AAA_2603#01#Q16#01EDUMAN testinin sualları
Fәnn : 2603 İdarәetmә uçotu
1 Fәaliyyәtlәrinin nәticәlәrinә görә müәssisәlәrdә idarәetmә uçotunu aparan әmәkdaşlar hansı
mәsuliyyәtә cәlb oluna bilәr?

•

inzibati vә cinayәt
nizamintizam
maliyyә (maddi)
cinayәt
heç bir mәsuliyyәt daşımırlar

2 Müәssisәnin biznes mühitinin hansı iştirakşıları kәnar iştirakşılara aid edilmir?

•

dövlәt orqanları
şirkәtlәrin müşahidә şuraları
rәqabәt aparan müәssisәlәr
banklar vә kredit tәşkilatları
daimi alıcılar

3 Müәssisәdә idarәetmә uçotunun tәşkili vә aparılmasına cavabdeh olan şәxs nәyә әsasәn vәzifәyә
tәyin olunur?

•

sәhmdarların ümumi yığıncağının qәrarına
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin göstәrişinә
müәssisә rәhbәrinin әmrinә
müәssisәnin struktur bölmәlәrinin rәhbәrinin әmrinә
tәsisçilәrin qәrarına

4 Şirkәt realizә olunacaq mәhsulun maya dәyәrini 2000000 manat mәblәğindә planlaşdırıb, o
cümlәdәn daimi mәsrәflәr 400 000 manat, dәyişәn mәsrәflәr isә ümumi satışın 75 %ni tәşkil edir.
Şirkәt satışın hәcmini nә qәdәr planlaşdırır:

•

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

5 Mәsrәf mәrkәzlәri üçün mövcud hesabatların tәrkibinә hәmçinin aşağıdakılar daxil edilә bilәr:

•

istehsal planı
gәlirlәr vә xәrclәr üzrә büdcә
pul vәsaitlәri hәrәkәti üzrә büdcә
satış planı
mәhsulun istehsalı vә satışı üzrә büdcә

6 Baş (әsas) büdcәnin hazırlanması prosesindә ilkin başlanğıc nöqtә hansı büdcәnin tәrtibi hesab
olunur:

•

kommersiya xәrclәri büdcәsi
istehsal büdcәsi
satış büdcәsi

heç biri
satışlın maya dәyәri büdcәsi

7 Müәssisә 400 mәhsul vahidi istehsal edir. Mәsrәflәrinin ümumi mәblәği 80.000 manat tәşkil edir.
Bu xәrclәrin daxilindә daimi xәrclәrin mәblәği 30.000 manatdir. Müәssisәnin mәsrәflәrinin dәyişkәn
büdcәsi belә ifadә oluna bilәr:

•

Y = 80000 + 125X;
Y = 50000 + 125X;
Y = 30000 + 125X;
Y = 70000 + 125X;
Y = 60000 + 125X;

8 Maliyyә planına aid edilir:

•

ümumtәsәrrüfat xәrclәri üzrә büdcә
audit planı
istehsal maya dәyәri üzrә büdcә
heç biri
proqnoz balansı

9 Son qalıq aşağıdakıalrdan hansı birindә mәnfi ola bilәr:

•

pul vәsaitlәrinin hәrkәti büdcәsindә;
ehtiyatların hәrәkәti büdcәsindә;
gәlir vә xәrclәr büdcәsindә;
heç birindә
mәhsulun istehsalı vә satışı büdcәsindә;

10 Daxili hesabatların әsasını tәşkil edәn nәzarәt prinsipi aşağıdakıları ifadә edir:

•

bölmә rәhbәrliyi tәrәfindәn tәnzimlәnmәyәn göstәricilәr hesabatlardan çıxardılır
hesabatlara hәm tәnzimlәnәn, hәm dә tәnzimlәnmәyәn göstәricilәr daxil edilir
hesabatlara ancaq tәnzimlәnәn göstәricilәr daxil edilir
cavablardan heç biri doğru deyil
bölmә rәhbәrliyi tәrәfindәn tәnzimlәnmәyәn göstәricilәr hesabatlardan çıxardılır vә hesabatlara ancaq
tәnzimlәnәn göstәricilәr daxil edilir

11 Pul vәsaitlәri büdcәsi hansından qabaq tәrtib edilir:

•

mәnfәәt vә zәrәr planı
proqnoz mühasibat balansı
kapital qoyuluşu büdcәsi
heç biri
satış büdcәsi

12 Aşağıdakı mәqsәdlәr üçün istehsal güclәrinin üç növü (nәzәri, praktiki, normal) fәrqlәndirilir:

•

istehsalın idarә edilmәsi
mәsrәflәrin uçotu
maya dәyәrinin kalkulyasiyası
mәsrәflәrinin özünü aparmasının proqnozlaşdırılması
qeyd edilәnlәrin hamısı doğrudur

13 Mәsrәflәr, ümumi gәlir (satışdan mәdaxil), istehsalın hәcmi vә mәnfәәt arasındakı qarşılıqlı
әlaqәnin әsasını aşağıdakılardan hansı tәşkil edir:

•

•

mәsrәflәrin özünü aparmasının tәhlili
büdcәlәşdirmә
müәssisәnin idarә edilmәsi
bütün cavablar doğrudur
gәlirlәrin formalaşmasının tәhlili

14 Mürәkkәb faizlәr –bu hesablamanın kömәyi ilә aşağıdakılar müәyyәn olunur:

•

müәssisәnin gәlәcәk gәlirlәri
hazırda mövcud olan pul vәsaitlәrinin gәlәcәk dәyәrini
vәsaitlәrin maliyyәlәşmәsi (investisiyası) xәrclәri
heç bir cavab doğru deyil
müәssisәnin gәlәcәk gәlirlәrini

15 İstehsal alәtinin sәviyyәsi (sәmәrәsi) 4ә bәrabәrdir. Bu aşağıdakılardan nәyi ifadә edir:

•

qiymәtin 4 vahid artırılması mәnfәәtin dә o qәdәr artmasını
әgәr satışınn hәcmi 2 dәfә artarsa, onda mәnfәәt dә 40 % artır
әgәr satışınn hәcmi 10 % artarsa, onda mәnfәәt dә 20 % artar
әgәr satışınn hәcmi 10 % artarsa, onda mәnfәәt dә 10 % artır
әgәr satışın hәcmi 10 % artarsa, onda mәnfәәtin dә hәcmi 4 dәfә, yәni 40% artır

16 İdarәetmә uçotu nәdir?

•

müәssisәnin idarәetmә sisteminin tәrkib hissәsidir
tәsәrrüfat uçotunun tәrkib hissәsidir
maliyyә uçotunun tәrkib hissәsidir
heçbir cavab doğru deyil
vergi uçotunun tәrkib hissәsidir

17 İdarәetmә uçotu aşağıdakılardan hansının altsistemini tәşkil edir?

•

Statistik uçotun
Muhasibat uçotunun
Maliyyә uçotunun
Tәsәrrüfat uçotunun
Vergi uçotunun

18 İcbarı qaydalarla aparılma daha çox uçotun hansı növnә aiddir?

•

maliyyә uçotunda
operativ istehsalat uçotunda
idarәetmә uçotunda
operativ istehsalat vә statistik uçotda
statistik uçotda

19 İdarәetmә hesabatlarının tәqdim olunma müddәti:

•

illik hesabat dövründәn sonrakı 90 gün müddәtindә
müәssisәnin idarәetmә heyәti tәrәfindәn müәyyәn edillir
rüblük – rüb başa çatdıqdan sonra 30 gün müddәtindә
10 gündәn bir
aylıq – hesabat dövründәn sonrakı ayın 20nә kimi

20 İdarәetmә uçotunda informasiyanın tәqdim olunma forması hansıdır:

•

pul vahidindә
hәm natural, hәm dә dәyәr ifadәsindә ifadәdә
maliyyә hesabatları dәyәr ifadәsindә
әmәk ölçüsü ilә
Baş kitabdan hesabların qalıqları üzrә

21 Aşağıdakılardn hansı idarәetmә uçotunun tәrkib hissәlәrindәndir?

•

istehsalat uçotu
operativ uçot
vergi vә inzibatı uçot
texniki uçot
müәssisәnin maliyyә vәziyyәtinin idarә edilmәsi

22 İdarәetmә uçotu informasiyasından istifadә edәnlәrә aiddir:

•

müәssisәnin rәhbәri
struktur bölmә vә şöbәlәrin rәhbәrlәri
mühasibat işçilәri vә mütәxәsislәr
heç bir cavab doğru deyil
yuxarıda qeyd edilәnlәrin hamısı

23 İdarәetmә uçotunun elementlәri mühasibat uçotuna hansı normativ sәnәdlәrlә daxil edilmişir?

•

AR mülki mәcәllәsi әsasәn
“Mühasibat uçotu” haqqında AR Qanunu, ARda mühasibat uçotu vә mühasibat hesabatlarının aparılması
qaydaları, hesab planı vә onun tәtbiqi qaydalarına әsasәn
AR vergi mәcәllәsi әsasәn
MMUSa әsasәn
uçot siyasәtinә әsasәn

24 Beynәlxalq tәcrübәdә mühasibat uçotu hansı tәrkib hissәlәrә bölünür?

•

idarәetmә vә budcә uçotu
operativ vә statistik uçot
maliyyә vә statistika uçotu
operativ vә budcә
maliyyә vә idarәetmә

25 İdarәetmә uçotu ilk dәfә harada yaranmışdır:

•

ABŞda;
Rusiyada
Almaniyada;
Kanadada
Yaponiyada

26 İdarәetmә qәrarları hansı informasiyaya әsaslanır:

•

plan vә uçot;
texnoloji vә uçot;
plan vә normativ;
qeyd edilәnlәrin hamısı
uçot vә analitik;

27 İdarәetmә uçotunun tәşkilinin sәnәdlәşmә planında nәlәr öz әksini tapır:

•

•

uçot üçün tәlәb olunan sәnәdlәr vә onlara olan tәlәbat;
uçotun texniki rәsmilәşdirilmәsi qaydası;
uçot üçün tәlәb olunan sәnәdlәrin doldurulma qaydası vә cavabdeh şәxslәr
heç biri döğru deyil
yuxarıda qeyd edilәnlәr;

28 İdarәetmә uçotunun әsas mәqsәdi informasiyanın tәqdim edilmәsindәn ibarәtdir:

•

daxili istifadәçilәrә;
icra hakimiyyәti orqanlarına
xarici istifadәçilәrә;
a vә b cavabları doğrudur.
ictimaiyyәtә

29 İdarәetmә uçotunun informasiyalarından istifadә edәnlәrә aiddir:

•

yalnız informasiyalardan tәsәrrüfat subyektinin daxilindә istifadә edәnlәr
bu baş mühasibin iradәsindәn asılıdır;
yalnız informasiyalardan tәsәrrüfat subyektindәn kәnarda istifadә edәnlәr;
Bütün cavablar düzqündür
bütün cavablar sәhvdir.

30 Tәşkilatın biznes mәkanının hansı işçilәri kәnar işçilәrә aid edilir?

•

dövlәtin şәxsindә onun nümayәndәlәri
korporasiyanın müşahidә şurası;
rәqiblәr;
tәşkilatın әmәkdaşları.
mәhsulların daimi alıcıları;

31 Tәşkilatda idarәetmә uçotunun tәşkilinә görә mәsuliyyәt daşıyan şәxsi hәmin vәzifәyә kim tәyin
edir?

•

sәhmdarlatın ümumi iclası
AR Maliyyә Nazirliyi;
müәssisәnin rәhbәri;
bölmә rәhbәrlәrinin müavinlәri.
Vergilәr Nazirliyi;

32 Tәşkilatın biznes mәkanının hansı işçilәri idarәetmә uçotu çәrçivәsindә formalaşan
informasiyaların istifadәçi ilә hesab olunmur?

•

tәşkilatın әmәkdaşları;
korporasiyanın müşahidә şurası;
tәşkilatın bölmә rәhbәrlәrinin müavinlәri;
rәqiblәr.
mәhsulların daimi alıcıları;

33 İqtisadi elementlәr bölümündә xәrclәrin qruplaşması zәruridir:

•

maliyyә uçotunda;
strateji uçotda;
idarәetmә uçotunda;
bütün cavablar düzgündür.
operativ uçotda;

34 Idarәetmә uçotunun aparılması tәnzimlәnilir:

•

beynәlxalq standartlar vasitәsilә;
vergi orqanlarının tәlәbi ilә;
milli standartlar vasitәsilә;
bütün cavablar düzgündür
tәşkilatın özünün istәyi ilә;

35 İdarәetmә uçotu üzrә mühasibin әxlaq standartlarına aiddir:

•

uçot vә hesabat üzrә qanunvericilik sәnәdlәrinin vaxtında öyrәnilmәsi vә istifadәsi;
norma vә normativlәrә nәzarәt, kәnarlaşmaların operativ tәhlili;
kommersiya sirrinin qorunması;
bütün cavablar düzgündür.
kәnarlaşmaların tәhlili üzrә izahedici işlәri hәyata keçirtmәk

36 Aşağıda sadalanan funksiyalara görә daxili auditin vәzifәlәrini müәyyәn edin:

•

mühasibat uçotunun informasiya sistemlәrinin tәtbiqi;
mühasibat hesabatının etibarlılığı haqqında professional fikir formalaşdırmaq
mühasibat uçotunun hesablarının müxabirlәşmәsinә nәzarәt;
bütün xәrclәrә qәnaәt ehtiyatlarının aşkara çıxarılması
mühasibat uçotunun hesablarının müxabirlәşmәsinә nәzarәt, aktivlәrin möv¬cud¬lu¬ğunun vәziyyәtinin vә
qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması, resursların bütün növlәrinin istifadәsinin effektivliyi;

37 İdarәertmә qәrarlarının qәbulunda mühasib analitik rolu nәdәn ibarәtdir?

•

uçot kalkulyasiya fәaliyyәtinin tәhlilini hәyata keçirtmәk
planlaşma vә nәzarәtdә rәhbәrliyә kömәk göstәrmәk;
müәssisәnin bölmәlәrinin maliyyә naticәlәri haqqında analitik hesabatları rәhbәrliyә tәqdim etmәk;
Düzqün cavab yoxdur
Bütün cavablar düzqündür

38 İdarәetmә uçotunu hәyata keçirdәn işçilәr öz işlәrinin nәticәlәrinә görә hansı mәsuliyyәt
daşıyırlar?

•

inzibati;
tәşkilatın özünün daxilindә intizam;
maliyyә;
heç bir mәsuliyyәt daşımır.
cinayәt;

39 Müәssisәnin tәşkilatı fәaliyyәtinin uçotunun әsas prinsirlәri hansılardır:

•

müxtәlif sәviyyәdә idarәetmә heyәtinin tәlәbatının ödәnilmәsi; mәsrәflәrin baş verdmә yerlәri,mәsrәf vә
rentabellik mәrkәzlәri üzrә mәlumatların ümumilәşdirilmәsi;
“mәsrәf emal olunan xammalın hәcmimәnfәәt” prinsipini mәsrәflәrin baş verdiyi hәr bir istehsal bölmәsinә
münasibәtdә әsaslandırılma;
mәsrәflәrin baş verdmә yerlәri,mәsrәf vә rentabellik mәrkәzlәri üzrә mәlumatların ümumilәşdirilmәsi;
qeyd edilәnlәrdәn hәr bir cavab doğru deyil
müxtәlif sәviyyәdә idarәetmә heyәtinin tәlәbatının ödәnilmәsi; mәsrәflәrin baş verdmә yerlәri,mәsrәf vә
rentabellik mәrkәzlәri üzrә mәlumatların ümumilәşdirilmәsi vә “mәsrәf emal olunan xammalın hәcmi
mәnfәәt” prinsipini mәsrәflәrin baş verdiyi hәr bir istehsal bölmәsinә münasibәtdә әsaslandırılma

40 Texnoloji prosesin xarakterindәn asılı olaraqü bütün istehsallar aşağıdakılara bölünür:

•

kütlәvi vә seriyalı
fәrdi vә kütlәvi
hasilat vә emal
әsas vә yardımçı
әsas vә kömәkçi

41 Analitik idarәetmә uçotu hansı formalarda qurula bilәr:

•

mәsrәflәrin baş vermә yerlәri vә mәsuliyyәt mәrkәzlәri üzrә
mәsrәflәrin baş vermә yerlәri, mәsuliyyәt mәrkәzlәri vә ayrıca mәhsul istehsal olunan rentabellik mәrkәzlәri
üzrә
mәsuliyyәt mәrkәzlәri vә ayrıca mәhsul istehsal olunan rentabellik mәrkәzlәri üzrә
heç bir cavab doğru deyil
mәsrәflәrin baş vermә yerlәri vә mәsuliyyәt mәrkәzlәri vә mәsuliyyәt mәrkәzlәri vә ayrıca mәhsul istehsal
olunan rentabellik mәrkәzlәri üzrә

42 İstehsal prosesinә münasibәtinә görә mәsuliyyәt mәrkәzlәri neçә yerә bölünür:

•

funksional vә xәtti
әsas vә funksional
әsas vә әlavә
әsas, yardımçı vә kömәkçi
әsas vә kömәkçi

43 Hәcmindәn vә buraxılan mәhsulun müxtәlifliyindәn asılı olaraq istehsalın aşağıdakı tiplәri vardır:

•

birtipli
kömәkçi, individual, seriyalı vә kütlәvi
әsas
әsas vә kömәkçi
kömәkçi

44 Müәssisәdaxilindә transfer qiymәtlәrinin әmәlә gәlmәsinin sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәsi yalnız
әvvәlcәdәn işlәnilmiş vә aşağıdakıları müәyyәn edәn daxili sәnәdin işlәnmәsi daxilindә mümkündür:

•

tarif qiymәtlәrinin müәyyәn edilmәsi mәqsәdilә hansı struktur bölmәlәrinin öz aralarında danışıqlar apara
bilirlәr
transfer qiymәtlәri maya dәyәrinin hesablamalarına vә ya bazar qiymәtlәrinә uyğunlaşdırılma
müәssisәnin digәr seqmentlәrinin mövcudluğu şәraitindә hansı struktur bölmәlәri mal vә xidmәtlәrin alınması
üçün müәssisә daxilindәn kәnara çıxa bilәr
heç biri doğru deyil
bütün cavablar doğrudur

45 Transfer qiymәtlәrinin formalaşdırılmasının mәqsәdi nәdir:

•

müәssissәdә vergiyә cәlb olunmanı optimallaşdırmaq
mәsuliyyәt mәrkәzlәrinin fәaliyyәtinin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
müәssisәnin tәşkilati strukturunu tәkmillәşdirmәk
mәsuliyyәt mәrkәzlәrinin fәaliyyәtinin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә müәssisәnin mencerlәrinin
idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsinә maraqlandırmaq
müәssisәnin mencerlәrinin idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsinә maraqlandırmaq

46 Daxili hesabatların tәrkibi vә mәzmunu nәdәn asılıdır:
müәssisәnin hәcmindәn
idarәetmә heyәtinin peşakar hazırlıq sәviyyәsindәn

•

müәssisәnin hәcmi vә onun tәşkilati strukturundan
heç birindәn asılı deyil
yuxarıda qeyd edilәn bütün cavablar doğrudur

47 Xarici maliyyә hesabatlarının tәrtibi mәqsәdi üçün seqmentlәr hansı hallarda hesabat vermәlidir

•

onların ümumi satış pulu müәssisәnin mәcmu mәdaxilinin 75%ni keçir
onların ümumi satış pulu müәssisәnin mәcmu mәdaxilinin 75%ni tәşkil edәndә, onların ümumi satış pulu
müәssisәnin mәcmu mәdaxilinin 75%ni keçir
hәr üç cavab doğrudur
onların ümumi satış pulu müәssisәnin mәcmu mәdaxilinin 75%ni tәşkil edәndә
onların ümumi satışdan payı müәssisәnin mәcmu mәaxilindә ½dәn çox olduqda

48 İdarәetmәnin daha yüksәk sәviyyәlәri üçün hesablanmış hesabatlar aşağıdakı rәhbәrlәr tәrәfindәn
tәqdim edilәn hesabat göstәricilәrinin mәblәğinin toplanmasının nәticәsi deyil. Bu qayda aşağıdakılar
üçün doğrudur:

•

mәsrәf mәrkәzlәri üzrә tәrtib olunan hesabatlar
mәnfәәt mәrkәzlәri üzrә tәrtib olunan hesabatlar
gәlir mәblәğlәri üzrә tәrtib olunan hesabatlar
heç biri doğru deyil
istәnilәn tip mәsuliyyәt mәrkәzlәri üzrә tәrtib olunan hesabatlar

49 X mәnfәәt mәrkәzinin yarımfabrikatlarının istehsalı ilә bağlı nisbi dәyişәn xәrclәri 20 manat tәşkil
edir. Y bölmәsi yarımfabrikatların kәnardan 28 manata almaq imkanına malik olduğu halda, 24 manat
transfer qiymәti ilә X bölmәsindan alınan yarımfabrikatların hәcmini 2 dәfә artırmağı tәklif edir. Bu
tәklif X bölmәsi üçün nә vaxt sәmәrәli olar:

•

X mәnfәәt mәrkәzinin daimi xәrclәrinin dәyişmәsi şәraitindә alışın hәcmi 3 dәfә artırılarsa
X mәnfәәt mәrkәzi daimi xәrclәri 100 manat azaldarsa
transfer qiymәti 25 manat müәyyәn olunarsa
bütün cavablar doğrudur
heç bir cavab doğru deyil

50 Mәnfәәt mәrkәzlәri üzrә hazırlanmış hesabatlarda ümumfirma üstәlik xәrclәri:

•

rәhbәrlik tәrәfindәn müәyyәn edilәn bazaya müvafiq oalraq seqmentlәr arasında bölüşdürülür
müәssisә rәhbәrinin qәrarına әsasәn qeyd edilәnlәrdәn hәr biri ola bilәr
seqmentlәr arasında bölüşdürülmür vә şirkәtin ümmumi mәnfәәtindәn ümumi mәblәğlә örtülür
bütün cavablar doğrudur
heç biri doğru deyil

51 Material ehtiyatlarinin sәrf normasını hesablamaq üçün neçә metoddan istifadә edirlәr?

•

1
3
2
5
4

52 İstehsal ehtiyatları malsatanlardan daxil olduqda hansı müxabirlәşmә düzdür?

•

Dt 201 Kt 531;
Dt 208 Kt 531;
Dt 204 Kt 531;
Dt 201 Kt 531;

Dt 205 Kt 431;

53 LİFO metodu dedikdә nә başa düşülür:

•

plan ( normativ) maya dәyәri;
axırıncı daxil olan birinci buraxılır;
birinci daxil olan birinci buraxılır;
plan( normativ) vә faktiki maya dәyәri
faktiki maya dәyәri;

54 әmәyin ödәnilmәsi prinsiplәri hansilardır:

•

әdalәtlilik, maddi maraq;
mәcburilik, konüllülük;
maddi maraq, könüllülük;
maddi maraq, mәcburilik
mәcburilik, әdalәtlilik;

55 Müәssisәlәrdә әmәyin ödәnilmәsinin düzgün vә sәmәrәli tәşkili mәqsәdә ilә hansı prinsipә әmәl
olunmalıdır:

•

hansı işlәrin hansı proqramda yer alacağı dәqiq müәyyәn olunmalıdır;
müәssisәlәrdә işçiyә çatası әmәk haqqı mәblәgi işçinin maddi vә mәnәvi tәlabatını ödәmәlidir;
iş analizlәrinin aparılması nәticәsindә işin tәsviri iş şәraitinin müәyyәnlәşdirilmәsidir;
әlavә ödәmәlәri nәzәrdә tutan proqram
әmәyin ödәnilmәsi zamanı hәr bir işin dәәyәri müәyyәn edilmәlidir müәssisәlәrin mәqsәdlәrinә uyğun olaraq
әmәk haqqı sistemi seçilmәlidir;

56 Müәssisәlәrdә işçi heyyәtinin, iş vaxtinin vә hasilatın uçotu hansı sәnәdlәrlә nizama salınır:

•

daxili sәnәdlәrlә;
arayışla;
xarici sәnәdlәrlә;
tabel uçotu vasitәsi ilә
normativ aktlarla;

57 İşcinin günahı olmadan zay mәhsul istehsal etmiş işçilәrә әmәk haqqı hansı hәcmdә
hesablanmalıdır:

•

nәzәrdә tutulanın 1/3ndәn az olmamaqla;
nәzәrdә tutulanın 2/3dәn az olmamaqla:
nәzәrdә tutulanın 1/5ndәn az olmamaqla;
nәzәrdә tutulanın 2/5 dәn az olmamaqla
nәzәrdә tutulanın 2 qat artıq;

58 Baş ofisdә çalışan işçilәrә әmәk haqqı hesabladıqda hansı müxabirlaşmә düzdür:

•

Dt 531 Kt 223 ;
Dt 721 Kt 533;
Dt 202 Kt 522;
Dt 26 Kt 70
Dt 711 Kt 533;

59 Ümumitәsәrüfat işlәrini yerinә yetirәn işçilәrә әmәk haqqı hesabladıqda hansı müxabirlaşmә tәrtib
edilir:

•

•

Dt 721 Kt 533;
Dt 801 Kt 533;
Dt 533 Kt 521;
Dt 202 Kt 531
Dt 533 Kt 522;

60 әsas istehsalatda hesablanmış әmәk haqqı fondunda 22% sosial sığorta fonduna hesablandıqda
hansı müxabirlaşmә düzdür?

•

Dt 202 Kt 201;
Dt 202 Kt 533;
Dt 202 Kt 522
Dt 522 Kt 223;
Dt 202 Kt 522;

61 Ümumistehsalat xәrclәri mәhsulun maya dәyәrinә silindikdә hansı yazılış verilir:

•

Dt 202 Kt 721;
Dt 202 Kt 531;
Dt 202 Kt 202;
Dt 22 Kt 208
Dt 721 Kt 202;

62 Ümumtәsәrrüfat xәrclәri mәhsulun maya dәyәrinә silindikdә silindikdә hansı yazılış verilir:

•

Dt 202 Kt 201;
Dt 721 Kt 202;
Dt 202 Kt 721;
Dt 711 Kt 202
Dt 601 Kt 721;

63 Gәlәcәk dövrlәrin xәrclәrinin müәyyәn hissәsi әsas istehsalat xәrclәrinә silindikdә hansı
müxabirlәşmә verilir?

•

Dt 202 Kt 242;
Dt 202 Kt 201;
Dt 242 Kt 533;
Dt 242 Kt 202
Dt 721 Kt 533;

64 Aşağıda sadalananlardan hansı qәrarların qәbulu zamanı relevantdan aşağıdır:

•

daimi xәrclәr;
relevant xәrclәr;
tarixi (ilkin) dәyәr;
dolayı xәrclәr.
dәyişәn xәrclәr;

65 Daimi xәrclәr:

•

keçmiş istehsal xәrclәrinә uyğun olaraq bölüşdürülmәlidir
qısamüddәtli istifadәyә uyğun olaraq bölüşdürülmәlidir
cari istifadәyә uyğun olaraq bölüşdürülmәlidir;
bazar satış qiymәtinә uyğun olaraq bölüşdürülmәlidir
uzun müddәtli istifadәyә uygun olaraq bölüşdürülmәlidir

66 әgәr mәhsul buraxılışının hәcmi qrafik metoddan istifadә edildikdә zәrәrsiz¬lik nöqtәsini
üstәlәyirsә, onda

•

zәrәr yaranır;
mәnfәәt yaranır;
mәcmu gәlir mәcmuu xәrclәri üstәlәyir
xәrclәr gәlirlәrlә müqayisәdә daha yüksәkdir
mәcmu xәrclәrin xәtti mәcmu gәlirin xәttindәn yüksәkdir

67 Uzunmüddәtli differensial uçot aşağıdakı mәqsәdlә aparılır:

•

istehsal xәrclәrinin uçotu;
mәsuliyyәt mәsrәflәrinin fәaliyyәtinә nәzarәt
istehsalın optimal hәcminin müәyyәn edilmәsi;
mәhsulların maya dәyәrinin hesablanması.
kapital qoyuluşu layihәlәrinin mәnfәәtliliyinin qiymәtlәndirilmәsi;

68 Majinal gәlir üzrә zәrәrsizlik nöqtәsinin müәyyәn edilmәsi metodu aşağıdakı hallarda tәtbiq edilә
bilәr:

•

mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәr mәlum olmalıdır;
vahidә düşәn daimi xәrclәr mәlum olmalıdır;
buraxılışa aid edilәn xәrclәrin daşıyıcısı olmalıdır;
düzgün cavab yoxdur
ümumi dәyişәn xәrclәr mәlum olmalıdır;

69 Ümumi marjı artırmaq mümkündür:

•

dәyişәn xәrclәri azaltmaqla;
mәhsul vahidinin qiymәtini artırmaqla;
daimi xәrclәri azaltmaqla;
dәyişәn xәrclәri azaltmaqla vә mәhsul vahidinin qiymәtini artırmaqla
mәhsul vahidinin qiymәtini azaltmaqla

70 Zәrәrsizlik nöqtәsi aşağıdakı hallarda tәsdiq edilir:

•

gәlir=ümumi xәrclәr; nә mәnfәәt nә zәrәr alınmışdır;
qiymәt=dәyişәn xәrclәr;
gәlir=ümumi xәrclәr;
nә mәnfәәt nә zәrәr alınmışdır.
daimi xәrclәr=mәnfәәt;

71 Zәrәrsizlik tәhlil edildikdә mәnfәәti belә hesablamaq olar:

•

әmәliyyat mәnfәәtidövrün xәrclәri.
gәlirmәcmu dәyişәn xәrclәr;
marjinal gәlir – daimi xәrclәr;
gәlir=ümumi xәrclәr;
ümumi mәnfәәtmәcmu daimi xәrclәr

72 Zәrәrsizliyin hansı modellәri mövcuddur?

•

iqtisadi vә mühasibat;
iqtisadi vә maliyyә;
mühasibat vә auditor;

funksional vә qrafik.
differensial vә statistik;

73 Böhran nöqtәsi (zәrәrsizlik nöqtәsi) dedikdә nә başa düşülür?

•

düzgün cavabı yoxdur.
xәrclәrin gәlirlәrә bәrabәr olduğu satış hәcminin nöqtәsi;
daimi xәrclәr üstәgәl dәyişәn xәrclәr;
gәlir üsrәgәl dәyişәn xәrclәr;
daimi xәrclәrin sıfıra bәrabәr olduğu nöqtә;

74 Xәrclәr, mәnfәәt vә satışın hәcmi tәhlil edilәn zaman hansı fәrziyyәlәr qәbul edilmir

•

relevantlıq sahәsindә gәlirlәrin vә xәrclәrin özünü aparması;
xәrclәr daimi vә dәyişәn xәrclәrә dәqiq bölünmәlidir;
mәhsulların çeşidi dәyişilmir;
düzgün cavabı yoxdur.
çәkilәn xәrclәrin vahidi satılmış mәhsulların vahidinә bәrabәr deyildir;

75 Marjinal xәrclәr nә demәkdir?

•

әlavә xәrclәr (lakin mәhsul vahidi hesabı ilә
hissәlәr üzrә mәhsulun maya dәyәrinә daxildir;
hәr hansı mәhsul partiyası hazırlanan halda әlavә xәrc meydana çıxır;
hesabat dövründә istehsal edilәn hazır mәmulatın dәyәri
hesabat dövründә istehsal edilәn yarımfabrikatların dәyәri;

76 Maliyyә sabitliyinin ehtiyatı göstәrir:

•

әlavә, zәrәrsizlik nöqtәsindәn yüksәk, satışın hәcmi;
likvidliyin vә şirkәtin ödәmә qabiliyyәtinin yüksәk dәrәcәsi;
şirkәtin rentabelliyinin orta sahә rentabelliyini üstәlәmәsi;
ümumi gәlir.
rentabellik sәviyyәsi;

