
istehsal
daimi
mürəkkəb
dəyişən
dolayı

Sual: Məhsul istehsalının həcminin artması daimi istehsalat (sabit xərclərə) xərclərinə 
təsir edir: (Çəki: 1)



artırır
azaldır
etmir
azalır.sonra isə artır
artır, sonra isə azalır 

Sual: Məhsul istehsalının həcminin azalması ilə əlaqədar daimi (sabit) istehsal 
xərclərinin həcmi necə dəyişir: (Çəki: 1)

artır
azalır
sabit qalır
artır, sonra isə azalır
azalır, sonra isə artır

BÖLMƏ: 04#02
Ad 04#02

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Maya dəyərinin formalaşması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır: (Çəki: 1)
təsərrüfat fəaliyyətinin sahələri üzrə (əsas, kapital qoyuluşu, qeyri-sənaye və s.) 

xərclərə dəqiq hədd qoyulması; 
istehsal fəaliyyətinı mbərpa etmək üçün təkrar istehsal prosesində çəkilmiş 

məsrəflərin ödənilməsi
həqiqi xərclərin tam uçotu
yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı
heç biri

Sual: Müxtəlif məqsədlər üçün maya dəyərinin aşağıdakı tipləri fərqləndirilir: (Çəki: 1)
tam istehsal maya dəyəri
hissəvi maya dəyəri
məsuliyyət mərkəzləri üzrə maya dəyəri
yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı
heç biri

Sual: Aşağıdakılardan hansı məsrəf daşıyıcısı kimi hesab edilə bilər: (Çəki: 1)
sex
məhsul (iş, xidmət) 
müəssisə
istehsal vahidi
müəssisənin filialı



Sual: Məsrəf elementlərinə aşağıdakılar aid edilir: (Çəki: 1)
material məsrəfləri və sosial ehtiyaclara ayırmalar
əmək ödəniçi xərcləri və sosial ehtiyaclara ayırmalar
əsas fondların amortizasiyası (köhnəlməsi) və sair xərclər
qeyd edilənlərin hamısı
kommersiya və istehsal xərcləri

Sual: Üstəlik (qaimə) xərclərinə hansı xərclər aiddır: (Çəki: 1)
birbaşa xərclər
ümumistehsalat və ümumitəsərrüfat xərcləri
işçilərin əsas əmək haqqı
zay məhsulun düzəldilməsinə çəkilən xərclər
gələcək dövrlərin xərcləri

Sual: Məsrəflər müstəqim və qeyri –müstəqim məsrəflərə bölünür: (Çəki: 1)
məhsulun maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə
buraxılan məhsulun mürəkkəbliyinə görə
məsrəflərin baş vermə yerinə görə
məsrəflərin xarakterinə görə
xərclərin xarakterinə görə

Sual: İstehsalın təşkili, idarəedilməsi və ona xidmətlə əlaqədar xərclər necə adlanır : 
(Çəki: 1)

müstəqim (birbaşa)
qeyri-müstəqim (dolayı)
üstəlik( qaimə)
əsas
birelementli

Sual: Tərkibinə görə xərclər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: (Çəki: 1)
əsas və qaimə
daimi və dəyişən
birelementli və kompleks
birbaşa və dolayı
istehsal və istehsaldankənar

Sual: Maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə məsrəflər neçə yerə bölünür: (Çəki: 1)
2
3
4
6
5



Sual: Məsrəflərin isehsal və qeyri – istehsal (kommersiya) məsrəflərə bölünməsinin 
əsasını aşağıdakı əlamət üzrə qruplaşdırma durur: (Çəki: 1)

istehsalın həcminə münasibətinə görə
istehsal prosesində məqsədli təyinatına görə
məsrəflərin baş vermə yerləri üzrə
məsrəflərin baş vermə sferasına görə
maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə

Sual: Buraxılan məhsulun maya dəyərinin hesablanması üçün xərclər belə 
qruplaşdırılır: (Çəki: 1)

baş vermə yerləri üzrə
iqtisadi elementlər üzrə
məsuliyyət mərkəzləri üzrə
kalkulyasiya maddələri üzrə
mənfəət mərkəzləri üzrə

Sual: Məhsul istehsalına çəkilən məsrəflər bunlardan hansıdır: (Çəki: 1)
məhsul istehsalı ilə bağlı müəssisənin istehsal fəaliyyəti ilə birbaşa əlaqədar olan 

məsrəflər
baş vermə zamanı ilkin sənədlər əsasən kalkulyasiyaya obyektinə birbaşa aid 

edilə bilən məsrəflər
müəssisənin işgüzar fəallığı səviyyəsindən asılı olaraq dəyişən xərclər
müəssisənin işgüzar fəallığı səviyyəsindən asılı olaraq azalan xərclər
məhsulun satışı ilə əlaqədar xərclər

Sual: Xərc (mənfəət və zərər haqqında hesabatda göstərilən)kimi tanınma metodu 
üzrə məsrəflər belə təsnifləşdirilir: (Çəki: 1)

birbaşa və dolayı
məhsul və dövrlər üzrə
daimi və dəyişən
relevant və qeyri-relevant
birelementli və kompleks

Sual: Məhsul istehsalı üzrə cəkilən müstəqim xərclər hansı hesabda uçota alinir? 
(Çəki: 1)

201
202
203
205
208

Sual: Məsrəflər əsas və üstəlik məsrəflərə bölünür: (Çəki: 1)
məsrəflərin baş vermə yerləri üzrə
buraxılan məhsulun nomenklaturası üzrə
məsrəflərin iqtisadi məzmununa görə



məhsulun istehsalı üzrə texnoloji prosesindəki roluna görə
maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə

Sual: İstehsalin həcminin dəyişməsindən asılı olmayan xərclər necə adlanır? (Çəki: 1)
dəyişən
istehsal
birbaşa
dolayı
daimi (sabit)

Sual: Proqressiv xərclər dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
istehsal həcminin artımından geri qalan xərclərdir
material resurslarının xidmətlərin müqavilə qiymətlərinə və əmək haqqı tarif 

stavkalarına yenidən baxılan zaman baş verən xərclərdir
istehsal həcminin artımından sürətlə artan xərclərdir
istehsalın həcmi artdiqca ona uyğun sürətlə artan xərclərdir
istehsalın həcmi artdiqca aşağı düşən xərclərdir

Sual: Reqressiv xərclər dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
istehsalın həcmi artdiqca sürətlə artan xərclərdir
məhsulun maya dəyərinə daxil edilən birbaşa xərclər
məhsulun maya dəyərinə daxil edilən dolayı xərclər
istehsal həcminin artımından geri qalan xərclər
istehsalın həcmi artdiqca aşağı düşən xərclərdir

Sual: Hansı məsrəflər sadə məsrəflərə aid edilmir? (Çəki: 1)
əmək haqqı
sex xərcləri
materiallar
amortiszasiya
material və əmək haqqı

Sual: Məhsul istehsalının həcminin artması ilə əlaqədar nisbi daimi (sabit) xərclərinin 
həcmi necə dəyişir? (Çəki: 1)

artır
azalır
dəyişmir
artır, sonra isə azalır
azalır, sonra isə artır

Sual: İstehsalın hazırlanmasın və onun mənilməsinə üzrə xərclər nədir? (Çəki: 1)
xərc maddəsi
xərc elementi
müstəqim xərc



satışla baglı xərc
sair xərc

Sual: İstehlakçılara göndərilən məhsulların bükülməsi üzrə xərclər aid edilir (Çəki: 1)
dəyişən istehsal xərclərinə
sabit (daimi) istehsal xərclərinə
dəyişən qeyri-istehsal xərclərinə
sabit qeyri-istehsal xərclərinə
idarəetmə xərclərinə

Sual: Məsrəflərə nəzarətin neçə metodu var? (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Məsrəflərə nəzarətin hansı metodları var: (Çəki: 1)
nəzarətin büdcə (smeta ) metodu və məsrəflərin normativ uçotu
əvvəlcədən və sonradan nəzarət metodu
qoşa hesablar vasitəsi ilə nəzarət və büdcə metodu
əvvəlcədən və sonradan nəzarət metodu, qoşa hesablar vasitəsi ilə nəzarət və 

büdcə metodu
cavablardan heç biri doğru deyil

Sual: Çoxməqsədli içot sistemində neçə uçot obyekti nəzərdə tutulur: (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

BÖLMƏ: 04#03
Ad 04#03

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İstehsal məsrəflərinin uçotunun mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)



müəssisədə baş verən təchizat, istehsalat və satəş proseslərində hazır məhsulun 
formalaşan maya dəyərinin miqdarca ölçülməsi, qeydiyyatı,qruplaıdırma və təhlilinə 
yönəldilmiş fəaliyyətin məcmusu

xərclərin idarə edilməsidir
məhsul istehsalına çəkilən məsrəflərin qruplaşdırılmasıdır
xərclərin idarə edilməsidir və məhsul istehsalına çəkilən məsrəflərin 

qruplaşdırılmasıdır
heç bir cavab düz deyil

Sual: İstehsalat uçotunun vəzifələri aşağıdakılardır: (Çəki: 1)
xərc və gəlirlərin planlaşdırılması və tənzimlənməsi
istehsalat resurlarının xərclənməsinə nəzarət
qiymətqoyma üçün bazanın təyin edilməsi, balans maddələrinin dəyər 

qiymətləndirilməsinin hesablanması
məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası
mənfəətin müəyyən edilməsi

Sual: Bazar şəraitində maya dəyəri : (Çəki: 1)
öz funksiyasını qiymətin elementi və məssisənin idarəidarə edilməsi aləti kimi 

həyata keçirir
müəssisənin iqtisadi vəziyyətini və rəqabət qabiliyyətini xarakterizə etməli
qiymətin aşağı həddində durmalıdır
yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı
heç biri

Sual: Məsrəflərin uçotu obyekti nədir: (Çəki: 1)
məsrəflərin aid edildiyi fəaliyyət növü, məhsul və istehsal bölməsi
məsrəflərin aid edildiyi fəaliyyət növü
istehsal edilən məhsul
məsrəflərin aid edildiyi istehsal bölməsi
heç biri

Sual: Müxtəlif (bir neçə adda) növ məmulatların hazırlanması və ya məmulatın 
hazırlanmasının müxtəlif mərhələləri ilə bağlı olan xərclər belə adlanır: (Çəki: 1)

müstəqim
qeyri -müstəqim (dolayı)
üstəlik (qaimə)
əsas
d) köməkçi

Sual: Ümumistehsalat xərclərinə bunlardan hansı aiddır? (Çəki: 1)
avadanlıqların saxlanması və istismarı üzrə xərclər
ümumsex idarəetmə xərcləri
ümumtəsərrüfat xərcləri
işçi qüvvəsinin mütəşəkkil toplanması xərcləri



kommersiya xərcləri

Sual: İstehsal məsrəfləri növlər üzrə aşağıdakı qruplarda birləşır: (Çəki: 1)
birbaşa və dolayı
iqtisadi həmcins elementlər və kalkulyasiya maddələri üzrə
istehsal və istehsaldakənar
birelementli və kompleks
əsas və üstəlik

Sual: Rəhbərlik iqtisadi elementlər üzrə məsrəflər haqqında informasiyanı nəyə 
münasibətdə əldə edilır: (Çəki: 1)

məsrəfləri hansı baş vermə yerləri üzrə resurslar istifadə olunmuşdur
təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı hansı növ resurslardan istifadə 

olunmuşdur
məhsulun istehsalına hansı növ resurlar istifadə olunmuşdur
məsuliyyət mərkəzləri üzrə hansı növ resurslar istehlak olunmuşdur
xərc daşıyıcıları üzrə hansı növ resurslar istehlak olunmuşdur

Sual: Maya dəyərinə daxil edilmə üsulu və əldə olunan mənfəətin 
müəyyənləşdirilməsi üçün məsrəflər aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: (Çəki: 1)

ilkin və keçmiş
daimi və dəyişən
planlaşdırılan və planlaşdırılmayan
tənzimlənən və tənzimlənməyən
əsas və üstəlik

Sual: Mütənasib xərclər dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
istehsal həcmininə uyğun olaraq dəyişən xərclər
istehsal həcminin artımını qabaqlayan xərclərdir
istehsal həcminin artımından geri qalan xərclərdir
istehsalın həcmi artdiqca aşağı düşən xərclərdir
istehsalın həcmi artdiqca sürətlə artan xərclərdir

Sual: Deqresiv xərclər dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
istehsal həcminə mütənasüb dəyişən xərclərdir
istehsal həcminin artımından geri qalan xərclərdir
istehsal həcminin artımından sürətlə artan xərclərdir
alternativ qərarin çixarılmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməyən 

xərclərdir
bunlardan heç biri

Sual: Hansı məsrəflər dəyişən məsrflərə aid deyil: (Çəki: 1)
əmək haqqı
amortizasiya



enerji
tara
xammal

Sual: Təxirə şalınmış xərclərə hansı xərclər aiddir: (Çəki: 1)
qarşıdakı xərclər və ödəmələrl üzrə ehtiyatlar
gələcək dövrlərin xərcləri
reklam xərcləri
nəqliyyat xərcləri
hec biri 

Sual: “Ehtiyattutumlu” məsrəflərə aid edilir: (Çəki: 1)
məhsula çəkilən məsrəflər
dövrü məsrəflər
gələcək dövrlərin xərcləri
satışla əlaqədar məsrəflər
heç biri

Sual: Dövrü xərcləri özündə aşağıdakıları birləşdirir: (Çəki: 1)
kommersiya və idarəetmə xərcləri
hesabat dövründə muhasibat hesablarında haqqında toplanmış informasiya 

istehsalat məsrəfləri
ümumsex xərcləri
nəqliyyat xərcləri
idarəetmə xərcləri

BÖLMƏ: 05#01
Ad 05#01

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İstehsal məsrəflərinin idarəetmə uçotu neçə qarşılıqlı elementi özündə 
birləşdirir: (Çəki: 1)

2
3
4
5
6



Sual: Sənayedə məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyasının 3 əsas metodu 
bunlardan hansılardır: (Çəki: 1)

normativ, mərhələ və sadə
mərhələ, sifariş və sadə
normativ, mərhələ və sifariş
normativ, sifariş və sadə
heç bir cavab doğru deyil

Sual: Maya dəyərinin struktunda hansı xərcin xüsusi çəkisi yüksək olan isehsalat 
əmək tutumlu hesab olunır: (Çəki: 1)

amortizasiya
material
əmək haqqı
bütün növ enerji xərcləri
nəqliyyat xərcləri

Sual: Şərti daimi məsrəflər aşağıdakı kimi ifadə etilə bilər: (Çəki: 1)
Y= a
Y = bx
Y = a + bx
Y = a - bx
Heç biri doğru deyil