77 әmәliyyat rıçaqı hesablanılır:

•

faizlә, dәyәr ifadәsindә;
natural ifadәdә;
dәyәr ifadәsindә;
düzgün cavabı yoxdur
әmsal formasında;

78 әmәliyyat rıçaqı mәnfi kәmiyyәtlә ola bilәrmi:

•

bәli;
nә birinci nә ikinci;
xeyr;
1ә bәrabәrdir.
0 bәrabәrdir;

79 Zәrәrsizliyin sәviyyәsinin aşağı salınmasının strategiyası aşağıdakı ola bilәrdi

•

daimi xәrclәrin vә marjinal gәlirlәrin artması
daimi xәrclәrin ixtisar olunması vә marjinal gәlirin artması
daimi xәrclәrin vә marjinal gәlirlәrin ixtisar olunması;

daimi xәrclәrin ixtisar olunması.
daimi xәrclәrin atrması vә marjinal gәlirin ixtisar olunması;

80 әmәliyyat rıçaqları qiymәtlәndirilir:

•

qiymәtin vә satışın hәcminin dәyişilmәsinә görә gәlirlәrin hiss olunması tәdbirlәri;
satışın rentabelliyi dәrәcәsi;
satışdan gәlir
düzgün cavabı yoxdur.
mәhsul satışına xәrclәr;

81 әmәliyyat rıçaqı daha yüksәk olur:

•

daimi xәrclәr;
dәyişәn xәrclәr;
xalis gәlir;
ümumi gәlir
satışdan gәlir;

82 Hansı әmәliyyat rıçaqında firma satışın hәcmi aşağı düşәndә gәlirlәrinin surәtlә itirir?

•

daha aşağı;
0 sәviyyәsindә olduqda;
daha yüksәk olduqda;
düzgün cavabı yoxdur.
vahid sәviyyәdә olduqda

83 әmәliyyat rıçaqının yüksәk sәviyyәsi aşağıdakı hallarda xalis gәlirin yaxşılaşmasını tәmin edir:

•

satışdan gәlir dәyişikliyә uğramadıqda
satışdan gәlir azaldıqda;
satışdan gәlir artdıqda;
ümumi gәlir artdıqda.
yuxarıda sadalanan cavablardan heç birisi yaramır;

84 Mәhsul satışında zәrәrlәr mövcud olduqda qiymәt dәyişmәz qalanda satışın hәcminә necә tәsir
göstәrir?

•

zәrәr artır;
zәrәrә tәsir göstәrmir;
zәrәr azalır;
xalis gәlir azalır.
xalis gәlir artır;

85 Xalis gәlirin itkisi riskinin sәviyyәsi çoxdur, әgәr:

•

qiymәt vә satışın hәcmi aşağı düşür;
satışın hәcmi azalır vә eyni zamanda qiymәtlәr artır;
satışın hәcmi artır vә eyni zamanda qiymәtlәr artır;
düzgün cavabı yoxdur.
satışın hәcmi vә qiymәtlәr artır;

86 Hansı firmalar daha çox işgüzar riskin sәviyyәsinә mәruz qalır?

•

üstәlik xәrclәr üstün olduqda
daimi xәrclәrin payı paritet olduqda;

•

daimi vә üstәlik xәrclәrin payları paritet olduqda
düzgün cavabı yoxdur.
ümumi xәrclәrlә әlaqәdar

87 Zәrәrsizliyin tәhlilinin mәqsәdi:

•

satışın yerinә yetirilmәsinә nәzarәt.
mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiyası
mәhsul satışının elә bir hәcmi tapılmalıdır ki, müәssisә zәrәr çәkmәsin;
mәhsul istehsalının vә satışının elә bir hәcmi tapılmalıdır ki, müәssisә gözlәdiyi mәnfәәt mәblәğini әldә edә
bilsin;
istehsal vә satış arasındakı nisbәtin öyrәnilmәsi

88 Zәrәrsizliyi tәhlil etdikdә idarәetmә uçotunun hansı mәlumatları zәruridir?

•

daimi mәcmuu xәrclәrin kәmiyyәti, satışın qiymәti, mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәr;
mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәrin kәmiyyәti;
hazır mәhsulların tam maya dәyәri;
dәyişәn xәrclәr.
satışın qiymәti;

89 Daşıyıcı mәsrәflәr aşağıdakı kimi çıxış edә bilәr:

•

düzgün cavab yoxdu
Müәssisә;
Mәhsul (xidmәt);
İş yeri;
Sex;

90 İstehsal hәcminә münasiblik sahәsinә qörә mәsrәflәr, necә tәsniflәşdirilir:

•

İstehsal vә dolayı
Faktiki vә plana qörә;
Birbaşa vә dolayı;
Daimi vә dәyişәn;
Ümumi vә orta;

91 İstehsal hәcminin münasiblik sahәsinin artırılmasına qörә ümumi daimi xәrclәr necә dәyişir?

•

Artırlar;
İstehsal hәcminin dәyişmәsilә kәskin azalırlar;
Azalırlar;
Sıçrayışvari dәyişirlәr
İstehsal hәcminin dәyişilmәsilә daimi qalırlar;

92 İstehsal hәcminin münasiblik sahәsinin artırılmasına qörә ümumi daimi xәrclәr necә dәyişir?

•

İstehsal hәcminә görә xәtti asılılığa malik olurlar;
Azalırlar;
Müәyyәn dövr әrzindә daimi qalırlar;
Kәskin azalırlar
Sıçrayışvari dәyişirlәr;

93 İstehsal hәcminin artırılmasında mәhsulun bir vahidinә düşәn daimi mәsrәflәr necә dәyişir?

•

Daimi olaraq qalırlar

•

Azalırlar;
Artırlar;
Xәtti asılılıqla dәyişirlәr
Sıçrayışvari dәyişirlәr;

94 Dövrün xәrclәrinә aiddir:

•

Mәhsulun satışına ümumi vә inzibati xәrclәr;
Kommunal xәrclәri;
Faizә qörә xәrclәr
Sexdәki istifadә edilmiş enerji
İstehsal binasının amortizasiyası;

95 Bu tәriflәrdәn hansıları birbaşa istehsal mәsrәflәrini xarakterizә edir?

•

Konkret növ mәhsulların maya dәyәrinә birbaşa daxil edilәq
Konkret növ mәhsulların maya dәyәrinә dolayı daxil edilәn;
Müxtәlif növ mәhsulların istehsalına çәkilәn mәsrәflәr
Tam maya dәyәrinin hesablanmasında dövrün xәrclәrinә daxil edilәn mәsrәflәr
Әsas mәsrәflәr;

96 әmәlә gәlәn xәrclәr:

•

Әldә edilәn, mövcud olan vә gәlәcәkdә gәlir gәtirә bilәn aktivlәr
Qәbul edilmiş qәrarların tәsirilә gәlәcәk mәsrәflәr vә gәlirlәr
Ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsindә uçota alınmayan vә dövrün xәrclәri kimi qәbul edilәn resurslar;
Qәlәcәkdә qәlir qәtirmәk xüsusiyyәtini itirәn vә qәlirin әldә edilmәsinә xәrclәnәn vәsaitlәr
Qәlәcәkdә real maddi xәrclәri tәşkil edәn şәrti mәsrәflәr

97 Bitmiş xәrclәr:

•

Ehtiyatların qiymәtlәndirilmәsindә uçota alınmayan vә dövrün xәrclәri kimi qәbul edilәn resurslar;
Qәlәcәkdә qәlir qәtirmәk xüsusiyyәtini itirәn vә qәlirin әldә edilmәsinә xәrclәnәn vәsaitlәr;
Mövcud olan vә gәlәcәkdә gәlir gәtirә bilәn aktivlәr;
Qәlәcәkdә real maddi xәrclәri tәşkil edәn şәrti mәsrәflәr;
Qәbul edilmiş qәrarların tәsirilә gәlәcәk mәsrәflәr vә gәlirlәr;

98 Aşağıdakı tәriflәrdәn hansıları dolayı mәsrәflәri xarakterizә edir?

•

Bir neçә növ mәhsulun istehsalına çәkilәn mәsrәflәr;
Müxtәlif növ mәhsulların maya dәyәrinә daxil edilәn;
Konkret növ mәhsulun maya dәyәrinә birbaşa daxil edilәn;
Tam maya dәyәrinin hesablanmasında dövrün xәrclәrinә daxil edilәn mәsrәflәr
Әsas mәsrәflәr;

99 İstehsal edilmiş mәhsulun maya dәyәrini nә xarakterizә edir?

•

Birbaşa xәrclәr vә dövrün mәsrәflәri;
Ancaq birbaşa xәrclәr
Birbaşa vә istehsal qaimә xәrclәrin mәcmusu
İlin әvvәlinә bitmәmiş istehsal + istehsal xәrclәri – ilin axırına bitmәmiş istehsal
Xәrclәr;

100 Maya dәyәrinin formalaşması aşağıdakı prinsiplәrә әsaslanır:
heç biri

•

istehsal fәaliyyәtinı mbәrpa etmәk üçün tәkrar istehsal prosesindә çәkilmiş mәsrәflәrin ödәnilmәsi
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin sahәlәri üzrә (әsas, kapital qoyuluşu, qeyrisәnaye vә s.) xәrclәrә dәqiq hәdd
qoyulması;
yuxarıda qeyd edilәnlәrin hamısı
hәqiqi xәrclәrin tam uçotu

101 Müxtәlif mәqsәdlәr üçün maya dәyәrinin aşağıdakı tiplәri fәrqlәndirilir:

•

tam istehsal maya dәyәri
mәsuliyyәt mәrkәzlәri üzrә maya dәyәri
hissәvi maya dәyәri
heç biri
yuxarıda qeyd edilәnlәrin hamısı

102 Aşağıdakılardan hansı mәsrәf daşıyıcısı kimi hesab edilә bilәr:

•

sex
müәssisә
mәhsul (iş, xidmәt)
müәssisәnin filialı
istehsal vahidi

103 Mәsrәf elementlәrinә aşağıdakılar aid edilir:

•

material mәsrәflәri vә sosial ehtiyaclara ayırmalar
әsas fondların amortizasiyası (köhnәlmәsi) vә sair xәrclәr
әmәk ödәniçi xәrclәri vә sosial ehtiyaclara ayırmalar
kommersiya vә istehsal xәrclәri
qeyd edilәnlәrin hamısı

104 Üstәlik (qaimә) xәrclәrinә hansı xәrclәr aiddır:

•

birbaşa xәrclәr
işçilәrin әsas әmәk haqqı
ümumistehsalat vә ümumitәsәrrüfat xәrclәri
gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri
zay mәhsulun düzәldilmәsinә çәkilәn xәrclәr

105 Mәsrәflәr müstәqim vә qeyri –müstәqim mәsrәflәrә bölünür:

•

mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmә üsuluna görә
mәsrәflәrin baş vermә yerinә görә
buraxılan mәhsulun mürәkkәbliyinә görә
xәrclәrin xarakterinә görә
mәsrәflәrin xarakterinә görә

106 İstehsalın tәşkili, idarәedilmәsi vә ona xidmәtlә әlaqәdar xәrclәr necә adlanır :

•

müstәqim (birbaşa)
üstәlik( qaimә)
qeyrimüstәqim (dolayı)
birelementli
әsas

107 Tәrkibinә görә xәrclәr aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:

•

әsas vә qaimә
birelementli vә kompleks
daimi vә dәyişәn
istehsal vә istehsaldankәnar
birbaşa vә dolayı

108 Maya dәyәrinә daxil edilmә üsuluna görә mәsrәflәr neçә yerә bölünür:

•

2
4
3
5
6

109 Mәsrәflәrin isehsal vә qeyri – istehsal (kommersiya) mәsrәflәrә bölünmәsinin әsasını aşağıdakı
әlamәt üzrә qruplaşdırma durur:

•

istehsalın hәcminә münasibәtinә görә
mәsrәflәrin baş vermә yerlәri üzrә
istehsal prosesindә mәqsәdli tәyinatına görә
maya dәyәrinә daxil edilmә üsuluna görә
mәsrәflәrin baş vermә sferasına görә

110 Buraxılan mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması üçün xәrclәr belә qruplaşdırılır:

•

baş vermә yerlәri üzrә
mәsuliyyәt mәrkәzlәri üzrә
iqtisadi elementlәr üzrә
mәnfәәt mәrkәzlәri üzrә
kalkulyasiya maddәlәri üzrә

111 Mәhsul istehsalına çәkilәn mәsrәflәr bunlardan hansıdır:

•

mәhsul istehsalı ilә bağlı müәssisәnin istehsal fәaliyyәti ilә birbaşa әlaqәdar olan mәsrәflәr
müәssisәnin işgüzar fәallığı sәviyyәsindәn asılı olaraq dәyişәn xәrclәr
baş vermә zamanı ilkin sәnәdlәr әsasәn kalkulyasiyaya obyektinә birbaşa aid edilә bilәn mәsrәflәr
mәhsulun satışı ilә әlaqәdar xәrclәr
müәssisәnin işgüzar fәallığı sәviyyәsindәn asılı olaraq azalan xәrclәr

112 Xәrc (mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda göstәrilәn)kimi tanınma metodu üzrә mәsrәflәr belә
tәsniflәşdirilir:

•

birbaşa vә dolayı
daimi vә dәyişәn
mәhsul vә dövrlәr üzrә
birelementli vә kompleks
relevant vә qeyrirelevant

113 Mәhsul istehsalı üzrә cәkilәn müstәqim xәrclәr hansı hesabda uçota alinir?

•

201
203
202
208
205

114 Mәsrәflәr әsas vә üstәlik mәsrәflәrә bölünür:

•

mәsrәflәrin baş vermә yerlәri üzrә
mәsrәflәrin iqtisadi mәzmununa görә
buraxılan mәhsulun nomenklaturası üzrә
maya dәyәrinә daxil edilmә üsuluna görә
mәhsulun istehsalı üzrә texnoloji prosesindәki roluna görә

115 İstehsalin hәcminin dәyişmәsindәn asılı olmayan xәrclәr necә adlanır?

•

dәyişәn
birbaşa
istehsal
daimi (sabit)
dolayı

116 Proqressiv xәrclәr dedikdә nә başa düşülür?

•

istehsal hәcminin artımından geri qalan xәrclәrdir
istehsal hәcminin artımından sürәtlә artan xәrclәrdir
material resurslarının xidmәtlәrin müqavilә qiymәtlәrinә vә әmәk haqqı tarif stavkalarına yenidәn baxılan
zaman baş verәn xәrclәrdir
istehsalın hәcmi artdiqca aşağı düşәn xәrclәrdir
istehsalın hәcmi artdiqca ona uyğun sürәtlә artan xәrclәrdir

117 Reqressiv xәrclәr dedikdә nә başa düşülür?

•

istehsalın hәcmi artdiqca sürәtlә artan xәrclәrdir
mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilәn dolayı xәrclәr
mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilәn birbaşa xәrclәr
istehsalın hәcmi artdiqca aşağı düşәn xәrclәrdir
istehsal hәcminin artımından geri qalan xәrclәr

118 Hansı mәsrәflәr sadә mәsrәflәrә aid edilmir?

•

әmәk haqqı
materiallar
sex xәrclәri
material vә әmәk haqqı
amortiszasiya

119 Mәhsul istehsalının hәcminin artması ilә әlaqәdar nisbi daimi (sabit) xәrclәrinin hәcmi necә
dәyişir?

•

artır
dәyişmir
azalır
azalır, sonra isә artır
artır, sonra isә azalır

120 İstehsalın hazırlanmasın vә onun mәnilmәsinә üzrә xәrclәr nәdir?

•

xәrc maddәsi
müstәqim xәrc
xәrc elementi
sair xәrc

satışla baglı xәrc

121 İstehlakçılara göndәrilәn mәhsulların bükülmәsi üzrә xәrclәr aid edilir

•

dәyişәn istehsal xәrclәrinә
dәyişәn qeyriistehsal xәrclәrinә
sabit (daimi) istehsal xәrclәrinә
idarәetmә xәrclәrinә
sabit qeyriistehsal xәrclәrinә

122 Mәsrәflәrә nәzarәtin neçә metodu var?

•

2
4
3
6
5

123 Mәsrәflәrә nәzarәtin hansı metodları var:

•

nәzarәtin büdcә (smeta ) metodu vә mәsrәflәrin normativ uçotu
qoşa hesablar vasitәsi ilә nәzarәt vә büdcә metodu
әvvәlcәdәn vә sonradan nәzarәt metodu
cavablardan heç biri doğru deyil
әvvәlcәdәn vә sonradan nәzarәt metodu, qoşa hesablar vasitәsi ilә nәzarәt vә büdcә metodu

124 Çoxmәqsәdli içot sistemindә neçә uçot obyekti nәzәrdә tutulur:

•

2
4
3
6
5

125 Maya dәyәrinin tәyin edilmәsindә mәsrәflәrin tәsniflәşdirilmәsinә hansı yanaşma tәtbiq edilir?

•

Әsas vә qaimә
İdarә olunan vә idarә olunmayan;
Planlaşdırılan vә planlaşdırılmayan;
Daimi vә dәyişәn;
Birbaşa vә dolayı;

126 Maya dәyәri nәdir?

•

mәhsul istehsalına çәkilәn canlı әmәk mәsrәfidir
mәhsul istehsalına çәkilәn mәsrәfdir
mәhsulun istehsalı vә satışına çәkilәn canlı vә әşyalaşmış әmәk mәsrәflәrnin pulla ifadәsidir
mәhsulun istehşıına çәkilәn mәsrәflәrin cәmidir
mәhsulun satışına çәkilәn canlı vә әşyalaşmış әmәk mәsrәflәrnin pulla ifadәsidir

127 İdarәetmә uçotu sistemindә mәsrәflәr belә qiymәtlәndirilir:

•

normativ vә hissәvi maya dәyәri ilә
tam maya dәyәri ilә vә normativ maya dәyәri ilә
tam maya dәyәri vә hissәvi mәsrәflәr üzrә
yuxarıda qeyd edilәnlәrin hamısı

•

heç biri doğru deyil

128 Bunlardan hansı mәsrәf elementlәri (iqtisadi elementlәri) adlanır:

•

tәrkib hessәlәrә ayrılan
müәssisәdә çәkilәn hәr hansı xәrc
tәrkib hessәlәrә ayrılmayan iqtisadi cәhәtdәn oxşar mәsrәflәr
heç biri
tәrkib hissәlәrә ayrılan kompleks xәrc

129 Mәsrәf elementlәri neçә qrupa bölünür:

•

3
7
5
14
12

130 İstehsal prosesindәki iqtisadi roluna görә mәsrәflәr aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir:

•

әsas vә üstәlik (qaimә)
sabit vә dәyişәn
birbaşa vә dolayı
cari vә gәlәcәk
cari vә daimi

131 Konkret növ mәhsulun istehsalı (hazırlanması) ilә bağlı mәsrәflәr belә adlanır:

•

müstәqim (birbaşa)
qaimә
dolayı
kömәkçi
әsas

132 Mәhsul istehsalı üzrә cәkilәn xәrclәrә aiddir:

•

müәssisәnin işgüzar fәallığından asılı olaraq dәyişәn xәrclәr
birbaşa mәhsulun hazırlanması ilә әlaqәli xәrclәr
bilavasitә istehsalat fәaliyyәti ilә әlaqәdar olan xәrclәr
ilkin sәnәdlәr әsasında kalkulyasiya edilәn
baş vermә zamanı konkret obyektә aid edilәn xәrclәr

133 Mәhsulun istehsalı ilә bağlı xәrclәrin ümumulәşdirilmәsi hansı hesab nәzәrdә tutulmuşdu:

•

201
204
202
208
211

134 İstehsala xidmәt vә idarәetmә ilә bağlı xәrclәrlә bağlı informasiyanı hansı hesabdan әldә etmәk
olar:

•

202№li hesabın debetindә
203 №li hesabın debetindә
201 №li hesabın kreditindә

205 №li hesabın debetindә
204 №li hesabın kreditindә

135 İstehsal hәcminә münasibәtinә görә hansı xәrclәr mövcuddur?

•

birbaşa vә dolayı
daimi (sabit) vә dәyişәn
istehsal vә qeyriistehsal
bütöv vә tam
sadә vә mürәkkәb

136 İstehsalin hәcminin dәyişmәsindәn asılı olan xәrclәr necә adlanır?

•

mürәkkәb
dolayı
istehsal
dәyişәn
daimi

137 Mәhsul istehsalının hәcminin artması daimi istehsalat (sabit xәrclәrә) xәrclәrinә tәsir edir:

•

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

138 Mәhsul istehsalının hәcminin azalması ilә әlaqәdar daimi (sabit) istehsal xәrclәrinin hәcmi necә
dәyişir:

•

artır, sonra isә azalır
azalır
artır
azalır, sonra isә artır
sabit qalır

139 Maya dәyәrinә xәrclәrin daxil edilmә tamlığına görә idarәetmә uçotu hansı uçot sistemlәrә
bölünür:

•

birbaşa vә dolayı
tam vә hissәvi mәsrәflәr ( ixtisar edilmiş)
müstәqil vә bütov
müstәqil vә bütov, birbaşa vә dolayı
mustәqim vә qeyrimüstәqim

140 Idarәetmә uçotunun metodunun әsas elementlәri hansılardır:

•

nәzarәt hesablarınan istifadә, nәzarәt vә tәhlil.
qruplaşdırmavә ümumilәşdirmә;
sәnәdlәşmә vә inventarlaşma;
yuxarıda qeyd edilәnәrin mәcmusu
normalaşdırma, planlaşdırma vә limitlәşdirmә

141 Limitlәşdirmә dedikdә nә başa düşülür:

•

doğru cavab yoxdur

•

limitlәşdirmә ehtiyat vә mәsrәf normaları sisteminә әsaslanan material mәsrәflәri
limitlәşdirmә material mәsrәflәri üzәrindә әvvәlcәdәn nәzarәtin formasıdır;
limitlәşdirmә material mәsrәflәri üzәrindә nәzarәtin ilkin mәrhәlәsidir.
limitlәşdirmә material mәsrәflәri üzәrindә nәzarәtin yekun mәrhәlәsidir.

142 Kontrollinq hansı spesifik funksiyaları yerinә yetirir:

•

idarәetmә vә nәzarәt
informasiya vә nәzarәt;
informasiya, idarәetmә vә nәzarәt;
tәhlil vә nәzarәt;
doğru cavab yoxdur

143 İdarәetmә uçotunda mәsrәflәr qruplaşdırılır vә әks etdirilir:

•

kalkulyasiyam maddәlәri üzrә;
iqtisadi elementlәr vә kalkulyasiya maddәlәri üzrә;
mәhsul növlәri üzrә;
düzgün cavab yoxdur
iqtisadi elementlәr üzrә;

144 İdarәetmә uçotunun metodunun işçi üsulları bunlardan hansıdır?

•

sәnәdlәşdirmә
ikili qeyd üsulu
inventarlaşma
hesablar sistemi
muhasibat informasiyası

145 İdarәetmә uçotu sistemindә mәlumatların tәhrif edilmәsinә görә mәsuliyyәtin dәrәcәsi
(sәviyyәsi):

•

intizam tәnbehi (mәsuliyyәti)
vergi orqanları tәrәfindәn cәrimә sanksiyası
cinayәt mәsuliyyәti
inzibati mәsuliyyәt
ictimayi qınaq

146 Daxili idarәetmә hesabatlarının kütlәvi informasiya vasitәlәrindә dәrc edilmәsi hәyata keçirilir:

•

hәr il
hәr rüb
müәssisәnin müflislәşmәsi zamanı
heç bir halda dәrc olunmur
müәssisә rәhbәri dәyişdikdә

147 İdarәetmә uçotunun informasiyalarından istifadә edәnlәr kimlәrdir?

•

heç biri düz deyil
vergi orqanları
müәssisәnin sәhmdarları
müәssisәnin menecerlәri
müәssisәyә kredit vermәk haqqında qәrar qәbul etmәli olan banklar

148 İdarәetmә uçotunda predmetin obyektlәrini neçә qrupa bölmәk olar:

•

tәsәrrüfat proseclәri vә tәsәrrüfat әmәliyyatları
istehsalat ehtiyatları, tәsәrrüfat proseslәri vә onların nәticәlәri
heç biri düxgün deyil
tәchizat, satış vә investisiya fәaliyyәti
müәssisәnin maliyyә vә investisiya fәaliyyәtini

149 İdarәetmә uçotunda predmetin obyekti hesab edilәn istehsalat ehtiyatlarının tәrkibinә daxildir:

•

material –istehsalat ehtiyatları vә onların istifadәsi
әsas fondlar, qeyrimaddi aktivlәr vә material –istehsalat ehtiyatları, onların vәziyyәti vә istifadәsi
әsas fondlar vә qeyrimaddi aktivlәr
hazır mәhsul vә maliyyә ehtiyatları
heç biri düzgün deyil

150 Xәrclәrin operativliyinә görә idarәetmә uçotu hansı sistemlәrә bölünür:

•

tam vә birbaşa
faktiki (keçmiş, tarixi) vә standart (normalaşdırılan)
müstәqil vә bütov
mustәqim vә qeyrimüstәqim
birbaşa vә dolayı

151 Aşağıda göstәrilmiş funksiyalardan hansı daxili audit xidmәtinin funksiyasına aiddir?

•

mühasibat uçotunun hesablarının müxabirәlәşmәsinә nәzarәt, aktivlәrin düzgün qiymәtlәndirilmәsi,
mövcudluğu vә hәrәkәti, bütün növ resursların sәmәrәli istifadәsinin yoxlanması
mühasibat uçotu hesablarının müxabirәlәşmәsinә nәzarәt
müәssisәdә mühasibat uçotunun informasiya sisteminin tәtbiqi
mühasibat (maliyyә) hesabatının tәrtibi vә tәsdiq edilmәsi
mühasibat (maliyyә) hesabatının doğruluğu barәdә peşәkar fikrinin formalaşması

152 İdarәetmә uçotu üzrә mühasiblәrin etik standartlarına aşağıdakı daxildir:

•

norma vә normativlәrә nәzarәt, baş vermiş kәnarlaşmaların operativ tәhlili vә rәhbәrliyin tәhlilinin nәticәlәri
ilә vaxtllıvaxtında mәlumatlandırılması
idarәetmә uçotu sisteminin tәkmillәşdirilmәsindә fәal iştirak
uçot vә hesabat üzrә normativhüquqi sәnәdlәrin öyrәnilmәsi vә istifadәsi
bütün cavablar doğrudur
müәssisәnin kommersiya sirrinin saxlanması

153 İstehsal mәsrәflәrinin idarәetmә uçotu neçә qarşılıqlı elementi özündә birlәşdirir:

•

5
3
2
6
4

154 Sәnayedә mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiyasının 3 әsas metodu bunlardan hansılardır:

•

normativ, mәrhәlә vә sadә
normativ, mәrhәlә vә sifariş
mәrhәlә, sifariş vә sadә
heç bir cavab doğru deyil
normativ, sifariş vә sadә

155 Maya dәyәrinin struktunda hansı xәrcin xüsusi çәkisi yüksәk olan isehsalat әmәk tutumlu hesab
olunır:

•

amortizasiya
әmәk haqqı
material
nәqliyyat xәrclәri
bütün növ enerji xәrclәri

156 Şәrti daimi mәsrәflәr aşağıdakı kimi ifadә etilә bilәr:

•

Y= a
Y = a + bx
Y = bx
Heç biri doğru deyil
Y = a  bx

157 Mәsrәflәrin uçotu vә maya dәyәrinin kallkulyasiyasının sifariş metodu zamanı sifarişin tam
yeirinә yetirilmәsinә qәdәr ona aid edilәn bütün xәrclәr belә hesab edilir :

•

yarımfabrikat
bitmәmiş istehsalat
hazır mәhsul
zay mәhsul
әmtәәlik mәhsul

158 Sifariş metodu ilә maya dәyәrinin hesablanması zamanı ümüumistehsalat xәrclәri silinәn zaman:

•

201№ li “İstehsal ehtiyatları” hesabı debetlәşdirilir
204 № li “Hazır mәhsul” hesabı debetlәşdirilir
202 № li “İstehsalat mәsrәflәri” hesabı kreditlәşdirilir
711 № li “Kommersiya xәrclәri” hesabı kreditlәşdirilir
721 № li “İnzibatı xәrclәr” hesabı debetlәşdirilir

159 Maya dәyәrinin kalkulyasiyasının mәrhәlә metodunda müәssisә Bitmәmiş istehsalat hesabı
daxilindә neçә analitik hesabdan istifadә edә bilәr:

•

yalnız bir hesab
bütün hallarda 3 hesab
bütün hallarda 5 hesab
fәaliyyәt göstәrәn sexlәrin vә ya isthsal mәrhәlәlәrinin sayı qәdәr
buraxılan mәhsulun hәcmindәn asılıdır

160 Uçotun yarımfabrikat variantının üstünlüyü nәdir?

•

muhasibat uçotunun aparımasını sadәliyi, lazımi muhasibat informasiyasının әldә edilmәsibnin ucuzluğu vә
opertativliyi
lazımi muhasibat informasiyasının әldә edilmәsibnin ucuzluğu vә opertativliyi
muhasibat uçotunun aparımasını sadәliyi
bütün cavablar doğrudur
hәr bir mәrhәlәdәn sonra alınan yarımfabrikatın maya dәyәri haqda informasiyaının fortmalaşdırıması

161 Qiymәt amilinin tәsiri nәticәsindә istifadә olunan materialın dәyәrindәki kәnarlaşmalar aşağıdakı
düstur ilә müәyyәn olunur:
istifadә olunan materialların plan qiymәti x istifadә olunan materialların plan miqdarı

•

istifadә olunan materialların plan miqdarı x (materialın faktiki qiymәti  materialın plan qiymәti)
istifadә olunan materialın faktiki miqdarı x (materialın faktiki qiymәti – materialın plan qiymәti)
istifadә olunan materialın faktiki miqdarı x materiaın faktiki qiymәti
istifadә olunan materialların plan miqdarı x materiaın faktiki qiymәti

162 Texnoloji prosesin xarakterindәn asılı olaraqü bütün istehsallar aşağıdakılara bölünür:

•

әsas vә yardımçı
әsas vә kömәkçi
fәrdi vә kütlәvi
hasilat vә emal
kütlәvi vә seriyalı

163 Müәssisәnin daxilindә rolu vә әhәmiyyәtinә görә istehsal aşağıdakı növlәri var:

•

әsas vә kömәkçi
fәrdi, seriyalı vә kütlәvi
әsas, kömәkçi vә xidmәtedici
xidmәtedici vә kömәkçi
birtipli, әsas vә kömәkçi

164 Ayın sonunda faktiki ümumiistehsalat xәrclәrini müәyyәnlәşdirib vә onu silmәk lazımdır. Bu
әmәliyyat muhasibat uçotunda aşağıdakı yazılışla әks etdirilir:

•

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

165 Müәssisәnin mәhsul istehsalı ilә bağlı olan birbaşa xәrclәri hansı hesabda әks olunur:

•

205
202
201
206
204

166 Norma –saat üzrә mәhsul buraxılışı nәdir?

•

planlaşdırılmış vaxt
faktiki işlәnmiş vaxt
müxtәlif mәmulatların istehsalının nәticәlәrini hesablayan zaman ümumi mәxrәc kimi çıxış edәn mәhsul
buraxılışı
faktiki buraxılan mәhsul
sәrf oluna bilәcәk vaxt

167 Faktiki mәhsul buraxılışı üzrә normativ mәsrәflәrlә faktiki әmәk mәsrәflәri arasındakı fәrq hansı
icmal kәnarlaşmanı әks etdirır:

•

әsas xәrclәr üzrә
material üzrә
әmәk üzrә
sadalananların hamısı üzrә
qaimә xәrclәri üzrә

168 Xәrclәrin tәrifini verin:

•

İstifadә edilmiş kapital qoyuluşları;
Nәqliyyat vәsaitlәri;
Mәnfәәtin әldә edilmәsi xәrclәri;
Kommunal xәrclәrә sәrf edilmiş vәsaitlәr
Aktivlәrin azalması, öhdәliklәrin artması

169 Xәrclәrin uçotu obyekti nә demәkdir?

•

xәrclәrin yığılması vә ölçülmәsini hәyata keçirәn obyekt;
komplekt mәmulatlar
mәhsul vahidinә çәkilәn xәrclәr
satışdan mәnfәәt.
bitmәmiş istehsalat

170 Xәrclәrin özünü aparması haqda aşadıdakı mәlumatların hansı daha düz¬gündür?

•

ümumi dәyişәn xәrclәr relevant sahәsindә daimidir
dәyişәn xәrclәr relevant sahәsindә daimidir
istehsalın hәcmi dәyişildikdә mәhsul vahidinә daimi xәrclәr dәyişilmir
düzgün cavab yoxdur
daimi xәrclәr relevant sahәsindә daimidir

171 Müstәqim xәrclәr nә demәkdir?

•

bilavasitә nәzarәt olunan xәrclәr;
mәhsulların qiymәtlәndirilәn vahidinә konkret aid edilәn xәrclәr;
qәrarların qәbulu nәticәsindә çәkilәn xәrclәr;
Direktorlar Şurasına mәsuliyyәt sferasında aid edilәn xәrclәr.
mәhsulun qiymәtlәndirilәn vahidinә iqtisadi cәhәtdәn aid edilә bilmәyәn xәrclәr;

172 Aşağıdakılardan hansı kömәkçi işçilәrin әmәyi kimi tәsniflәşdirilir?

•

tikinti tәşkilatının mala çәkәni
televizor buraxan yığma sexin işçisi
tәlәbә auditoriyasında mühazirәçiprofessor.
auditor agentliyinin auditoru;
zavod anbardarının kömәkçisi;

173 әsas xәrclәr nә demәkdir?