Sual: Məsrəflərin uçotu və maya dəyərinin kallkulyasiyasının sifariş metodu zamanı 
sifarişin tam yeirinə yetirilməsinə qədər ona aid edilən bütün xərclər belə hesab 
edilir : (Çəki: 1)

yarımfabrikat
hazır məhsul
bitməmiş istehsalat
əmtəəlik məhsul
zay məhsul

Sual: Sifariş metodu ilə maya dəyərinin hesablanması zamanı ümüumistehsalat 
xərcləri silinən zaman: (Çəki: 1)

201№ li “İstehsal ehtiyatları” hesabı debetləşdirilir
202 № li “İstehsalat məsrəfləri” hesabı kreditləşdirilir
204 № li “Hazır məhsul” hesabı debetləşdirilir
721 № li “İnzibatı xərclər” hesabı debetləşdirilir
711 № li “Kommersiya xərcləri” hesabı kreditləşdirilir

Sual: Maya dəyərinin kalkulyasiyasının mərhələ metodunda müəssisə “Bitməmiş 
istehsalat” hesabı daxilində neçə analitik hesabdan istifadə edə bilər: (Çəki: 1)

buraxılan məhsulun həcmindən asılıdır
yalnız bir hesab
fəaliyyət göstərən sexlərin və ya isthsal mərhələlərinin sayı qədər



bütün hallarda 3 hesab
bütün hallarda 5 hesab

Sual: Uçotun yarımfabrikat variantının üstünlüyü nədir? (Çəki: 1)
muhasibat uçotunun aparımasını sadəliyi
lazımi muhasibat informasiyasının əldə edilməsibnin ucuzluğu və opertativliyi
hər bir mərhələdən sonra alınan yarımfabrikatın maya dəyəri haqda 

informasiyaının fortmalaşdırıması
muhasibat uçotunun aparımasını sadəliyi, lazımi muhasibat informasiyasının 

əldə edilməsibnin ucuzluğu və opertativliyi
bütün cavablar doğrudur

Sual: Qiymət amilinin təsiri nəticəsində istifadə olunan materialın dəyərindəki 
kənarlaşmalar aşağıdakı düstur ilə müəyyən olunur: (Çəki: 1)

istifadə olunan materialın faktiki miqdarı x (materialın faktiki qiyməti – materialın 
plan qiyməti)

istifadə olunan materialların plan miqdarı x (materialın faktiki qiyməti - materialın 
plan qiyməti)

istifadə olunan materialların plan miqdarı x materiaın faktiki qiyməti
istifadə olunan materialların plan qiyməti x istifadə olunan materialların plan 

miqdarı
istifadə olunan materialın faktiki miqdarı x materiaın faktiki qiyməti

Sual: Texnoloji prosesin xarakterindən asılı olaraqü bütün istehsallar aşağıdakılara 
bölünür: (Çəki: 1)

kütləvi və seriyalı
hasilat və emal
fərdi və kütləvi
əsas və köməkçi
əsas və yardımçı

Sual: Müəssisənin daxilində rolu və əhəmiyyətinə görə istehsal aşağıdakı növləri var: 
(Çəki: 1)

əsas və köməkçi
əsas, köməkçi və xidmətedici
fərdi, seriyalı və kütləvi
birtipli, əsas və köməkçi
xidmətedici və köməkçi

Sual: Ayın sonunda faktiki ümumiistehsalat xərclərini müəyyənləşdirib və onu silmək 
lazımdır. Bu əməliyyat muhasibat uçotunda aşağıdakı yazılışla əks etdirilir: (Çəki: 1)

Dt 202 - Kt 721
Dt 203 - Kt 721
Dt 204 - Kt 531
Dt 601 - Kt 721
Dt 701 - Kt 202



Sual: Müəssisənin məhsul istehsalı ilə bağlı olan birbaşa xərcləri hansı hesabda əks 
olunur: (Çəki: 1)

201
202
204
205
206

Sual: Norma –saat üzrə məhsul buraxılışı nədir? (Çəki: 1)
müxtəlif məmulatların istehsalının nəticələrini hesablayan zaman ümumi məxrəc 

kimi çıxış edən məhsul buraxılışı
faktiki işlənmiş vaxt
sərf oluna biləcək vaxt
planlaşdırılmış vaxt
faktiki buraxılan məhsul

Sual: Faktiki məhsul buraxılışı üzrə normativ məsrəflərlə faktiki əmək məsrəfləri 
arasındakı fərq hansı icmal kənarlaşmanı əks etdirır: (Çəki: 1)

əmək üzrə
material üzrə
qaimə xərcləri üzrə
əsas xərclər üzrə
sadalananların hamısı üzrə

BÖLMƏ: 05#02
Ad 05#02

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İstehsal məsrəflərinin idarəetmə uçotu hansı qarşılıqlı elementləri özündə 
birləşdirir: (Çəki: 1)

istehsala məsrəflərin uçotu və hazır məhsulun buraxılışı
hazır məhsulun buraxılışı və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsi
istehsala məsrəflərin uçotu, hazır məhsulun buraxılışı və məhsulun maya 

dəyərinin kalkulyasiya edilməsi
hazır məhsulun buraxılışı və satışını
heç bir cavab doğru deyil

Sual: Geri qayıtmış tullantıların qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı metodların 
hansından istifadə olunur: (Çəki: 1)



mümkün istifadə və ya satış dəyəri ilə
sıfır qiyməti ilə
düzəldilməyə çəkilən məsrəflər üzrə
faktiki maya dəyərlə
plan maya dəyəri ilə

Sual: Əsas istehsalat sexində zay məhsulun aşkar edilən zaman aşağıdakı 
muhasibat yazılışı verilir: (Çəki: 1)

Dt 201 - Kt 202
Dt 533 - Kt 521
Dt 22 - Kt 202
Dt 202 - Kt 533
Dt 204 - Kt 202

Sual: Əlavə edilmiş məsrəflər bunlardan hansıdır? (Çəki: 1)
müstəqim əmək haqqı məsrəfləri və ümumistehsalat xərclərinin
müstəqim material və qeyri- müstəqim material məsrəflərinin məbləği
bütün istehsal məsrəfləri
bütün dövrü məsrəflər
bütün ümumistehsalat və ümumtəsərrüfat xərclərinin məbləği

Sual: İstehsalat hansı halda kompleks istehsalat adlanır: (Çəki: 1)
texnoloji prosesin bir neçə mərhələsində eyni zamanda iki və daha çox məhsul 

alındıqda
bir neçə mərhələdən ibarət olan mürəkkəb texnoloji proses olduqda
mürəkkəb texnoloji proses zamanı yalnız bir məhsul buraxıldıqda
birinci iki
qeyd edilənlərdən heç biri

Sual: Ekvivalent əmsallar metodu tətbiq olunur: (Çəki: 1)
yaxın konstruksiyaya və texnoloji xüsusiyyətlərə malik olan məhsul buraxılan 

müəssisələrdə
sabit (daimi) əməliyyatlararası ehtiyatları və hazır məhsul ehtiyatı olan və ya 

olmayan müəssisələrdə
bütün müəssisələrdə
emal sənayesi müəssisələrində
hasilat sənayesi müəssisələrində

Sual: Məhsulların əsas və əlavə (yanaşı) məhsula bölünməsi məhsulun maya 
dəyərinin kalkulyasıyasının hansı metodu zamanı istifadə olunur: (Çəki: 1)

bölüşdürmə metodu
istisna metodu
sifariş metodu
mərhələ metodu
bütün qeyd edilən



Sual: Bölüşdürmə metodu aşağıdakıları nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
kompleks istehsalat məsrəflərinin alınmış hər bir məhsulun dəyərinin bütün 

məhsulların dəyərindəki payına mütənasüb olaraq bölüşdürülməsi
kompleks istehsalatda məsrəflərin hamısının əsas məhsula aid edilməsı
kompleks istehsalatda məsrəflərin cəmindən əlavə məhsulların istehlak dəyərini 

çıxmaqla
kompleks istehsalat məsrəflərini əsas və əlavə məhsul arasında bərabər 

bölməklə
heç birini

Sual: Plandankənar normaların dəyişdiliməsi aşağıdakılarla əlaqədar baş verə bilər: 
(Çəki: 1)

təşkilati – texniki tədbirlərin keçirilməsi
təftiş zamanınormaların istehsalın cari təşkilatı və texnoloji səviyyəsinə uyğun 

olmaması müəyyən edilən zaman
tələb olunan materialların olmaması
uçot siyasətinə əsasən
heç biri doğru deyil

Sual: Faktiki məhsul buraxılışı üzrə normativ məsrəflərlə faktiki əmək məsrəfləri 
arasındakı fərq hansı icmal kənarlaşmanı əks etdirır: (Çəki: 1)

əmək üzrə
material üzrə
qaimə xərcləri üzrə
əsas xərclər üzrə
sadalananların hamısı üzrə

Sual: Həcmindən və buraxılan məhsulun müxtəlifliyindən asılı olaraq istehsalın 
aşağıdakı tipləri vardır: (Çəki: 1)

birtipli
əsas
köməkçi, individual, seriyalı və kütləvi
köməkçi
əsas və köməkçi

Sual: İstehsalat uçotu sisteminin əsas bölmələri hansılardır: (Çəki: 1)
istehsal məsrəflərinin planlaşdırılması, uçotu və onlara nəzarət
buraxıan məhsulun maya dəyərinin formalıaşması
məsrəflərin sənədləşdirilməsi, uçotu və ümumiləşdirilməsi
növləri, baş vermə yerləri və daşıyıcılar üzrə məsrəflərin uçotu
məsrəflərinin uçotu və onlara nəzarət

Sual: Məhsulun istehsalı ilə bağlı məsrəflərin ümumiləşdirilməsi üçün aşağıdakı 
hesab nəzərdə tutulmuşdur: (Çəki: 1)

201 №li hesab



202 №li hesab
203 №li hesab
204 №li hesab
205№li hesab

Sual: Kalkulyasiya prosesində idarəetmə xərcləri mütənasüb olaraq bölüşdürülür: 
(Çəki: 1)

uçot siyasətində müəyyən olunmuş bazaya əsasən
əsas istehsalat fəhlələrinin əmək haqına əsasən
ayrı–ayrı fəaliyyətlərdən daxil olan gəlir üzrə
məhsul növləri üzrə əldə edilən gəlir üzrə
məhsul növləri üzrə əsas xərclərə əsasən

Sual: Məsrəflərin normativlərinin hesablanmasının neçə variantı mövcuddur: (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

BÖLMƏ: 05#03
Ad 05#03

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: İstehsal məsrəflərinin uçotu sistemi hansı əlamətlər üzrə qruplaşdırılır: (Çəki: 1)
qruplaşma obyektlərinə və normalaşdırılma dərəcəsinə
normalaşdırılma dərəcəsinə 
qruplaşma obyektlərinə, normalaşdırılma dərəcəsinə və məsrəflərin tam əhatə 

olunmasına görə
bütün cavablar doğrudur
heç bir cavab doğru deyil

Sual: İstehsala məsrəflərin uçotunun mərhələ metodunun hansı variantları var: (Çəki: 
1)

ardıcıl və paralel uçot
ardıcıl və ayrılıqda
ardıcıl, paralel və ayrılıqda uçot
ardıcıl, operativ və paralel uçot
heç bir cavab doğru deyil



Sual: Məsrəflərin balans bərabərliyi aşağıdakı kimidir: (Çəki: 1)
MİXə +Mh= Md +Zm +Td + MİZs
MİXə + Md = Mh +Zm +Td + MİZs
MİXə + Md+Zm +Td = Mh + MİZs
MİXə + Mh + Md = Zm+Td+ MİZs
MİXə + Td + Md = Zm+ Mh + MİZs

Sual: Yuxarı və aşağı nöqtələr metodu aşağıdakılar üçün nəzərdə tutulub: (Çəki: 1)
məsrəflərin minimuma endirilməsi üçün
xərcləri daimi və dəyişən xərclərə ayrılması üçün
istehsalat nəticələrinin optimallaşdırılması üçün
məsrəflərin müəyyən edilməsi üçün
xərclərin bölüşdürülməsi üçün

Sual: Müstəqim məcmu birbaşa material məsrəfləri miqyas bazası dairəsində necə 
xərc hesab edilir: (Çəki: 1)

daimi
dəyişən
şərti-daimi
şərti dəyişən
bütün cavablar düzdür

Sual: Kalıkulyasiyanın 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: (Çəki: 1)

100%
200%
150%
250%
300%

Sual: 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 məsrəfləri üzrə isə 100% başa catmışdır. Dövrün əvvəlinə ilkin bitməmiş 
istehsal qalığı olmamışdır. Əlavə məsrəflər və material məsrəfləri üzrə şərti vahidlərin 
sayı nə qədərdir: (Çəki: 1)

3400 ədəd əlavə məsrəflər və 3360 ədəd müstəqim məsrəflər üzrə
3040 ədəd əlavə məsrəflər və 3400 ədəd müstəqim məsrəflər üzrə
3200 ədəd əlavə məsrəflər və 3060ədəd müstəqim məsrəflər üzrə
3300 ədəd əlavə məsrəflər və 3360 müstəqim məsrəflər üzrə
cavablardan heç biri



Sual: Aprel ayı ərzində şirkət istehsalatdan 2 500 ədəd məhsul buraxmış və bu 
zaman 500 ədəd bitməmiş istehsal qalığına malik olmuşdur. Bitməmiş istehsal qalığı 
üzrə əlavə məsrəflər üzrə 10% və material məsrəfləri qalığı olmamışdır. Əlavə 
məsrəflər və material məsrəfləri üzrə isə 100% başa çatmışdır. Dövrün əvvəlinə ilkin 
bitməmiş istehsal qalığı olmamışdır.Aprel ayı ərzində material məsrəfləri 9 300 
manat, emal üzrə məsrəflər 5 300 manat təşkil etmişdir. Məhsulun maya dəyəri nə 
qədər təşkil edir: (Çəki: 1)

13050
12750
13450
14050
cavablardan heç biri

Sual: İstisna və bölüşdürmə metodları aşağıdakılardan hansının variantlarıdır: (Çəki: 
1)

mərhələ metodunun
sifariş metodunun
kompleks ( ümumi) metodun
mərhələ və sifariş metodlarının
sadə və sifariş metodunun

Sual: Ekvivalent əmsallar metodunun əsasını aşağıdakılardan hansına əsaslanan 
prinsip təşkil edir: (Çəki: 1)

ayrı-ayrı məhsul növlərinin maya dəyəri kifayət qədər möhkəm bir nisbətdə olur
ayrı-ayrı istehsal olunan məhsulların həcmləri kifayət qədər möhkəm bir nisbətdə 

olur
ayrı-ayrı məhsul növlərinin qiymətləri kifayət qədər möhkəm bir nisbətdə olur
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

heç birinə

Sual: İstisnalar metodu istifadə olunur: (Çəki: 1)
növlər üzrə istehsal şərairtində
kompleks istehsal şəraitində
seriyalı istehsalat şəraitində
kütləvi istehsalatda
hamısında

Sual: Materiallardan istifadə üzrə kənarlaşma (MİK) aşağıdakı üç əsas göstərici 
əsasında hesablanır: məhsulun taktiki buraxılışı üçün materialların normativ miqdarı 
(MNM); materialların faktiki miqdarı (MFM); materialların normativ qiyməti (MNQ). 
Kənarlaşmanı müəyyən etmək üçün hansı düsturdan istifadə olunur: (Çəki: 1)

MİK = MNM x MFM x MNQ
MİK = (MNM + MFM) x MNQ
MİK = (MNM – MFM) x MNQ
MİK = (MNM – MFM) : MNQ



MİK = (MNM + MFM) : MNQ

Sual: 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 hesablamaq olar: 
(Çəki: 1)

MK= ( NQ+FQ) x AM 
MK= ( NQ-FQ) : AM 
MK= NQ+ -FQ x AM 
MK= (NQ –FQ) x AM 
MK= NQ x FQ x AM

Sual: Normativ məsrəflər üzrə maya dəyərinin kalkulyasiyası sistemi daha çox 
aşağıdakı fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrə üyğun gəlir: (Çəki: 1)

xidmət göstərilməsi ilə
xüsusi və təkrarlanmayan əməliyyatlari yerinə yetirən
fərdi sifarişləri yerinə yetirən
ümumi və təkrarlanan əmliyyatları yerinə yetirən
bilavasitə satışla məşğul olan 

Sual: Məsrəf normativlərinin hesablanmasının hansı variantları mövcuddur: (Çəki: 1)
normativ məsrəflər üzrə uçot; faktiki və normativ məsrəflərin paralel uçotu
faktiki və normativ məsrəflərin paralel uçotu; qarışıq metodla uçot
normativ məsrəflər üzrə və qarışıq metodla uçot
normativ məsrəflər üzrə uçot; faktiki və normativ məsrəflərin paralel uçotu; 

qarışıq metodla uçot
heç bir cavab doğru deyil

BÖLMƏ: 06#01
Ad 06#01

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: “Direkt –kostinq” sistemi müəssisədə neçə cür təşkil edilə bilər: (Çəki: 1)
2
3
4
5
6



Sual: “Direkt –kostinq” sistemi müəssisədə hansı formada təşkil edilə bilər: (Çəki: 1)
qarışıq
müstəqillik və inteqrasiya
qarışıq, müstəqillik və inteqrasiya
istənilən qaydada
cavablardan heç biri doğru deyi

Sual: Tərkibində abonent haqqı və vaxta görə tarif haqqı daxil edilən rabitə xidmətinə 
görə məsrəflər xərclərin hansı növünə aiddir? (Çəki: 1)

dəyişən
daimi (sabit)
qarışıq
əsas
köməkçi

Sual: Səmərəli fəaliyyət zamanı minimal məsrəflər üçün nəzərdə tutulan norma 
aşağıdakılardan hansıdır: (Çəki: 1)

ideal
plan
cari icazə verilən
əsas
heç biri

Sual: Aşağıdakı məlumatlar əsasında marjinal gəlirin məbləği nə qədər olacaq: 
məhsul satışı - 3 000 000 manat; daimi məsrəflər - 200 000 manat; dəyişən məsrəflər 
– 400 000 manat (Çəki: 1)

2 600 000 manat
2 800 000 manat
2 500 000 manat
2 400 000 manat
2 200 000 manat

Sual: Qeyri-müstəqim xərclərin mütənasüb bölüşdürülməsi üsulu bunlardan nəyi ifadə 
edir: (Çəki: 1)

bölüşdürülən xərclərin həcmi bölüşdürülmə bazası ilə mütənasüb asılılıqda 
olmalıdır

bölüşdürülən qeyri-müstəqim xərclərin həcmi müstəqim məsrəflərin həcmi ilə 
mütənasüb asılılıqda olmalıdır

bölgü bazası ilə hesabat dövrünün müddəti arasında mütənasüb asılılıq olmalıdır
bölüşdürülən xərclərin həcmi məhsulun maya dəyəri ilə mütənasüb asılılıqda 

olmalıdır
heç biri

Sual: Örtmə məbləği aşağıdakılardan hansını örtməlidir (bağlamalıdır): (Çəki: 1)
daimi (sabit) məsrəfləri
dəyişən məsrəfləri



daimi məsrəflərlə mənfəətin cəmini
sabit məsrəflərlə mənfəətin cəmini
daimi və dəyişən xərclərin cəmini

Sual: Real qaydada birbaşa məhsul vahidinə əvvəlcədən nəzərdə tutulan müstəqim 
material, əmək və ümumtəsərrüfat xərcləri aşağıdakı kimi adlanır: (Çəki: 1)

dövri məsrəflər
dəyişən məsrəflər
əvvəlcədən təyin olunan əmsallar
normativ məsrəflər
faktiki məsrəflər

Sual: Müstəqim material məsrəflərinin normativ qiymətini müstəqim material 
məsrəflərinin normativ miqdarına vurduqda alarıq: (Çəki: 1)

müstəqim material məsrəflərinin qiymətindəki kənarlaşmanı
müstəqim material məsrəfləri üzrə miqdar üzrə kənarlaşmanı
normativ müstəqim material məsrəfləri
heç nə almarır, çünki əslində bu komponentlər toplanmalıdır
faktiki müstəqim material məsrəflərini

BÖLMƏ: 06#02
Ad 06#02

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: “Standart – direkt –kostinq” sistemi özündə əks etdirir: (Çəki: 1)
faktiki müstəqim məsrəfləri
faktiki tam məsrəfləri
normativ tam məsrəfləri
tam olmayan normtiv məsrəfləri
hamısını

Sual: Dəyişən xərclər üzrə maya dəyəri kalkulyasiya sistemində satış qiyməti və 
məsrəflərin srtrukturu sabit olduğu zaman mənfəət yalnız aşağıdakılardan asılıdır : 
(Çəki: 1)

satışın həcmindən
istehsalat məsrəflərindən
istehsalın həcmindən
xərclərin tərlkibindən
məhsula təlabatdan



Sual: Dəyişən məsrəf üzrə maya dəyərinin hesablanması daha dolğun informasiya ilə 
təmin edir: (Çəki: 1)

maya dəyərinin təhlili üçün
rentabelliyin qiymətləndirilməsi üçün
qərarların qəbulu üçün
mənfəətin təhlili üçün
maliyyə vəziyyətinin təhlili üçün

Sual: Əgər satışın həcmi artırsa, digər şərtlər sabit qaldıqda məhsul vahidinin maya 
dəyəri: (Çəki: 1)

artar
azalar
dəyişməz qalar
əvvəlcə artar, sonra azalar
əvvəlcə azalar, sonra artar

Sual: Məsrəflərin uçotu operativlik dərəcəsindən asılı olaraq məsrəflərin aşağıdakı 
sistemləri birləşdirir: (Çəki: 1)

faktiki məsrəflərin və normartiv məsrəflərin uçotu
tam məsrəflərin uçotu və “direkt kostinq
standart kostinq
qısaldılmış maya dəyəri
qeyd edilənlərin hamısı

Sual: Marjinal mənfəət aşağıdakı kimi müəyyən edilir: (Çəki: 1)
satışdan mədaxilin dəyişən məsrəflərdən artıq olan hissəsi
dəyişən məsrəflərin daimi məsrəflərdən artıq olan hissəsi
satışdan mədaxilin daimi məsrəflərdən artıq olan hissəsi
daimi məsrəflərin dəyişən məsrəflərdən artıq olan hissəsi
satışdan mədaxillə məsrəflər arasındakı fərq

Sual: 60 000 ədəd məhsul vahidi üzrə daimi məsrəflərin ümumi məbləği 240 000 
manat təşkil edir. 40 000 məhsul vahidi istehsal olunarsa daimi məsrəflər nə qədər 
təşkil edər? (Çəki: 1)

160 000 manat
hər vahidə 6 manat
hər vahidə 4 manat
hər vahidə 5 manat
hər vahidə 8 manat

Sual: “Direkt-kostinq” sistemində daimi umumistehsalat məsrəfləri hansı hesaba 
silinir: (Çəki: 1)

201 sayl; hesab;n debetinə
202 saylı hesabın debetinə



203 saylı hesabın debetinə
205 saylı hesabın debetinə
711 saylı hesabın debetinə 

Sual: Məsrəflər– həcm - mənfəət” metodunun əsas mahiyyəti aşağıdakılardır: (Çəki: 
1)

bitməmiş istehsalat və satılmamış hazır məhsul qalığı yalnız dəyişən (müstəqim) 
məsrəflər üzrə qiymətləndirilir

hazır məhsulun minumal satış qiymətinin müəyyən olunması və arzu olunan 
(nəzərdə tutulan) mənfəətin proqnozlaşdırılmasının mümkünlüyü

məsrəflərin dəyişən və sabit məsrəflərə ayrılması
dəyişən məsrəflərin məhsulun maya dəyərinə, sabit məsrəflərin isə mənfəət və 

zərər hesabına aid edilməsı
cavablardan heç biri doğru deyil

Sual: “Örtmə məbləği” anlayışı aşağıdakılardan hansı düsturla hesablanır: (Çəki: 1)
ümumi gəlir(satışdan mədaxil) - dəyişən məsrəflər = daimi məsrəflər
mənfəət = ümumi mənfəət (satışdan gəlir) – dəyişən məsrəflər – sabit məsrfələr
ümumi mənfəət (satışdan gəlir) – dəyişən məsrəflər = daimi (sabit) məsrəflər + 

mənfəət
dəyişən məsrəflər - daimi (sabit) məsrəflər = ümumi mənfəət (satışdan gəlir)
heç biri ilə

Sual: Məsuliyyət mərkəzi dedikdə nə başa düşülür: (Çəki: 1)
müəssisənin fəaliyyəti planlalaşdırılan və onun yerinə yetirilməsi üzrə nəticələrinə 

görə məsuliyyət daşıyan struktur vahidləri;
müəssisənin nağd pul vəsaitlərinin qalıqlarına görə məsuliyyət hesabat verən 

struktur vahidləri;
müəssisənin hər hansı bir struktur bolməsi;
müəssisənin ehtiyatları saxlanılan bölməsi;
müəssisənin pul vəsaitinin saxlanıldığı kasası

Sual: Marjinal gəlir – bu: (Çəki: 1)
ümumi mənfəətdir
daimi məsrələrlə mənfəətin cəmidir
xalis mənfəətdir
mənfəətdir
dəyişən məsrələrlə mənfəətin cəmidir

Sual: Normativ məsrəflərin uçotu sisteminin əsas məqsədi: (Çəki: 1)
məsrəfləri dəqiq bölüşdürmək
məsrəflərə nəzarət etmək və onları idarə etmək
kritik nöqtəni müəəyyən etmək
idarəetmə qərarlarının subyektivliyini azaltmaq
qeyd edilənlərin hamısı



Sual: Normativ məsrəflərin uçotu sistemində: (Çəki: 1)
ehtiyatlar hesabında bütün yazılışlar normativlər üzrə aparılır
normativlər yalnız ümumistehsalat xərcləri üzrə hazırlanır;
normativlər keçmiş məsrəflər haqqında məlumatlar əsasında hazırlanır;
adətən faktiki məsrəflərlə müqayisə aparılmır
ehtiyatlar hesabında bütün yazılışlar faktiki qiymətlər üzrə aparılır

Sual: Aşağıdakılardan hansı məhsul vahidi üzrə normativ məsrəflərə aid edilmir: 
(Çəki: 1)

qeyri-müstəqim (dolayı) material məsrəfləri
müstəqim əmək məsrəfləri
avadanlığın amortiasiyası
şirkətin prezidentinin əmək haqqı
qeyd edilənlərin hec biri

Sual: Norma –saat üzrə məhsul buraxılışı nədir: (Çəki: 1)
müxtəlif məmulatların istehsalının nəticələrini hesablayan zaman ümumi məxrəc 

kimi çıxış edən məhsul buraxılışı
faktiki işlənmiş vaxt
sərf oluna biləcək vaxt
planlaşdırılmış vaxt
faktiki buraxılan məhsul

Sual: “ABS (Aktivity Based Kostinq) ” sistemi üzrə xərclərin uçotu metodunun 
mahiyyəti nədir: (Çəki: 1)

xərclərin uçotunun işlər üzrə uçotunu (xərclərin funksional uçotu) nəzərdə tutur
“ABS (Aktivity Based Kostinq) ” xərclərin xərc maddələri üzrə uçotunu nəzərdə 

tutur
xərclərin kalkulyasiya maddələri üzrə uçotunu nəzərdə tutur
bütün cavablar doğrudur
heç bir cavab doğru deyil

Sual: Persrektiv kalkulyasiyalaşdırma metodları hansı sitemləri nəzərdə tutur: (Çəki: 
1)

“Direkt- kostinq” və “Standart kost” sistemi üzrə istehsal xərclərin uçotu 
sistemlərini

“ABS (Aktivity Based Kostinq) ” və “LT (Lust-İn-Time)” sistemi üzrə xərclərin 
uçotu sistemlərini

“Direkt- kostinq”, “ABS (Aktivity Based Kostinq)” və “Standart kost” sistemi üzrə 
istehsal xərclərin uçotu sistemlərini

“Direkt- kostinq” və “Standart kost” sistemi üzrə istehsal xərclərin uçotu 
sistemlərini və “ABS (Aktivity Based Kostinq) ” və “LT (Lust-İn-Time)” sistemi üzrə 
xərclərin uçotu sistemlərini

heç bir cavab doğru deyil



Sual: “JİT (Just-İn-Time)” sistemi üzrə xərclərin uçotu metodunun mahiyyəti nədir: 
(Çəki: 1)

“JİT (Just-İn-Time)” sistemi üzrə xərclərin uçotu metodu istehsalın idarə edilməsi 
metodlarından biridir

xərclərin xərc maddələri üzrə uçotunu nəzərdə tutur
xərclərin kalkulyasiya maddələri üzrə uçotunu nəzərdə tutur
bütün cavablar doğrudur
heç bir cavab doğru deyil

BÖLMƏ: 06#03
Ad 06#03

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: “Direkt –kostinq” sisteminin mahiyyəti nədir (Çəki: 1)
müstəqim dəyişən xərclər hazır məmulat növləri üzrə ümumiləşdirilir
qeyri-müstəqim dəyişən xərclər ayrı hesabda yazılır və sonra həmin xərclərin baş 

verdiyi hesabat dövründəki ümumi maliyyə nəticələrinə silinir
müstəqim dəyişən xərclər hazır məhsuln növləri üzrə ümumiləşdirilir, qeyri-

müstəqim xərclər ayrı hesabda yazılır və sonra həmin xərclərin baş verdiyi hesabat 
dövründəki ümumi maliyyə nəticələrinə silinir

bütün cavablar doğrudur
heç bir cavab doğru deyil

Sual: Dəyişən xərclər üzrə maya dəyərinin kallkuyasiya sistemi belə adlanır: (Çəki: 1)
bölüşdürülməyən məsrəflər sistemi
marjinal sistem
tam bölüşdürülən məsrəflər sistemi
məhsul vahidinin maya dəyəri
məsrəflərin qismən bölüşdürülməsi