•

sexin işi ilә әlaqәdar xәrclәr;
ümumi müstәqim xәrclәr;
mәhsul hazırlandığı zaman çәkilәn xәrclәr
düzgün cavab yoxdur.
material xәrclәri

174 Kodlaşdırma sisteminin tәrifini verin

•

әmsallar;
standartlar;
bir sıra әşyaların rәmzlәr sistemi informasiyaların girişini yüngüllәşdirir
hesabların adları.
nömrәlәr;

175 Aşağıdakı kodlaşdırma sistemindәn hansılar mühasibat mәkanında teztez istifadә edilir:

•

ardıcıl kodlaşdırma;
rәmzi kodlaşdırma;
blok şәklindә kodlaşdırma;
nerarxik kodlaşdırma
seqment kodlaşdırılması

176 İdarәetmә funksiyalarına görә bütün xәrclәri bölmәk olar:

•

mәhsullara vә dövrlәrә;
aradan qaldırıla bilәn vә qaldırıla bilmәyәn;
istehsalat, inzibati, kommersiya;
ümumi vә orta.
yarımdaimi vә yarımdәyişәn;

177 Şirkәtin pul xaric olmalarını nә azaldır?

•

uzunmüddәtli aktivlәrin satılması vә icarәyә verilmәsi;
sәhmlәrin vә istiqrazların әlavә emissiyası;
qismәn qabaqcadan ödәnilәn istifadә edilmәsi
öhdәliklәr üzrә ödәnişlәrin tәxirә salınması dividendlәrin ödәnilmәsinin dayan¬dırılması
alıcılar üçün güzәşt sisteminin hazırlanması;

178 İstehsalat mәsrәflәri aşağıdakı hesablardan hansı yazılır?

•

202№li hesab;
204№li hesab;
201№li hesab;
207№li hesab.
205№li hesab;

179 İstehsal üstәlik xәrclәri:

•

binanın icarәsi, avadanlığın amortizasiyası;
konkret mәhsuladәk izlәnilә bilәn materiallar;
komplekt hazır mәhsul yaradan işçilәrin әmәk haqqı;
әsas әmәk xәrclәri.
әsas istehsalat materialları

180 Sonuncunun daxilolması – birincinin buraxılması – metodu necә adlanır vә o satılmış mәhsulların
maya dәyәrinә vә gәlirlәrә necә tәsir göstәrir?

•

LİFO metodu – gәlir aşağıdır satılmış mәhsulun maya dәyәri dә yuxarıdır;
metod FİFO  gәlir aşağıdır satılmış mәhsulun maya dәyәri dә aşağıdır;
metod LİFO  gәlir aşağıdır satılmış mәhsulun maya dәyәri dә aşağıdır;
orta çәkili qiymәt metodu – mәhsulun maya dәyәri vә gәlir orta çәkili kәmiyyәtә malikdir
FİFO metodu – gәlir aşağıdır satılmış mәhsulun maya dәyәri dә yüksәkdir

181 Differensiallaşdırılmış uçot nә demәkdir?

•

idarәetmә mühasibat sistemi;
mәsuliyyәt maya dәyәrinin uçotu;
mәsuliyyәt mәrkәzlәri üzrә uçot
differensiallaşdırılan xәrclәr haqqında informasiyaların toplanması tәhlili vә hazırlanması.

maya dәyәrinin hesablanması;

182 Normalar üzrә material xәrcinin uçotu hansı sәnәddә aparılır?

•

qaimәdә;
anbarın uçotu kartoçkasında;
mәdaxil orderindә;
sifariş kartı;
tәlәbnamәdә.

183 İdarәetmә uçotunun aparılması nәyi göstәrir?

•

bu baş mühasibin istәyindәn asılıdir;
tәşkilatın hәr bir struktur bölmәsi üçün vacibdir
hәr bir tәşkilat üçün vacibdir;
bütün cavablar düzgündür.
vacib deyildir;

184 İstehsal prosesinin sonunda normativ zay mәhsul:

•

malların başa çatmamış vahidlәri arasında bölüşdürülmәlidir;
dövrün sonunda qismәn mәhsullar arasında bölünmәlidir;
dövrün sonunda bitmәmiş istehsal istehsal arasında bölünmәlidir
düzgün cavabı yoxdur.
malların köçürülmüş xüsusi vahidlәri arasında bölünmәlidir;

185 Hansı xәrclәr aradan qaldırıla bilәr?

•

istәnilәn halda çәkilә bilәn xәrclәr
qәbul edilәn qәrarların tәsir göstәrmәdiyi xәrclәr
qәrarların qәbulu nәticәsindә dәyişilәn gәlәcәk xәrclәr
aradan götürülә bilәn xәrclәr (әgәr hәr hansı alternativ variant yoxdursa);
kömәkçi әmәyә çәkilәn xәrclәr

186 Qaydaya görә daimi xәrclәr dedikdә başa düşülür:

•

bu xәrclәrә inflyasiya tәsir göstәrә bilmir;
hәtta istehsalın hәcmi dәyişilsә dә daimidir;
buraxılan mәhsul vahidinә daimidir;
istehsalın hәcmi dәyişildikdә dәyişilir.
bu xәrclәrә menecerlәr tәsir göstәrә bilmir;

187 Kömәkçi istehsal xәrclәri hara aid edilir?

•

ümumi vә inzibati xәrclәrә;
müәssisәnin fәaliyyәtinin әsas növlәrinә;
satış üzrә xәrclәrә;
yerinә yetirilәn işlәrin hәcmindәn asılı olaraq xidmәt göstәrәn istehsalat növlәrinә.
sәnaye istehsalına;

188 Mәqsәdli xәrclәr:

•

düzgün cavab yoxdur.
çәkilmiş xәrclәrin tәcnifatı;
hәr hansı konkret mәqsәdә aid edilә bilinmәyәn xәrclәr
konkret mәqsәdә çatmaq üçün bütün resursların pulla ölçülmәsi;

•

ayrıca xәrc çәkilmәsi tәlәb olunan fәaliyyәtin istәnilәn növü;

189 İstehsal prosesindә şirkәtin xәrclәri olur. İstehsal vahidlәrinin maya dәyәrinә daxildir:

•

istehsal tullantıları vә normativdәn artıq zay mәhsul
normativ zay mәhsul;
istehsalat tullantıları
düzgün cavab yoxdur.
istehsal tullantıları vә normativ zay mәhsul;

190 Materiallar üzrә әlverişsiz kәnarlaşmaların sәbәblәrini seçin

•

artırılmış qiymәtlәr üzrә materiallar, materialların vaxtında çatdırılmaması
hәddәn artıq vaxt xәrclәri
işlәrә düzgün nәzarәt etmәmәk;
nasaz maşın vә avadanlıqlar.
tәlәb olunduğundan daha yüksәk ixtisası olan mütәxәsislәrdәn istifadә edilmәsi;

191 Birinci daxil olma – birinci buraxılış – metodalrı necә adlanır vә o satılmış mәhsulun maya
dәyәrinә vә gәlirlәrә necә tәsir göstәrir?

•

FİFO metodu – aşağıdır, satılmış mәhsulun maya dәyәri yüksәkdir
LİFO metodu – gәlir yüksәkdir, satılmış mәhsulun maya dәyәri aşağıdır;
FİFO metodu – gәlir yüksәkdir, satılmış mәhsulun maya dәyәri aşağıdır;
orta çәkili qiymәt metodlu – satılmış mәhsulun maya dәyәri vә gәlir orta şәkili cәmiyyәtә malikdir.
LİFO metodu – gәlir aşağıdır, satılmış mәhsulun maya dәyәri yüksәkdir;

192 Maşın avadanlıqların istismarı vә saxlanılması xәrclәri necә bölüşdürül¬müşdür?

•

әmәk xәrclәrinә vә vәsaitlәrin köhnәlmәsinә mütәnasib olaraq;
müstәqim xәrclәrә mütәnasib olaraq;
maşın – saat hesabı ilә yerinә yetirilәn işlәrin hәcminә yaxud istehsalat fәh¬lә¬lәrinin әmәk haqqına
mütәnasib olaraq
normativ dәrәcәlәrә uyğun olaraq.
istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqına mütәnasib olaraq

193 Emal xәrclәri anlayışını izah edin:

•

materiallar+әmәk haqqı xәrclәri;
әsas istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı;
müstәqim material xәrclәri;
әsas әmәk haqqı+istehsal üstәlik xәrclәri.
ilkin xәrclәr;

194 әgәr mәhsulların faktiki buraxılışı planlaşdırıldığından azdırsa onda xәrclәrin hansı növlәrini
gözlәmәk olar?

•

mәhsul vahidinә daimi xәrclәr
mәhsul vahidinә dәyişәn xәrclәr;
ümumi daimi xәrclәr;
düzgün cavab yoxdur
ümumi dәyişәn xәrclәr

195 Hansı normalar әsas sayılır?

•

nail olunması mümkün olan normativlәr

•

uzun müddәt әrzindә dәyişilmәz qalan daimi normativlәr
әn effektiv fәaliyyәt nәticәsindә mümkün olan minimal xәrclәr;
әsas istehsalat materialları.
nail olunması çәtinlik törәdәn normativlәr

196 Kütlәvi informasiya vasitәlәrindә idarәetmә hesabatının dәrc olunması hәyata keçirilir:

•

heç vaxt;
hәr ay;
müntәzәm surәtdә;
ildә bir dәfә.
hәr rüb;

197 Kalkulyasiyanın iki metodundan hansı mәcmu xalis gәlirin daha böyük mәblәğini göstәrir?

•

normativ metodunda gәlir daha cox olur.
hәr iki metod üzrә gәlir eyni olacaq;
tam bölüşdürülmә metodu;
dәyişәn xәrclәr metodu;
bu menecerdәn asılıdır;

198 İstehsalat uçotu aşağıdakı mәqsәdlә aparılır?

•

mәhsulun (iş, xidmәt) maya dәyәrinin kalkulyasiyası;
zәrәrsizliyin, bölmәlәrin fәaliyyәtinin effektivliyinin, kapital qoyuluşunun effek¬tiv¬liyinin vә s. tәhlilinin
aparılması;
müәssisәnin menecerlәri üçün bütün idarәetmә informasiyalarının hazırlanması;
hәr bir mәsuliyyәt mәrkәzi üzrә informasiyaların tәhlili
maliyyә hesabatının formalarının tәrtibi üçün informasiyaların hazırlanması

199 Nәzarәt altında olan xәrclәr dedikdә nә başa düşülür?

•

әvvәllәr bağlanılan öhdәliklәrin nәticәsindә qaçılmaz sayılan xәrc maddәlәri;
mәsuliyyәt mәrkәzinin menecerinin әhәmiyyәtli tәsir göstәrdiyi xәrclәr;
baş vermәsini vә miqdarı etibarlı şәkildә qiymәtlәndirilә bilәn xәrc maddәlәri;
düzgün cavab yoxdur.
mәsuliyyәt mәrkәzinin menecerinin fikrinә görә dәyişilә bilәn xәrc maddәlәri

200 Ehtiyatların dövrün sonuna qalığında vә bitmәmiş istehsalat mәsrәflәrdә hansı metod böyük
mәblәğ tәşkil edir?

•

xәrclәrin tam bölgüsü metodu;
düzgün cavab yoxdur.
bu rәhbәrdәn asılıdır
hәr iki metodda ehtiyatların qalığı eyni olacaq;
dәyişәn xәrclәr metodu;

201 Orta çәkilәn metodla FİFO üzrә maya dәyәrinin kalkulyasiyası arasındakı fәrqin olması üçün
aşağıdakı şәrtlәr vacibdir:

•

dövrün әvvәlinә ehtiyatların mövcudluğu;
müәssisәnin dövrün әvvәlinә ehtiyatları vә mәhsulların maya dәyәri mövcuddur;
bir dövrdәn digәr dövrә mәhsulun maya dәyәrinin dәyişilmәsi;
dövrün axırına mәhsulların maya dәyәrinin vә ehtiyatların mövcudluğunun dәyişilmәsi
dövrün sonuna ehtiyatların mövcudluğu

202 Xәrclәrin drayveri nә demәkdir?

•

daimi xәrclәr;
relevantlıq diapazonu;
xәrclәrin daşıyıcısı yaxud xәrclәrin kәmiyyәtinә tәsir göstәrәn amillәr;
düzgün cavab yoxdur.
xәrclәrin xüsusi çәkisi;

203 Mәhsulların maya dәyәrinin kalkulyasiyasının proseslәr sistemindәn istifadә edildikdә istehsalat
üstәlik xәrclәri adәtәn artma kimi qeydә alınır?

•

hazır mәhsulların anbarda uçotunda
satılmış mәhsulların maya dәyәrindә;
istehsalat üstәlik xәrclәrin uçotunda
düzgün cavab yoxdur.
bitmәmiş istehsalın uçotunda;

204 Materialların qiymәtindәn kәnarlaşmalar

•

materialların normativ qiymәtinә vurulan faktik miqdarı;
alınan materialların miqdarına vurulan material vahidinin normativ vә faktik qiymәtlәri arasındakı fәrqә
bәrabәrdir;
alınan materialların miqdarına vurulan material vahidinin faktik qiymәti;
heç bir cavab yaramır
faktik miqdar materialların faktik qiymәtinә vurulur;

205 әgәr materialların qiymәtindәn kәnarlaşmalar baş kitablardakı hesablarda materiallar mühasibat
uçotunda belә qeydә alınır:
faktik qiymәtlәrlә normativ miqdarda;

•

normativ qiymәtlәr üzrә normativ miqdarda;
faktik qiymәtlәr üzrә faktik miqdarda;
düzgün cavab yoxdur.
normativ qiymәtlәr üzrә faktik miqdarda;

206 İstehsal mәsrәflәrinin uçotunun mahiyyәti nәdir?

•

müәssisәdә baş verәn tәchizat, istehsalat vә satәş proseslәrindә hazır mәhsulun formalaşan maya dәyәrinin
miqdarca ölçülmәsi, qeydiyyatı,qruplaıdırma vә tәhlilinә yönәldilmiş fәaliyyәtin mәcmusu
mәhsul istehsalına çәkilәn mәsrәflәrin qruplaşdırılmasıdır
xәrclәrin idarә edilmәsidir
heç bir cavab düz deyil
xәrclәrin idarә edilmәsidir vә mәhsul istehsalına çәkilәn mәsrәflәrin qruplaşdırılmasıdır

207 İstehsalat uçotunun vәzifәlәri aşağıdakılardır:

•

xәrc vә gәlirlәrin planlaşdırılması vә tәnzimlәnmәsi
qiymәtqoyma üçün bazanın tәyin edilmәsi, balans maddәlәrinin dәyәr qiymәtlәndirilmәsinin hesablanması
istehsalat resurlarının xәrclәnmәsinә nәzarәt
mәnfәәtin müәyyәn edilmәsi
mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiyası

208 Bazar şәraitindә maya dәyәri :
öz funksiyasını qiymәtin elementi vә mәssisәnin idarәidarә edilmәsi alәti kimi hәyata keçirir

•

qiymәtin aşağı hәddindә durmalıdır
müәssisәnin iqtisadi vәziyyәtini vә rәqabәt qabiliyyәtini xarakterizә etmәli
heç biri
yuxarıda qeyd edilәnlәrin hamısı

209 Mәsrәflәrin uçotu obyekti nәdir:

•

mәsrәflәrin aid edildiyi fәaliyyәt növü, mәhsul vә istehsal bölmәsi
istehsal edilәn mәhsul
mәsrәflәrin aid edildiyi fәaliyyәt növü
heç biri
mәsrәflәrin aid edildiyi istehsal bölmәsi

210 Müxtәlif (bir neçә adda) növ mәmulatların hazırlanması vә ya mәmulatın hazırlanmasının
müxtәlif mәrhәlәlәri ilә bağlı olan xәrclәr belә adlanır:

•

müstәqim
üstәlik (qaimә)
qeyri müstәqim (dolayı)
d) kömәkçi
әsas

211 Ümumistehsalat xәrclәrinә bunlardan hansı aiddır?

•

avadanlıqların saxlanması vә istismarı üzrә xәrclәr
ümumtәsәrrüfat xәrclәri
ümumsex idarәetmә xәrclәri
kommersiya xәrclәri
işçi qüvvәsinin mütәşәkkil toplanması xәrclәri

212 İstehsal mәsrәflәri növlәr üzrә aşağıdakı qruplarda birlәşır:

•

birbaşa vә dolayı
istehsal vә istehsaldakәnar
iqtisadi hәmcins elementlәr vә kalkulyasiya maddәlәri üzrә
әsas vә üstәlik
birelementli vә kompleks

213 Rәhbәrlik iqtisadi elementlәr üzrә mәsrәflәr haqqında informasiyanı nәyә münasibәtdә әldә
edilır:

•

mәsuliyyәt mәrkәzlәri üzrә hansı növ resurslar istehlak olunmuşdur
mәsrәflәri hansı baş vermә yerlәri üzrә resurslar istifadә olunmuşdur
xәrc daşıyıcıları üzrә hansı növ resurslar istehlak olunmuşdur
mәhsulun istehsalına hansı növ resurlar istifadә olunmuşdur
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi zamanı hansı növ resurslardan istifadә olunmuşdur

214 Maya dәyәrinә daxil edilmә üsulu vә әldә olunan mәnfәәtin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün mәsrәflәr
aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir:

•

ilkin vә keçmiş
planlaşdırılan vә planlaşdırılmayan
daimi vә dәyişәn
әsas vә üstәlik
tәnzimlәnәn vә tәnzimlәnmәyәn

215 Mütәnasib xәrclәr dedikdә nә başa düşülür?

•

istehsal hәcmininә uyğun olaraq dәyişәn xәrclәr
istehsal hәcminin artımından geri qalan xәrclәrdir
istehsal hәcminin artımını qabaqlayan xәrclәrdir
istehsalın hәcmi artdiqca sürәtlә artan xәrclәrdir
istehsalın hәcmi artdiqca aşağı düşәn xәrclәrdir

216 Deqresiv xәrclәr dedikdә nә başa düşülür?

•

istehsal hәcminә mütәnasüb dәyişәn xәrclәrdir
istehsal hәcminin artımından sürәtlә artan xәrclәrdir
istehsal hәcminin artımından geri qalan xәrclәrdir
bunlardan heç biri
alternativ qәrarin çixarılmasına әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir göstәrmәyәn xәrclәrdir

217 Hansı mәsrәflәr dәyişәn mәsrflәrә aid deyil:

•

әmәk haqqı
enerji
amortizasiya
xammal
tara

218 Tәxirә şalınmış xәrclәrә hansı xәrclәr aiddir:

•

qarşıdakı xәrclәr vә ödәmәlәrl üzrә ehtiyatlar
reklam xәrclәri
gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri
hec biri
nәqliyyat xәrclәri

219 Ehtiyattutumlu mәsrәflәrә aid edilir:

•

mәhsula çәkilәn mәsrәflәr
gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri
dövrü mәsrәflәr
heç biri
satışla әlaqәdar mәsrәflәr

220 Dövrü xәrclәri özündә aşağıdakıları birlәşdirir:

•

kommersiya vә idarәetmә xәrclәri
ümumsex xәrclәri
hesabat dövründә muhasibat hesablarında haqqında toplanmış informasiya istehsalat mәsrәflәri
idarәetmә xәrclәri
nәqliyyat xәrclәri

221 Muhasibat idarәetmә uçotunun obyektlәri hansıdır:

•

bütövlükdә müәssisә vә onun struktur sahәlәri üzrә mәsrәflәr vә nәticәlәr, daxili qiymәtqoyma, büdcәlәşmә vә
daxili hesbat
tәsәrrüfat әmәliyyatları
müәssisәnin әmlak vә öhdәliklәri
müәssisәnin kapitalı
tәsәrrüfat proseslәri

222 İdarәetmә uçotunun әsas tәyinatı aşağıdakılardan hansıdır?

•

istehsal mәsrәflәrinin uçotu vә mәhsulun faktiki maya dәyәrinin hesablanması
onun mahiyyәtindәn irәli gәlir vә müәssisә rәhbәrliyini istehsal prosesinin idarә olunması vә perspektiv
qәrarların qәbul olunması üçün lazımı informasiya ilә tәmin etmәk
mәsuliyyәt mәrkәzlәri üzrә maliyyә nәticәlәrinin müәyyәn olunması
xarici mühasibat hesabatların hazırlamaq vә tәqdim etmәk
daxili mühasibat hesabatların hazırlanması vә tәqdim etmәk

223 Qәrb uçot sistemindә idarәetmә vә maliyyә uçotunun әlaqәsinin hansı variantları var?

•

xәtti
monistik
inteqrasiya edilmiş vә muxtar
xәtti vә monistik
muxtar vә xәtti

224 İdarәetmә uçotunda:

•

hesabların tәtbiqi vә ikili yazılışdan istifadә mәcburidir (vacibdir)
hesabların vә ikili yazılışın tәtbiqi mәcburi deyil, lakin idarәetmә mәqsәdi ilә uçotun tәşkilinin yüksәk (ali)
forması hesab olunur
hesabların vә ikili yazılışdan istifadә mütlәq deyil, lakin idarәetmә üçün qeyri – mümkündür
büdcәlәşmәyә ehtiyac yoxdur
mәsrәflәrә nәzarәtә ehtiyac yoxdur

225 İdarәetmә uçotu sistemi özündә aşağıdakı bir sıra proseslәri birlәşdirir:

•

planlaşdırma vә uçot
uçot, mәsrәflәrin tәhlili, nәticәlәrin tәhlili vә idarәetmә qәrarlarının qәbulu
mәsrәflәrә nәzarәt vә planlaşdırma
maya dәyәrinin tәhlili
mәsrәflәrin uçotu vә maya dәyәrinin tәhlili

226 İdarәetmә uçotunun muxtar sisteminin mahiyyәtini nә tәşkil edir:

•

İdarәetmә uçotunun muxtar sisteminin mahiyyәtini nә tәşkil edir:
kalkulyasiya maddәlәri üzrә istehsala mәsrәflәrin uçotu
maliyyә vә idarәetmә uçotlarının ayrılıqda aparılması, qoşa eyni adlı nәzarәt hesabları vasitәsilә onlar arasında
qarşılıqlı әlaqә
istehsala mәsrәflәrin kalkulyasiya maddәlәri üzrә uçotu
nәzarәt hesabları vasitәsi ilә xәrc elementlәri üzrә istehsala mәsrәflәrin uçotu

227 Fәaliyyәtin növündәn, müәssisәnin strukturundan vә mәhsulun tәrkibindәn asılı olaraq
informasiyanın әhatә dәrәcәsinә görә idarәetmә uçotun hansı növlәri var?

•

istehsalat vә maliyyә
istehsalat, maliyyә, operativ, istehsalat vә cari
operativ, istehsalat vә cari
heç biri düzgün deyil
sistemli vә problemli

228 Idarәetmә uçotunun ikinci qrup obyektlәrinә aşağıdakılar daxildir:
tәchizattәdarükat vә istehsal fәaliyyәti;
maliyyәsatış vә tәşkilatı fәaliyyәti

•

istehsal vә satış fәaliyyәti;
müәssisәnin satış fәaliyyәtı.
tәchizattәdarükatistehsalat, maliyyәsatış vә tәşkilatı fәaliyyәti

229 Nәzarәt hesabları dedikdә nә başa düşülür:

•

müvafiq dövrün әmәliyyatlarının mәblәği yazılan hesablar başa düşülür;
әmәliyyatları uçota alan hesablar başa düşülür;
müvafiq dövrün әmәliyyatlarının yekun mәblәği yazılan hesablar başa düşülür;
doğru cavab yoxdur.
bütün cavablar doğrudur

230 Tәhlil prosesindә nәlәr müәyyәn edilir:

•

tәhlil prosesindә bölmәlәr arasındakı qarşılıqlı әlaqә müәyyәn edilir;
tәhlil prosesindә bölmәlәr arasındakı qarşılıqlı әlaqә vә asılılığı müәyyәn edilir;
idarәetmә qәrarlarının qәbulu mәqsәdi ilә istehsalın nәticәlәrinә tәsir edәn kәnarlaşma vә onun sәbәblәri
müәyyәn edilir;
istehsal tapşırıqlarının yerinә yetirilmәs üzrә bölmәlәr arasındakı qarşılıqlı asılılıq vә
tәhlil prosesindә bölmәlәr arasındakı qarşılıqlı asılılığı müәyyәn edilir;

231 İdarәetmә uçotunda gәlirlәrlәr qruplaşdırılır vә әks etdirilir:

•

müәssisәlәrin struktur bölmәlәr üzrә;
bütövlükdә müәssisә üzrә;
müәssisәlәrin struktur bölmәlәri vә mәhsulun (iş vә xidmәtәrin) növlәri üzrә;
düzgün cavab yoxdur
fәaliyyәt növlәr üzrә;

232 Monistik sistem nәyi özündә әks etdirir:

•

mühasibat uçotu hesablarında birbaşa vә әks әlaqә әsasında sistematik uçot sistemini
mühasibat uçotu hesablarında birbaşa vә әks әlaqә әsasında sistematik vә problemli uçotu birlәşdirәn
inteqrasiya sistemini özündә әks etdirir;
mühasibat uçotu hesablarında birbaşa vә әks әlaqә әsasında problemli uçot sistemini
heç bir cavab doğru deyil
mühasibat uçotu hesablarında birbaşa әlaqә әsasında problemli uçot sistemini

233 İdarәetmәnin tәşkili formaları hansılardır:

•

xәttifunksional vә matris
xәtti vә xәttifunksional
xәtti vә matris
heç bir cavab doğru deyil
xәtti, xәttifunksional vә matris

234 Idarәetmә uçotunun tәrkib elementi kimi hansә fәaliyyәt növlәri mövcuddur:

•

tәchizattәdarükat, tәşkilatı vә investisiya, istehsalat vә maliyyәsatış
tәchizattәdarükat, tәşkilatı vә investisiya
maliyyә satış vә tәşkilatı
heç bir cavab doğru deyil
istehsalat vә maliyyәsatış

235 Müәssisәnin daxilindә rolu vә әhәmiyyәtinә görә istehsal aşağıdakı növlәri var:

•

birtipli, әsas vә kömәkçi
әsas, kömәkçi vә xidmәtedici
әsas vә kömәkçi
xidmәtedici vә kömәkçi
fәrdi, seriyalı vә kütlәvi

236 İstehsal ehtiyatları müәssisәnin anbarına öz istehsalatından mәdaxil edildikdә hansı mühasibat
uçotu yazılışı verilir:

•

Dt 202 Kt 531
Dt 201 Kt 431
Dt 201 Kt 202
Dt 202 Kt 201
Dt 201 Kt 244

237 Material resurslarının dәyәrindәki kәnarlaşmalar birbaşa mәhsulun maya dәyәrinә silindikdә
hansı mühasibat uçotu yazılışı verilir:

•

Dt 201 Kt 531
Dt 202 Kt 533
Dt 202 Kt 201
Dt 601 Kt 211
Dt 204 Kt 202

238 Materiallar hazır mәhsul istehsal etmәk üçün әsas istehsalata verildikdә hansı mühasibat uçotu
yazılışı verilir:

•

Dt 533 Kt 521
Dt 202 Kt 533
Dt 201 Kt 202
Dt 202 Kt 201
Dt 202 Kt 522

239 FİFO metodu dedikdә nә başa düşülür:

•

birinci daxil olan birinci buraxılır
axırıncı daxil olan birinci buraxılır
plan ( normativ),maya dәyәri
plan( normativ) vә faktiki maya dәyәri
faktiki maya dәyәri

240 İşçinin aylıq әmәk haqqı 220 manatdır. Ay әrzindә 22 iş günü vardır. İşçi ay әrzindә 20 gün
işlәmiş 2gün üzürlü sәbәbdәn işә cıxmamışdı. Ona hesablanmış әmәk haqqı mәblәği bunlardan
hansıdır:

•

190 manat
210 manat
220 manat
200 manat
215 manat

241 Alınması zәruri olan materialın miqdarının hesablanması üçün aşağıdakılar hazırlanmalıdır:
satışların büdcәsi
kommersiya xәrclәri büdcәsi

•

•

ümumistehsalat xәrclәrinin büdcәsi
qeyd edilәnlәrin hamısı
istehsalat büdcәsi

242 Müәssisәnin mәsrәflәrinin özünü aparması aşağıdakı düsturla ifadә olunurr: Y = 800 + 4X 400
әdәd mәhsul vahidi buraxılarsa, müәssisәnin planlaşdırılan mәşrәflәri mәsrәflәri nә qәdәr olacaq:

•

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

243 Bir il müddәtinә qәdәr vaxt üzrә planlaşdırmanı necә xarakterizә etmәk olar:

•

uzunmüddәtli
strateji
cari
dövri
qısamüddәtli

244 Operativ büdcәnin hazırlanması prosesindә sonuncu mәrhәlәni nә tәşkil edir:

•

mәnfәәt vә zәrәr planı, pul vәsaiti büdcәsi
pul vәsaiti büdcәsi
mәnfәәt vә zәrәr planı
heç biri
proqnoz mühasibat balansı

245 İstehsal gücü onu yerinә yetirmәyә imkan verәn xüsusi vә ya nәzәrdә tutulmayan sifarişin qәbulu
zamanı daha sәmәrәli olan metod bunlardan hansıdır:

•

tam vә tam olmayan ( müxtәsәr) mәsrәflәrin uçotu
marjinal
tam mәsrәflәrin uçotu
bütün cavablar doğrudur
tam olmayan ( müxtәsәr) mәsrәflәrin uçotu

246 Xalis (tәmiz) diskontlaşmış dәyәr dedikdә investisiya qoyuluşundan gәlәcәkdә daxil olması
gözlәnilәn çevrilmış (diskontlaşmış) pul vәsaitinin aşağıdakı dәyәri başa düşülür:

•

müәssisәnin investisiya qoyuluşundan gәlirlәri
kapital qoyuluşu proqramına uyğun olaraq ilkin (başlanğıc) investisiya mәsrәflәri cıxılmaqla
üstәgәl ilkin (başlanğıc) investisiya mәsrfәlәri
heç bir cavab doğru deyil
investisiya olunan kapital qoyuluşu üzrә proqressiv artan gәlir

247 Komplektlәşdirilmiş mәmulatı almaq vә ya istehsal etmәk barәsindә qәrar edәrkәn aşağıdakı
metoddan istifadә etmәk daha doğru olar:

•

tam mәsrәflәrin uçotu metodu
artımlı (cәkili) tәhlil
hesablanılmış maya dәyәri metodu
hesablanılmış maya dәyәri metodu, artımlı (cәkili) tәhlil
xәrcini ödәmә metodu

248 İstehsal hәcminin 10% artması dәyişәn istehsal xәrclәrinin 10% artmasına sәbәb olarsa, bu nәyi
ifadә edir:

•

mәsrәflәr özünü tәrs mütәnasüb aparır
mәsrәflәr özünü mütәnasüb aparır
mәsrәflәr özünü reqressiv aparır
qeyd edilәnlәrdәn heç birini
mәsrәflәr özünü deqressiv aparır

249 Aşağıdakı şәrtlәr yerinә yetirildikdә müәssisәnin mәsuliyyәt mәrkәzlәrinin fәaliyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsi obyektiv olur:

•

qiymәtlәndirmә zamanı istifadә edilәn göstәricilәrinn hesablanması metodikasını vә onların әhәmiyyәtini
rәhbәrlik bildikdә vә biznesin müvafiq seqmentinin fәaliyyәtinin konkret şәrtlәri rәhbәrliyә mәlum olduqda
biznesin müvafiq seqmentinin fәaliyyәtinin konkret şәrtlәri rәhbәrliyә mәlunm olduqda
qiymәtlәndirmә zamanı istifadә edilәn göstәricilәrinn hesablanması metodikasını vә onların әhәmiyyәtini
rәhbәrlik bildikdә
bütün cavablar doğrudur
biznesin bütün komponentlәri üçün ümumi olan mәsrәflәr onlar arasında әdalәtli әsaslarla bölüşdürüldükdә

250 İstehsala mәsrәflәrin mәrhәlә metodunun uçotu vә mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiyası hansı
istehsalatlarda tәtbiq edilir?