Sual: İstehsalın həcmi satışın həcmindən çox olduğu halda məsrəflərin tam 
bölüşdürülməsi üzrə maya dəyərinin kalkulyasiya sistemi dəyişən məsrəflər üzrə 
maya dəyərinin kalkulyasiya sistemindən fərqli olaraq nəyə səbəb olur: (Çəki: 1)

eyni həcmdə mənfəətə
daha çox mənfəətə
məhsulun bahalaşmasına
məhsulun ucuzlaşmasına
daha az mənfəətə



Sual: Əgər satışın həcmi istehsalın həcmindən çox olarsa, dəyişən məsrəflər üzrə 
maya dəyərinin kalkulyasiyası sistemi məsrəflərin tam bölüşdürülməsi sistemindən 
fərqli olaraq: (Çəki: 1)

istehsalın həcmindən asılı olaraq mənfəətin hesablanmasına səbəb olar
mənfəətə təsir etməyəcək
daha cox mənfəətə səbəb olar
daha az mənfəətə səbəb olar
məhsul vahidinin maya dəyərinə təsir etməyəcək

Sual: Qeyri-müstəqim xərclərinin bölüşdürülməsi bazasının differensiyasiyası 
aşağıdakılardan nəyi ifadə edir: (Çəki: 1)

müxtəlif məsrəf maddələri və baş vermə yerləri üzrə məsrəflərin bölüıdürülməsi 
məqsədi ilə müxtəlif bölüşdürmə bazalarından istifadə oluna bilər

hər bir hesabat dövrü üçün müxtəlif bölüşdürmə bazasından istifadə edilməlidir
normativ (plan) və faktiki kalkulyasiyanın tərtibi üçün müxtəlif bölüşdürmə 

bazasından istifadə olunmalıdır
müxtəlif məsrəf maddələri və baş vermə yerləri üzrə məsrəflərin bölüıdürülməsi 

məqsədi ilə müxtəlif bölüşdürmə bazalarından istifadə oluna bilər və hər bir hesabat 
dövrü üçün müxtəlif bölüşdürmə bazasından istifadə edilməlidir

heç birini

Sual: Vergiyəcəlbolunma baxımından inflyasiya şəraitində sərf edilən materialların 
qiymətləndirilməsinin hanslı metodundan istifadə daha məqsədəuyğundur: (Çəki: 1)

FİFO
LİFO
sadə orta maya dəyəri 
nepmament orta maya dəyəri 
bütün cavablar doğrudur 

Sual: “Direkt-kostinq” sistemi aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edilir: (Çəki: 1)
xarici hesabatların tərtibi və vergi ödənilməsi
müəssisənin investisiya siyasətinin işlənməsi
qısamüddətli qərarların qəbulu üçün
bütün cavablar doğrudur
heç bir cavab doğru deyil

Sual: Marjinal mənfəət nədir: (Çəki: 1)
dəyişən məsrəflərin daimi məsrəflərdən artıq olan hissəsidir
satışdan gəlirlə (mədaxillə) daimi məsrəflər arasındakı fərqdir
satışdan gəlirinin (mədaxilin) dəyişən məsrəflərdən artıq olan hissəsidir
dəyişən məsrəflərə nisbətən satışdan əldə olunan gəlirin artımıdır
daimi xərclərlə satışdan olan mənfəətin məbləğidir

Sual: Daimi ümumistehsalat xərclərinin normativ əmsallarının hesablanması üçün 
ümumi planlaşdırılmış daimi ümumistehsalat xərcləri aşağıdakılara bölünür: (Çəki: 1)

praktiki gücə görə



artırılmış gücə görə
normal gücə görə
nəzəri (ideal) gücə görə
azaldılmış gücə görə

Sual: Normativ məsrəflər üzrə maya dəyərinin kalkulyasiyası sistemi daha çox 
aşağıdakı fəaliyyətlə məşğul olan müəssisələrə üyğun gəlir: (Çəki: 1)

xidmət göstərilməsi ilə
xüsusi və təkrarlanmayan əməliyyatlari yerinə yetirən
fərdi sifarişləri yerinə yetirən
ümumi və təkrarlanan əmliyyatları yerinə yetirən
bilavasitə satışla məşğul olan 

BÖLMƏ: 07#01
Ad 07#01

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi və həyata keçirilməsi prosesi neçə 
fazadan ibarətdir: (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Əgər xalis diskontlaşdırılmış gəlir (inteqral səmərə) verilmiş diskont normasına 
əsasən sıfırdan çox olan halda layihə: (Çəki: 1)

qəbul olunur
rədd olunur
yenidən işlənməli
düzəlişə qaytarılmalı
yenidən işlənməli və düzəlişə qaytarılmalı

Sual: Əgər daxili gəlirlilik norması investorun tələb etdiyi diskont normasından 
azdırsa, onda bu layihə üzrə investisiya: (Çəki: 1)

özünü doruldur
özünü doğrultmur
məqsədəuyğundur
həyata keçirilməlidir
məqsədəuyğundur və həyata keçirilməlidir



Sual: Qeyd edilənlərdən hansı göstərici məhsulun rentabelliyini xarakterizə edir: 
(Çəki: 1)

cari məsrəflərin səmərəliliyi
bir işçiyə düşən məhsul buraxılışı
əsas istehsal fondlarına düşən məsrəflər
canlı əməyə düşən məsrəflər
əsas istehsal fondlarının 1 manatına düşən məhsulun həcmi

BÖLMƏ: 07#02
Ad 07#02

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İdarəetmə qərarlarına verilən əsas tələblər hansılardır: (Çəki: 1)
hərtərəfli əsaslandırma; səriştəlilik; qanunilik; dəqiq və aydın ifadə olunma
direktivlik və məcburilik; tamlıq və komplekslilik; nəticəlilik
operativlik və vaxtında verilmə; qənatlilik və səmərəlilik; əvvəlki qərarla uzlaşma
bütün yuxarıda qeyd edilənlər
direktivlik və məcburilik; tamlıq və komplekslilik; nəticəlilik, operativlik və vaxtında 

verilmə; qənatlilik və səmərəlilik; əvvəlki qərarla uzlaşma

Sual: İdarəetmə qərarlarının hazırlanma və həyata keçirilməsi neçə mərhələni əhatə 
edir: (Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: İdarəetmə qərarlarının hazırlanması prosesi hansı işlərin yerinə yetirilməsini 
nəzərdə tutur: (Çəki: 1)

idarəetmə obyekti haqqında informasiyanın yığılması, işlənməsi və təhlili
məqsədin müəyyən edilməsi və qərarın hazırlanması
idarəedici əmrin verilməsi və onun icraçılara çatdırılması
idarəedici əmrin verilməsi, onun icraçılara çatdırılması və qərarların həyat 

keçirilməsi
idarəetmə obyekti haqqında informasiyanın yığılması, işlənməsi və təhlili; 

məqsədin müəyyən edilməsi və qərarın və hazırlanması; idarəedici əmrin verilməsi, 
onun icraçılara çatdırılması və qərarların həyat keçirilməsi



Sual: İdarəetmə qərarlarının həyata keçirilməsi fazası neçə mərhələdən ibarətdir: 
(Çəki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: İnvestisiya fəaliyyətinin əsas obyekti aşağıdakılardan hansıdır: (Çəki: 1)
milli təsərrüfatın bütün sahələrində və sferalarında yeni yaradılan və 

modernləşdirilən əsas fondlar və dövriyyə vəsaitləri
intellektual əməyinin məhsulu, elmi, incəsənət, mədəniyyət əsərləri və s
yeni buraxılan məhsul üzrə xərclər
məhsulun satışından olan gəlir
qeyd edilənlərdən heç biri

Sual: İstehsala investisiya nəyi ifadə edir : (Çəki: 1)
istehsala cari məsrəfləri
məhsulun istehsalı və satışı üzrə müəssisənin məsrəfləri
maşın və avadanlığın əldə olunmasına məsrəfləri
xammal və materialların alınmasına məsrəfləri
işçilərin əmək haqqı məsərfləri

Sual: İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi zamanı hesablama 
dövrü özündə aşağıdakı müddəti əks etdirir: (Çəki: 1)

obyektin yaradılması
obyektin istismarı
obyektin ləğv olunması
obyektin yaradılması, istismarı və ləğv olunması
obyektin istismarı və ləğv olunması

Sual: İnvestisiya layihəsi üzrə məsrəf və nəticələrin dəyər ifadəsi ilə 
qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakılardan istifadə olunur: (Çəki: 1)

bazis qiymətləri
dünya qiymətləri
proqnoz qiymətləri
hesablama qiymətləri
yuxarıda qeyd dilənlərdən hər biri qəbul oluna bilər

Sual: Əgər gəlirlilik indeksi vahiddən azdırsa, onda layihə: (Çəki: 1)
qəbul olunur
rədd olunur
yenidən işlənməli
düzəlişə qaytarılmalı
yenidən işlənməli və düzəlişə qaytarılmalı



Sual: Kapital yaradan investisiyası özündə aşağıdakı kapital qoyuluşlarını əks etdirir: 
(Çəki: 1)

maşın və avadanlıqların əldə olunmasına
maliyyə aktivlərinə vəsaitlərin yerləşdirilməsinə
materialların emalına
təsərrüfat ehtiyacları üçün materialların alınmasına
heç birini

Sual: “İnvestisiyanın öz xərcini ödəməsi müddəti” iqtisadi anlayışına aşağıdakılardan 
uyğun gələni bunlardan hansıdır: (Çəki: 1)

daha az məsrəflə məhsul buraxılışı həcminin artması
investisiya fəaliyyəti ilə bağlı olan dövrdən başlayaraq investisiya layihəsi ilə 

bağlı bütün məsrəflər onun həyata keçirilməsinin məbləğ nəticəsi ilə örtülür
məsrəflə şərtlənən iqtisadi nəticənin nisbəti
bütün cavablar doğrudur
hec biri doğru deyil

BÖLMƏ: 07#03
Ad 07#03

Suallardan 69

Maksimal faiz 69

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: İdarəetmə qərarlarının keyfiyyətinə təsir edən amillər hansı qruplara bölünür: 
(Çəki: 1)

qərarın keyfiyyətini müəyyən edən amillər
qərarın həyata keçirilməsini müəyyən edən amillər
qərarların həyata keçirilmə vaxtını müəyyən edən amillər
qərarın həyata keçirilməsini müəyyən edən amillər; qərarların həyata keçirilmə 

vaxtını müəyyən edən amillər
qərarın keyfiyyətini müəyyən edən amillər; qərarın həyata keçirilməsini müəyyən 

edən amillər

Sual: İdarəetmə qərarlarının hazırlanma və həyata keçirilməsi hansı mərhələləri 
əhatə edir: (Çəki: 1)

problemin əsaslandırılması, qərarın və vəzifələrin müəyyən edilməsi
informasiyanın yığılması və problemin həlli üçün lazım olan resursların 

öyrənilməsi
idarəetmə qərarların hazırlanması; idarəetmə qərarların qəbul edilməsi və həyata 

keçirilməsib
yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı



problemin əsaslandırılması, qərarın və vəzifələrin müəyyən edilməsi; 
informasiyanın yığılması və problemin həlli üçün lazım olan resursların öyrənilməsi

Sual: İdarəetmə qərarlarının həyata keçirilməsi fazası hansı mərhələlərdən ibarətdir: 
(Çəki: 1)

idarəetmə qərarlarının həyata keçirilməsi planının hazırlanması və qərarın 
icrasına nəzarət

qərarın icraçılara çatdırilması və onun icrasına nəzarət
idarəetmə qərarlarının həyata keçirilməsi planının hazırlanması, qərarın 

icraçılara çatdırilması və onun icrasına nəzarət
idarəetmə qərarlarının həyata keçirilməsi planının hazırlanması və qərarın 

icrasına nəzarət; qərarın icraçılara çatdırilması və onun icrasına nəzarət
cavablardan heç biri doğru deyil

Sual: Şirkətin struktur bölməsi aktivlərin rentabellik səviyyəsinin 20% olmasını 
dəstəkləyir.Onlar tərəfindən bu göstəricinin proqnoz əhəmiyyətinin 15% olması haqda 
layihədən imtina etmək haqda qərar qəbul edilir. Şitrkətin qalan biznes vahidlərinin 
aktivlərinin rentabelliyi 12% təşkil edir. Struktur vahid tərəfindən qəbul edilmiş qərar: 
(Çəki: 1)

həm bölmə və həm də müəssisə üçün səmərəlidir
bölmə üçün səmərəlidir, lakin bötövlükdə müəssisə üçün səmərəli deyil
həm bölmə və həm də bütövlükdə müəssisə üçün səmərəli deyil
bütövlükdə müəssisə üçün səmərəlidir, lakin bölmə üçün səmərəli deyil
bölmə belə qərar qəbul edə bilməz

Sual: Xüsusi kapital qoyuluşu dedikdə nə başa düşülür: (Çəki: 1)
əsas iatehsal fondlarının amortizasiyası
istehsal olunan məhsul vahidinə (istehsal gücünün artırılmasına) kapital qoyuluşu
məhsul vahidinin maya dəyəri
mənfəətin kapital qoyuluşuna görə artım nisbəti
cavablardan heç biri doğru deyil

Sual: İnvestisiya layihələrinin müqayisə edilməsi və onlardan ən yaxşısının seçilməsi 
üçün aşağıdakı göstəricidən istifadə etmək məqsədəuyğundur: (Çəki: 1)

satılıq məhsulun həcmi
xalis (təmiz) diskontlaşdırılmış gəlir və inteqral səmərə
məhsulun rentabelli
mənfəətin həcmi
maya dəyəri

Sual: Aşağıdakı alternativ variantlardan biri üzrə qərar qəbul edilməsi üçün 
aşağıdakılar haqda informasiya tələb olunur: (Çəki: 1)

relevant xərc və gəlir
hər bir variant üzrə məcmu gəlir və xərc
nəzarət edilən və edilməyən xərclər
daimi və dəyişən xərclər



bütün cavablar doğrudur

Sual: İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün ehtimal edilən xərclər uçota alınır: 
(Çəki: 1)

ehtiyatların məhdudluğu şəraitində
ehtiyatların artIq olması zamanı
ehtiyatlarla təminatdan asılı deyil
ehtiyatların məhdudluğu şəraitində və ehtiyatların artIq olması zamanı
heç bir cavab doğru deyil