•

Müqavilә üzrә;
Sәnayenin hasilat sahәsindә (qaz, neft, kömürçıxarma);
Neftayırma;
Mәmulatın xüsusi sifarişlә vә ya unikal istehsalla yerinә yetirilmәsindә
Kütlәvi istehsalda;

251 Hansı mәsrәflәr istehsal hәcminin dәyişilmәsindә reaksiya verirlәr?

•

İnkrement xәrclәr;
Daimi xәrclәr;
Dәyişәn xәrclәr
Düzqün cavab yoxdur
Alternativ xәrclәr;

252 İstehsala mәsrәflәrin sifariş metodunun uçotu vә mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiyası hansı
istehsalatlarda tәtbiq edilir?

•

Xammalın kompleks istifadәsi istehsalatlarında
Hәmcins mәhsul istehsalı edәn müәssisәlәrdә
Kiçik seriyalı vә fәrdi istehsal müәssisәlәrdә;
Emal sәnayesindә
Müxtәlif növ mәhsul istehsalı edәn müәssisәlәrdә

253 Differensiyalaşdırılmış xәrclәrә aiddir:

•

Müәyyәn şәraitdә baş verәn vә digәr şәraitdә fәrqli olan xәrc ölçüsü
Düzqün cavab yoxdur;
Hazırkı qәrarın çıxarılmasından asılı olmayaraq, dәyişilmәyәn baş vermiş xәrclәr;
Bütün cavablar düzqündür
Bir alternativ qәrarın qәbulu digәrindәn imtinanı tәlәb edәrsә, itirilәn vә ya qurban verilәn xәrclәr;

254 Tam mәsrәflәrin kalkulyasiyalaşmasında bitmәmiş istehsalın dәyәrinә hansı kateqoriyalı
mәsrәflәr daxil edilir vә dәyәşәn mәsrәflәrin kalkulyasiyalaşmasında bura daxil edilmir?

•

Birbaşa әmәk mәsrәflәri;
Dәyişәn ümumistehsal xәrclәri;
Daimi ümumistehsal xәrclәri;
Texniki xidmәtә mәsrәflәr
Birbaşa material mәsrәflәri

255 Aşağıdakı hansı mәsrәflәri stehsal müәssisәsinin maya dәyәrinә yox, onun dövrü xәrclәrinә aid
edilir?

•

İstehsal müәssisәsinin enerji mәsrәflәri
İstehsal avadanlığının amortizasiyası
Müәssisә ofisinin әmlak vergisi;
Düzqün cavab yoxdur
Materiallar üzrә birbaşa mәsrәflәr

256 Direktkostinq sistemindә mәhsulun maya dәyәri necә hesablanılır?

•

Enerji tariflәrinin dәyişilmәsi uçota alınır;
Standartların işlәnib hazırlanması;
Firmanın özü tәrәfindәn tәyin edilmiş norma vә normativlәrin uçotu;
Xidmәtin vә әmәyin ödәnişinin dәyişilmәsi uçota alınır
Ancaq dәyişәn mәsrәflәr uçota alınır;

257 Direktkostinq sisteminin xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Maya dәyәrindә qaimә mәsrәflәr uçota alınmır;
Mәhsulun maya dәyәri hәm dәyişәn, hәm dә daimi mәsrәflәrin hissәsindә uçota alınır vә planlaşdırılır;
Mәhsulun maya dәyәri ancaq dәyişәn mәsrәflәrin hissәsindә uçota alınır vә planlaşdırılır;
Mәhsulun maya dәyәri tәyin edilmiş smetalar әsasında hesablanılır
Mәhsulun maya dәyәri ancaq daimi mәsrәflәrin hissәsindә uçota alınır vә planlaşdırılır;

258 Standartkost sisteminin әsas mәqsәdi ibarәtdir:

•

Әmәk mәsrәflәri üzrә kәnarlaşmaların uçotu;
Müәssisәnn mәnfәәtindә itki vә kәnarlaşmaların uçotu;
Uçotda ancaq dәyişәn xәrclәrin tәtbiqi;
Düzqün cavab yoxdur
Ancaq material mәsrәflәri üzrә kәnarlaşmaların uçotu;

259 әmәk haqqı dәrәcәsindәn kәnarlaşma sәbәblәrinә aid etmәk olar:

•

Müxtәlif tәchizat mәnbәlәri
Müxtәlif sort materialların әvәz edilmәsi;
Mükafatlar, müxtәlif sәviyyәli çәtin işlәrin әvәz edilmәsi;
Mövsüm effekti, mәsәlәn qışda istilik enerjisi;
Mәhsul dizaynının dәyişilmәsi;

260 Mәsrәflәrin kalkulyasiya obyekti reklam şöbәsi hesab edildikdә, şöbә rәhbәrinin әmәk haqqısı
aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir:

•

Dәyişәn vә birbaşa;
Dolayı vә birbaşa;
Daimi vә birbaşa
Düzqün cavab yoxdur
Dolayı vә dәyişәn;

261 Standartkost sistemindәn istifadәnin üstünlüklәri bunlardan ibarәtdir:

•

Dәyişәn mәsrәflәr әsasında «direktkostinq» sistemilә işlәyir;
Analitik hesabatların tәrtibi vә kәnarlaşmalara görә qәrarın qәbul edilmәsi vaxtını azaldır;
Qiymәt vә miqdar standartları әsasında malmaterial ehtiyatlarının hәcmini vә maya dәyәrinin hesablanmasına
imkan yaradır;
Bütün cavablar düzqündür
Büdcәnin tәrtib edilmәsinә, hәr bir hesabfaktura üzrә kәnarlaşmanın tәyin edilmәsi vә qiymәtqoymaya lazımi
informasiyanın yığılmasına imkan yaradır;

262 Mәsrәflәrin bölüşdürülmәsi nәdir?

•

Daimi xәrclәr;
Mәsrәflәr haqda yığılan uçot vahidi;
Mәsrәflәrin müәyyәn mәsrәf obyektlәrinә aid edilmәsi prosesi
Müqavilә, tәşkilati bölmәlәr
Proseslәrin, mәhsul vә işlәrin dәyәrinin ölçülmәsi;

263 Standartkost sisteminin yaranmasının aşağıdakı mәqsәdlәri vardır:

•

Qәrarların qәbulunda informasiya tәminatının yaxşılaşdırılması
Mühasibat uçotu hesablarında kәnarlaşmaların әks etdirilmәsi;
Statik büdcәnin istifadә edilmәsi;
Faktiki mәsrәflәrin norimativ mәsrәflәrlә müqayisәsi nәticәsindә mәsrәflәrә nәzarәtin güclәndrilmәsi;
Mәsrәflәr normalarının işlәnmәsi vә fәaliyyәti;

264 Materialların qiymәtindәki kәnarlaşmaların yaranma sәbәblәrini sadalayın:

•

Öyrәtmә effektinin nәticәlәri;
Müxtәlif dәrәcәli çәtin işin әvәz olunması
Gözlәnilmәdәn qiymәtin ümumi artımı, endirimlәrin dәyişmәsi
Әmәk şәrtlәri üsullarının tәkmillәşdirilmәsi vә nәzarәti
Mәhsulun dizaynının dәyişilmәsi

265 Materiallardan istifadәnin kәnarlaşma sәbәblәrinә aiddir:

•

İşçilәrin öyrәdilmәsi;
İş vaxtından artıq vaxt vә ya plandan fәrqli mükafat ödәmәlәri
Lomun istifadәsinin aşağı vә ya yuxarı sәviyyәsi
Әmәk mәhsuldarlığı sәviyyәsinin dәyişmәsi
Gözlәnilmәdәn milli mükafatlar;

266 Standartkost sistemi aşkar edir:

•

Bütün cavablar düzqündür
Mәhsul, iş vә xidmәt әslindә neçәyә olmalıdır (faktiki mәsrәflәr);
Mәhsul, iş vә xidmәt neçәyә olmalıdır (normativ mәsrәflәr);
Düzqün cavab yoxdur
Faktiki mәsrәflәrin normativ mәsrәflәrdәn kәnarlaşmarı;

267 İstehsala mәsrәflәrin mәrhәlә kalkulyasiyasında istifadә edilir:

•

Hesabatlarda resursların nisbi yuxarı sәviyyәsinin әks etdirilmәsi
Marjinal gәlirin tәyin edilmәsi;
Kütlәvi eyni hәmcins mәhsul istehsalı vә ya xidmәtin göstәrilmәsinә maya dәyәrinin tәyin edilmәsi;
Hәr mәhsula mәsrәflәrin sifarişlәrinin qeydiyyatı

Hesabatlarda resursların nisbi aşağı sәviyyәsinin әks etdirilmәsi

268 Dәyişәn mәsrәflәr әsasında direktkostinq sistemilә işlәyir;

•

Qiymәtqoymaya informasiya yığılmasını tәmin edir;
Sәrt büdcәdәn istifadә edir;
Birbaşa әmәk mәsrәflәrini vә dәyişәn ümumistehsal xәrclәri kәnarlaşmalarını tәhlil edir;
Mәhsulun maya dәyәrinin hesablanmasını tәmin edir
Birbaşa әmәk mәsrәflәrini vә dәyişәn ümumistehsal xәrclәri kәnarlaşmalarını tәhlil edir vә sәrt büdcәdәn
istifadә edir;

269 Kalkulyasiyalaşma:

•

Bütün büraxılışın vә ya müәyyәn növ mәhsulların (iş, xidmәt) bir vahidinin maya dәyәrinin iqtisadi
hesablanması sistemi;
Mәsrәflәrin maddәlәr üzrә siyahısı;
Maliyyә hesabatının formalaşmasında avtomatlaşdırılmış hesablama sistemi
Әmәliyyatlar üzrә idarәetmәnin tәşkili
Tәşkilatda iqtisadi inofrmasiya dövriyәsinin tәşkili;

270 Sadalanan hansı mәsrәf maddәlәri istehsal maya dәyәrinin formalaşmasında iştirak etmir?

•

Texnoloji avadnlığın texniki xidmәti xәrclәri
Kömәkçi materiallar;
Birbaşa material mәsrәflәri;
Saatla ifadә edilmiş әmәk mәsrәflәri
Ticarәt tәşkilatının mәhsulun nәqliyat xәrclәri;

271 MHBS görә hazır mәhsul ehtiyatlarının qiymәtlәnidirilmәsinә hansı mәsrәflәr daxil edilir?

•

Bütün istehsal mәsrәflәri
Bütün dolayı mәsrәflәr;
Bütün birbaşa mәsrәflәr;
Әmәyin birbaşa ödәnilmәsi mәsrәflәri
Hesabat dövründәki bütün mәsrәflәr;

272 Materialların FİFO üsulu ilә qiymәtlәndirilmәsi nәyi göstәrir?

•

İstehsalın plan (normativ) maya dәyәri;
İstehsalın faktiki maya dәyәri
Vaxta görә birinci әldә edilәnlәrin maya dәyәri
İstehsala bütün mәsrәflәrin mәblәği
Vaxta görә axırıncı әldә edilәnlәrin maya dәyәri

273 Qaimә xәrclәrin bölüşdürülmәsindә baza kimi istifadә edilmir:

•

Saatla ifadә edilәn әmәk mәsrәflәri;
Birbaşa material mәsrәflәri;
Birbaşa әmәk ödәnişi mәsrәflәri;
Hesabat dövründә yaranan mәsrәflәr
Reklam xәrclәri

274 Müәssisәlәrdә kәnara realizә edilmiş öz istehsalının yarımfabrikatlarına tәtbiq edilir:

•

Maya dәyәrinin dәst kalkulyasiyası
Vİstehsala mәsrәflәrin uçotunun sifariş metodu

•

Çoxpillәli sadә kalkulyasiya metodu;
Xәrc mәqsәdlәri vә gәlirlәr üzrә kalkulyasiya
İstehsala mәsrәflәrin uçotunun mәrhәlә metodu

275 Müәssisә hәmcins mәhsul buraxılışı ilә mәşğuldursa, uçot aşağıdakı kimi aparılır:

•

Dәst üsulu ilә;
Sifariş metodu ilә;
Mәrhlә metodu ilә;
Normativ üsulla
Xarc mәqsәdlәri vә gәlirlәr üzrә;

276 Dövr әrzindәki tam maya dәyәri nәdir?

•

İstehsal mәya dәyәri üstәqәl bitmәmiş istehsal
Kommersiya xәrclәri çıxılsın istehsaldan kәnar xәrclәr
İstehsala mәsrәflәr üstәqәl istehsaldan kәnar xәrclәr (dövrün xәrclәri);
İstehsala mәsrәflәrin dәyәri;
Plan (normativ) tәdarük maya dәyәri

277 Tam xәrclәrә kalkulyasiya sisteminә nәzәrdә tutulmuşdur:

•

Әmәliyyatlar üzrә idarәetmәnin tәşkili;
Mәnfәәtin planlaşdırılması;
Ehtiyatların vә planlaşmdırmanın qiymәtlәndirilmәsi
Mәsrәflәrә nәzarәtin qüclәndirilmәsi
Maya dәyәrinin hesablanması;

278 Dәyişәn mәsrәflәrin kalkulyasiya sistemi üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

Uçotda ancaq dәyişәn mәsrәflәrin әks etidrilmәsi
Dәyişәn mәsrәflәrin istehsal edilmiş mәhsul ehtiyatlarının qiymәtinә daxil edilmәsi;
İstehsal mәsrәflәrinin istehsal edilmiş mәhsul ehtiyatlarının qiymәtinә daxil edilmәsi;
Tәşkilatın bölmә fәaliyyәtinin formalaşması
Mәsuliyyәt mәrkәzlәri üzrә uçotun tәşkili;

279 Kәnarlaşma anlayışı göstәrir:

•

Bütün cavablar düzqündür
Sәrf edilmiş әmәyin miqdar vә qiymәtindә, normativ göstәricәlәrdәn kәnarlaşmalar;
Әldә edilәn xammal vә materialların qiymәt vә miqdarında, normativ göstәricilәrdәn kәnarlaşmalar;
Düzqün cavab yoxdur
Ümumistehsal xәrclәrinin vә ya onların istifadә effektivliyinin planlaşdırılmış dәrәcәsindәki kәnarlaşmalar;

280 Qiymәtdә kәnarlaşma anlayışı göstәrir:

•

Ümumistehsal vә kommersiya xәrclәrinin effektiv istifadәsindәn;
İstifadә edilmiş xammal vә materialların miqdarından kәnarlaşmalar;
Materialların qiymәtindәn vә ya әmәyin normativ qiymәtlәndirilmәsindәn kәnarlaşmalar;
Sәrt büdcәdәn istifadәdә
Ümumistehsal xәrclәrinin planlaşdırılmış miqdarındakı kәnarlaşmalar;

281 Qiymәtdә kәnarlaşmanın idarә edilmәsi vә nәzarәti mümkündür:
İstifadә edilmiş resursların optimal miqdarını әsaslandırmaqda
Alışda endirimin әldә edilmәsindә;

•

Qiymәtlәrә manipulyasiya etmәkdә;
Düzqün cavab yoxdur
Çeşidin rentabelliyinin artırılmasında;

282 Miqdarda kәnarlaşmanın idarә edilmәsi vә nәzarәti mümkündür:

•

Nәql etmәdә qәnaәtçil üsullardan istifadә etmәklә vә materialdan istifadә әmsalının artırılmasında;
Materialdan istifadә әmsalının artırılmasında;
Nәql etmәdә qәnaәtçil üsullardan istifadә etmәklә;
Әmәk mәhsuldarlığının artırılmasında;
Mümkün olan әldә etmә qiymәtini minimum әsaslandırmaqda

283 Standart – direkt –kostinq sistemi özündә әks etdirir:

•

tam olmayan normtiv mәsrәflәri
faktiki tam mәsrәflәri
faktiki müstәqim mәsrәflәri
hamısını
normativ tam mәsrәflәri

284 Dәyişәn xәrclәr üzrә maya dәyәri kalkulyasiya sistemindә satış qiymәti vә mәsrәflәrin srtrukturu
sabit olduğu zaman mәnfәәt yalnız aşağıdakılardan asılıdır :

•

xәrclәrin tәrlkibindәn
istehsalat mәsrәflәrindәn
satışın hәcmindәn
mәhsula tәlabatdan
istehsalın hәcmindәn

285 Dәyişәn mәsrәf üzrә maya dәyәrinin hesablanması daha dolğun informasiya ilә tәmin edir:

•

mәnfәәtin tәhlili üçün
rentabelliyin qiymәtlәndirilmәsi üçün
maya dәyәrinin tәhlili üçün
maliyyә vәziyyәtinin tәhlili üçün
qәrarların qәbulu üçün

286 Kalkulyasiyanın hansı üsulu büdcәlәşmәnin әsasını tәşkil edir?

•

Faktiki mәsrflәr üzrә kalkulyasiya
Normativ kalkulyasiyası;
Mәrhәlә kalkulyasiyası;
Xәrc mәrkәzlәri vә gәlirlәr üzrә
Tam mәsrәflәr üzrә kalkulyasiya

287 әgәr satışın hәcmi artırsa, digәr şәrtlәr sabit qaldıqda mәhsul vahidinin maya dәyәri:

•

әvvәlcә artar, sonra azalar
azalar
artar
әvvәlcә azalar, sonra artar
dәyişmәz qalar

288 Mәsrәflәrin uçotu operativlik dәrәcәsindәn asılı olaraq mәsrәflәrin aşağıdakı sistemlәri
birlәşdirir:

•

qısaldılmış maya dәyәri
tam mәsrәflәrin uçotu vә “direkt kostinq
faktiki mәsrәflәrin vә normartiv mәsrәflәrin uçotu
qeyd edilәnlәrin hamısı
standart kostinq

289 Marjinal mәnfәәt aşağıdakı kimi müәyyәn edilir:

•

dәyişәn mәsrәflәrin daimi mәsrәflәrdәn artıq olan hissәsi
satışdan mәdaxillә mәsrәflәr arasındakı fәrq
daimi mәsrәflәrin dәyişәn mәsrәflәrdәn artıq olan hissәsi
satışdan mәdaxilin daimi mәsrәflәrdәn artıq olan hissәsi
satışdan mәdaxilin dәyişәn mәsrәflәrdәn artıq olan hissәsi

290 60 000 әdәd mәhsul vahidi üzrә daimi mәsrәflәrin ümumi mәblәği 240 000 manat tәşkil edir. 40
000 mәhsul vahidi istehsal olunarsa daimi mәsrәflәr nә qәdәr tәşkil edәr?

•

hәr vahidә 5 manat
hәr vahidә 6 manat
160 000 manat
hәr vahidә 8 manat
hәr vahidә 4 manat

291 Direktkostinq sistemindә daimi umumistehsalat mәsrәflәri hansı hesaba silinir:

•

205 saylı hesabın debetinә
202 saylı hesabın debetinә
201 sayl; hesab;n debetinә
711 saylı hesabın debetinә
203 saylı hesabın debetinә

292 Mәsrәflәr– hәcm  mәnfәәt metodunun әsas mahiyyәti aşağıdakılardır:

•

dәyişәn mәsrәflәrin mәhsulun maya dәyәrinә, sabit mәsrәflәrin isә mәnfәәt vә zәrәr hesabına aid edilmәsı
hazır mәhsulun minumal satış qiymәtinin müәyyәn olunması vә arzu olunan (nәzәrdә tutulan) mәnfәәtin
proqnozlaşdırılmasının mümkünlüyü
bitmәmiş istehsalat vә satılmamış hazır mәhsul qalığı yalnız dәyişәn (müstәqim) mәsrәflәr üzrә
qiymәtlәndirilir
cavablardan heç biri doğru deyil
mәsrәflәrin dәyişәn vә sabit mәsrәflәrә ayrılması

293 Örtmә mәblәği anlayışı aşağıdakılardan hansı düsturla hesablanır:

•

heç biri ilә
dәyişәn mәsrәflәr  daimi (sabit) mәsrәflәr = ümumi mәnfәәt (satışdan gәlir)
ümumi mәnfәәt (satışdan gәlir) – dәyişәn mәsrәflәr = daimi (sabit) mәsrәflәr + mәnfәәt
mәnfәәt = ümumi mәnfәәt (satışdan gәlir) – dәyişәn mәsrәflәr – sabit mәsrfәlәr
ümumi gәlir(satışdan mәdaxil)  dәyişәn mәsrәflәr = daimi mәsrәflәr

294 Mәsuliyyәt mәrkәzi dedikdә nә başa düşülür:

•

müәssisәnin fәaliyyәti planlalaşdırılan vә onun yerinә yetirilmәsi üzrә nәticәlәrinә görә mәsuliyyәt daşıyan
struktur vahidlәri;
müәssisәnin hәr hansı bir struktur bolmәsi;
müәssisәnin nağd pul vәsaitlәrinin qalıqlarına görә mәsuliyyәt hesabat verәn struktur vahidlәri;
müәssisәnin pul vәsaitinin saxlanıldığı kasası

müәssisәnin ehtiyatları saxlanılan bölmәsi;

295 Marjinal gәlir – bu:

•

ümumi mәnfәәtdir
xalis mәnfәәtdir
daimi mәsrәlәrlә mәnfәәtin cәmidir
dәyişәn mәsrәlәrlә mәnfәәtin cәmidir
mәnfәәtdir

296 Normativ mәsrәflәrin uçotu sisteminin әsas mәqsәdi:

•

mәsrәflәri dәqiq bölüşdürmәk
kritik nöqtәni müәәyyәn etmәk
mәsrәflәrә nәzarәt etmәk vә onları idarә etmәk
qeyd edilәnlәrin hamısı
idarәetmә qәrarlarının subyektivliyini azaltmaq

297 Normativ mәsrәflәrin uçotu sistemindә:

•

normativlәr yalnız ümumistehsalat xәrclәri üzrә hazırlanır;
adәtәn faktiki mәsrәflәrlә müqayisә aparılmır
normativlәr keçmiş mәsrәflәr haqqında mәlumatlar әsasında hazırlanır;
ehtiyatlar hesabında bütün yazılışlar normativlәr üzrә aparılır
ehtiyatlar hesabında bütün yazılışlar faktiki qiymәtlәr üzrә aparılır

298 Aşağıdakılardan hansı mәhsul vahidi üzrә normativ mәsrәflәrә aid edilmir:

•

şirkәtin prezidentinin әmәk haqqı
müstәqim әmәk mәsrәflәri
qeyrimüstәqim (dolayı) material mәsrәflәri
qeyd edilәnlәrin hec biri
avadanlığın amortiasiyası

299 Norma –saat üzrә mәhsul buraxılışı nәdir:

•

planlaşdırılmış vaxt
faktiki işlәnmiş vaxt
müxtәlif mәmulatların istehsalının nәticәlәrini hesablayan zaman ümumi mәxrәc kimi çıxış edәn mәhsul
buraxılışı
faktiki buraxılan mәhsul
sәrf oluna bilәcәk vaxt

300 ABS (Aktivity Based Kostinq) sistemi üzrә xәrclәrin uçotu metodunun mahiyyәti nәdir:

•

bütün cavablar doğrudur
“ABS (Aktivity Based Kostinq) ” xәrclәrin xәrc maddәlәri üzrә uçotunu nәzәrdә tutur
xәrclәrin uçotunun işlәr üzrә uçotunu (xәrclәrin funksional uçotu) nәzәrdә tutur
heç bir cavab doğru deyil
xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri üzrә uçotunu nәzәrdә tutur

301 Persrektiv kalkulyasiyalaşdırma metodları hansı sitemlәri nәzәrdә tutur:

•

“Direkt kostinq” vә “Standart kost” sistemi üzrә istehsal xәrclәrin uçotu sistemlәrini vә “ABS (Aktivity
Based Kostinq) ” vә “LT (LustİnTime)” sistemi üzrә xәrclәrin uçotu sistemlәrini
“ABS (Aktivity Based Kostinq) ” vә “LT (LustİnTime)” sistemi üzrә xәrclәrin uçotu sistemlәrini

“Direkt kostinq” vә “Standart kost” sistemi üzrә istehsal xәrclәrin uçotu sistemlәrini
heç bir cavab doğru deyil
“Direkt kostinq”, “ABS (Aktivity Based Kostinq)” vә “Standart kost” sistemi üzrә istehsal xәrclәrin uçotu
sistemlәrini

302 JİT (JustİnTime) sistemi üzrә xәrclәrin uçotu metodunun mahiyyәti nәdir:

•

“JİT (JustİnTime)” sistemi üzrә xәrclәrin uçotu metodu istehsalın idarә edilmәsi metodlarından biridir
xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri üzrә uçotunu nәzәrdә tutur
xәrclәrin xәrc maddәlәri üzrә uçotunu nәzәrdә tutur
heç bir cavab doğru deyil
bütün cavablar doğrudur

303 Mәsrәf dedikdә nә başa düşülür?

•

müәssisәdә istifadә edilәn resurslar
konkret mәqsәd üçün müәssisәdә istifadә edilәn tesursların dәyәri
müәssisәdә onun fәaliyyәti ilә şәrtlәnәn bütün növdәn olan resurslar
müәssisәdә istifadә edilәn resurslar vә tәsәrrüfat fәaliyyәti zamanı resursların alınmasına çәkilәn xәrc
tәsәrrüfat fәaliyyәti zamanı resursların alınmasına çәkilәn xәrc

304 Xәrclәr hәyata keçirilmә şәrtindәn vә müәssisәnin fәaliyyәtindәn asılı olaraq bölünür:

•

adi fәaliyyәtlә әlaqәdar vә sair xәrclәr
әsas vә üstәlik
istehsal vә satış fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәr
heç biri
adi fәaliyyәtlә әlaqәdar vә sair xәrclәr vә istehsal vә satış fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәr

305 Sair xәrclәr neçә yerә bölünür?

•

1
4
3
6
5

306 Adi fәaliyyәt üzrә xәrclәrә daxildir:

•

mәhsulun istehsalı vә satışı ilә bağlı xәrclәr
malların alınması vә satılması ilә bağlı xәrclәr
içlәrin yerinә yetirilmәsi vә xidmәt göstәrilmәsi ilә bağlı xәrclәr
mәhsul satışı ilә bağlı xәrclәr
yuxarıda qeyd edlәnlәrin hamısı

307 Materialların әldә edilmәsi vә saxlanması üzrә xәrclәr neçә qrupa bölünür:

•

2
4
3
6
5

308 Material ehtiyatlarının әldә edilmәsi vә saxlanması üzrә xәrclәrin tәrkibinә necә daxildir:
ehtiyatların tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar olan

•

ehtiyatların defisiti vә idarә edilmәsi ilә әlaqәdar olan
partiyaların hәcmi ilә әlaqәdar olan
heç bir cavab doğru deyil
yuxarıda qeyd edilәnlәr

309 İdarәetmә uçotunun tәşkili planı aşağıdakı hissәlәrә malikdir:

•

sәnәdlәşmә vә sәnәd dövriyyәsi
hesabat planı vә mühasibat işçilәrinin әmәyinin tәşkili
hesablar planı vә onun müxabirәlәşmәsi
qeyd edilәnlәrin hamısı
uçotun texniki rәsmilәşdirilmәsi vә hesabat planı

310 Müәssisәdә idarәetmә uçotunu kim aparır?

•

muhasib
menecerlәr
direktor
iqtisadçı
muhasib – analitik

311 İdarәermә uçotunun muhasibat uçotunun vahid sistemindәn ayrılması aşağıdakılarla şәrtlәnir:

•

muhasibat uçotu üzrә qanunvericiliyin tәlәblәri ilә
idarәetmә uçotunun mәqsәdi vә vәzifәlәri ilә
vergi orqanlarının tәlәblәri ilә
maliyyә orqanlarının tәlәbi ilә
maliyyә uçotunun aparılma xususiyyәti ilә

312 İdarәetmә uçotu dedikdә nә başa düşülür?

•

mәhsul buraxılışı haqqinda informasiyaların әldә edilmәsini
istehsal mәsrәflәri haqqinda sistemlәşdirilmiş informasiyaların qeydә alınmasi, toplanmasi vә işlәnilmәsini
görülmüş işlәr vә göstәrilmiş xidmәtlәr haqqinda sistemlәşdirilmiş informasiyaların әldә edilmәsini
mәhsul buraxılışı vә onun satışı ile әlaqәdar sistemlәşdirilmiş informasiyaların әldә edilmәsini
hazır mәhsulun satışı ilә әlaqәdar sistemlәşdirilmiş informasiyaların әldә edilmәsini

313 Beynәlxalq tәcrübәdә idarәetmә uçotu sistemi neçә tәmәl üzrә tәsniflәşdirilir?

•

5
4
3
2
1

314 Muhasibat – idarәetmә uçotunun әsasını nә tәşkil edir?

•

muhasibatmaliyyә uçotu
vergi uçotu
istehsalat uçotu
statistik uçotu
operativ uçot

315 İdarәetmә uçotu sistemindә informasiyanın hansı növlәri vardır?
uçot vә plan

•

plan vә normativ
plan, uçot vә normativ sorğu
heç bir cavab doğru deyil
uçotnormativ

316 İnformasiyaların verilmә tezliyi aşağıdakılardan hansıdır?