Sual: Hər nəfərə düşən gəlirə görə minimum yaşayış büdcəsinə bərabər, yaxud aşağı 
olan ailələlr necə adlanır? (Çəki: 1)

yoxsul
az təminatlı
təmin olunmuş
imkanlı
zəngin

Sual: Hər nəfərə düşən gəliri yaşayış minimumu ilə minimal istehlak büdcəsi arasında 
tərəddüd edən ailələr necə adlanır? (Çəki: 1)

yoxsul
az təminatlı
təmin olunmuş
 imkanlı
zəngin

Sual: Hər nəfərə düşən gəliri bir-iki minimal istehlak büdcəsi arasında tərəddüd edən 
ailələr necə adlanır? (Çəki: 1)

yoxsul
az təminatlı
təmin olunmuş
imkanlı
zəngin

Sual: Hər nəfərə düşən gəliri iki minimal istehlak büdcəsini üstələyən, lakin “zəngin” 
ailələrin səviyyəsinə çatmayan ailələr necə adlanır? (Çəki: 1)

yoxsul
az təminatlı
təmin olunmuş
imkanlı
zəngin

Sual: Hər nəfərə düşən gəliri orta gəliri orta hesabla dörd dəfədən çox üstələyirsə, 
belə ailələr necə adlanır? (Çəki: 1)

yoxsul



az təminatlı
təmin olunmuş
imkanlı
zəngin

Sual: Qiymətqoyma mexanizmini reallaşdırmaq üçün hansı əsas metodlardan istifadə 
olunur? (Çəki: 1)

Cari məsrəflər üstəgəl mənfəət metodu (məsrəf metodu)
zərərsizlik metodu və tələbin elastikliyi metodu
dəyər metodu
rəqabət qiymətinə əsaslanan metod
bütün cavablar düzgündür

Sual: Qiymətqoymanın kənardan tələbat amillərinə aid edilmir: (Çəki: 1)
malın faydalılığı 
istehlakçının gəliri 
bazarın inhisarlaşdırma dərəcəsi
digər mallara qiymətlər
alıcılar tərəfindən rəqabət səviyyəsi

Sual: Qiymətqoymanın kənardan təklif amillərinə aid edilmir: (Çəki: 1)
tədavül xərcləri
xərclər və bazarın inhisarlaşdırma dərəcəsi 
bazarın inhisarlaşdırma dərəcəsi 
bazarın inhisarlaşdırma dərəcəsi və rəqabətin qiymət fəaliyyəti 
düzgün cavabı yoxdur 

Sual: Qiymətqoymanın kənardan təklif amillərinə aid edilir: (Çəki: 1)
iqtisadi tsikl fazası və inflyasiya
iqtisadi tsikl fazası və elmi-texniki tərəqqi
elmi-texniki tərəqqi və inflyasiya
bazarın inhisarlaşdırma dərəcəsi və rəqabətin qiymət fəaliyyəti 
digər mallara qiymətlər və alıcılar tərəfindən rəqabət səviyyəsi

Sual: Tənzimləmə dərəcəsinə görə bazar qiymətləri bölünür: (Çəki: 1)
sərt qeydə alınan qiymətlər, tənzimlənilən və sərbəst qiymətlər 
möhkəm və sürüşkən qiymətlər 
satış qiyməti və istehlak qiyməti
resurslara, yaxud hazır məhsullara qiymətlər
sair qiymətlər – baza, transfert, dünya və depinq

Sual: Satış obyektlərinə görə bazar qiymətləri bölünür: (Çəki: 1)
sərt qeydə alınan qiymətlər, tənzimlənilən qiymətlər və sərbəst qiymətlər
möhkəm və sürüşkən qiymətlər 



satış qiyməti və istehlak qiyməti
resurslara, yaxud hazır məhsullara qiymətlər
sair qiymətlər – baza, transfert, dünya və depinq

Sual: İdarəetmə uçotunun təşkilati-metodoloji metodunun hansı tərkib hissəsi 
idarəetməni hansı obyektlər və hansı prinsiplər əsasında müəyyənləşdirir? (Çəki: 1)

iqtisadi
texniki
təşkilati
metodoloji
sosial

Sual: İdarəetmə uçotunun təşkilati-metodoloji modelinin hansı tərkib hissəsi 
idarəetmə subyektlərinin siyahısını müəyyənləşdirir? (Çəki: 1)

iqtisadi
texniki
təşkilati
metodoloji
sosial

Sual: İdarəetmə uçotunun təşkilati-metodoloji modelinin hansı tərkib hissəsinə görə 
idarəetmə uçotu sisteminin fəaliyyət göstərməsi üçün hansı texniki vasitələr zəruridir? 
(Çəki: 1)

iqtisadi
 texniki
təşkilati
metodoloji
sosial

Sual: Səlahiyyətlərin və məsuliyyətin müxtəlif dərəcələrinə görə məsuliyyət 
mərkəzlərini formalaşdırmaq mümkündür: (Çəki: 1)

məsrəf mərkəzi və gəlir mərkəzi
məsrəf mərkəzi, gəlir mərkəzi və mənfəət mərkəzi
məsrəf mərkəzi, mənfəət mərkəzi və invetisiya mərkəzi
məsrəf mərkəzi, gəlir mərkəzi, mənfəət mərkəzi və investisiya mərkəzi
gəlir mərkəzi, mənfəət mərkəzi və investsiya mərkəzi

Sual: Qərb uçot praktikasında idarəetmə və maliyyə mühasibatı arasındakı qarşılıqlı 
əlaqənin neçə variantı fərqləndirilir? (Çəki: 1)

3
5
6
düzgün cavabı yoxdur
4



Sual: İdarəetmə və maliyyə mühasibatı arasındakı qarşılıqlı əlaqənin hansı 
variantının tətbiqi məqsədəuyğundur? (Çəki: 1)

müəssisənin ölçüsü
müəssisənin ölçüsü və həyata keçirilən təsərrüfat əməliyyatlarının həcmi
həyata keçirilən təsərrüfat əməliyyatlarının həcmi və idarəetmə və maliyyə 

uçotunun metodologiyasındakı fərqlərin dərəcəsi
idarəetmə və maliyyə uçotunun metodologiyasındakı fərqlərin dərəcəsi və 

müəssisənin ölçüsü
idarəetmə və maliyyə uçotunun metodologiyasındakı fərqlərin dərəcəsi

Sual: Qərarların parametri dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
qərar qəbul edilən zaman diqqət yetirilməli olan kənar şərtlər
qərar qəbul edilən zaman diqqət yetirilməli olan daxili şərtlər
belə bir situasiyada qəbul ediləsi qərarların variantların dəsti 
A və B variantları düzgündür.
heç bir cavab düzgün deyildir

Sual: Bir ilədək muüddətə planlaşmanı belə xarakterizə etmək olar: (Çəki: 1)
cari
taktiki
strateji
alternativ
heç bir cavab düzgün deyildir

Sual: Planlaşma proseduruna aşağıdakıların tərtibindən başlanılır: (Çəki: 1)
kommersiya xərcləri planı
satışın büdcəsi
istehsal planı
investisiya büdcəsi
kapital qoyuluşu planı

Sual: Maliyyə planına aiddir: (Çəki: 1)
ümumtəsərrüfat xərcləri planı
istehsal maya dəyəri büdcəsi
satış planı
proqnoz balansı
heç bir cavab düzgün deyildir

Sual: Xərclərin mərkəzi” üçün mümkün sayılan heabatların siyahısına o cümlədən 
aşağıdakılar da daxil edilir: (Çəki: 1)

istehsal planı
pul vəsaitlərinin hərəkəti büdcəsi
ümumtəsərrüfat xərcləri planı
gəlirlər və xərclər büdcəsi
bütün cavablar düzgündür



Sual: İnvestisiya layihələrinin nəticələrini və xərcləri dəyərlə qiymətləndirmək üçün 
istifadə edilir: (Çəki: 1)

bazis qiymətləri
dünya qiymətləri 
proqnoz qiymətləri
hesablaşma qiymətləri
sadalanan qiymətlərin istənilən növü

Sual: Aşağıda sadalanan göstəricilərdən hansı məhsulun rentabelliyini xa¬rak¬terizə 
edir? (Çəki: 1)

cari xərclərin effektivliyi
bir işçiyə düşən məhsul istehsalı
əsas istehsal fondlarının xüsusi çəkisi
canlı əmək məsrəflərinin xüsusi çəkisi
əsas istehsal fondlarının bir manatına düşən məhsulların həcmi

Sual: Qiymətqoymanın kənardan tələbat amillərinə aid edilir: (Çəki: 1)
tədavül xərcləri
malın qiyməti
rəqiblərin qiymət fəaliyyəti
iqtisadi tsiklin fazası 
inflyasiya 

Sual: Qiymətqoymanın kənardan təklif amillərinə aid edilir: (Çəki: 1)
iqtisadi tsikl fazası və inflyasiya
iqtisadi tsikl fazası və elmi-texniki tərəqqi
elmi-texniki tərəqqi və inflyasiya
bazarın inhisarlaşdırma dərəcəsi və rəqabətin qiymət fəaliyyəti 
digər mallara qiymətlər və alıcılar tərəfindən rəqabət səviyyəsi

Sual: Sabitlik dərəcəsinə görə bazar qiymətləri bölünür: (Çəki: 1)
sərt qeydə alınan qiymətlər, tənzimlənilən qiymətlər və sərbəst qiymətlər
 möhkəm və sürüşkən qiymətlər 
satış qiyməti və istehlak qiyməti
resurslara, yaxud hazır məhsullara qiymətlər
sair qiymətlər – baza, transfert, dünya və depinq

Sual: Uçot meyarlarına görə bazar qiymətləri bölünür: (Çəki: 1)
sərt qeydə alınan qiymətlər, tənzimlənilən qiymətlər və sərbəst qiymətlər
möhkəm və sürüşkən qiymətlər 
satış qiyməti və istehlak qiyməti
resurslara, yaxud hazır məhsullara qiymətlər
sair qiymətlər – baza, transfert, dünya və depinq



Sual: Funksional meyarlarına görə bazar qiymətləri bölünür: (Çəki: 1)
sərt qeydə alınan qiymətlər, tənzimlənilən qiymətlər və sərbəst qiymətlər
möhkəm və sürüşkən qiymətlər 
satış qiyməti və istehlak qiyməti
resurslara, yaxud hazır məhsullara qiymətlər
sair qiymətlər – baza, transfert, dünya və depinq

Sual: İdarəetmə uçotunun təşkilati-metodoloji metodu özündə birləşdirir: (Çəki: 1)
3 tərkib hissəni
4 tərkib hissəni
5 tərkib hisəni
6 tərkib hissəni
düzgün cavabı yoxdur

Sual: Müəssisəyə ayrılmış büdcə çərçivəsində satışdan gəlirlərin 
maksimallaşdırılmasına görə maliyyə məsuliyyəti daşıyan rəhbər belə adlanır: (Çəki: 
1)

gəlir mərkəzi
xərc mərkəzi
mənfəət mərkəzi
investisiya mərkəzi
xərc mərkəzi və mənfəət mərkəzi 

Sual: Rəhbərin fəaliyyət nəticəlri aktivlərdən istifadənin səmərəlilik göstəriciləri 
əsasındə qiymətləndirilikdə maliyyə məsuliyyəti mərkəzi belə adlanır: (Çəki: 1)

gəlir mərkəzi
xərc mərkəzi
mənfəət mərkəzi
investisiya mərkəzi
xərc mərkəzi və mənfəət mərkəzi

Sual: Şirkətin uçot-maliyyə siyasəti hansı mərhələdə müəyyənləşdirilir: (Çəki: 1)
a) maliyyə strukturu formalaşdırıldıqda
b) büdcə strukturu yaradıldığda
idarəetmə uçotunun metodikası və proseduru hazırlandıqda
planlaşdırılmanın reqlamenti hazirlandıqda
e) büdcələşmə sistemləri tətbiq olunduqda

Sual: İlkin investisiyaların kəmiyyəti diskont xalis pul vəsaitlərinin daxıl olmasını 
ümumi məbləği ilə müqayisə olunduqda hansı metod əsas götürülür: (Çəki: 1)

xalis indiki dəyər metodu
Gəlirlərin daxili dərəcəsi metodu
Ödənilmə dövrü metodu
Mənfəətlilik əmsalın metodu



e) Investisiyaların səmərəliliyi əmsalının hesablanması metodu

Sual: Pul axınlarının müvəqqəti tərkibini hansı metod nəzərə almır: (Çəki: 1)
xalis indiki dəyər metodu
Ödənilmə dövrü metodu
Mənfəətlilik əmsalının metodu
Investisiyaların səmərəliliyi əmsa hesablanması metodu
Gəlirlərin daxili dərəcəsi metodu

Sual: Layihə konsepsiyasının hazırlanması mərhələrinə aşağıdakılar aiddir (Çəki: 1)
layihənin əsas prinsiplərinin hazırlanması
layihənin texniki cəhətdən əsaslandırılması
ilkin planlaşma və xərclərin qiymətləndirilməsi 
təşkilatı və texniki proseslərin müəyyənləşdirilməsi
bütün cavablar düzgündür

Sual: Müəssisədə qiymət siyasəti və strategiyasının hazırlanması aşağıdakı 
mərhələləri əhatə edir: (Çəki: 1)

3 mərhələ
4 mərhələ
5mərhələ
6 mərhələ
2 mərhələ

Sual: Qiymətin yaranmasının “Praysinq” metoduna aiddir: (Çəki: 1)
möhkəm sabit qiymət metodu
gələcəkdə dəyişdirilmək imkanları olan qeydə alınan qiymət metodu
sürüşən şkala üzrə düzəliş edilən qeydə alınmış qiymət metodu
mükafat verilməklə xərclərin ödənməsi metodu
tam xərclər metodu

Sual: Qiymətin yaranmasının hansı “Praysinq” metodu qiymətin tərkib hissəsi sayılan 
xərclərin hesablanmasını xarakterizə edir: (Çəki: 1)

orta xərc metodu
xərclərin həddi metodu
istehsal xərclərinin standart (normativ) metodu
məqsədli mənfəət metodu
gələcəkdə dəyişdirilmək imkanları olan qeydə alınan qiymət metodu

Sual: Qiymət hesablanıldıqda qiymətin yaranmasının hansı “Praysinq” metodu 
mənfəətin əvvəlcədən müəyyən olunmuş ölçüsündən istifadəni nəzərdə tutur: (Çəki: 
1)

orta xərc metodu
xərclərin həddi metodu



istehsal xərclərinin standart (normativ) metodu
məqsədli mənfəət metodu
gələcəkdə dəyişdirilmək imkanları olan qeydə alınan qiymət metodu

Sual: Şirkətin əsas büdcəsinin formalaşmasının ümumi sxemi hansı mərhələdə 
müəyyənləşdirilir: (Çəki: 1)

maliyyə strukturunun formalaşması
büdcə strukturunun yaradılması
idarəetmə uçotunun metodikasının və prosedurların hazırlanması
planlaşma reqlamentinin hazırlanması
büdcələşmə sistemlərin tətbiqi

Sual: Büdcə xərclərinin müəyyən hüdudlarında öz vəzifəsinin yerinə yetirilməsinə 
cavabdehlik daşıyan rəhbərin maliyyə məsuliyyəti mərkəzi necə adlanır? (Çəki: 1)

gəlir mərkəzi
xərc mərkəzi
mənfəət mərkəzi
investisiya mərkəzi
xərc və mənfəət mərkəzi

Sual: Gəlirlərin və xərclərin əmələgəlmə mənbələrinə görə məsuliyyətə və nəzarətə 
imkan verən struktur modellərinin hazırlanması hansı mərhələdə baş verir? (Çəki: 1)

maliyyə strukturunun formalaşması
büdcə strukturun yaradılması
idarəetmə uçotunun metodikasının və prosedurların hazırlanması
planlaşma reqlamentinin hazırlanması
büdcələşmə sistemlərinin tətbiqini

Sual: Planlaşma, monitorinq və planların yerinə yetirilməməsinin səbəblərinin təhlili 
prosedurları hansı mərhələdə müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

maliyyə strukturunun formalaşması
büdcə strukturunun yaradılması
idarəetmə uçotunun metodikasının və prosedurlarının hazırlanması
planlaşma reqlamentinin hazırlanması
büdcələşmə sistemlərinin tətbiqi

Sual: Layihə istismara veriləndən sonra investisiyaların və pul vəsaitlərinin 
dövriyyəsinin əvəzlənməsinin müsbət olması hansı metodda göstərilir? (Çəki: 1)

xalis indiki dəyər metodu
gəlirin daxili dərəcəsi metodu
ödəmə dövrü metodu 
mənfəətlilik əmsalı metodu
investisiyanın səmərəliliyi əmsalının hesablanması metodu



Sual: Öhdəlikləin yerinə yetirilməsi üçün kifayət edən pul vəsaitlərinin cari dövrdə 
miqdarını hansı metod xarakterizə edir? (Çəki: 1)

xalis indiki dəyər metodu
gəlirin daxili dərəcəsi metodu
ödəmə dövrü metodu 
mənfəətlilik əmsalı metodu
investisiyanın səmərəliliyi əmsalının hesablanması metodu

Sual: İnvestisiyalar aşağıdakı formalarda həyata keçirilə bilər: (Çəki: 1)
pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
torpaq sahələri
binalar, tikililər, maşınlar, avadanlıqlar və s. əmlak
qaydaya görə pul ekvivalenti şəklində qiymətləndirilən əmlak hüququ
bütün cavablar düzgündür

Sual: Qiymət siyasəti və strategiyasının hazırlanmasının hansı mərhələsində 
xərclərin qiymətləndirilməsi, maliyyə məqsədlərinin dəqiqləşdirilməsi və potensial 
rəqiblərin siyahısının müəyyənləşdirilməsi əsas tədbir sayılır? (Çəki: 1)

ilkin informasiyaların toplanması
strateji təhlil
strategiyanın formalaşması
strateji təhlil və strategiyanın formalaşması
düzgün cavab yoxdur

Sual: Qiymətin yaranmasının həvəsləndirici metodlarına nə aiddir? (Çəki: 1)
möhkəm qeydə alınan qiymətlər metodu
sonradan dəəyişdirilməsinə imkan verən qeydə alınmış qiymət metodu
sürüşkən şkala üzrə düzəliş edilən qeydə alınan qiymət metodu
mükafat verməklə xərclərin ödənməsi metodu
tam xərclər metodu

Sual: Qiymət hesablanılan zaman hansı “Praysinq” metodu məhsulların maya 
dəyərinin normativ kalkulyasiyasına əsaslanır? (Çəki: 1)

orta xərc metodu
xərclərin həddi metodu
istehsal xərclərinin standart (normativ) metodu
məqsədli mənfəət metodu
gələcəkdə dəyişdirilmək imkanları olan qeydə alınan qiymət metodu

Sual: Müəssisənin buraxdığı məhsulların qiyməti müəyyənləşdirildikdə aşağıdakı 
amilləri nəzərə almaq lazım gəlir: (Çəki: 1)

həmin məhsullara istehlak tələbatının səviyyəsi və həmin məhsullar bazarında 
mövcud olan tələbatın elastikliyi

müəssisənin həmin məhsulların buraxılışının dəyişilməsinə bazarın mümkün 
reaksiyası



qiymətin yaranmasının dövlət tənzimlənməsi tədbirləri (məsələn inhisarçı 
müəssisələrin məhsullarına)

rəqib müəssisələrin analoji məhsullarının qiymət səviyyəsi
bütün cavablar düzgündür 

Sual: Müəssisə rəhbəri mənfəət normasının maksimallaşdırılmasını hədəfə aldıqda 
maliyyə məsuliyyəti mərkəzi belə adlanır: (Çəki: 1)

gəlir mərkəzi
xərc mərkəzi
mənfəət mərkəzi
investisiya mərkəzi
gəlir mərkəzi və xərc mərkəzi

Sual: Şirkətin əsas büdcəsinin formalaşmasının ümumi sxemi hansı mərhələdə 
müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

maliyyə strukturunun formalaşması
büdcə strukturunun yaradılması
idarəetmə uçotunun metodikasının və prosedurlarının hazırlanması
planlaşdırma reqlamentinin hazırlanması
büdcələşmə sistemlərinin tətbiqi

Sual: Planlaşdırılan dövr üçün əməliyyat və maliyyə büdcələrinin tərtibi üzrə işlər 
hansı mərhələdə həyata keçirilir? (Çəki: 1)

maliyyə strukturunun formalaşması
büdcə strukturunun yaradılması
idarəetmə uçotunun metodikasının və prosedurlarının hazırlanması
planlaşdırma reqlamentinin hazırlanması
büdcələşmə sistemlərinin tətbiqi

Sual: Xalis diskont dəyər mənfi olduğu halda maksimum uçot dərəcəsi hansı metodla 
müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

xalis indiki dəyər metodu
gəlirin daxili dərəcəsi metodu
ödəmə dövrü metodu 
mənfəətlilik əmsalı metodu
investisiyanın səmərəliliyi əmsalının hesablanması metodu

Sual: Kreditlər üzrə faizləri ödəmək üçün kifayət sayılan cari gəlirlər layihənin 
əhəmiyyətini hansı metodla əks etdirir? (Çəki: 1)

xalis indiki dəyər metodu
gəlirin daxili dərəcəsi metodu
ödəmə dövrü metodu 
mənfəətlilik əmsalı metodu
investisiyanın səmərəliliyi əmsalının hesablanması metodu



Sual: İnvestisiyaların mənbələri hesab olunur: (Çəki: 1)
xüsusi maliyyə vəsaiti
büdcədən təxsisat, sahibkarlığı müdafiə fondu
birgə müəssisələrin nizamnamə kapitalında maliyyə formasında verilən xarici 

investisiyalar
borc vəsaitlərinin müxtəlif formaları, o cümlədən dövlət tərəfindən verilən kreditlər 

və xarici investisiyaların kreditləri 
bütün cavablar düzgündür

Sual: Qiymət siyasətinin və strategiyasının hazırlanmasının hansı mərhələsində onun 
yerinə yetirilməsi üçün maliyyə təhlili, bazarın seqment təhlili və rəqabət təhlili əsas 
sayılır? (Çəki: 1)

ilkin informasiyaların toplanması
strateji təhlil
strategiyanın formalaşması
strateji təhlil və strategiyanın formalaşması
düzgün cavab yoxdur

Sual: Qeydə alınan qiymətlərin müəyyənləşdirilməsinə əsaslanan metoda aiddir: 
(Çəki: 1)

qeydə alınan möhkəm qiymətlər metodu
xərclərin həddi metodu
məqsədli mənfəəət metodu
mükafat verməklə xərclərin ödənməsi metodu
tam xərclər metodu

Sual: İstehsalın və təchizatın genişləndirilməsi ehtimal olunduqda qiymətin 
yaranmasının hansı “Praysinq” metodu tətbiq edilir? (Çəki: 1)

orta xərc metodu
xərclərin həddi metodu
istehsal xərclərinin standart (normativ) metodu
məqsədli mənfəət metodu
gələcəkdə dəyişdirilmək imkanları olan qeydə alınan qiymət metodu

Sual: İlkin investisiyaların məbləğini diskont xalis pul daxil olmalarının ümumi məbləği 
ilə müqayisə hansı metoda əsaslanır? (Çəki: 1)

xalis indiki dəyər metodu
gəlirin daxili dərəcəsi metodu
ödəmə dövrü metodu 
mənfəətlilik əmsalı metodu
investisiyanın səmərəliliyi əmsalının hesablanması metodu

BÖLMƏ: 08#01
Ad 08#01

Suallardan 5



Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Seqmentlər üzrə informasiya aşağıdakılardan hansının tərtibi prinsiplərini 
müəyyən edir: (Çəki: 1)

xarici istifadəçilər üçün mühasibat hesabatlarının
daxili istifadəçilər üçün mühasibat hesabatlarının
daxili və xarici istifadəçilər üçün mühasibat hesabatlarının
daxili və xarici istifadəçilər üçün statistik hesabatlarının
qeyd edilənlərdən heç birinin

Sual: Ay üzrə fəaliyyətin nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün ən yaxşı əsas nə hesab 
edilır: (Çəki: 1)

plan göstəriciləri
keçən ay üzrə faktiki göstəricilər
keçən ayın müvafiq dövrünün göstəriciləri
keçən ilin müvafiq dövrünün faktiki nəticələri
keçən ayın plan göstəriciləri

Sual: Mənfəət və zərərlər planı aşağıdakılardan əvvəl hazırlanmalıdır: (Çəki: 1)
pul vəsaiti büdcəsi və proqnoz balansından
inzibatı xərclər büdcəsindən
kommersiya xərcləri büdcəsindən
ümumistehsalat xərcləri büdcəsindən
bunların hamısından

Sual: Planlaşdırma dövrü bunlardan hansıdır: (Çəki: 1)
planın tərtib edildiyi və reallaşması nəzərdə utulan vaxt kəsiyi
menecerlərin planı tərtib etdiyi və razılaşdırdığı vaxt kəsiyi
məhsulun istehsalı və satılması üçün nəzərdə tutulan vaxt
planın tərtib edildiyi və reallaşması nəzərdə utulan vaxt kəsiyi və menecerlərin 

planı tərtib etdiyi və razılaşdırdığı vaxt kəsiyi
qeyd edilənlərdən heç biri

Sual: Baş (əsas) büdcə dedikdə bunlardan hansı nəzərdə tutulur: (Çəki: 1)
bütövlükdə müəssisə üçün tərtib olunan planların məcmusu]
müəssisənin əsas istehsalat bölmələri üçün tərtib olunnan planların məcmusu
müəssisənin satış planı
filialların istehal planlarının məcmusu
ehtiyatların tədarükü üçün tərtib olunan planların məcmusu

BÖLMƏ: 08#02



Ad 08#02

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Aşağıdakı şərtlər yerinə yetirildikdə müəssisənin məsuliyyət mərkəzlərinin 
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi obyektiv olur: (Çəki: 1)

qiymətləndirmə zamanı istifadə edilən göstəricilərinn hesablanması metodikasını 
və onların əhəmiyyətini rəhbərlik bildikdə

biznesin müvafiq seqmentinin fəaliyyətinin konkret şərtləri rəhbərliyə məlunm 
olduqda

biznesin bütün komponentləri üçün ümumi olan məsrəflər onlar arasında ədalətli 
əsaslarla bölüşdürüldükdə

qiymətləndirmə zamanı istifadə edilən göstəricilərinn hesablanması metodikasını 
və onların əhəmiyyətini rəhbərlik bildikdə və biznesin müvafiq seqmentinin 
fəaliyyətinin konkret şərtləri rəhbərliyə məlum olduqda

bütün cavablar doğrudur

Sual: Alınması zəruri olan materialın miqdarının hesablanması üçün aşağıdakılar 
hazırlanmalıdır: (Çəki: 1)

ümumistehsalat xərclərinin büdcəsi
kommersiya xərcləri büdcəsi
istehsalat büdcəsi
satışların büdcəsi
qeyd edilənlərin hamısı

Sual: Müəssisənin məsrəflərinin özünü aparması aşağıdakı düsturla ifadə olunurr: Y 
= 800 + 4X 400 ədəd məhsul vahidi buraxılarsa, müəssisənin planlaşdırılan 
məşrəfləri məsrəfləri nə qədər olacaq: (Çəki: 1)

3000 manat
2400 manat
2000 manat
1800 manat
heç bir cavab düz deyil

Sual: Bir il müddətinə qədər vaxt üzrə planlaşdırmanı necə xarakterizə etmək olar: 
(Çəki: 1)

cari
strateji
qısamüddətli
uzunmüddətli
dövri



Sual: Operativ büdcənin hazırlanması prosesində sonuncu mərhələni nə təşkil edir: 
(Çəki: 1)

mənfəət və zərər planı 
pul vəsaiti büdcəsi
proqnoz mühasibat balansı
mənfəət və zərər planı, pul vəsaiti büdcəsi
heç biri

Sual: İstehsal gücü onu yerinə yetirməyə imkan verən xüsusi və ya nəzərdə 
tutulmayan sifarişin qəbulu zamanı daha səmərəli olan metod bunlardan hansıdır: 
(Çəki: 1)

tam məsrəflərin uçotu 
marjinal
tam olmayan ( müxtəsər) məsrəflərin uçotu
tam və tam olmayan ( müxtəsər) məsrəflərin uçotu
bütün cavablar doğrudur

Sual: Xalis (təmiz) diskontlaşmış dəyər dedikdə investisiya qoyuluşundan gələcəkdə 
daxil olması gözlənilən çevrilmış (diskontlaşmış) pul vəsaitinin aşağıdakı dəyəri başa 
düşülür: (Çəki: 1)

üstəgəl ilkin (başlanğıc) investisiya məsrfələri
kapital qoyuluşu proqramına uyğun olaraq ilkin (başlanğıc) investisiya məsrəfləri 

cıxılmaqla
investisiya olunan kapital qoyuluşu üzrə proqressiv artan gəlir
müəssisənin investisiya qoyuluşundan gəlirləri
heç bir cavab doğru deyil

Sual: Komplektləşdirilmiş məmulatı almaq və ya istehsal etmək barəsində qərar 
edərkən aşağıdakı metoddan istifadə etmək daha doğru olar: (Çəki: 1)

hesablanılmış maya dəyəri metodu 
artımlı (cəkili) təhlil
xərcini ödəmə metodu
tam məsrəflərin uçotu metodu
hesablanılmış maya dəyəri metodu, artımlı (cəkili) təhlil