•

illik
müxtәlif sәviyyәli müәssisә rәhbәrliyinin sorğusuna әsasәn
aylıq
rüblük
hәftәlik

317 İdarәetmә uçotu sistemindә istifadәçilәr üçün formalaşan informasiyanın açıqlıq dәrәcәsi:

•

açıqdır
ictimai – dәrc olunur
kommersiya sirri hesab edilmir
kommersiya sirri hesab edilir
açıqdır vә dәrc eilir

318 İdarәetmә uçotu mәqsәdi ilә müәssisәnin uçot siyasәtini kim formalaşdırır?

•

qeyd edilәnlәrdәn heç biri
idarәetmә uçotu xidmәtinin rәhbәri
baş mühasib
müәssisәnin rәhbәri
baş iqtisadçı

319 Mәsrәflәrin uçotunun birdairәli sistemi istifadә olunur:

•

maliyyә vә vergi uçotunda
heç birindә
idarәetmә vә maliyyә uçotunda
ancaq maliyyә uçotunda
ançaq idarәetmә uçotunda

320 İdarәetmә uçotu nәdir?

•

tәsәrrüfat uçotunun bir növüdür
mәsrәflәr vә fәaliyyәtin nәticәlәri üzrә informasiyanın tәhlilidir
uçot prosesidir
uçot prosesi vә müәssisәnin idarә ediımәsi arasında әlaqә yaradan hәlqәdir
müәssisәnin idarәetmә prosesidir

321 Sadalanan mühasibat uçotu informasiyası istifadәçilәrindәn hansılar autsayderlәrә aiddir?]

•

Kreditorlar, investorlar, verqi orqanları, aksionerlәr;
Menecerlәr;
Şirkәt mudiri
Tәşkilşatın mühasibi;
Direktorlar şurası;

322 Aşağıdakı göstәrilәn hansı tәrif idarәetmә uçotunu daha dәqtq xarakterizә edir?
Kәnar istifadәçilәrә lazım olan informasiyanın hazırlanması

•

Qәrarların qәbul edilmәsinә yönәldilәn informasiyanın hazırlanması;
Qәrarların qәbul edilmәsi, planlaşdırılması vә idarә edilmәsinә yönәldilәn informasiyanın hazırlanması;
Realizә olunmuş mәhsulun dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsinә yönәldilәn informasiyanın hazırlanması;
Ehtiyatların dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsinә yönәldilәn informasiyanın hazırlanması

323 İdarәetmә uçotu :

•

Müәyyәn dövr üçün tәrtib edilәn maliyyә hesabatı
İdarәetmәnin informasiya dәstәyi sistemi
Obyektiv vә subyektiv faktorların tәsiri nәticәsindә әmәlә qәlәn vә qöstәricilәr sistemini әks etdirәn proses vә
hadisәlәr;
Maliyyә resurslarının idarә edilmәsini hәyata keçirәn forma, metod vә üsullar sistemi;
Pul vәsaitlәrinin uçotu prosesindә әmәlә qәlәn pul münasibәtlәri mәcmuusu;

324 İdarәetmә uçotu hansı informasiyanı әhatә edir?

•

Statistik informasiyasını;
Hәm müәssisә daxili, hәm dә müәssisәdәn kәnar istifadә edilәn uçot informasiyasını;
Büdcә ödәnişlәri, öüdәlik vә verqilәr haqda informasiyanı
Planlaşdırılan informasiyanı
Rәhbәrliyin daxili istifadәsi üçün ötürülәn, ölçülәn, emal edilәn uçot informasiyasının bütün növlәrini;

325 Sadalanan mühasibat uçotu mәlumatları istifadәçilәrindәn hansılar insayderlәrә aiddir?

•

Kreditorlar, menecerlәr, podratçılar, şirkәt müdiri, aksionerlәr
Menecerlәr, direktorlar şurası
Kreditorlar, menecerlәr, podratçılar, direktorlar şurası, aksionerlәr
Kreditorlar, investorlar, verqi orqanları,podratcılar, aksionerlәr
Kreditorlar, investorlar, menecerlәr

326 İdarәetmә uçotunda mühasibanalitikin rolu nәdәn ibarәtdir?sual]

•

Nәzarәt vә idarәetmә prosesini hәyata keçirmәyә kömәklik edir;
Mәsrәflәri tәhlil edir;
Tәhlilә aid informasiyanı tәqdim edir;
Mәsrәflәri nәzarәt etmәyә imkan yaradır
Mәsuliyyәt mәrkәzinә başçılıq edir;

327 İdarәetmә uçotunda uçotun aparılması:

•

Tәlәb olunma müddәtindә
İnformasiyanın yığımı vә emalı;
Mütlәqdir, dәqiqlik tәlәbi dәrәcәsindә;
Qanunvericilik vә standartlara әsasәn;
Mütlәq deyil, müәssisә rәhbәrindәn asılıdır

328 Mümkünlük dәrәcәsindә idarәetmә uçotunda informasiya

•

Özündә kommersiya sirrini saxlayır
İnvestorlar üçün mümkündür
Bütün istifadәçilәr üçün mümkündür
Banklar üçün mümkündür;
Yuxarı orqanlar üçü mümkündür

329 Aşağıdakı sadalananlardan hansılar idarәetmә uçotu istiqamәtlәrinә aid edilmir:

•

Tәşkilatın növü vә seqmentlәrinә qörә pul axınının proqnozlaşdırılması;
Qiymәtin әmәlәqәlmәsi mәqsәdlәrinә müxtәlif mәmulat, sifarişlәr vә s. maya dәyәrinin hesablanması;
Menecer vә işçilәrin maddi vә diqәr stimullaşdırma sisteminin işlәnilmәsinә tövsiyyәlәrin hazırlanması;
İstehsal xәtlәrinin tәşkili vә yerlәşdirmәsinә tövsiyyәlәrin hazırlanması;
Aktivlәrin istifadәsinә variantların hazırlanması

330 İdarәetmә uçotunun mәqsәdi nәdir?

•

İdarәetmә qәrarlarının qәbulunda faydalı inofrmasiyanın menecerlәrә tәqdim edilmәsi;
Statistik informasiyanın tәrtibi
Verqi ödәnişlәri haqda informasiyanın tәqdim edilmәsi
Auditorları informasiya ilә tәmini;
Maliyyyә hesabatının tәrtib edilmәsi

331 İdarәetmә uçotunda hesabatın tәrtib edilmәsi tezliyi necәdir?

•

Üçaylıq
Aylıq;
İllik;
Vaxtaşırı, müntәzәm әsasda
Lazım qәldikdә

332 İdarәetmә uçotu mәsәlәlәrinin hәlli üçün aşağıdakı funksiyalar hәyata keçirilir:

•

Mәsrәflәr qeydә alınaraq, analitik hesabatlar tәqdim edilir;
Mәsrәflәr daşınma vә yaranma yerlәri üzrә qiymәtlәndirilir;
Qiymәt, çeşid vә istehsal texnoloqiyası üzrә qәrarların qәbulu üçün maya dәyәrinin idarә edilmәsi hәyata
keçirilir;
butun cavablar duzdu
Qısamüddәtli vә uzunmüddәtli qәrarların qәbulu üçün mәsrәflәr vә maliyyә nәticәlәri tәhlil edilir;

333 İdarәetmә uçotunda tәhlilin әsas obyekti nә hesab edilir?

•

Verqilәr;
Ümumi illik qәlir
Tәsәrrüfat subyekti, müxtәlif struktur bölmәlәri;
Maliyyә hesabatı
Mәhsul;

334 İdarәtemә uçotu aşağıdakı prinsiplәrә yiyәlәnir:

•

Bütün cavablar düzqündür
Qәrarların qәbulu üçün nәticәlәrin qiymәtlәndirilmәsindә kommersiya sirrinә riayәt etmәk;
Tәşkilat bölmәlәrinin (seqmentlәrin) fәaliyyәtinә analitikin diqqәtini yönәltmәk;
İnformasiyanın qiymәtlәndirilmәsi metodlarının azad seçimi ilә tәmin edilmәsi vә onların formalarının
analitikә tәqdim edilmәsi;
Faydalı nәticәni verәn istәnilәn uçot sistemini tәtbiq etmәk;

335 Maliyyә vә idarәetmә uçotu arasındakı nisbәt necәdir?

•

Maliyyә uçotu – idarәetmә uçotunun bir hissәsidir
İdarәetmә uçotu – maliyyә uçotunun bir hissәsidir
Maliyyә vә idarәetmә uçotu bir biri ilә bağlı deyillәr;
Maliyyә vә idarәetmә uçotu ilkin uçot sәnәdlәrindә olan informasiyaya әsaslanmış vә eyni konsepsiya
üzәrindә qurulmuşlar;
İdarәetmә uçotu xarici istifadәçilәrә yönәldilәn maliyyә hesabatlarının tәrtib edilmәsi vasitәsidir

336 Daxili idarәetmә hesabatlarının kütlәvi informasiya vasitәlәrindә dәrc edilmәsi:

•

Üçaylıq;
İllik;
Müәssisәnin müflislәşmәsi nәticәsindә;
Müәssisә rәhbәrinin dәyişdirilmәsi zamanı;
Heç bir zaman hәyata keçirilmir

337 Büdcәlәşmә funksiyasına aid edilmir:

•

müәssisәnin xidmәt bölmәlәrinin fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi
menecerlәrin maddi cәhәtdәn stimullaşdırılmasına nәzarәt
bazarda tәlәbat
maliyyә hesabatının tәhlili;
tәşkilatda kommunikasiya mәkanının formalaşması

338 Alınması zәruri sayılan materialların plan miqdarı istifadә edilәn materialların büdcә miqdarına
bәrabәrdir:

•

bütün cavablar düzәündür
materialların planlaşdırılan son ehtiyatları üstәgәl materialların ilkin ehtiyatları çıxılsın;
materialların ilkin ehtiyatları üstәgәl vә materialların planlaşdırılan son ehti¬yat¬ları çıxılsın;
üstәgәl inzibati xәrclәr vә üstәgәl kommersiya xәrclәri;
üstәgәl işçi qüvvәsinә müstәqim xәrclәr üstәgәl dәyişәn ümumi tәsәrrüfat xәrclәr;

339 Uçotun normativ sistemi tәtbiq edildikdә yığcam büdcәnin hansı rolu var?

•

meydana çıxan kәnarlaşmalar üzrә operativ qәrarların qәbulu üçün rәhbәrliyә imkan verir
әmәliyyat aktivlәri azalır.
xәrclәrә nәzarәti vә meydana çıxan kәnarlaşmalar üzrә operativ qәrarların qәbulu üçün rәhbәrliyә imkan verir
satışın hәcmi artır;
xәrclәrә nәzarәti;

340 Büdcәnin tәrtib edilmәsi nәticәsindә aydın olur:

•

rәqib hansı maliyyә nәticәlәrini әldә edir;
istehsal olunan mәhsul alıcını razı salırsa;
bu vә ya digәr inkişaf bәyәnildikdә müәssisә hansı mәnfәәti әldә edir;
mühasibat uçotunun dәqiqliyinә әmәl olunurmu.
vergi hesablamaları hansı dәrәcәdә düzgündür

341 İstehsalın büdcәsi müәyyәnlәşdirilir:

•

dövrün әvvәlinә materialların mövcudluğu.
büdcә dövründә istehsal olunası mәhsulların növlәri vә miqdarı;
büdcә dövründә satılası mәhsulların növlәri vә miqdarı;
Düzqün cavab yoxdur
dövlәt büdcәsinin tәrtib edildiyi dövrlәr;

342 İstehsal büdcәsi aşağıdakılara görә tәrtib edilir

•

pul vәsaitlәrinin hәrәkәti büdcәsi;
satış büdcәsi;
maya dәyәri vә satış büdcәsi
gәlir vә xәrclәrin büdcәsi

marketinq xәrclәri büdcәsi;

343 Müәssisәnin biznes mühitinin hansı iştirakçıları idarәetmә uçotu çәrçivәsindә formalaşan
informasiyalardan istifadә etmir?

•

daimi alıcılar
tәşkilatın struktur bölmәlәrinin rәhbәr müavinlәri
müәssisәnin әmәkdaşları
müәssisәnin rәhbәrliyi
şirkәtlәrin müşahidә şuraları

344 Müәssisәnin biznes mühitinin hansı iştirakçıları daxili iştirakçılara aiddir?

•

müәssisәdә çalışan әmәkdaşlar
müәssisәdә daimi işә qәbul olmuş әmәkdaşlar
müәssisә vә müәyyәn hüquqi münasibәtlәrә daxi olmuş vә daxili normativ sәnәdlәşmәyә görә müvafiq
funksiyaları yerinә yetirәn şәxslәr
müәssisәnin mühasibanalitiklәri
müәssisәdә daimi vә ya müvәqqәti işә qәbul olunmuş әmәkdaşlar

345 Son saldo mәnfi ola bilәr:

•

proqnoz balansında;
gәlir vә xәrclәrin büdcәsindә;
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti büdcәsindә;
kommersiya xәrclәri planında.
investisiyaların büdcәsindә;

346 Gәlir vә xәrclәr büdcәsi tәrtib edilir:

•

rәqiblәr üçün;
yalnız müxtәlif struktur bölmәlәri üçün;
yalnız tәşkilat üçün bütövlükdә;
daimi alıcılar üçün.
hәm tәşkilat üçün bütövlükdә, hәm dә struktur vahidlәri üçün;

347 Aşağıda sadalanan büdcәlәrdә hansı qarşıdakı büdcә dövrünün sonuna müәs¬si¬sәnin
planlaşdırılan balansın tәcәssüm etdirir?

•

proqnoz balansı;
istehsal maya dәyәri büdcәsi;
ümumtәsәrrüfat xәrclәri büdcәsi;
gәlir vә xәrclәrin büdcәsi.
satış büdcәsi;

348 Büdcәlәşmәnin әsasını kalkulyasiyanın hansı üsulunu tәşkil edir?

•

faktik xәrclәr üzrә kalkulyasiya;
proseslәr üzrә kalkulyasiya;
normativ kalkulyasiya;
“direktkostinq” sistemindә kalkulyasiya
tam zәrclәr üzrә kalkulyasiya;

349 Planlaşma proseduru aşağıdakıları tәrtib etmәklә başlanılır:
kommersiya xәrclәri planı;

•

istehsal planı;
satış büdcәsi;
gәlir vә xәrc büdcәsi.
investisiya büdcәsi

350 Maliyyә planına aiddir:

•

ümumi tәsәrrüfat xәrclәri planı;
proqnoz balansı
istehsalat maya dәyәri büdcәsi;
kommersiya xәrclәri planı
satış planı;

351 Xәrclәrin mәrkәzi üçün hesabatların siyahısına aşağıdakılar daxildir:

•

istehsal planı;
ümumtәsәrrüfat xәrclәri planı;
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti büdcәsi;
investisiya büdcәsi.
gәlir vә xәrc büdcәsi;

352 Planlaşma dövrü nәdir?

•

müәssisәnin menecerlәrinin tәrtib etdiklәri vә razılaşdıqları plan әrzindә müvәqqәti aralıq
kommersiya xәrclәri planının tәrtib olunması aralığı;
planların tәrtib edildiyi vә reallaşdırıldığı zaman kәsiyi;
investisiya büdcәsinin tәrtib edildiyi aralıq dövr
hissәsinin әsas istehsalat bölmәlәrinin işi dövründә tәrtib edilәn mәcmu planlar;

353 Bir ilә qәdәr dövrün planlaşmasını belә xarakterizә etmәk olar:

•

cari;
strateji;
taktiki;
faktik.
plan

354 İdarәetmә qәrarlarının keyfiyyәtinә tәsir edәn amillәr hansı qruplara bölünür:

•

qәrarın keyfiyyәtini müәyyәn edәn amillәr
qәrarların hәyata keçirilmә vaxtını müәyyәn edәn amillәr
qәrarın hәyata keçirilmәsini müәyyәn edәn amillәr
qәrarın keyfiyyәtini müәyyәn edәn amillәr; qәrarın hәyata keçirilmәsini müәyyәn edәn amillәr
qәrarın hәyata keçirilmәsini müәyyәn edәn amillәr; qәrarların hәyata keçirilmә vaxtını müәyyәn edәn amillәr

355 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanma vә hәyata keçirilmәsi hansı mәrhәlәlәri әhatә edir:

•

problemin әsaslandırılması, qәrarın vә vәzifәlәrin müәyyәn edilmәsi
idarәetmә qәrarların hazırlanması; idarәetmә qәrarların qәbul edilmәsi vә hәyata keçirilmәsib
informasiyanın yığılması vә problemin hәlli üçün lazım olan resursların öyrәnilmәsi
problemin әsaslandırılması, qәrarın vә vәzifәlәrin müәyyәn edilmәsi; informasiyanın yığılması vә problemin
hәlli üçün lazım olan resursların öyrәnilmәsi
yuxarıda qeyd edilәnlәrin hamısı

356 İdarәetmә qәrarlarının hәyata keçirilmәsi fazası hansı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir:

•

idarәetmә qәrarlarının hәyata keçirilmәsi planının hazırlanması vә qәrarın icrasına nәzarәt
idarәetmә qәrarlarının hәyata keçirilmәsi planının hazırlanması, qәrarın icraçılara çatdırilması vә onun icrasına
nәzarәt
qәrarın icraçılara çatdırilması vә onun icrasına nәzarәt
cavablardan heç biri doğru deyil
idarәetmә qәrarlarının hәyata keçirilmәsi planının hazırlanması vә qәrarın icrasına nәzarәt; qәrarın icraçılara
çatdırilması vә onun icrasına nәzarәt

357 Şirkәtin struktur bölmәsi aktivlәrin rentabellik sәviyyәsinin 20% olmasını dәstәklәyir.Onlar
tәrәfindәn bu göstәricinin proqnoz әhәmiyyәtinin 15% olması haqda layihәdәn imtina etmәk haqda
qәrar qәbul edilir. Şitrkәtin qalan biznes vahidlәrinin aktivlәrinin rentabelliyi 12% tәşkil edir. Struktur
vahid tәrәfindәn qәbul edilmiş qәrar:

•

hәm bölmә vә hәm dә müәssisә üçün sәmәrәlidir
hәm bölmә vә hәm dә bütövlükdә müәssisә üçün sәmәrәli deyil
bölmә üçün sәmәrәlidir, lakin bötövlükdә müәssisә üçün sәmәrәli deyil
bölmә belә qәrar qәbul edә bilmәz
bütövlükdә müәssisә üçün sәmәrәlidir, lakin bölmә üçün sәmәrәli deyil

358 Xüsusi kapital qoyuluşu dedikdә nә başa düşülür:

•

әsas iatehsal fondlarının amortizasiyası
mәhsul vahidinin maya dәyәri
istehsal olunan mәhsul vahidinә (istehsal gücünün artırılmasına) kapital qoyuluşu
cavablardan heç biri doğru deyil
mәnfәәtin kapital qoyuluşuna görә artım nisbәti

359 İdarәetmә uçotunun tәşkilatimetodoloji metodu özündә birlәşdirir:

•

3 tәrkib hissәni
5 tәrkib hisәni
4 tәrkib hissәni
düzgün cavabı yoxdur
6 tәrkib hissәni

360 Müәssisәyә ayrılmış büdcә çәrçivәsindә satışdan gәlirlәrin maksimallaşdırılmasına görә maliyyә
mәsuliyyәti daşıyan rәhbәr belә adlanır:

•

gәlir mәrkәzi
mәnfәәt mәrkәzi
xәrc mәrkәzi
xәrc mәrkәzi vә mәnfәәt mәrkәzi
investisiya mәrkәzi

361 Rәhbәrin fәaliyyәt nәticәlri aktivlәrdәn istifadәnin sәmәrәlilik göstәricilәri әsasındә
qiymәtlәndirilikdә maliyyә mәsuliyyәti mәrkәzi belә adlanır:

•

gәlir mәrkәzi
mәnfәәt mәrkәzi
xәrc mәrkәzi
xәrc mәrkәzi vә mәnfәәt mәrkәzi
investisiya mәrkәzi

362 Şirkәtin uçotmaliyyә siyasәti hansı mәrhәlәdә müәyyәnlәşdirilir:

•

a) maliyyә strukturu formalaşdırıldıqda

•

idarәetmә uçotunun metodikası vә proseduru hazırlandıqda
b) büdcә strukturu yaradıldığda
e) büdcәlәşmә sistemlәri tәtbiq olunduqda
planlaşdırılmanın reqlamenti hazirlandıqda

363 İlkin investisiyaların kәmiyyәti diskont xalis pul vәsaitlәrinin daxıl olmasını ümumi mәblәği ilә
müqayisә olunduqda hansı metod әsas götürülür:

•

xalis indiki dәyәr metodu
Ödәnilmә dövrü metodu
Gәlirlәrin daxili dәrәcәsi metodu
e) Investisiyaların sәmәrәliliyi әmsalının hesablanması metodu
Mәnfәәtlilik әmsalın metodu

364 Pul axınlarının müvәqqәti tәrkibini hansı metod nәzәrә almır:

•

xalis indiki dәyәr metodu
Mәnfәәtlilik әmsalının metodu
Ödәnilmә dövrü metodu
Gәlirlәrin daxili dәrәcәsi metodu
Investisiyaların sәmәrәliliyi әmsa hesablanması metodu

365 Layihә konsepsiyasının hazırlanması mәrhәlәrinә aşağıdakılar aiddir

•

layihәnin әsas prinsiplәrinin hazırlanması
ilkin planlaşma vә xәrclәrin qiymәtlәndirilmәsi
layihәnin texniki cәhәtdәn әsaslandırılması
bütün cavablar düzgündür
tәşkilatı vә texniki proseslәrin müәyyәnlәşdirilmәsi

366 Müәssisәdә qiymәt siyasәti vә strategiyasının hazırlanması aşağıdakı mәrhәlәlәri әhatә edir:

•

3 mәrhәlә
5mәrhәlә
4 mәrhәlә
2 mәrhәlә
6 mәrhәlә

367 Qiymәtin yaranmasının Praysinq metoduna aiddir:

•

möhkәm sabit qiymәt metodu
sürüşәn şkala üzrә düzәliş edilәn qeydә alınmış qiymәt metodu
gәlәcәkdә dәyişdirilmәk imkanları olan qeydә alınan qiymәt metodu
tam xәrclәr metodu
mükafat verilmәklә xәrclәrin ödәnmәsi metodu

368 Qiymәtin yaranmasının hansı Praysinq metodu qiymәtin tәrkib hissәsi sayılan xәrclәrin
hesablanmasını xarakterizә edir:

•

orta xәrc metodu
istehsal xәrclәrinin standart (normativ) metodu
xәrclәrin hәddi metodu
gәlәcәkdә dәyişdirilmәk imkanları olan qeydә alınan qiymәt metodu
mәqsәdli mәnfәәt metodu

369 Qiymәt hesablanıldıqda qiymәtin yaranmasının hansı Praysinq metodu mәnfәәtin әvvәlcәdәn
müәyyәn olunmuş ölçüsündәn istifadәni nәzәrdә tutur:

•

orta xәrc metodu
istehsal xәrclәrinin standart (normativ) metodu
xәrclәrin hәddi metodu
gәlәcәkdә dәyişdirilmәk imkanları olan qeydә alınan qiymәt metodu
mәqsәdli mәnfәәt metodu

370 Şirkәtin әsas büdcәsinin formalaşmasının ümumi sxemi hansı mәrhәlәdә müәyyәnlәşdirilir:

•

maliyyә strukturunun formalaşması
idarәetmә uçotunun metodikasının vә prosedurların hazırlanması
büdcә strukturunun yaradılması
büdcәlәşmә sistemlәrin tәtbiqi
planlaşma reqlamentinin hazırlanması

371 Büdcә xәrclәrinin müәyyәn hüdudlarında öz vәzifәsinin yerinә yetirilmәsinә cavabdehlik daşıyan
rәhbәrin maliyyә mәsuliyyәti mәrkәzi necә adlanır?

•

gәlir mәrkәzi
mәnfәәt mәrkәzi
xәrc mәrkәzi
xәrc vә mәnfәәt mәrkәzi
investisiya mәrkәzi

372 Gәlirlәrin vә xәrclәrin әmәlәgәlmә mәnbәlәrinә görә mәsuliyyәtә vә nәzarәtә imkan verәn
struktur modellәrinin hazırlanması hansı mәrhәlәdә baş verir?

•

maliyyә strukturunun formalaşması
idarәetmә uçotunun metodikasının vә prosedurların hazırlanması
büdcә strukturun yaradılması
büdcәlәşmә sistemlәrinin tәtbiqini
planlaşma reqlamentinin hazırlanması

373 Planlaşma, monitorinq vә planların yerinә yetirilmәmәsinin sәbәblәrinin tәhlili prosedurları hansı
mәrhәlәdә müәyyәnlәşdirilir?

•

maliyyә strukturunun formalaşması
idarәetmә uçotunun metodikasının vә prosedurlarının hazırlanması
büdcә strukturunun yaradılması
büdcәlәşmә sistemlәrinin tәtbiqi
planlaşma reqlamentinin hazırlanması

374 Layihә istismara verilәndәn sonra investisiyaların vә pul vәsaitlәrinin dövriyyәsinin
әvәzlәnmәsinin müsbәt olması hansı metodda göstәrilir?

•

xalis indiki dәyәr metodu
ödәmә dövrü metodu
gәlirin daxili dәrәcәsi metodu
investisiyanın sәmәrәliliyi әmsalının hesablanması metodu
mәnfәәtlilik әmsalı metodu

375 Öhdәliklәin yerinә yetirilmәsi üçün kifayәt edәn pul vәsaitlәrinin cari dövrdә miqdarını hansı
metod xarakterizә edir?

•

xalis indiki dәyәr metodu
ödәmә dövrü metodu
gәlirin daxili dәrәcәsi metodu
investisiyanın sәmәrәliliyi әmsalının hesablanması metodu
mәnfәәtlilik әmsalı metodu

376 İnvestisiyalar aşağıdakı formalarda hәyata keçirilә bilәr:

•

pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәri
binalar, tikililәr, maşınlar, avadanlıqlar vә s. әmlak
torpaq sahәlәri
bütün cavablar düzgündür
qaydaya görә pul ekvivalenti şәklindә qiymәtlәndirilәn әmlak hüququ

377 Qiymәt siyasәti vә strategiyasının hazırlanmasının hansı mәrhәlәsindә xәrclәrin
qiymәtlәndirilmәsi, maliyyә mәqsәdlәrinin dәqiqlәşdirilmәsi vә potensial rәqiblәrin siyahısının
müәyyәnlәşdirilmәsi әsas tәdbir sayılır?

•

strateji tәhlil
strateji tәhlil vә strategiyanın formalaşması
strategiyanın formalaşması
ilkin informasiyaların toplanması
düzgün cavab yoxdur

378 Qiymәtin yaranmasının hәvәslәndirici metodlarına nә aiddir?

•

möhkәm qeydә alınan qiymәtlәr metodu
sürüşkәn şkala üzrә düzәliş edilәn qeydә alınan qiymәt metodu
sonradan dәәyişdirilmәsinә imkan verәn qeydә alınmış qiymәt metodu
tam xәrclәr metodu
mükafat vermәklә xәrclәrin ödәnmәsi metodu

379 Qiymәt hesablanılan zaman hansı Praysinq metodu mәhsulların maya dәyәrinin normativ
kalkulyasiyasına әsaslanır?

•

orta xәrc metodu
istehsal xәrclәrinin standart (normativ) metodu
xәrclәrin hәddi metodu
gәlәcәkdә dәyişdirilmәk imkanları olan qeydә alınan qiymәt metodu
mәqsәdli mәnfәәt metodu

380 Müәssisәnin buraxdığı mәhsulların qiymәti müәyyәnlәşdirildikdә aşağıdakı amillәri nәzәrә almaq
lazım gәlir:

•

hәmin mәhsullara istehlak tәlәbatının sәviyyәsi vә hәmin mәhsullar bazarında mövcud olan tәlәbatın
elastikliyi
qiymәtin yaranmasının dövlәt tәnzimlәnmәsi tәdbirlәri (mәsәlәn inhisarçı müәssisәlәrin mәhsullarına)
müәssisәnin hәmin mәhsulların buraxılışının dәyişilmәsinә bazarın mümkün reaksiyası
bütün cavablar düzgündür
rәqib müәssisәlәrin analoji mәhsullarının qiymәt sәviyyәsi

381 Müәssisә rәhbәri mәnfәәt normasının maksimallaşdırılmasını hәdәfә aldıqda maliyyә mәsuliyyәti
mәrkәzi belә adlanır:

•

gәlir mәrkәzi
mәnfәәt mәrkәzi

•

xәrc mәrkәzi
gәlir mәrkәzi vә xәrc mәrkәzi
investisiya mәrkәzi

382 Şirkәtin әsas büdcәsinin formalaşmasının ümumi sxemi hansı mәrhәlәdә müәyyәnlәşdirilir?

•

maliyyә strukturunun formalaşması
idarәetmә uçotunun metodikasının vә prosedurlarının hazırlanması
büdcә strukturunun yaradılması
büdcәlәşmә sistemlәrinin tәtbiqi
planlaşdırma reqlamentinin hazırlanması

383 Planlaşdırılan dövr üçün әmәliyyat vә maliyyә büdcәlәrinin tәrtibi üzrә işlәr hansı mәrhәlәdә
hәyata keçirilir?

•

maliyyә strukturunun formalaşması
idarәetmә uçotunun metodikasının vә prosedurlarının hazırlanması
büdcә strukturunun yaradılması
büdcәlәşmә sistemlәrinin tәtbiqi
planlaşdırma reqlamentinin hazırlanması

384 Xalis diskont dәyәr mәnfi olduğu halda maksimum uçot dәrәcәsi hansı metodla
müәyyәnlәşdirilir?

•

xalis indiki dәyәr metodu
ödәmә dövrü metodu
gәlirin daxili dәrәcәsi metodu
investisiyanın sәmәrәliliyi әmsalının hesablanması metodu
mәnfәәtlilik әmsalı metodu

385 Kreditlәr üzrә faizlәri ödәmәk üçün kifayәt sayılan cari gәlirlәr layihәnin әhәmiyyәtini hansı
metodla әks etdirir?

•

xalis indiki dәyәr metodu
ödәmә dövrü metodu
gәlirin daxili dәrәcәsi metodu
investisiyanın sәmәrәliliyi әmsalının hesablanması metodu
mәnfәәtlilik әmsalı metodu

386 İnvestisiyaların mәnbәlәri hesab olunur:

•

xüsusi maliyyә vәsaiti
birgә müәssisәlәrin nizamnamә kapitalında maliyyә formasında verilәn xarici investisiyalar
büdcәdәn tәxsisat, sahibkarlığı müdafiә fondu
bütün cavablar düzgündür
borc vәsaitlәrinin müxtәlif formaları, o cümlәdәn dövlәt tәrәfindәn verilәn kreditlәr vә xarici investisiyaların
kreditlәri

387 Qiymәt siyasәtinin vә strategiyasının hazırlanmasının hansı mәrhәlәsindә onun yerinә yetirilmәsi
üçün maliyyә tәhlili, bazarın seqment tәhlili vә rәqabәt tәhlili әsas sayılır?

•

ilkin informasiyaların toplanması
strategiyanın formalaşması
strateji tәhlil
düzgün cavab yoxdur
strateji tәhlil vә strategiyanın formalaşması

388 Qeydә alınan qiymәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә әsaslanan metoda aiddir:

•

qeydә alınan möhkәm qiymәtlәr metodu
mәqsәdli mәnfәәәt metodu
xәrclәrin hәddi metodu
tam xәrclәr metodu
mükafat vermәklә xәrclәrin ödәnmәsi metodu

389 İstehsalın vә tәchizatın genişlәndirilmәsi ehtimal olunduqda qiymәtin yaranmasının hansı
Praysinq metodu tәtbiq edilir?