Sual: İstehsal həcminin 10% artması dəyişən istehsal xərclərinin 10% artmasına 
səbəb olarsa, bu nəyi ifadə edir: (Çəki: 1)

məsrəflər özünü reqressiv aparır
məsrəflər özünü mütənasüb aparır
məsrəflər özünü deqressiv aparır
məsrəflər özünü tərs mütənasüb aparır
qeyd edilənlərdən heç birini

BÖLMƏ: 08#03
Ad 08#03



Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Şirkət realizə olunacaq məhsulun maya dəyərini 2000000 manat məbləğində 
planlaşdırıb, o cümlədən daimi məsrəflər 400 000 manat, dəyişən məsrəflər isə 
ümumi satışın 75 %-ni təşkil edir. Şirkət satışın həcmini nə qədər planlaşdırır: (Çəki: 
1)

2 133 333 manat
2 400 000 manat
2 666 667 manat
3 200 000 manat
4 200 000 manat

Sual: Məsrəf mərkəzləri üçün mövcud hesabatların tərkibinə həmçinin aşağıdakılar 
daxil edilə bilər: (Çəki: 1)

istehsal planı
pul vəsaitləri hərəkəti üzrə büdcə
gəlirlər və xərclər üzrə büdcə
məhsulun istehsalı və satışı üzrə büdcə
satış planı

Sual: Baş (əsas) büdcənin hazırlanması prosesində ilkin başlanğıc nöqtə hansı 
büdcənin tərtibi hesab olunur: (Çəki: 1)

kommersiya xərcləri büdcəsi
satış büdcəsi
istehsal büdcəsi
satışlın maya dəyəri büdcəsi
heç biri

Sual: Müəssisə 400 məhsul vahidi istehsal edir. Məsrəflərinin ümumi məbləği 80.000 
manat təşkil edir. Bu xərclərin daxilində daimi xərclərin məbləği 30.000 manatdir. 
Müəssisənin məsrəflərinin dəyişkən büdcəsi belə ifadə oluna bilər: (Çəki: 1)

Y = 80000 + 125X;
Y = 30000 + 125X;
Y = 50000 + 125X;
Y = 60000 + 125X;
Y = 70000 + 125X; 

Sual: Maliyyə planına aid edilir: (Çəki: 1)
ümumtəsərrüfat xərcləri üzrə büdcə
istehsal maya dəyəri üzrə büdcə



audit planı
proqnoz balansı
heç biri

Sual: Son qalıq aşağıdakıalrdan hansı birində mənfi ola bilər: (Çəki: 1)
pul vəsaitlərinin hərkəti büdcəsində;
gəlir və xərclər büdcəsində;
ehtiyatların hərəkəti büdcəsində;
məhsulun istehsalı və satışı büdcəsində;
heç birində

Sual: Daxili hesabatların əsasını təşkil edən nəzarət prinsipi aşağıdakıları ifadə edir: 
(Çəki: 1)

bölmə rəhbərliyi tərəfindən tənzimlənməyən göstəricilər hesabatlardan çıxardılır
hesabatlara ancaq tənzimlənən göstəricilər daxil edilir
hesabatlara həm tənzimlənən, həm də tənzimlənməyən göstəricilər daxil edilir
bölmə rəhbərliyi tərəfindən tənzimlənməyən göstəricilər hesabatlardan çıxardılır 

və hesabatlara ancaq tənzimlənən göstəricilər daxil edilir
cavablardan heç biri doğru deyil

Sual: Pul vəsaitləri büdcəsi hansından qabaq tərtib edilir: (Çəki: 1)
mənfəət və zərər planı
kapital qoyuluşu büdcəsi
proqnoz mühasibat balansı
satış büdcəsi
heç biri

Sual: Aşağıdakı məqsədlər üçün istehsal güclərinin üç növü (nəzəri, praktiki, normal) 
fərqləndirilir: (Çəki: 1)

istehsalın idarə edilməsi
maya dəyərinin kalkulyasiyası
məsrəflərin uçotu
qeyd edilənlərin hamısı doğrudur
məsrəflərinin özünü aparmasının proqnozlaşdırılması

Sual: Məsrəflər, ümumi gəlir (satışdan mədaxil), istehsalın həcmi və mənfəət 
arasındakı qarşılıqlı əlaqənin əsasını aşağıdakılardan hansı təşkil edir: (Çəki: 1)

məsrəflərin özünü aparmasının təhlili
müəssisənin idarə edilməsi
büdcələşdirmə
gəlirlərin formalaşmasının təhlili
bütün cavablar doğrudur

Sual: Mürəkkəb faizlər –bu hesablamanın köməyi ilə aşağıdakılar müəyyən olunur: 
(Çəki: 1)



müəssisənin gələcək gəlirləri
vəsaitlərin maliyyələşməsi (investisiyası) xərcləri
hazırda mövcud olan pul vəsaitlərinin gələcək dəyərini
müəssisənin gələcək gəlirlərini
heç bir cavab doğru deyil

Sual: İstehsal alətinin səviyyəsi (səmərəsi) 4-ə bərabərdir. Bu aşağıdakılardan nəyi 
ifadə edir: (Çəki: 1)

qiymətin 4 vahid artırılması mənfəətin də o qədər artmasını
əgər satışın həcmi 10 % artarsa, onda mənfəətin də həcmi 4 dəfə, yəni 40% artır
əgər satışınn həcmi 10 % artarsa, onda mənfəət də 10 % artır
əgər satışınn həcmi 10 % artarsa, onda mənfəət də 20 % artar
əgər satışınn həcmi 2 dəfə artarsa, onda mənfəət də 40 % artır

BÖLMƏ: 09#01
Ad 09#01

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: İdarəetmənin təşkili formaları hansılardır: (Çəki: 1)
xətti və matris
xətti və xətti-funksional
xətti, xətti-funksional və matris
xətti-funksional və matris
heç bir cavab doğru deyil

Sual: Idarəetmə uçotunun tərkib elementi kimi hansə fəaliyyət növləri mövcuddur: 
(Çəki: 1)

maliyyə- satış və təşkilatı
təchizat-tədarükat, təşkilatı və investisiya
istehsalat və maliyyə-satış
təchizat-tədarükat, təşkilatı və investisiya, istehsalat və maliyyə-satış
heç bir cavab doğru deyil

Sual: Müəssisənin daxilində rolu və əhəmiyyətinə görə istehsal aşağıdakı növləri var: 
(Çəki: 1)

əsas və köməkçi
əsas, köməkçi və xidmətedici
fərdi, seriyalı və kütləvi
birtipli, əsas və köməkçi
xidmətedici və köməkçi



Sual: İstehsal ehtiyatları müəssisənin anbarına öz istehsalatından mədaxil edildikdə 
hansı mühasibat uçotu yazılışı verilir: (Çəki: 1)

Dt 201 Kt 202
Dt 201 Kt 431
Dt 201 Kt 244 
Dt 202 Kt 531
Dt 202 Kt 201

Sual: Material resurslarının dəyərindəki kənarlaşmalar birbaşa məhsulun maya 
dəyərinə silindikdə hansı mühasibat uçotu yazılışı verilir: (Çəki: 1)

Dt 202 Kt 201
Dt 202 Kt 533
Dt 204 Kt 202
Dt 201 Kt 531
Dt 601 Kt 211

Sual: Materiallar hazır məhsul istehsal etmək üçün əsas istehsalata verildikdə hansı 
mühasibat uçotu yazılışı verilir: (Çəki: 1)

Dt 202 Kt 533
Dt 202 Kt 522
Dt 533 Kt 521
Dt 202 Kt 201
Dt 201 Kt 202

Sual: FİFO metodu dedikdə nə başa düşülür: (Çəki: 1)
plan ( normativ),maya dəyəri
axırıncı daxil olan birinci buraxılır
faktiki maya dəyəri
birinci daxil olan birinci buraxılır
plan( normativ) və faktiki maya dəyəri

Sual: İşçinin aylıq əmək haqqı 220 manatdır. Ay ərzində 22 iş günü vardır. İşçi ay 
ərzində 20 gün işləmiş 2gün üzürlü səbəbdən işə cıxmamışdı. Ona hesablanmış 
əmək haqqı məbləği bunlardan hansıdır: (Çəki: 1)

220 manat
210 manat
215 manat
190 manat
200 manat

BÖLMƏ: 09#02 
Ad 09#02 

Suallardan 25

Maksimal faiz 25



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Müəssisənin təşkilatı fəaliyyətinin uçotunun əsas prinsirləri hansılardır: (Çəki: 1)
müxtəlif səviyyədə idarəetmə heyətinin tələbatının ödənilməsi; məsrəflərin baş 

verdmə yerləri,məsrəf və rentabellik mərkəzləri üzrə məlumatların 
ümumiləşdirilməsi;

məsrəflərin baş verdmə yerləri,məsrəf və rentabellik mərkəzləri üzrə 
məlumatların ümumiləşdirilməsi;

“məsrəf- emal olunan xammalın həcmi-mənfəət” prinsipini məsrəflərin baş verdiyi 
hər bir istehsal bölməsinə münasibətdə əsaslandırılma;

müxtəlif səviyyədə idarəetmə heyətinin tələbatının ödənilməsi; məsrəflərin baş 
verdmə yerləri,məsrəf və rentabellik mərkəzləri üzrə məlumatların 
ümumiləşdirilməsi və “məsrəf- emal olunan xammalın həcmi-mənfəət” prinsipini 
məsrəflərin baş verdiyi hər bir istehsal bölməsinə münasibətdə əsaslandırılma

qeyd edilənlərdən hər bir cavab doğru deyil

Sual: Texnoloji prosesin xarakterindən asılı olaraqü bütün istehsallar aşağıdakılara 
bölünür: (Çəki: 1)

kütləvi və seriyalı
hasilat və emal
fərdi və kütləvi
əsas və köməkçi
əsas və yardımçı

Sual: Analitik idarəetmə uçotu hansı formalarda qurula bilər: (Çəki: 1)
məsrəflərin baş vermə yerləri və məsuliyyət mərkəzləri üzrə
məsuliyyət mərkəzləri və ayrıca məhsul istehsal olunan rentabellik mərkəzləri 

üzrə
məsrəflərin baş vermə yerləri, məsuliyyət mərkəzləri və ayrıca məhsul istehsal 

olunan rentabellik mərkəzləri üzrə
məsrəflərin baş vermə yerləri və məsuliyyət mərkəzləri və məsuliyyət mərkəzləri 

və ayrıca məhsul istehsal olunan rentabellik mərkəzləri üzrə
heç bir cavab doğru deyil

Sual: İstehsal prosesinə münasibətinə görə məsuliyyət mərkəzləri neçə yerə bölünür: 
(Çəki: 1)

funksional və xətti 
əsas və əlavə 
əsas və funksional
əsas və köməkçi
əsas, yardımçı və köməkçi



Sual: Həcmindən və buraxılan məhsulun müxtəlifliyindən asılı olaraq istehsalın 
aşağıdakı tipləri vardır: (Çəki: 1)

birtipli
əsas
köməkçi, individual, seriyalı və kütləvi
köməkçi
əsas və köməkçi

Sual: Müəssisədaxilində transfer qiymətlərinin əmələ gəlməsinin səmərəli fəaliyyət 
göstərməsi yalnız əvvəlcədən işlənilmiş və aşağıdakıları müəyyən edən daxili 
sənədin işlənməsi daxilində mümkündür: (Çəki: 1)

tarif qiymətlərinin müəyyən edilməsi məqsədilə hansı struktur bölmələrinin öz 
aralarında danışıqlar apara bilirlər

müəssisənin digər seqmentlərinin mövcudluğu şəraitində hansı struktur bölmələri 
mal və xidmətlərin alınması üçün müəssisə daxilindən kənara çıxa bilər

transfer qiymətləri maya dəyərinin hesablamalarına və ya bazar qiymətlərinə 
uyğunlaşdırılma

bütün cavablar doğrudur
heç biri doğru deyil

Sual: Transfer qiymətlərinin formalaşdırılmasının məqsədi nədir: (Çəki: 1)
müəssissədə vergiyə cəlb olunmanı optimallaşdırmaq
müəssisənin təşkilati strukturunu təkmilləşdirmək
məsuliyyət mərkəzlərinin fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi
müəssisənin mencerlərinin idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə 

maraqlandırmaq
məsuliyyət mərkəzlərinin fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və 

müəssisənin mencerlərinin idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə 
maraqlandırmaq

Sual: X mənfəət mərkəzinin yarımfabrikatlarının istehsalı ilə bağlı nisbi dəyişən 
xərcləri 20 manat təşkil edir. Y bölməsi yarımfabrikatların kənardan 28 manata almaq 
imkanına malik olduğu halda, 24 manat transfer qiyməti ilə X bölməsindan alınan 
yarımfabrikatların həcmini 2 dəfə artırmağı təklif edir. Bu təklif X bölməsi üçün nə vaxt 
səmərəli olar: (Çəki: 1)

X mənfəət mərkəzinin daimi xərclərinin dəyişməsi şəraitində alışın həcmi 3 dəfə 
artırılarsa

transfer qiyməti 25 manat müəyyən olunarsa
X mənfəət mərkəzi daimi xərcləri 100 manat azaldarsa
heç bir cavab doğru deyil
bütün cavablar doğrudur

Sual: Daxili hesabatların tərkibi və məzmunu nədən asılıdır: (Çəki: 1)
müəssisənin həcmindən
müəssisənin həcmi və onun təşkilati strukturundan
idarəetmə heyətinin peşakar hazırlıq səviyyəsindən
yuxarıda qeyd edilən bütün cavablar doğrudur



heç birindən asılı deyil

Sual: Xarici maliyyə hesabatlarının tərtibi məqsədi üçün seqmentlər hansı hallarda 
hesabat verməlidir (Çəki: 1)

onların ümumi satışdan payı müəssisənin məcmu məaxilində ½-dən çox olduqda
onların ümumi satış pulu müəssisənin məcmu mədaxilinin 75%-ni təşkil edəndə
onların ümumi satış pulu müəssisənin məcmu mədaxilinin 75%-ni keçir
hər üç cavab doğrudur
onların ümumi satış pulu müəssisənin məcmu mədaxilinin 75%-ni təşkil edəndə, 

onların ümumi satış pulu müəssisənin məcmu mədaxilinin 75%-ni keçir

Sual: İdarəetmənin daha yüksək səviyyələri üçün hesablanmış hesabatlar aşağıdakı 
rəhbərlər tərəfindən təqdim edilən hesabat göstəricilərinin məbləğinin toplanmasının 
nəticəsi deyil. Bu qayda aşağıdakılar üçün doğrudur: (Çəki: 1)

məsrəf mərkəzləri üzrə tərtib olunan hesabatlar
gəlir məbləğləri üzrə tərtib olunan hesabatlar
mənfəət mərkəzləri üzrə tərtib olunan hesabatlar
istənilən tip məsuliyyət mərkəzləri üzrə tərtib olunan hesabatlar
heç biri doğru deyil

Sual: Mənfəət mərkəzləri üzrə hazırlanmış hesabatlarda ümumfirma üstəlik xərcləri: 
(Çəki: 1)

rəhbərlik tərəfindən müəyyən edilən bazaya müvafiq oalraq seqmentlər arasında 
bölüşdürülür

seqmentlər arasında bölüşdürülmür və şirkətin ümmumi mənfəətindən ümumi 
məbləğlə örtülür

müəssisə rəhbərinin qərarına əsasən qeyd edilənlərdən hər biri ola bilər
heç biri doğru deyil
bütün cavablar doğrudur

Sual: Material ehtiyatlarinin sərf normasını hesablamaq üçün neçə metoddan istifadə 
edirlər? (Çəki: 1)

1
2
3
4
5

Sual: İstehsal ehtiyatları malsatanlardan daxil olduqda hansı müxabirləşmə düzdür? 
(Çəki: 1)

Dt 204 Kt 531;
Dt 208 Kt 531;
Dt 205 Kt 431;
Dt 201 Kt 531;
Dt 201 Kt 531; 



Sual: LİFO metodu dedikdə nə başa düşülür: (Çəki: 1)
plan ( normativ) maya dəyəri;
birinci daxil olan birinci buraxılır;
axırıncı daxil olan birinci buraxılır;
faktiki maya dəyəri;
plan( normativ) və faktiki maya dəyəri

Sual: Əməyin ödənilməsi prinsipləri hansilardır: (Çəki: 1)
ədalətlilik, maddi maraq;
maddi maraq, könüllülük;
məcburilik, konüllülük;
məcburilik, ədalətlilik;
maddi maraq, məcburilik

Sual: Müəssisələrdə əməyin ödənilməsinin düzgün və səmərəli təşkili məqsədə ilə 
hansı prinsipə əməl olunmalıdır: (Çəki: 1)

hansı işlərin hansı proqramda yer alacağı dəqiq müəyyən olunmalıdır;
iş analizlərinin aparılması nəticəsində işin təsviri iş şəraitinin 

müəyyənləşdirilməsidir;
müəssisələrdə işçiyə çatası əmək haqqı məbləgi işçinin maddi və mənəvi 

təlabatını ödəməlidir;
əməyin ödənilməsi zamanı hər bir işin dəəyəri müəyyən edilməlidir müəssisələrin 

məqsədlərinə uyğun olaraq əmək haqqı sistemi seçilməlidir;
əlavə ödəmələri nəzərdə tutan proqram

Sual: Müəssisələrdə işçi heyyətinin, iş vaxtinin və hasilatın uçotu hansı sənədlərlə 
nizama salınır: (Çəki: 1)

daxili sənədlərlə;
xarici sənədlərlə;
arayışla;
normativ aktlarla;
tabel uçotu vasitəsi ilə

Sual: İşcinin günahı olmadan zay məhsul istehsal etmiş işçilərə əmək haqqı hansı 
həcmdə hesablanmalıdır: (Çəki: 1)

nəzərdə tutulanın 1/3-ndən az olmamaqla;
nəzərdə tutulanın 1/5-ndən az olmamaqla;
nəzərdə tutulanın 2/3-dən az olmamaqla: 
nəzərdə tutulanın 2 qat artıq;
nəzərdə tutulanın 2/5 dən az olmamaqla

Sual: Baş ofisdə çalışan işçilərə əmək haqqı hesabladıqda hansı müxabirlaşmə 
düzdür: (Çəki: 1)

Dt 531 Kt 223 ;
Dt 202 Kt 522;



Dt 721 Kt 533;
Dt 711 Kt 533;
Dt 26 Kt 70

Sual: Ümumitəsərüfat işlərini yerinə yetirən işçilərə əmək haqqı hesabladıqda hansı 
müxabirlaşmə tərtib edilir: (Çəki: 1)

Dt 721 Kt 533;
Dt 533 Kt 521;
Dt 801 Kt 533;
Dt 533 Kt 522;
Dt 202 Kt 531

Sual: Əsas istehsalatda hesablanmış əmək haqqı fondunda 22% sosial sığorta 
fonduna hesablandıqda hansı müxabirlaşmə düzdür? (Çəki: 1)

Dt 202 Kt 533;
Dt 202 Kt 522;
Dt 522 Kt 223;
Dt 202 Kt 201;
Dt 202 Kt 522

Sual: Ümumistehsalat xərcləri məhsulun maya dəyərinə silindikdə hansı yazılış verilir: 
(Çəki: 1)

Dt 202 Kt 721;
Dt 202 Kt 202;
Dt 202 Kt 531;
Dt 721 Kt 202;
Dt 22 Kt 208

Sual: Ümumtəsərrüfat xərcləri məhsulun maya dəyərinə silindikdə silindikdə hansı 
yazılış verilir: (Çəki: 1)

Dt 202 Kt 201;
Dt 202 Kt 721;
Dt 721 Kt 202;
Dt 601 Kt 721;
Dt 711 Kt 202

Sual: Gələcək dövrlərin xərclərinin müəyyən hissəsi əsas istehsalat xərclərinə 
silindikdə hansı müxabirləşmə verilir? (Çəki: 1)

Dt 202 Kt 242;
Dt 242 Kt 533;
Dt 202 Kt 201;
Dt 721 Kt 533;
Dt 242 Kt 202

BÖLMƏ: 09#03 



Ad 09#03 

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müəssisənin tam təşkilatı quruluşu əsasən hansı amillərdən asılıdır: (Çəki: 1)
istehsalın xarakteri və sahə quruluşundan, buraxılan məhsul, hazırlanma 

texnologiyası, istehsalın həcm və tipindən; idarəetmə işlərinin mexanikləşmə və 
avtomatlaşdırılma səviyyəsindən;

idarəetmənin təşkili formasından; idarəetmə aparatının quruluşu ilə istehsalın 
ənənəvi strukturuna uyğunluğundan;

mərkəzləşdirilmiş və qeyri- mərkəzləşdirilmiş idarəetmə formasının nisbətindən; 
sahə və ərazi idarəetmə formalarının nisbətindən və s;

yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı;
heç bir cavab doğru deyil

Sual: Məsuliyyət mərkəzləri hansı əlamətlərə görə təsnifləşdirilir: (Çəki: 1)
istehsal prosesinə münasibətinə və daxili təsərrüfat mexanizminə görə ;
istehsal olunan məhsulun növünə nə tərkibinə görə;
istehsalın növlərinə görə;
 istehsal olunan məhsulun növünə nə tərkibinə, istehsalın növlərinə görə;
heç biri doğru deyil

Sual: X mənfəət mərkəzi hər ay Y mənfəət mərkəzinə 30 manat transfer qiyməti ilə 
100 ədəd yarımfabrikatı 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 
bölməsi nə etməlidir: (Çəki: 1)

yarımfabrikatları X mənfəət mərkəzindən almalı; 
yarımfbrikatları kənar malsatandan əldə etməli; 
məsələni istənilən formada həll etmək olar, çünki bu Y bölməsinin fəaliyyətinin 

nəticəsinin qiymətləndirilməsinə təsir göstərmir; 
yarımfabrikatları 28 manata X mənfəət mərkəzindən almaq məqsədilə danışıq 

aparmalıdır; 
daha ucuz almaq üçün istehsalçı tapmalıdır. 

Sual: Mənfəət mərkəzləri üzrə tərtib olunan hesabatda ümumfirma üstəlik (qaimə) 
xərcləri: (Çəki: 1)

müəssisə rəhbərliyi tərəfindən müəyyən olunan bazaya əsasən məsuliyyət 
mərkəzləri arasında bölüşdürülür; 

məsuliyyət mərkəzləri arasında bölüşdürülmür və birbaşa ümumi məbləğdə 
müəssisənin ümumi mənfəətindən ödənilır; 



müəssisə rəhbərliyinin qərarından asılı olaraq yuxarıda sadalanan variantdan 
istənilən biri seçilə bilər;

məsrəf mərkəzləri üzrə bölüşdürülür;
müəssisənin struktur bölmələri arasında mütənasüb qaydada bölüşdürülür. 

Sual: İdarəetmə uçotu sistemində nəzarət (idarəetmə nəzarəti) aşağıdakılardan nəyi 
nəzərdə tutur: (Çəki: 1)

müəssisənin ümumi təşkilati strukturu daxilində məsuliyyət mərkəzlərinin 
fəaliyyətinə nəzarət; 

məsuliyyət mərkəzləri daxilində gəlir və xərclərə nəzarət; 
seqment planlaşdırlması üzrə məlumatların seqment hesabatları ilə müqayisəsi ;
yuxarıda göstərilən cavabların hamısı doğrudur; 
büdcəyə ödəniləcək vergilrin köçürülməsi üzərində nəzarət

Sual: Seqmentlər üzrə hesabatların tərtibinin əsasını təşkil edən nəzarət prinsipi nəyi 
ifadə edir: (Çəki: 1)

bölmə rəhbərləri tərəfindn tənzimlənməyən göstəricilər hesabatdan çıxarılır;
hesabatlara yalnız tənzimlənən göstəricilər daxil edilir;
hesabata tənzimlənən və tənzimlənməyən göstəricilər daxil edilir; 
bölmə rəhbərləri tərəfindən tənzimlənməyən göstəricilər hesabatdan çıxarılır və 

hesabata tənzimlənən və tənzimlənməyən göstəricilər daxil edilir;
heç biri doğru deyil

Sual: Material ehtiyatlarının sərf normasını hesablamaq üçün hansi metodlar 
mövcuddur? (Çəki: 1)

statistik, hesablama- analitik və inventarlaşdırma 
hesablama- analitik, təcrübə - sınaq və hesabat-statistika
təcrubə- sınaq ,sənədləşdirmə və ikili yazılış
hesabat-statistika ,operativ və analitik
təcrubə- sınaq ,sintetik və analitik

Sual: Hansı qiymətlərlə istehsal ehtiyatları müəssisəyə daxil edilir? (Çəki: 1)
orta qiymət ,faktiki maya dəyəri;
orta qiymət, uçot qiyməti;
faktiki maya dəyəri, FİFO və LİFO;
faktiki maya dəyəri, uçot qiyməti;
orta qiymət, FİFO, LİFO

Sual: İşçilərin əmək haqqından edilən aşağıdakı hansı tutulma məcburidir: (Çəki: 1)
komunal xərcləri;
həmkarlara üzvlük haqqı;
vaxtında qaytarılmamış təhdəlhesab məbləğə görə;
gəlir vergisi;
buraxılmış zay məhsula gorə



Sual: Ümumistehsalat təyinatlı əsas vəsaitlərə hesalanmış köhnəlmə məbləği üçün 
hansı yazılış verilir: (Çəki: 1)

Dt 721 Kt 112;
Dt 721 Kt 105;
Dt 202 Kt 721;
Dt 202 Kt 112;
Dt 201 Kt 202

Sual: Ümumtəsərrüfatda istifadə edilən maşın və avadanlıqlara hesalanmış köhnəlmə 
məbləği üçün hansı yazılış verilir: (Çəki: 1)

Dt 202 Kt 721;
Dt 721 Kt 112;
Dt 22 Kt 208;
Dt 341 Kt 112;
Dt 711 Kt 112

Sual: Köməkçi istehsalata aid olan ümumi təsərrüfat xərclərinə hansı müxabirləşmə 
verlir? (Çəki: 1)

Dt 202 Kt 244;
Dt 202 Kt 112;
Dt 721 Kt 202;
Dt 202 Kt 201;
Dt 202 Kt 721

BÖLMƏ: 10#01
Ad 10#01

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Fəaliyyətlərinin nəticələrinə görə müəssisələrdə idarəetmə uçotunu aparan 
əməkdaşlar hansı məsuliyyətə cəlb oluna bilər? (Çəki: 1)

inzibati və cinayət
maliyyə (maddi)
nizam-intizam
heç bir məsuliyyət daşımırlar
cinayət

Sual: Müəssisənin biznes mühitinin hansı iştirakşıları kənar iştirakşılara aid edilmir? 
(Çəki: 1)

dövlət orqanları
rəqabət aparan müəssisələr



şirkətlərin müşahidə şuraları
daimi alıcılar
banklar və kredit təşkilatları

Sual: Müəssisədə idarəetmə uçotunun təşkili və aparılmasına cavabdeh olan şəxs 
nəyə əsasən vəzifəyə təyin olunur? (Çəki: 1)

səhmdarların ümumi yığıncağının qərarına
müəssisə rəhbərinin əmrinə
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin göstərişinə
təsisçilərin qərarına
müəssisənin struktur bölmələrinin rəhbərinin əmrinə

BÖLMƏ: 10#02 
Ad 10#02 

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Müəssisənin biznes mühitinin hansı iştirakçıları idarəetmə uçotu çərçivəsində 
formalaşan informasiyalardan istifadə etmir? (Çəki: 1)

müəssisənin əməkdaşları
təşkilatın struktur bölmələrinin rəhbər müavinləri
şirkətlərin müşahidə şuraları
daimi alıcılar 
müəssisənin rəhbərliyi

Sual: Müəssisənin biznes mühitinin hansı iştirakçıları daxili iştirakçılara aiddir? (Çəki: 
1)

müəssisə və müəyyən hüquqi münasibətlərə daxi olmuş və daxili normativ 
sənədləşməyə görə müvafiq funksiyaları yerinə yetirən şəxslər

müəssisədə daimi işə qəbul olmuş əməkdaşlar
müəssisədə daimi və ya müvəqqəti işə qəbul olunmuş əməkdaşlar
müəssisədə çalışan əməkdaşlar
müəssisənin mühasib-analitikləri

BÖLMƏ: 10#03 
Ad 10#03 

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Aşağıda göstərilmiş funksiyalardan hansı daxili audit xidmətinin funksiyasına 
aiddir? (Çəki: 1)

müəssisədə mühasibat uçotunun informasiya sisteminin tətbiqi
mühasibat uçotu hesablarının müxabirələşməsinə nəzarət
mühasibat (maliyyə) hesabatının doğruluğu barədə peşəkar fikrinin formalaşması
mühasibat uçotunun hesablarının müxabirələşməsinə nəzarət, aktivlərin düzgün 

qiymətləndirilməsi, mövcudluğu və hərəkəti, bütün növ resursların səmərəli 
istifadəsinin yoxlanması

mühasibat (maliyyə) hesabatının tərtibi və təsdiq edilməsi

Sual: İdarəetmə uçotu üzrə mühasiblərin etik standartlarına aşağıdakı daxildir: (Çəki: 
1)

uçot və hesabat üzrə normativ-hüquqi sənədlərin öyrənilməsi və istifadəsi
idarəetmə uçotu sisteminin təkmilləşdirilməsində fəal iştirak
müəssisənin kommersiya sirrinin saxlanması
norma və normativlərə nəzarət, baş vermiş kənarlaşmaların operativ təhlili və 

rəhbərliyin təhlilinin nəticələri ilə vaxtllı-vaxtında məlumatlandırılması
bütün cavablar doğrudur