•

orta xәrc metodu
istehsal xәrclәrinin standart (normativ) metodu
xәrclәrin hәddi metodu
gәlәcәkdә dәyişdirilmәk imkanları olan qeydә alınan qiymәt metodu
mәqsәdli mәnfәәt metodu

390 İlkin investisiyaların mәblәğini diskont xalis pul daxil olmalarının ümumi mәblәği ilә müqayisә
hansı metoda әsaslanır?

•

gәlirin daxili dәrәcәsi metodu
xalis indiki dәyәr metodu
investisiyanın sәmәrәliliyi әmsalının hesablanması metodu
mәnfәәtlilik әmsalı metodu
ödәmә dövrü metodu

391 İnvestisiya layihәlәrinin müqayisә edilmәsi vә onlardan әn yaxşısının seçilmәsi üçün aşağıdakı
göstәricidәn istifadә etmәk mәqsәdәuyğundur:

•

satılıq mәhsulun hәcmi
mәhsulun rentabelli
xalis (tәmiz) diskontlaşdırılmış gәlir vә inteqral sәmәrә
maya dәyәri
mәnfәәtin hәcmi

392 Aşağıdakı alternativ variantlardan biri üzrә qәrar qәbul edilmәsi üçün aşağıdakılar haqda
informasiya tәlәb olunur:

•

relevant xәrc vә gәlir
nәzarәt edilәn vә edilmәyәn xәrclәr
hәr bir variant üzrә mәcmu gәlir vә xәrc
bütün cavablar doğrudur
daimi vә dәyişәn xәrclәr

393 İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün ehtimal edilәn xәrclәr uçota alınır:

•

ehtiyatların mәhdudluğu şәraitindә
ehtiyatlarla tәminatdan asılı deyil
ehtiyatların artIq olması zamanı
heç bir cavab doğru deyil
ehtiyatların mәhdudluğu şәraitindә vә ehtiyatların artIq olması zamanı

394 Hәr nәfәrә düşәn gәlirә görә minimum yaşayış büdcәsinә bәrabәr, yaxud aşağı olan ailәlәlr necә
adlanır?

•

•

yoxsul
tәmin olunmuş
az tәminatlı
zәngin
imkanlı

395 Hәr nәfәrә düşәn gәliri yaşayış minimumu ilә minimal istehlak büdcәsi arasında tәrәddüd edәn
ailәlәr necә adlanır?

•

yoxsul
tәmin olunmuş
az tәminatlı
zәngin
imkanlı

396 Hәr nәfәrә düşәn gәliri biriki minimal istehlak büdcәsi arasında tәrәddüd edәn ailәlәr necә
adlanır?

•

yoxsul
tәmin olunmuş
az tәminatlı
zәngin
imkanlı

397 Hәr nәfәrә düşәn gәliri iki minimal istehlak büdcәsini üstәlәyәn, lakin zәngin ailәlәrin
sәviyyәsinә çatmayan ailәlәr necә adlanır?

•

yoxsul
tәmin olunmuş
az tәminatlı
zәngin
imkanlı

398 Hәr nәfәrә düşәn gәliri orta gәliri orta hesabla dörd dәfәdәn çox üstәlәyirsә, belә ailәlәr necә
adlanır?

•

yoxsul
tәmin olunmuş
az tәminatlı
zәngin
imkanlı

399 Qiymәtqoyma mexanizmini reallaşdırmaq üçün hansı әsas metodlardan istifadә olunur?

•

Cari mәsrәflәr üstәgәl mәnfәәt metodu (mәsrәf metodu)
dәyәr metodu
zәrәrsizlik metodu vә tәlәbin elastikliyi metodu
bütün cavablar düzgündür
rәqabәt qiymәtinә әsaslanan metod

400 Qiymәtqoymanın kәnardan tәlәbat amillәrinә aid edilmir:

•

malın faydalılığı
bazarın inhisarlaşdırma dәrәcәsi
istehlakçının gәliri

alıcılar tәrәfindәn rәqabәt sәviyyәsi
digәr mallara qiymәtlәr

401 Qiymәtqoymanın kәnardan tәklif amillәrinә aid edilmir:

•

tәdavül xәrclәri
bazarın inhisarlaşdırma dәrәcәsi
xәrclәr vә bazarın inhisarlaşdırma dәrәcәsi
düzgün cavabı yoxdur
bazarın inhisarlaşdırma dәrәcәsi vә rәqabәtin qiymәt fәaliyyәti

402 Qiymәtqoymanın kәnardan tәklif amillәrinә aid edilir:

•

iqtisadi tsikl fazası vә inflyasiya
elmitexniki tәrәqqi vә inflyasiya
iqtisadi tsikl fazası vә elmitexniki tәrәqqi
digәr mallara qiymәtlәr vә alıcılar tәrәfindәn rәqabәt sәviyyәsi
bazarın inhisarlaşdırma dәrәcәsi vә rәqabәtin qiymәt fәaliyyәti

403 Tәnzimlәmә dәrәcәsinә görә bazar qiymәtlәri bölünür:

•

sәrt qeydә alınan qiymәtlәr, tәnzimlәnilәn vә sәrbәst qiymәtlәr
satış qiymәti vә istehlak qiymәti
möhkәm vә sürüşkәn qiymәtlәr
sair qiymәtlәr – baza, transfert, dünya vә depinq
resurslara, yaxud hazır mәhsullara qiymәtlәr

404 Satış obyektlәrinә görә bazar qiymәtlәri bölünür:

•

sәrt qeydә alınan qiymәtlәr, tәnzimlәnilәn qiymәtlәr vә sәrbәst qiymәtlәr
satış qiymәti vә istehlak qiymәti
möhkәm vә sürüşkәn qiymәtlәr
sair qiymәtlәr – baza, transfert, dünya vә depinq
resurslara, yaxud hazır mәhsullara qiymәtlәr

405 İdarәetmә uçotunun tәşkilatimetodoloji metodunun hansı tәrkib hissәsi idarәetmәni hansı
obyektlәr vә hansı prinsiplәr әsasında müәyyәnlәşdirir?

•

iqtisadi
tәşkilati
texniki
sosial
metodoloji

406 İdarәetmә uçotunun tәşkilatimetodoloji modelinin hansı tәrkib hissәsi idarәetmә subyektlәrinin
siyahısını müәyyәnlәşdirir?

•

iqtisadi
tәşkilati
texniki
sosial
metodoloji

407 İdarәetmә uçotunun tәşkilatimetodoloji modelinin hansı tәrkib hissәsinә görә idarәetmә uçotu
sisteminin fәaliyyәt göstәrmәsi üçün hansı texniki vasitәlәr zәruridir?

•

iqtisadi
tәşkilati
texniki
sosial
metodoloji

408 Sәlahiyyәtlәrin vә mәsuliyyәtin müxtәlif dәrәcәlәrinә görә mәsuliyyәt mәrkәzlәrini
formalaşdırmaq mümkündür:

•

mәsrәf mәrkәzi vә gәlir mәrkәzi
mәsrәf mәrkәzi, mәnfәәt mәrkәzi vә invetisiya mәrkәzi
mәsrәf mәrkәzi, gәlir mәrkәzi vә mәnfәәt mәrkәzi
gәlir mәrkәzi, mәnfәәt mәrkәzi vә investsiya mәrkәzi
mәsrәf mәrkәzi, gәlir mәrkәzi, mәnfәәt mәrkәzi vә investisiya mәrkәzi

409 Qәrb uçot praktikasında idarәetmә vә maliyyә mühasibatı arasındakı qarşılıqlı әlaqәnin neçә
variantı fәrqlәndirilir?

•

4
düzgün cavabı yoxdur
3
5
6

410 İdarәetmә vә maliyyә mühasibatı arasındakı qarşılıqlı әlaqәnin hansı variantının tәtbiqi
mәqsәdәuyğundur?

•

idarәetmә vә maliyyә uçotunun metodologiyasındakı fәrqlәrin dәrәcәsi vә müәssisәnin ölçüsü
müәssisәnin ölçüsü vә hәyata keçirilәn tәsәrrüfat әmәliyyatlarının hәcmi
müәssisәnin ölçüsü
idarәetmә vә maliyyә uçotunun metodologiyasındakı fәrqlәrin dәrәcәsi
hәyata keçirilәn tәsәrrüfat әmәliyyatlarının hәcmi vә idarәetmә vә maliyyә uçotunun metodologiyasındakı
fәrqlәrin dәrәcәsi

411 Qәrarların parametri dedikdә nә başa düşülür?

•

A vә B variantları düzgündür.
qәrar qәbul edilәn zaman diqqәt yetirilmәli olan daxili şәrtlәr
qәrar qәbul edilәn zaman diqqәt yetirilmәli olan kәnar şәrtlәr
heç bir cavab düzgün deyildir
belә bir situasiyada qәbul edilәsi qәrarların variantların dәsti

412 Bir ilәdәk muüddәtә planlaşmanı belә xarakterizә etmәk olar:

•

alternativ
cari
taktiki
heç bir cavab düzgün deyildir
strateji

413 Planlaşma proseduruna aşağıdakıların tәrtibindәn başlanılır:

•

kommersiya xәrclәri planı
istehsal planı
satışın büdcәsi
kapital qoyuluşu planı

investisiya büdcәsi

414 Maliyyә planına aiddir:

•

ümumtәsәrrüfat xәrclәri planı
satış planı
istehsal maya dәyәri büdcәsi
heç bir cavab düzgün deyildir
proqnoz balansı

415 Xәrclәrin mәrkәzi üçün mümkün sayılan heabatların siyahısına o cümlәdәn aşağıdakılar da daxil
edilir:

•

istehsal planı
ümumtәsәrrüfat xәrclәri planı
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti büdcәsi
bütün cavablar düzgündür
gәlirlәr vә xәrclәr büdcәsi

416 İnvestisiya layihәlәrinin nәticәlәrini vә xәrclәri dәyәrlә qiymәtlәndirmәk üçün istifadә edilir:

•

bazis qiymәtlәri
proqnoz qiymәtlәri
dünya qiymәtlәri
sadalanan qiymәtlәrin istәnilәn növü
hesablaşma qiymәtlәri

417 Aşağıda sadalanan göstәricilәrdәn hansı mәhsulun rentabelliyini xa¬rak¬terizә edir?

•

cari xәrclәrin effektivliyi
әsas istehsal fondlarının xüsusi çәkisi
bir işçiyә düşәn mәhsul istehsalı
әsas istehsal fondlarının bir manatına düşәn mәhsulların hәcmi
canlı әmәk mәsrәflәrinin xüsusi çәkisi

418 Qiymәtqoymanın kәnardan tәlәbat amillәrinә aid edilir:

•

malın qiymәti
iqtisadi tsiklin fazası
inflyasiya
rәqiblәrin qiymәt fәaliyyәti
tәdavül xәrclәri

419 Qiymәtqoymanın kәnardan tәklif amillәrinә aid edilir:

•

bazarın inhisarlaşdırma dәrәcәsi vә rәqabәtin qiymәt fәaliyyәti
iqtisadi tsikl fazası vә elmitexniki tәrәqqi
iqtisadi tsikl fazası vә inflyasiya
digәr mallara qiymәtlәr vә alıcılar tәrәfindәn rәqabәt sәviyyәsi
elmitexniki tәrәqqi vә inflyasiya

420 Sabitlik dәrәcәsinә görә bazar qiymәtlәri bölünür:

•

resurslara, yaxud hazır mәhsullara qiymәtlәr
möhkәm vә sürüşkәn qiymәtlәr
sәrt qeydә alınan qiymәtlәr, tәnzimlәnilәn qiymәtlәr vә sәrbәst qiymәtlәr

sair qiymәtlәr – baza, transfert, dünya vә depinq
satış qiymәti vә istehlak qiymәti

421 Uçot meyarlarına görә bazar qiymәtlәri bölünür:

•

sair qiymәtlәr – baza, transfert, dünya vә depinq
resurslara, yaxud hazır mәhsullara qiymәtlәr
sәrt qeydә alınan qiymәtlәr, tәnzimlәnilәn qiymәtlәr vә sәrbәst qiymәtlәr
möhkәm vә sürüşkәn qiymәtlәr
satış qiymәti vә istehlak qiymәti

422 Funksional meyarlarına görә bazar qiymәtlәri bölünür:

•

sәrt qeydә alınan qiymәtlәr, tәnzimlәnilәn qiymәtlәr vә sәrbәst qiymәtlәr
satış qiymәti vә istehlak qiymәti
möhkәm vә sürüşkәn qiymәtlәr
sair qiymәtlәr – baza, transfert, dünya vә depinq
resurslara, yaxud hazır mәhsullara qiymәtlәr

423 Direkt –kostinq sisteminin mahiyyәti nәdir

•

müstәqim dәyişәn xәrclәr hazır mәmulat növlәri üzrә ümumilәşdirilir
müstәqim dәyişәn xәrclәr hazır mәhsuln növlәri üzrә ümumilәşdirilir, qeyrimüstәqim xәrclәr ayrı hesabda
yazılır vә sonra hәmin xәrclәrin baş verdiyi hesabat dövründәki ümumi maliyyә nәticәlәrinә silinir
qeyrimüstәqim dәyişәn xәrclәr ayrı hesabda yazılır vә sonra hәmin xәrclәrin baş verdiyi hesabat dövründәki
ümumi maliyyә nәticәlәrinә silinir
heç bir cavab doğru deyil
bütün cavablar doğrudur

424 Dәyişәn xәrclәr üzrә maya dәyәrinin kallkuyasiya sistemi belә adlanır:

•

bölüşdürülmәyәn mәsrәflәr sistemi
tam bölüşdürülәn mәsrәflәr sistemi
marjinal sistem
mәsrәflәrin qismәn bölüşdürülmәsi
mәhsul vahidinin maya dәyәri

425 İstehsalın hәcmi satışın hәcmindәn çox olduğu halda mәsrәflәrin tam bölüşdürülmәsi üzrә maya
dәyәrinin kalkulyasiya sistemi dәyişәn mәsrәflәr üzrә maya dәyәrinin kalkulyasiya sistemindәn fәrqli
olaraq nәyә sәbәb olur:

•

eyni hәcmdә mәnfәәtә
mәhsulun bahalaşmasına
daha çox mәnfәәtә
daha az mәnfәәtә
mәhsulun ucuzlaşmasına

426 әgәr satışın hәcmi istehsalın hәcmindәn çox olarsa, dәyişәn mәsrәflәr üzrә maya dәyәrinin
kalkulyasiyası sistemi mәsrәflәrin tam bölüşdürülmәsi sistemindәn fәrqli olaraq:

•

istehsalın hәcmindәn asılı olaraq mәnfәәtin hesablanmasına sәbәb olar
daha cox mәnfәәtә sәbәb olar
mәnfәәtә tәsir etmәyәcәk
mәhsul vahidinin maya dәyәrinә tәsir etmәyәcәk
daha az mәnfәәtә sәbәb olar

427 Qeyrimüstәqim xәrclәrinin bölüşdürülmәsi bazasının differensiyasiyası aşağıdakılardan nәyi
ifadә edir:

•

müxtәlif mәsrәf maddәlәri vә baş vermә yerlәri üzrә mәsrәflәrin bölüıdürülmәsi mәqsәdi ilә müxtәlif
bölüşdürmә bazalarından istifadә oluna bilәr
normativ (plan) vә faktiki kalkulyasiyanın tәrtibi üçün müxtәlif bölüşdürmә bazasından istifadә olunmalıdır
hәr bir hesabat dövrü üçün müxtәlif bölüşdürmә bazasından istifadә edilmәlidir
heç birini
müxtәlif mәsrәf maddәlәri vә baş vermә yerlәri üzrә mәsrәflәrin bölüıdürülmәsi mәqsәdi ilә müxtәlif
bölüşdürmә bazalarından istifadә oluna bilәr vә hәr bir hesabat dövrü üçün müxtәlif bölüşdürmә bazasından
istifadә edilmәlidir

428 Vergiyәcәlbolunma baxımından inflyasiya şәraitindә sәrf edilәn materialların
qiymәtlәndirilmәsinin hanslı metodundan istifadә daha mәqsәdәuyğundur:

•

FİFO
sadә orta maya dәyәri
LİFO
bütün cavablar doğrudur
nepmament orta maya dәyәri

429 Direktkostinq sistemi aşağıdakı mәqsәdlәr üçün istifadә edilir:

•

xarici hesabatların tәrtibi vә vergi ödәnilmәsi
qısamüddәtli qәrarların qәbulu üçün
müәssisәnin investisiya siyasәtinin işlәnmәsi
heç bir cavab doğru deyil
bütün cavablar doğrudur

430 Marjinal mәnfәәt nәdir:

•

dәyişәn mәsrәflәrin daimi mәsrәflәrdәn artıq olan hissәsidir
satışdan gәlirinin (mәdaxilin) dәyişәn mәsrәflәrdәn artıq olan hissәsidir
satışdan gәlirlә (mәdaxillә) daimi mәsrәflәr arasındakı fәrqdir
daimi xәrclәrlә satışdan olan mәnfәәtin mәblәğidir
dәyişәn mәsrәflәrә nisbәtәn satışdan әldә olunan gәlirin artımıdır

431 Daimi ümumistehsalat xәrclәrinin normativ әmsallarının hesablanması üçün ümumi
planlaşdırılmış daimi ümumistehsalat xәrclәri aşağıdakılara bölünür:

•

azaldılmış gücә görә
artırılmış gücә görә
praktiki gücә görә
nәzәri (ideal) gücә görә
normal gücә görә

432 Normativ mәsrәflәr üzrә maya dәyәrinin kalkulyasiyası sistemi daha çox aşağıdakı fәaliyyәtlә
mәşğul olan müәssisәlәrә üyğun gәlir:

•

xidmәt göstәrilmәsi ilә
fәrdi sifarişlәri yerinә yetirәn
xüsusi vә tәkrarlanmayan әmәliyyatlari yerinә yetirәn
bilavasitә satışla mәşğul olan
ümumi vә tәkrarlanan әmliyyatları yerinә yetirәn

433 Direkt –kostinq sistemi müәssisәdә neçә cür tәşkil edilә bilәr:

•

•

2
4
3
6
5

434 Direkt –kostinq sistemi müәssisәdә hansı formada tәşkil edilә bilәr:

•

qarışıq
qarışıq, müstәqillik vә inteqrasiya
müstәqillik vә inteqrasiya
cavablardan heç biri doğru deyi
istәnilәn qaydada

435 Tәrkibindә abonent haqqı vә vaxta görә tarif haqqı daxil edilәn rabitә xidmәtinә görә mәsrәflәr
xәrclәrin hansı növünә aiddir?

•

dәyişәn
qarışıq
daimi (sabit)
kömәkçi
әsas

436 Sәmәrәli fәaliyyәt zamanı minimal mәsrәflәr üçün nәzәrdә tutulan norma aşağıdakılardan
hansıdır:

•

ideal
cari icazә verilәn
plan
heç biri
әsas

437 Aşağıdakı mәlumatlar әsasında marjinal gәlirin mәblәği nә qәdәr olacaq: mәhsul satışı  3 000
000 manat; daimi mәsrәflәr  200 000 manat; dәyişәn mәsrәflәr – 400 000 manat

•

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

438 Qeyrimüstәqim xәrclәrin mütәnasüb bölüşdürülmәsi üsulu bunlardan nәyi ifadә edir:

•

bölüşdürülәn xәrclәrin hәcmi bölüşdürülmә bazası ilә mütәnasüb asılılıqda olmalıdır
bölgü bazası ilә hesabat dövrünün müddәti arasında mütәnasüb asılılıq olmalıdır
bölüşdürülәn qeyrimüstәqim xәrclәrin hәcmi müstәqim mәsrәflәrin hәcmi ilә mütәnasüb asılılıqda olmalıdır
heç biri
bölüşdürülәn xәrclәrin hәcmi mәhsulun maya dәyәri ilә mütәnasüb asılılıqda olmalıdır

439 Örtmә mәblәği aşağıdakılardan hansını örtmәlidir (bağlamalıdır):

•

daimi (sabit) mәsrәflәri
daimi mәsrәflәrlә mәnfәәtin cәmini
dәyişәn mәsrәflәri
daimi vә dәyişәn xәrclәrin cәmini

sabit mәsrәflәrlә mәnfәәtin cәmini

440 Real qaydada birbaşa mәhsul vahidinә әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulan müstәqim material, әmәk vә
ümumtәsәrrüfat xәrclәri aşağıdakı kimi adlanır:

•

dövri mәsrәflәr
әvvәlcәdәn tәyin olunan әmsallar
dәyişәn mәsrәflәr
faktiki mәsrәflәr
normativ mәsrәflәr

441 Müstәqim material mәsrәflәrinin normativ qiymәtini müstәqim material mәsrәflәrinin normativ
miqdarına vurduqda alarıq:

•

müstәqim material mәsrәflәrinin qiymәtindәki kәnarlaşmanı
normativ müstәqim material mәsrәflәri
müstәqim material mәsrәflәri üzrә miqdar üzrә kәnarlaşmanı
faktiki müstәqim material mәsrәflәrini
heç nә almarır, çünki әslindә bu komponentlәr toplanmalıdır

442 İstehsal mәsrәflәrinin uçotu sistemi hansı әlamәtlәr üzrә qruplaşdırılır:

•

qruplaşma obyektlәrinә vә normalaşdırılma dәrәcәsinә
qruplaşma obyektlәrinә, normalaşdırılma dәrәcәsinә vә mәsrәflәrin tam әhatә olunmasına görә
normalaşdırılma dәrәcәsinә
heç bir cavab doğru deyil
bütün cavablar doğrudur

443 İstehsala mәsrәflәrin uçotunun mәrhәlә metodunun hansı variantları var:

•

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

444 Mәsrәflәrin balans bәrabәrliyi aşağıdakı kimidir:

•

MİXә +Mh= Md +Zm +Td + MİZs
MİXә + Md+Zm +Td = Mh + MİZs
MİXә + Md = Mh +Zm +Td + MİZs
MİXә + Td + Md = Zm+ Mh + MİZs
MİXә + Mh + Md = Zm+Td+ MİZs

445 Yuxarı vә aşağı nöqtәlәr metodu aşağıdakılar üçün nәzәrdә tutulub:

•

mәsrәflәrin minimuma endirilmәsi üçün
istehsalat nәticәlәrinin optimallaşdırılması üçün
xәrclәri daimi vә dәyişәn xәrclәrә ayrılması üçün
xәrclәrin bölüşdürülmәsi üçün
mәsrәflәrin müәyyәn edilmәsi üçün

446 Müstәqim mәcmu birbaşa material mәsrәflәri miqyas bazası dairәsindә necә xәrc hesab edilir:

•

daimi
şәrtidaimi

•

dәyişәn
bütün cavablar düzdür
şәrti dәyişәn

447 Kalıkulyasiyanın sifariş metodunu tәtbiq edәn müәssisә müәyyәn dövr әrzindә 100 000 pul
vahidi daimi ümumistehsalat xәrci çәkmişdir. A mәhsulunun vahidinin buraxılması üzrә әmәk haqqı
10 pul vahidi, B mәhsulunun vahidi üzrә isә 5 pul vahidi tәşkil etmişdir. Hәmin dövr әrzindә 3000
әdәd A mәhsulu vә 4000 әdәd isә B mәhsulu buraxılmışdır. Ümumistehsalat xәrclәrinin müstәqim
xәrclәrә nisbәtdә artması (faiz stavkası) neçәdir:

•

100%
150%
200%
300%
250%

448 Aprel ayı әrzindә şirkәt istehsalatdan 3 000 әdәd mәhsul buraxmış vә 400 әdәd bitmәmiş istehsal
qalığına malik olmuşdur ki, әlavә mәsrәflәr üzrә işlәr cәmisi 10% vә material mәsrәflәri üzrә isә
100% başa catmışdır. Dövrün әvvәlinә ilkin bitmәmiş istehsal qalığı olmamışdır. әlavә mәsrәflәr vә
material mәsrәflәri üzrә şәrti vahidlәrin sayı nә qәdәrdir:

•

3400 әdәd әlavә mәsrәflәr vә 3360 әdәd müstәqim mәsrәflәr üzrә
3200 әdәd әlavә mәsrәflәr vә 3060әdәd müstәqim mәsrәflәr üzrә
3040 әdәd әlavә mәsrәflәr vә 3400 әdәd müstәqim mәsrәflәr üzrә
cavablardan heç biri
3300 әdәd әlavә mәsrәflәr vә 3360 müstәqim mәsrәflәr üzrә

449 Aprel ayı әrzindә şirkәt istehsalatdan 2 500 әdәd mәhsul buraxmış vә bu zaman 500 әdәd
bitmәmiş istehsal qalığına malik olmuşdur. Bitmәmiş istehsal qalığı üzrә әlavә mәsrәflәr üzrә 10% vә
material mәsrәflәri qalığı olmamışdır. әlavә mәsrәflәr vә material mәsrәflәri üzrә isә 100% başa
çatmışdır. Dövrün әvvәlinә ilkin bitmәmiş istehsal qalığı olmamışdır.Aprel ayı әrzindә material
mәsrәflәri 9 300 manat, emal üzrә mәsrәflәr 5 300 manat tәşkil etmişdir. Mәhsulun maya dәyәri nә
qәdәr tәşkil edir:

•

13050
13450
12750
cavablardan heç biri
14050

450 İstisna vә bölüşdürmә metodları aşağıdakılardan hansının variantlarıdır:

•

mәrhәlә metodunun
kompleks ( ümumi) metodun
sifariş metodunun
sadә vә sifariş metodunun
mәrhәlә vә sifariş metodlarının

451 Ekvivalent әmsallar metodunun әsasını aşağıdakılardan hansına әsaslanan prinsip tәşkil edir:

•

ayrıayrı mәhsul növlәrinin maya dәyәri kifayәt qәdәr möhkәm bir nisbәtdә olur
ayrıayrı mәhsul növlәrinin qiymәtlәri kifayәt qәdәr möhkәm bir nisbәtdә olur
ayrıayrı istehsal olunan mәhsulların hәcmlәri kifayәt qәdәr möhkәm bir nisbәtdә olur
heç birinә

ayrıayrı mәhsul növlәrinin maya dәyәri kifayәt qәdәr möhkәm bir nisbәtdә olur vә ayrıayrı istehsal olunan
mәhsulların hәcmlәri kifayәt qәdәr möhkәm bir nisbәtdә olur

452 İstisnalar metodu istifadә olunur:

•

növlәr üzrә istehsal şәrairtindә
seriyalı istehsalat şәraitindә
kompleks istehsal şәraitindә
hamısında
kütlәvi istehsalatda

453 Materiallardan istifadә üzrә kәnarlaşma (MİK) aşağıdakı üç әsas göstәrici әsasında hesablanır:
mәhsulun taktiki buraxılışı üçün materialların normativ miqdarı (MNM); materialların faktiki miqdarı
(MFM); materialların normativ qiymәti (MNQ). Kәnarlaşmanı müәyyәn etmәk üçün hansı düsturdan
istifadә olunur:

•

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

454 Materialların qiymәtindәki kәnarlaşmalar ( MK) 3 göstәricinin kömәyi ilә müәyyәn
olunur:normativ qiymәt( NQ), faktiki qiymәt (FQ), alınmış materialların miqdarı (AM). Hәmin
kәnarlaşmanı aşağıdakılardan hansı düsturla hesablamaq olar:

•

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

455 Normativ mәsrәflәr üzrә maya dәyәrinin kalkulyasiyası sistemi daha çox aşağıdakı fәaliyyәtlә
mәşğul olan müәssisәlәrә üyğun gәlir:

•

xidmәt göstәrilmәsi ilә
fәrdi sifarişlәri yerinә yetirәn
xüsusi vә tәkrarlanmayan әmәliyyatlari yerinә yetirәn
bilavasitә satışla mәşğul olan
ümumi vә tәkrarlanan әmliyyatları yerinә yetirәn

456 Mәsrәf normativlәrinin hesablanmasının hansı variantları mövcuddur:

•

normativ mәsrәflәr üzrә uçot; faktiki vә normativ mәsrәflәrin paralel uçotu
normativ mәsrәflәr üzrә vә qarışıq metodla uçot
faktiki vә normativ mәsrәflәrin paralel uçotu; qarışıq metodla uçot
heç bir cavab doğru deyil
normativ mәsrәflәr üzrә uçot; faktiki vә normativ mәsrәflәrin paralel uçotu; qarışıq metodla uçot

457 Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına әsasәn xәrc nәdir?
kapitalın bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar olan iqtisadi sәmәrәnin azalmasıdır
kapitalın bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar olmayan vә kapitalın azalması ilә nәticәlәnәn iqtisadi sәmәrәnin
azalmasıdır
kapitalın bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar olmayan iqtisadi sәmәrәnin azalmasıdır

•

•

kapitalın bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar olmayan iqtisadi sәmәrәnin azalmasıdır, kapitalın bölüşdürülmәsi ilә
әlaqәdar olmayan vә kapitalın azalması ilә nәticәlәnәn iqtisadi sәmәrәnin azalmasıdır, hesabat dövründә
kapitalın kәnara axınıvә ya azalmasıvә öhdәliklәrin artması hesabına baş verәn iqtisadi sәmәrәnin azalmasıdır
hesabat dövründә kapitalın kәnara axınıvә ya azalmasıvә öhdәliklәrin artması hesabına baş verәn iqtisadi
sәmәrәnin azalmasıdır

458 İqtisadi elementlәr üzrә mәsrәflәr haqqında informasiya hansı suala cavab verir?

•

müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәti prosesindә hansı ehtiyatlardan (resurslardan) istifadә edilmişdur
müәssisәnin fәaliyyәtini hәyata keçirәrkәn ehtiyatları (ressursları) hara istiqamәtlәndirmişdir (sәrf etmişdir)
konkret mәhsul istehsalına sәrf edilәn resursları
müәssisәnin konkret bölmәlәri üzrә çәkilmiş mәsrәflәrin hәcmini
әmtәәlik mәhsula çәkilәn mәsrәflәri

459 Aşağıdakılardan hansı relevant mәsrәflәrә aid edilir:

•

vahid qaydadan istifadә edilәrәk bir neçә layihә üçün hesablanmış mәsrәflәr
idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün xüsusi әhәmiyyәtә malik olan mәsrәflәr
konkret layihә ilә bağlı mәsrәflәrin mәblәği
alternativ olan iki layihә üçün ümumi olan bağlı mәsrәflәr
idarәetmә qәrarlarına tәsir etmәyәn mәsrәflәr

460 İdarәetmә mәqsәdi ilә istehsalat prosesi aşağıdakı fәaliyyәt növlәrinә bölünür:

•

tәchizattәdarükat, istehsalat, maliyyәsatış, tәşkilatı vә investisiya
tәchizat, istehsalat vә satış
tәchizattәdarükat vә istehsalat
maliyyәsatış, tәşkilatı vә investisiya
heç bir cavab doğru deyil

461 Hәvalә edilmiş mәsrәflәrә aşağıdakılar daxildir:

•

yuxarıda qeyd edilәnlәr
hazır mәhsula cәkilmiş
heç bir cavab doğru deyil
dövriyyәdәnkәhar aktivlәrә qoyuluşlar
ehtiyatlara qoyulmuş investisiyalar

462 İdarәetmә uçotunun predmetini nә tәşkil edir:

•

müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәti
müәssisәnin struktur bölmәlәrinin istehsal uçotu
ümumilikdә müәssisәnin vә onun ayrıayrı struktur bölmәlәrinin (mәsuliyyәt mәrkәzlәrinin) istehsal fәaliyyәti
daşıyıcılar üzrә xәrclәr vә gәlirlәrin uçotu
mәsuliyyәt mәrkәzlәri üzrә fәaliyyәt

463 İdarәetmә uçotu informasiyasına qoyulan tәlәblәr hansılardır:

•

müqayisәlilik vә etibarlılıq
ünvanlılıq, operativlik, kifayәtlilik, analitiklilik, relevantlıq
hәqiqilik vә dәqiqlik
dәqiqlik
hәqiqilik

464 İdarәetmә uçotunun әsas funksiyası nәdir:

•

tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarını qeydә almaq
idarәetmә qәrarlarının qәbulu prosesinin әsaslandırması
planlaşdırma vә büdcәlәşdirm prosesinin әsaslandırılması
hesabatları tәrtib etmәk
mәhsulun ( iş, xidmәtin) maya dәyәrinin formalaşdırılması;

465 İdarәetmә uçotunda informasiyanın qeydiyyat üsullarına aiddir:

•

ikili yazılış metodu
sәnәdlәşdirmә
uçotu aparmağa imkan verәn istәnilәn qeydiyyat sistemi
iş gününün xronometrajı
sәnәdlәşdirmә vә ikili yazılış metodu

466 İdarәetmә uçotunun mәqsәdini informasiyanın tәqdim edilmәsi tәşkil edir:

•

xarici istifadәçilәrә
daxili istifadәçilәrә
icra hakimiyyәti orqanlarına
ictimaiyyәtә
daxili vә xarici istifadәçilәrә

467 İdarәetmә uçotunda predmetin obyektlәri әsasәn neçә istiqamәtdә qruplaşdırılır?

•

5
2
3
4
heç biri düzgün deyil

468 Idarәetmә uçotunun metodunun әsas elemenlәrindәn olan inventarlaşmanın mahiyyәti nәdir:

•

inventarlaşma nәzarәtin üsullarından biridir
inventarlaşma mәnimsәmәlәrin müәyyәn edilmәsi üsuludur;
doğru cavab yoxdur.
inventarlaşma itkilәrin müәyyәn edilmәsi üsuludur;
inventarlaşma uçot obyektlәrinin faktiki vәziyyәtinin müәyyәn edilmәsi üsuludur;

469 Aşağıdakılardan hansı növ uçot daxili uçot hesab edilir (adlanır):.

•

maliyyә uçotu;
idarәetmә uçotu;
vergi uçotu;
operativ uçotu;
statistik uçotu

470 Muxtar sistem nәyi özündә әks etdirir:

•

muxtar sistemdә sistemli vә problemli uçot birlikdә aparılır
muxtar sistem problemli uçot sistemini özündә birlәşdirir;
muxtar sistem sistemli uçotu özündә әks etdirir;
heç bir cavab doğru deyil.
muxtar sistemdә sistemli vә problemli uçot ayrılıqda aparılır;

471 Kömәkçi istehsalata aid olan ümumi tәsәrrüfat xәrclәrinә hansı müxabirlәşmә verlir?

•

Dt 202 Kt 244;
Dt 202 Kt 112;
Dt 721 Kt 202;
Dt 202 Kt 201;
Dt 202 Kt 721

472 Ümumtәsәrrüfatda istifadә edilәn maşın vә avadanlıqlara hesalanmış köhnәlmә mәblәği üçün
hansı yazılış verilir:

•

Dt 202 Kt 721;
Dt 22 Kt 208;
Dt 341 Kt 112;
Dt 711 Kt 112
Dt 721 Kt 112;

473 Ümumistehsalat tәyinatlı әsas vәsaitlәrә hesalanmış köhnәlmә mәblәği üçün hansı yazılış verilir:

•

Dt 721 Kt 112;
Dt 721 Kt 105;
Dt 202 Kt 721;
Dt 201 Kt 202
Dt 202 Kt 112;

474 İşçilәrin әmәk haqqından edilәn aşağıdakı hansı tutulma mәcburidir:

•

vaxtında qaytarılmamış tәhdәlhesab mәblәğә görә;
komunal xәrclәri;
hәmkarlara üzvlük haqqı;
gәlir vergisi;
buraxılmış zay mәhsula gorә

475 Hansı qiymәtlәrlә istehsal ehtiyatları müәssisәyә daxil edilir?

•

orta qiymәt, FİFO, LİFO
orta qiymәt ,faktiki maya dәyәri;
orta qiymәt, uçot qiymәti;
faktiki maya dәyәri, FİFO vә LİFO;
faktiki maya dәyәri, uçot qiymәti;

476 Material ehtiyatlarının sәrf normasını hesablamaq üçün hansi metodlar mövcuddur?

•

hesabatstatistika ,operativ vә analitik
tәcrubә sınaq ,sintetik vә analitik
tәcrubә sınaq ,sәnәdlәşdirmә vә ikili yazılış
hesablama analitik, tәcrübә  sınaq vә hesabatstatistika
statistik, hesablama analitik vә inventarlaşdırma

477 Seqmentlәr üzrә hesabatların tәrtibinin әsasını tәşkil edәn nәzarәt prinsipi nәyi ifadә edir:

•

heç biri doğru deyil
hesabata tәnzimlәnәn vә tәnzimlәnmәyәn göstәricilәr daxil edilir;
hesabatlara yalnız tәnzimlәnәn göstәricilәr daxil edilir;
bölmә rәhbәrlәri tәrәfindәn tәnzimlәnmәyәn göstәricilәr hesabatdan çıxarılır vә hesabata tәnzimlәnәn vә
tәnzimlәnmәyәn göstәricilәr daxil edilir;
bölmә rәhbәrlәri tәrәfindn tәnzimlәnmәyәn göstәricilәr hesabatdan çıxarılır;

478 İdarәetmә uçotu sistemindә nәzarәt (idarәetmә nәzarәti) aşağıdakılardan nәyi nәzәrdә tutur:

•

müәssisәnin ümumi tәşkilati strukturu daxilindә mәsuliyyәt mәrkәzlәrinin fәaliyyәtinә nәzarәt;
seqment planlaşdırlması üzrә mәlumatların seqment hesabatları ilә müqayisәsi ;
büdcәyә ödәnilәcәk vergilrin köçürülmәsi üzәrindә nәzarәt
yuxarıda göstәrilәn cavabların hamısı doğrudur;
mәsuliyyәt mәrkәzlәri daxilindә gәlir vә xәrclәrә nәzarәt;

479 Mәnfәәt mәrkәzlәri üzrә tәrtib olunan hesabatda ümumfirma üstәlik (qaimә) xәrclәri:

•

müәssisә rәhbәrliyinin qәrarından asılı olaraq yuxarıda sadalanan variantdan istәnilәn biri seçilә bilәr;
müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn müәyyәn olunan bazaya әsasәn mәsuliyyәt mәrkәzlәri arasında bölüşdürülür;
mәsrәf mәrkәzlәri üzrә bölüşdürülür;
müәssisәnin struktur bölmәlәri arasında mütәnasüb qaydada bölüşdürülür.
mәsuliyyәt mәrkәzlәri arasında bölüşdürülmür vә birbaşa ümumi mәblәğdә müәssisәnin ümumi mәnfәәtindәn
ödәnilır;

480 X mәnfәәt mәrkәzi hәr ay Y mәnfәәt mәrkәzinә 30 manat transfer qiymәti ilә 100 әdәd
yarımfabrikatı verir. Bu yarımfabrikatın tam maya dәyәrindәn (25 manat) vә X bölmәsinin
mәnfәәtindәn (5 manat) asılı olaraq müәyyәn edilmişdir. Y bölmәsi bu yarımfabrikantı kәnardan 28
manata әldә etmәk imkanına malikdir. Belә olan halda Y bölmәsi nә etmәlidir:

•

mәsәlәni istәnilәn formada hәll etmәk olar, çünki bu Y bölmәsinin fәaliyyәtinin nәticәsinin
qiymәtlәndirilmәsinә tәsir göstәrmir;
yarımfbrikatları kәnar malsatandan әldә etmәli;
yarımfabrikatları X mәnfәәt mәrkәzindәn almalı;
daha ucuz almaq üçün istehsalçı tapmalıdır.
yarımfabrikatları 28 manata X mәnfәәt mәrkәzindәn almaq mәqsәdilә danışıq aparmalıdır;

481 Mәsuliyyәt mәrkәzlәri hansı әlamәtlәrә görә tәsniflәşdirilir:

•

istehsal olunan mәhsulun növünә nә tәrkibinә görә;
istehsalın növlәrinә görә;
istehsal olunan mәhsulun növünә nә tәrkibinә, istehsalın növlәrinә görә;
istehsal prosesinә münasibәtinә vә daxili tәsәrrüfat mexanizminә görә ;
heç biri doğru deyil

482 Müәssisәnin tam tәşkilatı quruluşu әsasәn hansı amillәrdәn asılıdır:

•

mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyri mәrkәzlәşdirilmiş idarәetmә formasının nisbәtindәn; sahә vә әrazi idarәetmә
formalarının nisbәtindәn vә s;
idarәetmәnin tәşkili formasından; idarәetmә aparatının quruluşu ilә istehsalın әnәnәvi strukturuna
uyğunluğundan;
istehsalın xarakteri vә sahә quruluşundan, buraxılan mәhsul, hazırlanma texnologiyası, istehsalın hәcm vә
tipindәn; idarәetmә işlәrinin mexaniklәşmә vә avtomatlaşdırılma sәviyyәsindәn;
yuxarıda qeyd edilәnlәrin hamısı;
heç bir cavab doğru deyil

483 Seqmentlәr üzrә informasiya aşağıdakılardan hansının tәrtibi prinsiplәrini müәyyәn edir:

•

daxili vә xarici istifadәçilәr üçün statistik hesabatlarının
qeyd edilәnlәrdәn heç birinin
xarici istifadәçilәr üçün mühasibat hesabatlarının
daxili istifadәçilәr üçün mühasibat hesabatlarının
daxili vә xarici istifadәçilәr üçün mühasibat hesabatlarının

484 Ay üzrә fәaliyyәtin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi üçün әn yaxşı әsas nә hesab edilır:

•

plan göstәricilәri
keçәn ayın müvafiq dövrünün göstәricilәri
keçәn ilin müvafiq dövrünün faktiki nәticәlәri
keçәn ayın plan göstәricilәri
keçәn ay üzrә faktiki göstәricilәr

485 Mәnfәәt vә zәrәrlәr planı aşağıdakılardan әvvәl hazırlanmalıdır:

•

pul vәsaiti büdcәsi vә proqnoz balansından
inzibatı xәrclәr büdcәsindәn
kommersiya xәrclәri büdcәsindәn
ümumistehsalat xәrclәri büdcәsindәn
bunların hamısından

486 Planlaşdırma dövrü bunlardan hansıdır:

•

menecerlәrin planı tәrtib etdiyi vә razılaşdırdığı vaxt kәsiyi
qeyd edilәnlәrdәn heç biri
planın tәrtib edildiyi vә reallaşması nәzәrdә utulan vaxt kәsiyi vә menecerlәrin planı tәrtib etdiyi vә
razılaşdırdığı vaxt kәsiyi
mәhsulun istehsalı vә satılması üçün nәzәrdә tutulan vaxt
planın tәrtib edildiyi vә reallaşması nәzәrdә utulan vaxt kәsiyi

487 Baş (әsas) büdcә dedikdә bunlardan hansı nәzәrdә tutulur:

•

ehtiyatların tәdarükü üçün tәrtib olunan planların mәcmusu
bütövlükdә müәssisә üçün tәrtib olunan planların mәcmusu]
müәssisәnin әsas istehsalat bölmәlәri üçün tәrtib olunnan planların mәcmusu
müәssisәnin satış planı
filialların istehal planlarının mәcmusu

488 Aşağıda sadalananlardan hansı idarәetmә uçotu sistemindә uçot siyasәtinin predmetinә aid
deyildir?

•

planların formaları;
bölmә menecerlәrinin tәyinatı qaydası;
plan vә hesabatların tәqdim olunması reqlamenti;
maliyyә hesabatı.
hesablar planı;

489 Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda xalis mәnfәәt göstәricisi müәy¬yәn¬lәşdirilir:

•

hesablama yolu ilә;
hesablar üzrә dövriyyәlәrin tәhlili әsasında
ilk sәnәdlәr әsasında
hesablar planı әsasında
müstәqim hesab metodu ilә;

490 İdarәetmә uçotu çәrçivәsindә hesabat hansı tezlikdә tәrtib edilir?

•

hәr il;
idarәetmә uçotunda heç bir hesabat olmur;
hәr ay;
ciddi dövrülük gözlәnilir.

•

tәlәb olunan hallarda;

491 Azәrbaycanda idarәetmә hesabatının tәrkibi tәnzimlәnilir?

•

Maliyyә Nazirliyinin tәlimatı ilә;
tәsәrrüfat subyektinin daxili normativ aktları ilә;
peşә standartları ilә;
müәssisәnin uçot siyasәti ilә.
“Mühasibat uçotu haqda” Qanunla;

492 İdarәetmә uçotunun aparılmasının firma daxili standartları tәnzimlәyir:

•

maliyyә hesabatının tәqdim edilmә müddәtini;
hesabatın imzalanması qaydasını;
uçot prosedurlarının tәtbiqini;
әmlakın inventarlaşmasının nәticәlәrini.
mühasibat hesabatının tәqdim olunduğu ünvanı;

493 Tәşkilatın rәhbәrliyi öz işindә aşağıdakı sәbәblәr üzündәn dәrc olunan uçot informasiyalarından
az istifadә edir:

•

o kifayәt qәdәr obyektiv deyildir;
o kifayәt qәdәr etibarlı deyildir
heç kim öz bölmәsinin aktivlәrinә görә mәsuliyyәt daşımır
hesabatlar tәrtib edildikdә xәrclәr hesablarda әks etdirilmir
o kifayәt qәdәr vaxtında verilmәmişdir;

494 Mühasibat hesabatının maddәlәri tәsdiq olunur:

•

mühasibatın arayışı ilә;
maddi mәcul şәxslәrlә;
әmlakın vә maliyyә öhdәliklәrinin inventarlaşması nәticәlәri ilә;
ilk sәnәdlәr әsasında.
uçot reqistrlәri ilә;

495 Daxili hesabat sistemini qurmaq üçün hәr şeydәn әvvәl müәyyәnlәşdi¬rilmәlidir:

•

marijinal gәlirin normaları;
heyәtin orta siyahı sayı;
müxtәlif struktur bölmәlәrinin menecerlәri üçün zәruri informasiyaların siyahısı;
aktivlәrin pulla qiymәtlәndirilmәsi.
tәşkilatın istehsal imkanları;

496 İdarәetmә uçotu sistemindә uçot vә hesabat obyektlәrinә nәlәr aiddir?

•

reklam şöbәsi;
necә bir hüquqi şәxs kimi bütövlükdә tәşkilatın özü;
tәşkilatın struktur bölmәlәri;
ayrıca istehsalat.
loqistika;

497 İdarәetmә qәrarlarına verilәn әsas tәlәblәr hansılardır:

•

bütün yuxarıda qeyd edilәnlәr
direktivlik vә mәcburilik; tamlıq vә komplekslilik; nәticәlilik
hәrtәrәfli әsaslandırma; sәriştәlilik; qanunilik; dәqiq vә aydın ifadә olunma

direktivlik vә mәcburilik; tamlıq vә komplekslilik; nәticәlilik, operativlik vә vaxtında verilmә; qәnatlilik vә
sәmәrәlilik; әvvәlki qәrarla uzlaşma
operativlik vә vaxtında verilmә; qәnatlilik vә sәmәrәlilik; әvvәlki qәrarla uzlaşma

498 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanma vә hәyata keçirilmәsi neçә mәrhәlәni әhatә edir:

•

5
2
3
6
4

499 İdarәetmә qәrarlarının hazırlanması prosesi hansı işlәrin yerinә yetirilmәsini nәzәrdә tutur:

•

idarәetmә obyekti haqqında informasiyanın yığılması, işlәnmәsi vә tәhlili
idarәedici әmrin verilmәsi vә onun icraçılara çatdırılması
mәqsәdin müәyyәn edilmәsi vә qәrarın hazırlanması
idarәetmә obyekti haqqında informasiyanın yığılması, işlәnmәsi vә tәhlili; mәqsәdin müәyyәn edilmәsi vә
qәrarın vә hazırlanması; idarәedici әmrin verilmәsi, onun icraçılara çatdırılması vә qәrarların hәyat keçirilmәsi
idarәedici әmrin verilmәsi, onun icraçılara çatdırılması vә qәrarların hәyat keçirilmәsi

500 İdarәetmә qәrarlarının hәyata keçirilmәsi fazası neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir:

•

2
4
3
6
5

501 İnvestisiya fәaliyyәtinin әsas obyekti aşağıdakılardan hansıdır:

•

milli tәsәrrüfatın bütün sahәlәrindә vә sferalarında yeni yaradılan vә modernlәşdirilәn әsas fondlar vә
dövriyyә vәsaitlәri
yeni buraxılan mәhsul üzrә xәrclәr
intellektual әmәyinin mәhsulu, elmi, incәsәnәt, mәdәniyyәt әsәrlәri vә s
qeyd edilәnlәrdәn heç biri
mәhsulun satışından olan gәlir

502 İstehsala investisiya nәyi ifadә edir :

•

istehsala cari mәsrәflәri
maşın vә avadanlığın әldә olunmasına mәsrәflәri
mәhsulun istehsalı vә satışı üzrә müәssisәnin mәsrәflәri
işçilәrin әmәk haqqı mәsәrflәri
xammal vә materialların alınmasına mәsrәflәri

503 İnvestisiya layihәsinin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı hesablama dövrü özündә
aşağıdakı müddәti әks etdirir:

•

obyektin yaradılması
obyektin lәğv olunması
obyektin istismarı
obyektin istismarı vә lәğv olunması
obyektin yaradılması, istismarı vә lәğv olunması

504 İnvestisiya layihәsi üzrә mәsrәf vә nәticәlәrin dәyәr ifadәsi ilә qiymәtlәndirilmәsi üçün

aşağıdakılardan istifadә olunur:

•

hesablama qiymәtlәri
bazis qiymәtlәri
yuxarıda qeyd dilәnlәrdәn hәr biri qәbul oluna bilәr
proqnoz qiymәtlәri
dünya qiymәtlәri

505 әgәr gәlirlilik indeksi vahiddәn azdırsa, onda layihә:

•

qәbul olunur
yenidәn işlәnmәli
rәdd olunur
yenidәn işlәnmәli vә düzәlişә qaytarılmalı
düzәlişә qaytarılmalı

506 Kapital yaradan investisiyası özündә aşağıdakı kapital qoyuluşlarını әks etdirir:

•

maşın vә avadanlıqların әldә olunmasına
materialların emalına
maliyyә aktivlәrinә vәsaitlәrin yerlәşdirilmәsinә
heç birini
tәsәrrüfat ehtiyacları üçün materialların alınmasına

507 İnvestisiyanın öz xәrcini ödәmәsi müddәti iqtisadi anlayışına aşağıdakılardan uyğun gәlәni
bunlardan hansıdır:

•

daha az mәsrәflә mәhsul buraxılışı hәcminin artması
mәsrәflә şәrtlәnәn iqtisadi nәticәnin nisbәti
investisiya fәaliyyәti ilә bağlı olan dövrdәn başlayaraq investisiya layihәsi ilә bağlı bütün mәsrәflәr onun
hәyata keçirilmәsinin mәblәğ nәticәsi ilә örtülür
hec biri doğru deyil
bütün cavablar doğrudur

508 İdarәetmә uçotu sahәsindә uçot siyasәtinin mövcudluğu haqda danışmaq olarmı?

•

belә anlayış mövcud deyil;
idarәetmә uçotu sahәsindә uçot siyasәti yalnız xüsusi әmrlә tәsdiq edilәn tәşki¬lat¬larda mövcuddur;
idarәetmә uçotu sistemindә uçot siyasәti yalnız sıhmdar cәmiyyәtlәrdә möv¬cuddur
düzgün cavab yoxdur.
bәli, bu idarәetmә uçotunun aparılması üsullarını tәnzimlәyәn sәnәdlәrin mәc¬mu¬su demәkdir;

509 İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi vә hәyata keçirilmәsi prosesi neçә fazadan ibarәtdir:

•

2
4
3
6
5

510 әgәr xalis diskontlaşdırılmış gәlir (inteqral sәmәrә) verilmiş diskont normasına әsasәn sıfırdan
çox olan halda layihә:

•

qәbul olunur
yenidәn işlәnmәli
rәdd olunur

yenidәn işlәnmәli vә düzәlişә qaytarılmalı
düzәlişә qaytarılmalı

511 әgәr daxili gәlirlilik norması investorun tәlәb etdiyi diskont normasından azdırsa, onda bu layihә
üzrә investisiya:

•

özünü doruldur
mәqsәdәuyğundur
özünü doğrultmur
mәqsәdәuyğundur vә hәyata keçirilmәlidir
hәyata keçirilmәlidir

512 Qeyd edilәnlәrdәn hansı göstәrici mәhsulun rentabelliyini xarakterizә edir:

•

cari mәsrәflәrin sәmәrәliliyi
әsas istehsal fondlarına düşәn mәsrәflәr
bir işçiyә düşәn mәhsul buraxılışı
әsas istehsal fondlarının 1 manatına düşәn mәhsulun hәcmi
canlı әmәyә düşәn mәsrәflәr

513 әmәliyyat tәhlili alәti hansı mәhdudiyyәtlәri qoyur?

•

Mәsrәflәrin düzgün olaraq daimi vә dәyişәnә bölünmәsi;
Ümumi qarışıqda mәhsulların miqdar vә xüsusi cәkilәrinin saxlanması;
Mәsrәflәrin satış hәcmindәn asılılığı xәtti xarakter daşıması;
Bütün cavablar düzqündür
İstehsal hәcmi satış hәcminә bәrabәr olması;

514 Daimi mәsrәflәrin bir hissәsi dәyişәn (onların ümumi mәblәğinin dәyişmәzliyi) mәsrәflәrә
keçdikdә:

•

Tәşkilatın mәnfәәti dәyişmir;
Maliyyә möhkәmliyi ehtiyatı artır;
Zәrәrsizlik nöqtәsi daha aşağı sәviyyәyә keçir;
Bütün cavablar düzqündür
Әmәliyyat linqi azalır;

515 Kommersiya xәrclәrinә aşağıdakı mәsrәflәr daxil edilir:

•

Xammal vә materiallar mәsrәflәri;
Ümumsex xәrclәri;
Mәhsul istehsalı;
Mәhsul satışına çәkilәn xәrclәr
Әsas vә kömәkçi materiallara mәsrәflәr;

516 İdarә olunmayan mәsrәflәr hansılardır?

•

İşçinin mәsrәflәrin sәviyyәsinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsiri mümkün olan;
İşçinin mәsrәflәrin sәviyyәsinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsiri mümkün olmayan;
Gәlәcәkdә heç bir vaxt çәkilmәyәn keçmiş illәrin xәrclәri;
Mәhsulun maya dәyәrinә birbaşa aid edilmәyәn mәsrәflәr
Müәyyәn bir mәhsul növünә çәkilәn istehsal mәsrәflәri

517 Relevant mәsrәflәr hansılardır?
Smeta tәrtib edilәrkәn mәhsulun maya dәyәrinә hissә hissә vә müәyyәn vaxta görә daxil edilәn mәsrәvlәr

•

Ehtiyatın saxlanılması vә sifarişin yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
İdarәetmә qәrarlarının qәbulu nәticәsindә dәyişәn xәrclәr;
Mәhsulun bir vahidinә düşәn әlavә xәrclәr
Әldә edilәn vә gәlәcәkdә gәlir gәtirә bilәn mövcud mәsrәflәr;

518 Dәqiqlik dәrәcәsinә görә idarәtemә uçotunda istifadә olunur:

•

Tam vaxtında әmәlә gәlәn xәrclәr;
Rәqәm mәlumatları;
Tamamilә dәqiq mәlumatlar;
Düzgün cavab yoxdur
Tәqribi mәlumatlar;

519 Tranzaksion mәsrәflәr hansılardır:

•

Satış xәrclәri;
İstehsal xәrclәri;
Müәssisәnin bazara adaptasiya xәrclәri;
Ümumsex mәsrәflәri
Xammal mәsrәflәri;

520 Aşağıdakı mәsrәflәrdәn hansıları Azal aviakompaniyasının istehsal qaimә xәrclәrinә aid etmәk
olar?

•

Zavod avtoyüklәyicinin amortizasiyası;
«Qara qutunun» maya dәyәri;
Satışdan әldә edilәn komissiyalar;
Düzqün cavab yoxdur
Menecerin әmәk haqqısı;

521 Aşağıdakı mәsrәflәrdәn hansıları istehsal müәssisәsinin dövrü xәrclәrinә aid edilir?

•

Müәssisә ofisinin әmlak vergisi;
Materiallara birbaşa mәsrәflәr;
İstehsal avadanlığının amortizasiyası;
Düzgün cavab yoxdur
İstehsal yerinini işıqlandırılmasına enerji mәsrәflәri;

522 Mәrhәlә metodunun kalkulyasiyası aşağıdakı sahәlәrdә tәtbiq edilir:

•

Neftkimyası emalında;
Hüquqşünas müәssisәsindә;
Xәstәxanada;
Düzqün cavab yoxdur
Tikinti müәssisәsindә;

523 Düzgün cavabı qeyd edin:

•

Digәr dәyişilmәyәn amillәrdә daimi mәsrәflәrin artması zәrәrsizlik nöqtәsini artırır;
Nәzәrdә tutulmuş gәlirin әldә edilmәsindә diqәr dәyişilmәyәn amillәrin satış hәcminin artması xüsusi
qoyuluşun azalması ilә nәticәlәnir;
Satış hәcminin eyni qiymәtindә daha yüksәk zәrәrsizlik nöqtәsi daha yüksәk tәhlükәsizlik kәndarını nәzәrdә
tutur;
Düzqün cavab yoxdur
İstehsal hәcminin müxtәlif qoyuluşunu zәrәrsizlik qrafikindә göstәrmәk daha asandır;

524 Aşağıdakı müәssisәlәrdәn hansıları mәrhәlә kalkulyasiyası әvәzinә sifariş kalkulyasiyasının
istifadәsinә üstünlük verirlәr:

•

Boya istehsalı;
Toyların tәşkili;
Kağız fabriki;
Düzqün cavab yoxdur
Neftkimyasının emalı;

525 İstehsal mәsrәflәrinin sifariş metodunda:

•

Mәsrәflәr hәr bir sifariş vә ya mәmulatlar üzrә partiya ilә uçota alınır;
Daimi vә dәyişәn mәsrәflәr uçota alınır;
Mәsrәflәrin uçotu vә mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması hәr bir bölmә, faza, istehsal bölmәlәrindә
aparılır;
Ancaq dәyişәn mәsrәflәr uçota alınır
Hәr bir obyekt üzrә birbaşa mәsrәflәr normativ mәsrәflәrin bölmәlәri vә ayrıca normativ mәsrәflәrin
mәblәğlәri üzrә hesablanılır;

526 Satış qiymәti artarsa, onun hәcmindә nә baş verәr?

•

Aşağı düşәr;
Dәyişmәz;
Satışın hәcmi artar;
Düzqün cavab yoxdur
Hәm artar, hәm azalar;

527 Realizә edilmiş mәhsulun maya dәyәrindә әlavә bölüşdürülmüş qaimә xәrclәrin tәsiri necә
olacaq?

•

Realizә edilmiş mәhsulun maya dәyәri aşağı düşәcәk
butun cavablar duzdu
Realizә edilmiş mәhsulun maya dәyәri dәyişmәyәcәk
Düzqün cavab yoxdur
Realizә edilmiş mәhsulun maya dәyәri artacaq;

528 Müәsisәnin xalis әmәliyyat gәlirinә әlavә bölüşdürülmüş istehsal qaimә xәrclәrin tәsiri necә olar?

•

Xalis әmәliyyat gәliri artar;
Xalis әmәliyyat gәliri aşağı düşәr;
Xalis әmәliyyat gәliri dәyişmәz
Düzqün cavab yoxdur
Xalis әmәliyyat gәliri dәyişәr

529 әgәr istehsal qaimә xәrclәri daimi xәrclәrә daxil edilәrsә vә satış hәcminin aşağı düşmәsi
ğözlәnilәrsә, qaimә xәrclәrin plan dәrәcәsi necә dәyişәr?

•

Artacaq;
Aşağı düşәcәk;
Qaimә xәrclәrin plan dәrәcәsi dәyişmәyәcәk
Düzqün cavab yoxdur
butun cavablar duzdu

530 Qaimә xәrclәrin plan dәrәcәsi hesablanarkәn onun mәxrәcindә maksimal güc istifadә etsәk, plan
buraxılışı aşağı düşdükdә nә baş verәr?

•

Plan buraxılışı aşağı dükdükcә dәyişilmәyәcәk
Plan buraxılışının dәyişmәsindәn aslı olmayaraq, dәyişilmәz qalacaq,;
Plan buraxılışı aşağı düşdükcә azalacaq;
Düzqün cavab yoxdur
Plan buraxılışı aşağı düşdükcә artacaq;

531 Aşağıdakı sadalanan mәsrәflәrdәn hansılarını MakDonaldsın satılmış dondurmanın miqdarı
nisbәtindә dәyişәn kimi tәsniflәşdirmәk olar?

•

Düzgün cavab yoxdur
Avadanlığın dәyәri;
İşçilәrin әmәk haqqısı;
Mağazanın işıqlandırılması dәyәri;
Müştәrilәrә salfetin dәyәri;

532 Aşağıdakı sadalanan mәsrәflәrdәn hansıları kinoteatra bilet әldә edәnlәrin miqdarı nisbәtindә
dәyişәn kimi tәsniflәşdirmәk olar?

•

Biletlәrin satışına lisenziya ödәnişi;
Kinoteatr işçilәrinin әmәk haqqısı
Kinofilmin kirayәsinә çәkilәn dәyәr
Düzgün cavab yoxdur
Filmdәn sonra kinoteatrın tәmizlәmә dәyәri;

533 Mәrhәlә kalkulyasiyası aşağıdakı mәhsullarә tәtbiq edilir:

•

Müştәrilәrin tәlәbilә yerinә yetirilәn fәrdi sifarişlәrә
Fasilәsiz istehsal olunan, hәmcins,;
Fasilәsiz istehsal olunan, müxtәlif;
Düzgün cavab yoxdur
Topdan satış firmadan әldә edilәn;

534 Sifariş kalkulyasiyasında:

•

Mәhsullar biri birndәn fәrqlәnmir;
Böyük hәcmli hәmcins mәhsullar fasilәsiz istehsal prosesindәn keçir;
Hәr dövrdә müxtәlif növ mәhsullar istehsal edilir;
Düzqün cavab yoxdur
Mәhsulun hәr vahidi eyni orta maya dәyәrinә uyğun olur;

535 İstehsal mәsrәflәrinin idarәetmә uçotu hansı qarşılıqlı elementlәri özündә birlәşdirir:

•

istehsala mәsrәflәrin uçotu vә hazır mәhsulun buraxılışı
istehsala mәsrәflәrin uçotu, hazır mәhsulun buraxılışı vә mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiya edilmәsi
hazır mәhsulun buraxılışı vә mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiya edilmәsi
heç bir cavab doğru deyil
hazır mәhsulun buraxılışı vә satışını

536 Geri qayıtmış tullantıların qiymәtlәndirilmәsi üçün aşağıdakı metodların hansından istifadә
olunur:

•

mümkün istifadә vә ya satış dәyәri ilә
düzәldilmәyә çәkilәn mәsrәflәr üzrә
sıfır qiymәti ilә
plan maya dәyәri ilә

faktiki maya dәyәrlә

537 әsas istehsalat sexindә zay mәhsulun aşkar edilәn zaman aşağıdakı muhasibat yazılışı verilir:

•

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

538 әlavә edilmiş mәsrәflәr bunlardan hansıdır?

•

müstәqim әmәk haqqı mәsrәflәri vә ümumistehsalat xәrclәrinin
bütün istehsal mәsrәflәri
müstәqim material vә qeyri müstәqim material mәsrәflәrinin mәblәği
bütün ümumistehsalat vә ümumtәsәrrüfat xәrclәrinin mәblәği
bütün dövrü mәsrәflәr

539 İstehsalat hansı halda kompleks istehsalat adlanır:

•

texnoloji prosesin bir neçә mәrhәlәsindә eyni zamanda iki vә daha çox mәhsul alındıqda
mürәkkәb texnoloji proses zamanı yalnız bir mәhsul buraxıldıqda
bir neçә mәrhәlәdәn ibarәt olan mürәkkәb texnoloji proses olduqda
qeyd edilәnlәrdәn heç biri
birinci iki

540 Ekvivalent әmsallar metodu tәtbiq olunur:

•

yaxın konstruksiyaya vә texnoloji xüsusiyyәtlәrә malik olan mәhsul buraxılan müәssisәlәrdә
bütün müәssisәlәrdә
sabit (daimi) әmәliyyatlararası ehtiyatları vә hazır mәhsul ehtiyatı olan vә ya olmayan müәssisәlәrdә
hasilat sәnayesi müәssisәlәrindә
emal sәnayesi müәssisәlәrindә

541 Mәhsulların әsas vә әlavә (yanaşı) mәhsula bölünmәsi mәhsulun maya dәyәrinin
kalkulyasıyasının hansı metodu zamanı istifadә olunur:

•

bölüşdürmә metodu
sifariş metodu
istisna metodu
bütün qeyd edilәn
mәrhәlә metodu

542 Bölüşdürmә metodu aşağıdakıları nәzәrdә tutur:

•

kompleks istehsalatda mәsrәflәrin hamısının әsas mәhsula aid edilmәsı
kompleks istehsalat mәsrәflәrini әsas vә әlavә mәhsul arasında bәrabәr bölmәklә
kompleks istehsalatda mәsrәflәrin cәmindәn әlavә mәhsulların istehlak dәyәrini çıxmaqla
kompleks istehsalat mәsrәflәrinin alınmış hәr bir mәhsulun dәyәrinin bütün mәhsulların dәyәrindәki payına
mütәnasüb olaraq bölüşdürülmәsi
heç birini

543 Plandankәnar normaların dәyişdilimәsi aşağıdakılarla әlaqәdar baş verә bilәr:

•

tәşkilati – texniki tәdbirlәrin keçirilmәsi
tәlәb olunan materialların olmaması

•

tәftiş zamanınormaların istehsalın cari tәşkilatı vә texnoloji sәviyyәsinә uyğun olmaması müәyyәn edilәn
zaman
heç biri doğru deyil
uçot siyasәtinә әsasәn

544 Faktiki mәhsul buraxılışı üzrә normativ mәsrәflәrlә faktiki әmәk mәsrәflәri arasındakı fәrq hansı
icmal kәnarlaşmanı әks etdirır:

•

әmәk üzrә
qaimә xәrclәri üzrә
material üzrә
sadalananların hamısı üzrә
әsas xәrclәr üzrә

545 Hәcmindәn vә buraxılan mәhsulun müxtәlifliyindәn asılı olaraq istehsalın aşağıdakı tiplәri vardır:

•

birtipli
kömәkçi, individual, seriyalı vә kütlәvi
әsas
әsas vә kömәkçi
kömәkçi

546 İstehsalat uçotu sisteminin әsas bölmәlәri hansılardır:

•

istehsal mәsrәflәrinin planlaşdırılması, uçotu vә onlara nәzarәt
mәsrәflәrin sәnәdlәşdirilmәsi, uçotu vә ümumilәşdirilmәsi
buraxıan mәhsulun maya dәyәrinin formalıaşması
mәsrәflәrinin uçotu vә onlara nәzarәt
növlәri, baş vermә yerlәri vә daşıyıcılar üzrә mәsrәflәrin uçotu

547 Mәhsulun istehsalı ilә bağlı mәsrәflәrin ümumilәşdirilmәsi üçün aşağıdakı hesab nәzәrdә
tutulmuşdur:

•

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

548 Kalkulyasiya prosesindә idarәetmә xәrclәri mütәnasüb olaraq bölüşdürülür:

•

uçot siyasәtindә müәyyәn olunmuş bazaya әsasәn
ayrı–ayrı fәaliyyәtlәrdәn daxil olan gәlir üzrә
әsas istehsalat fәhlәlәrinin әmәk haqına әsasәn
mәhsul növlәri üzrә әsas xәrclәrә әsasәn
mәhsul növlәri üzrә әldә edilәn gәlir üzrә

549 Mәsrәflәrin normativlәrinin hesablanmasının neçә variantı mövcuddur:

•

2
4
3
6
5

550 Mәsuliyyәt mәrkәzlәrini sadalayın:

•

•

Mәsrәflәr mәrkәzi, investisiya, mәefәәt
Mәsrәflәrin yaranma yerlәri: satış bölmәlәri;
Mәsrәflәrin yaranma yerlәri: istehsal, xidmәtedici
Әsas vә kömәkçi istehsalat
Müәssisәnin struktur bölmәlәri

551 İstehsal xәrclәrinin tәşkil edәn elementlәr:

•

Pensiya yığım fondlarına ayırmalar;
Әsas materiallar, әsas әmәk vә istehsal qaimә xәrclәri;
Әmәyin ödәnişi fondundan ayırmalar;
Düzqün cavab yoxdur
Dövrün xәrclәri

552 Aşağıdakı tәrifdәn hansıları hesab edilmış (alternativ) xәrclәri daha dәqiq xarakterizә edir?

•

İtirlmiş imkan, yaxud hәr hansı bir alternativ varintın seçilmәsi diqәrini imtina edir;
İstehsal hәcminin stabilliyi nәticәsindә gәlirin әldә edilmәsi
İstehsal hәcminin artırılması ilә әlavә gәlirin әldә edilmәsi;
İstehsal hәcminin aşağı salınmasını tәlәb etmәyәn gәlirin әldә edilmәsi
İstehsal hәcminin aşağı salınmasını tәlәb etmәyәn zәrәrin әldә edilmәsi;

553 Dәyişәn xәrclәrә aiddir:

•

Mәhsulun satışına çәkilәn xәrclәr;
İnzibati vә idarәetmә xәrclәri;
Amortizasiya ayırmaları;
Kreditә görә faizlәr
İstehsal işçilәrinin әmәk haqqısı, xammal vә material xәrclәri;

554 İstehsal mәsrәflәri tәrkibinә (hәmcin vә yaxud növlәrinә) görә necә tsniflәşdirilir?

•

Faktiki, plan
Kommersiya, cari;
Birbaşa, birdәfәlik;
Bir elementli, kompleks
Әsas,

555 İstehsal xәrclәrinә nәlәr aiddir:

•

Gәlәcәkdә heç bir vaxt çәkilmәyәn keçmiş illәrin xәrclәri;
Mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar bütün xәrclәr
Mәhsul istehsalının hәcmindәn asılı olmayan xәrclәr;
Mәhsulun istehsalından asılı olan vә onun istehsal maya dәyәrini tәşkil edәn bütün xәrclәr;
Mәhsulun bir vahidinә düşәn әlavә xәrclәr;

556 İdarә olunan mәsrәflәr hansılardır:

•

İstehsalın tәşkili vә texnoloqiyanın çatışmamazlığı nәticәsindә әmәlә gәlәn;
İcraçı tәrәfindәn müәyyәn dәrәcәdә idarә olunan xәrclәr
İşçinin mәsrәflәrin sәviyyәsinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsiri mümkün olmayan
Müәyyәn mәhsulun partiya ilә istehsalı nәticәsindә әlavә yaranan xәrclәr
Gәlәcәkdә heç bir vaxt çәkilmәyәn keçmiş illәrin xәrclәri

557 Xәrclәr:

•

Firma xәrcәlridir;
Aktivlәr + kapital qoyuluşları;
Aktivlәrin azaldılması vә öhdәliyin artırılması
Düzgün cavab yoxdur
Gәlir әldә etmәk mәqsәdilә sәrf edilmiş vәsaitlәr vә resurslar;

558 İstehsal prosesindәki roluna görә xәrclәr bölünür:

•

Alternativ vә qarışdırılmış
Birbaşa vә dolayı;
Әsas vә qaimә
Düzgün cavab yoxdur
Dönmәz vә hesab edilmiş;

559 İdarәetmә funksiyalarına görә xәrclәr bölünür:

•

Mәhsula vә dövrә görә;
İstehsal, inzibati, kommersiya;
Yarı daimi vә yarı dәyişkәn;
Ümumi vә orta
Aradan qaldırıla bilәn vә aradan qaldırılmayan

560 Marjinal gәlirin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Mәhsul satışı vә dövrün xәrcәlrindәn әldә edilәn gәlir mәbdәği;
Mәhsul satışından әldә edilәn gәlir vә daimi mәsrәflәr arasındakı fәrq;
Mәsrәflәrin normativ qiymәtindәn onların faktiki qiymәtinin aşırması mәblәği
Mәhsul satışından әldә edilәn gәlir vә dәyişәn mәsrәflәr arasındakı fәrq;
Mәhsul satışından әldәn edilәn gәlir vә mәhsulun (iş vә xidmәtlәrin) tam maya dәyәri arasındakı fәrq;

561 İnkrement xәrclәrә tәrif verin:

•

Әlavә xәrclәr, әlavә mәhsulun istehsal vә ya satışı nәticәsindә әmәlә gәlәn
Mәhsulun bir vahidinә düşәn daimi vә dәyişәn xәrclәrin dәyişilmәsi;
Mәhsulun bir vahidinә düşәn dәyişәn xәrclәrin dәyişilmәsi
Düzgün cavab yoxdur
Hansısa qәrar nәticәsindә daimi xәrclәrin dәyişilmәsi

562 Ayrı növ mәhsulların maya dәyәrinә daxil edilmә üsuluna görә xәrclәr bölünür:

•

Birbaşa vә dolayı;
Ümumi vә qaimә;
Daimi vә dәyişәn;
Bir elementli vә kompleks
Әsas vә qaimә;

563 Qaimә xәrclәrin plan dәrәcәsi hesablanarkәn onun mәxrәcindә mәhsulun plan buraxılışını istifadә
etsәk, plan buraxılışı aşağı düşdükdә nә baş verәr?

•

Plan buraxılışı aşağı dükdükcә azalacaq;
Plan buraxılışı aşağı düşdükcә, qaimә xәrclәrin plan dәrәcәsi azalacaq;
Plan buraxılışının dәyişmәsindәn aslı olmayaraq, dәyişilmәz qalacaq,;
butun cavablar duzdu
Düzqün cavab yoxdur

564 MMUSa uyğun olaraq hesabat tarixindәn sonrakı hadisәlәrә aiddir: (Sürәt 30.04.2014 10:18:48)

•

maliyyә hesabatının hazırlanması vә tәsdiq olunması dövrü arasında baş verәn hadisәlәr
hesabat tarixi vә auditor yoxlanılması tarixi arasında baş verәn hadisәlәr
hesabat dövründәn keçәn 1ci ayda baş verәn hadisәlәr
bütün cavablar düzgündür
maliyyә hesabatlarının hesabat tarixi vә tәsdiq olunma tarixi arasındakı dövrdә baş verәn hadisәlәr

565 Gәlirlәr vә xәrclәr haqda informasiyaların ayrılıqda açıqlanması zәrurәti nәyi müәyyәnlәşdirir?
(Sürәt 30.04.2014 10:18:46)

•

gәlirlәr vә xәrclәr haqda informasiyaların müqayisәliliyini
gәlirlәr vә xәrclәr haqda informasiyaların ölçülmәsinin zәruriliyini
gәlirlәrin vә xәrclәrin maddәlәrinin әhәmiyyәtini
düzgün cavab yoxdur
gәlirlәr vә xәrclәr haqda informasiyaların müqayisәliliyini; gәlirlәrin vә xәrclәrin maddәlәrinin әhәmiyyәtini;
gәlirlәr vә xәrclәr haqda informasiyaların ölçülmәsinin zәruriliyini

566 Torpağın maya dәyәrinә daxil deyil: (Sürәt 30.04.2014 10:18:08)

•

Әmlak üzrә agentliklәrin komissiya xәrclәri;
Alıcı tәrәfindın ödәnilәn әmlak vergisi;
Әmlak üzrә illik vergi;
Bütün qeyd olunanlar düzdür.
Torpağa mülkiyyәt hüququnun qeydiyyata alınması ilә әlaqәdar yığımlar;

567 İstifadә imkanları faydalı istifadә müddәtindә azalmayan aktiv hansıdır? (Sürәt 30.04.2014
10:18:06)

•

Aparatura vә avadanlıq
Torpaq
Mebel
Nәqliyyat vasitәlәri
Alәtlәr vә lәvazimatlar

568 Azalan qalıq üsulu ilә amortizasiyanın hesablanması nәticәsindә nә baş verir? (Sürәt 30.04.2014
10:18:03)

•

Hәr növbәti dövrdә amortizasiya ayırmalarının azalmasına;
Hәr növbәti dövrdә amortizasiya ayırmaları normasının azalmasına;
Hәr növbәti dövrdә amortizasiya ayırmalarının artmasına;
Düzgün cavab yoxdur.
Hәr dövrdә amortizasiya ayırmalarının daimi mәblәğinin hesablanmasına;

569 Amortizasiya olunan dәyәrә nisbәtdә amortizasiya ayırmalarının daimi normasının tәtbiq
edilmәsini nәzәrdә tutan üsulu seçin. (Sürәt 30.04.2014 10:18:00)

•

Xәtti metod;
Mәhsulun hәcminә bәrabәr silinmә metodu;
Azalan qalıq metodu;
Düzgün cavab yoxdur.
Azalan qalıq metodu vә mәhsulun hәcminә bәrabәr silinmә metodu;

570 İdarәetmә uçotu informasiyası bunlardan hasılardır:

•

müәssisәdә müxtәlif sәviyyәli rәhbәrlәr üçün xüsusi hazırlanan uçot informasiyası

•

maliyyә uçotu ilә әldә edilәn
uçotun bütün növlәri üzrә informasiya
xarici istifadәçilәr üçün hazırlanmış
qeyd edilәnlәrdәn heç biri

571 30 noyabrda geyim mağazasında 1000 manatlıq mal satılıb. 05 dekabrda müştәriyә hesab
göndәrilir, 10 dekabrda mağaza müştәridәn çek alır. Hansı tarixә 1000 manatlıq gәlir әldә olunmuş
hesab olunur? (Sürәt 30.04.2014 10:16:50)

•

05 dekabr
10 dekabr
30 noyabr
01 dekabr
30 dekabr

572 MMUS 1 Maliyyә hesabatlarının tәqdimatı üzrә hesabatda xәrclәr tәsniflәşdirilir. (Sürәt
30.04.2014 10:25:08)

•

tanınma kriteriyası üzrә;
mahiyyәti üzrә;
funksiyalar üzrә;
bütün cavablar düzdür;
funksiyaları vә mahiyyәti üzrә;

573 Mühasibat uçotu mәqsәdlәri üçün adi fәaliyyәt xәrclәri aşağıdakı elementlәr üzrә (xәrclәrin
mәzmununa görә) qruplaşdırılır. (Sürәt 30.04.2014 10:25:24)

•

ümumtәsәrrüfat (idarәetmә) xәrclәri;
әmәk haqqı xәrclәri;
material xәrclәri;
material xәrclәri; әmәk haqqı xәrclәri; amortizasiya xәrclәri;
amortizasiya xәrclәri;

574 Sair әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibindә aşağıdakı xәrclәr әks etdirilir. (Sürәt 30.04.2014 10:25:26)

•

obyektlәrin köhnәlmәsi ilә әlaqәdar olaraq onların sökülmәsi nәticәsindә әldә olunan material qiymәtlilәrinin
mәdaxil edilmәsi üzrә xәrclәr;
ziyanın işçi tәrәfindәn ödәnilmәsi;
tәbii fәlakәt , yanğın, qәzalar ilә әlaqәdar vә s. xәrclәr;
bütün cavablar düzdür.
yanğın nәticәlәrini aradan qaldırmaq üçün bankda olan hesablaşma vә digәr hesablara pul vәsaitlәrinin
mәdaxil edilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr;

575 Başqa müәssisәlәdәn qeyrimaddi aktivlәr alınan zaman hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?
(Sürәt 30.04.2014 10:19:44)

•

Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 202 “İstehsalat mәsrәflәri ”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”

576 Faydalı istifadә müddәtini tәyin etmәk mümkün olmayan qeyrimaddi aktivlәrә amortizasiya
hecә hesablanır? (Sürәt 30.04.2014 10:19:46)

•

Ümumiyyәtlә hesablanmır

•

İstehsal olunmuşәhsulun hәcminә mütәnasib olaraq
Azalan qalıq metodu ilә
Müәssisәdә tәtbiq olunan әsas vәsaitlәrә amortizasiya hesablanması metoduna uyğun olaraq hesablanır
Xәtti metodla

577 Hansı maddә müәssisә daxilindә yaradılan qeyrimaddi aktivlәrin dәyәrinin elementi sayılmır?
(Sürәt 30.04.2014 10:19:48)

•

Qeyrimaddi aktivlәrin yaradılması zamanı istifadә olunan material vә xidmәtlәrә çәkilәn xәrclәr
Aktivin nәzәrdә tutulan istifadәsi ilә әlaqәdar işçi heyәtinin tәliminә çәkilәn xәrclәr
Qeyrimaddi aktivlәrin yaradılması ilә әlaqәdar olan әlavә xәrclәr
Hüquqların qeydiyyatı üçün rüsum vә patent vә lisenziyaların amortizasiyası kimi qeyrimaddi aktivlәrә aid
olan istәnilәn xәrclәr
Qeyrimaddi aktivlәrin yaradılmasında iştirak edәn işçi heyәtinin әmәk haqqı¬nın ödәnilmәsinә çәkilәn
xәrclәr

578 MMUSa uyğun olaraq maliyyә hesabatında әhәmiyyәtli sәhvlәr hesab olunur: (Sürәt 30.04.2014
10:18:51)

•

maliyyә hesabatının düzgün şәrh olunmamasına gәtirib çıxarır
hәmin hesabat әrzindә qәbul edilәn iqtisadi qәrarlara tәsir göstәrir
hesabat dövrü әrzindә maliyyә nәticәlәrinin hesablanmasına gәtirib çıxarır
Duzgun cavab yoxdur
maliyyә informasiyalarını әhәmiyyәtli dәrәcәdә saxtalaşdırır

579 Amortizasiya prosesi aşağıdakı kimi tәqdim oluna bilәr: (Sürәt 30.04.2014 10:19:07)

•

Aktivin әdalәtli dәyәr üzrә qiymәtlәndirilmәsi;
Sәmәrәli vә sistemli yanaşma әsasında aktivin faydalı istifadә müddәti әrzindә onun dәyәrinin xәrclәrә
silinmәsi;
Sәmәrәli vә sistemli yanaşma әsasında aktivin faydalı istifadә müddәti әrzindә onun dәyәrinin artırılması;
Düzgün cavab yoxdur.
Hәr hesabat dövrü әrzindә aktivin dәyәrinin onun real dәyәrinә qәdәr silinmәsi;

580 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı düz deyil? (Sürәt 30.04.2014 10:19:10)

•

Korrektәedici yazılışlar gәlirlәrin tanınması prinsipinin gözlәnilmәsi üçün zәruridir;
Korrektәedici yazılışlar maliyyә hesabatının MHBSnin prinsiplәrinә uyğunluğunun tәmin olunması üçün
zәruridir;
Korrektәedici yazılışlar uyğunluq prinsipinin gözlәnilmәsi üçün zәruridir;
Korrektәedici yazılışlar maliyyә hesabatının MMUSun prinsiplәrinә uyğunluğunun tәmin olunması üçün
zәruridir.
Korrektәedici yazılışlar Baş kitabın hesablarının müәssisәnin büdcәsinә uyğunluğunlaşdırılması üçün
zәruridir;

581 әsas metodun tәtbiqi zamanı qeyrimaddi aktivlәrin amortizasiyasının uçotu üçün hansı qayda
tәtbiq olunur? (Sürәt 30.04.2014 10:19:39)

•

Yığılmış amortizasiya vә qiymәtdәndüşmәdәn olan yığılmış zәrәrlәri çıxmaqla ilkin dәyәr üzrә uçot
Yığılmış amortizasiya vә qiymәtdәndüşmәdәn olan yığılmış zәrәrlәri çıxmaqla әdalәtli dәyәr üzrә uçot
Yığılmış amortizasiya vә qiymәtdәndüşmәdәn olan yığılmış zәrәrlәri çıxmaqla yenidәnqiymәtlәndirilmiş
dәyәr üzrә uçot
Qiymәtdәndüşmәdәn olan yığılmış zәrәrlәri çıxmaqla yenidәnqiymәtlәndirilmiş dәyәr üzrә uçot
Yığılmış amortizasiyanı çıxmaqla yenidәnqiymәtlәndirilmiş dәyәr üzrә uçot

582 İdarәetmә uçotu idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün rәhbәrliyә lazım olan hansı
informasiyaların formalaşdirilmasi prosesidir?

•

keçmiş, aylıq vә birdәfәlik
analitik, sintetik vә aylıq
sintetik, statistik vә operativ
operativ, analitik vә maliyyә
gündәlik, icmal vә maliyyә

583 Aktiv nә zaman maliyyә hesabatının ünsürü kimi tanınır? (Sürәt 30.04.2014 10:14:31)

•

ötәn hadisәlәrin nәticәsindә meydana çıxır
kommersiya tәşkilatı tәrәfindәn gәlәcәkdә iqtisadi fayda götürülәcәyini tәmin edir
müәssisә tәrәfindәn nәzarәt olunur
bütün cavablar düzgündür
aktivlәrin dәyәrini dәqiq ölçmәk olur

584 Gәlirlәr nә zaman maliyyә hesabatının elementi kimi tanınır? (Sürәt 30.04.2014 10:14:35)

•

pul vәsaitlәri daxil olduqdan sonra
mәnfәәt alındıqdan sonra
xәrclәr tanındıqdan sonra
düzgün cavab yoxdur
gәlirlәr vә xәrclәr müqayisә olunduqdan sonra

585 Müәssisәdә mühasib –analitikin funksional vәzifәsinә hәr şeydәn әvvәl aşağıdakılardan hansılar
daxildir:

•

maliyyә hesabatlarının tәhlili
vergi mәsәlәlәri üzrә mәslәhәtlәrin verilmәsi
mәsuliyyәt mәrkәzlәri üzrә fәaliyyәtin planlaşdırma, nәzarәt vә tәnzimlәnmәsi mәsәlәlәri üzrә idarәetmә
mәslәhәtlәrinin verilmәsi
maliyyә hesabatlarının tәhlili, vergi mәsәlәlәri üzrә mәslәhәtlәrin verilmәsi.
yuxarıda qeyd edilәnlәrin hamısı

586 İdarәetmә uçotunda istifadә olunan mühasibat hesabları hansılardır:

•

hesablar planının IX bölmәsi
hesablar planının III vә VII bölmәlәri
balansarxası hesablardan başqa hesablar planının bütün bölmәlәri
hesablar planının IVI vә VIII bölmәlәri
hesablar planının III bölmәsi

587 Muhasib – analitikin yerinә yetirdiyi funksiyalar aşağıdakılardır:

•

tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının qeydә almaq
müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtini idarә etmәk
müәssisәnin qısamüddәtli vә perspektiv istehsal proqramları üzrә planlarının hazırlanmasında iştirak etmәk vә
işin yekunlarını müәyyәnlәşdirmәk
hesabatların hazırlanmasında iştirak etmәk
baş verәn әmәliyyatların qanuniliyinә nәzarәt etmәk

588 Vaxta münasibәtinә görә idarәetmә uçotunda aşağıdakılardan hansı informasiya formalaşır:

•

hesabat dövründә baş verәn tәsәrrüfat әmәliyyatları haqda informasiya
aralıq hesabat dövrlәri üzrә informasiyanın ümumilәşdirilmәsi
muhasibat hesabları üzrә gündәlik baş vermiş әmәliyatlarlar haqda mәlumatlar
yalnız gәlәcәk hadisәlәr haqda informasiya
baş vermiş faktlar vә gәlәcәk hadisәlәr haqda mәlumatlar

•
589 İdarәetmә uçotunun aparılmasının mәqsәdi:
•

vergi bәyannamәlәrinin tәrtibi
planlaşdırma, idrәetmә vә nәzarәt mәqsәdi ilә informasiyaların toplanması vә emalı
xarici istifadәçilәr üçün muhasibat hesabatlarının tәrtibi
maliyyә nәticәlәrinin müәyәn edilmәsi
istehsal olunan vә satılmış mәhsulun maya dәyәrinin formalaşdırılması

590 Gәlәcәk dövrün xәrclәri hesablanan müddәtin sonunda aşağıdakı korrektәedici yazılışı etmәk
lazımdır: (Sürәt 30.04.2014 10:17:09)

•

Aktivlәrin uçotu hesabının debeti vә xәrclәrin uçotu hesaının krediti
Aktivlәrin uçotu hesabının debeti vә krediti
Xәrclәrin uçotu hesabının debeti vә aktivlәrin uçotu hesabının krediti
Öhdәliklәrin uçotu hesabının debeti vә krediti
Xәrclәrin uçotu hesabının debeti vә krediti

591 Gәlәcәk dövrün gәlirlәri aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir: (Sürәt 30.04.2014 10:17:06)

•

Aktivlәr
Gәlirlәrin azalmasının kontraktiv hesabı;
Gәlirlәr;
Xüsusi kapital.
Öhdәliklәr;

592 Gәlәcәk dövrlәr gәlirlәri o gәlirlәrdir ki: (Sürәt 30.04.2014 10:17:00)

•

Onlar qazanılana qәdәr öhdәlik kimi qәbul olunub vә әks olunub;
Qazanılıb, lakin hәlә әldә olunmayıb;
Onlar әldә olunana qәdәr qazanılıb vә әks olunub;
Әldә olunub, lakin uçotda әks olunmayıb.
Qazanılıb, qәbul olunub vә uçotda әks olunub;

593 Gәlәcәk dövr üzrә gәlir yaratmayan sәbәblәr hansılardır? (Sürәt 30.04.2014 10:16:58)

•

Әvvәlcәdәn ödәnilәn icarә haqqı;
Abunәçinin satışı;
Kreditlә göstәrilәn xidmәtlәr;
Bütün cavablar düzgündür.
Әdәbiyyata iki illik yazılışın satışı;

594 Dövrilik fәrziyyәsinә uyğun olaraq: (Sürәt 30.04.2014 10:16:56)

•

Әmәliyyat yalnız bir zaman dövrünә tәsir göstәrә bilәr;
Müәssisәnin hesablarına yalnız müәssisә öz fәaliyyәtini dayandırdığı zaman düzәliş edilә bilәr;
Әgәr әmәliyyat birdәn artıq vaxt dövrünә әhatә edirsә, hesablaşmalar aparılmamalıdır;
Әmәliyyat yalnız bir zaman dövrünә tәsir göstәrә bilәr vә müәssisәnin hesablarına yalnız müәssisә öz
fәaliyyәtini dayandırdığı zaman düzәliş edilә bilәr.
Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәti müәyyәn zaman dövrlәrinә bölünә bilәr;

595 Aktivlәr vә xәrclәr hesablarının müxabirәlәşmәsi nә ilә әlaqәdar yaranır? (Sürәt 30.04.2014
10:16:54)

•

Öhdәliklәrin uçotu ilә;
Gәlәcәk dövrün xәrclәri hesabları üzrә korektәedici yazılışlar ilә;
Gәlirlәrin uçotu ilә;

Heç vaxt yaranmır.
Hesablanmış xәrclәr hesabları üzrә korektәedici yazılışlar ilә;

596 MHBSyә uyğun olaraq qeyrimaddi aktivlәrin amortizasiyasının uçotu üçün hansı qayda tәtbiq
olunur? (Sürәt 30.04.2014 10:20:05)

•

Amortizasiya normaları müәyyәn dövrdәn dövrә dәyişilmәlidir
Amortizasiya hesablanması metodu vә dövrü aktivin tanınması anına bütün istifadә müddәti әrzindә nәzәrdәn
keçirilir
Düzgün cavab yoxdur
Amortizasiya hesablanması metodu vә dövrü heç olmasa hәr maliyyә ilinin sonuna nәzәrdәn keçirilmәlidir
Amortizasiya hesablanması metodu vә dövrü müntәzәm olaraq nәzәrdәn keçirilmәlidir

597 Qeyrimaddi aktivlәrin satışı zamanı onların ilkin dәyәrinin silinmәsi hansı mühasibat yazılışı ilә
rәsmiyyәtә salınır? (Sürәt 30.04.2014 10:20:02)

•

Dt 721 “İnzibati xәrclәr”, Kt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”
Dt 701 “Satışın maya dәyәri”, Kt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”
Dt 611 “Sair әmәiyyat gәlirlәri”, Kt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”
Dt 601 “Satış”, Kt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”

598 İstehsal tәyinatlı qeyrimaddi aktivlәrә amortizasiya hesablanan zaman hansı mühasibat yazılışı
tәrtib olunur? (Sürәt 30.04.2014 10:19:58)

•

Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”
Dt 721 “İnzibati xәrclәr”, Kt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”
Dt 202 “İstehsalat mәsrәflәri”, Kt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”
Dt “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”

599 İstehsal tәyinatlı qeyrimaddi aktivlәrә amortizasiya hesablanan zaman hansı mühasibat yazılışı
tәrtib olunur? (Sürәt 30.04.2014 10:19:54)

•

Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”
Dt 721 “İnzibati xәrclәr”, Kt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”
Dt 202 “İstehsalat mәsrәflәri”, Kt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”
Dt “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”

600 Hansı növ qeyrimaddi aktivlәr üçün aktiv bazar fәaliyyәt göstәrә bilәr? (Sürәt 30.04.2014
10:19:52)

•

Firma şüarları
Patent vә mal nişanları
Musiqi әsәrlәrinin vә kinofilmlәrinin yayımlanmasına müstәsna hüquq
Sәrnişinlәrin daşınmasına icazә vә istehsal kvotaları
Ticarәt markaları

601 Azalan qalıq üsulu ilә qeyrimaddi aktivlәrә amortizasiya hesablanması nәyә gәtirib çıxarır?
(Sürәt 30.04.2014 10:19:42)

•

Hәr növbәti dövrdә amortizasiya ayırmalarının artmasına
Hәr dövrdә amortizasiya ayırmalarının daimi mәblәğinin hesablanmasına
Hәr növbәti dövrdә amortizasiya ayırmalarının azalmasına
Düzgün cavab yoxdur

Hәr növbәti dövrdә amortizasiya ayırmaları normasının azalmasına

602 Müәssisәnin işgüzar aktivliyi istehsal xәrclәrinә müasibәtinә görә (mәhsul istehsalı, görülmüş
işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcminә) görә bölünürlәr. (Sürәt 30.04.2014 10:25:20)

•

bir elementli vә kompleks xәrclәrә;
daimi vә dәyişәn xәrclәrә;
mәhsuldar vә qeyri mәhsuldar xәrclәrә;
daimi vә kompleks xәrclәrә;
şәrti daimi vә şәrti dәyişәn xәrclәrә;

603 MMUS 1 әlaqәdar olaraq kommersiya tәşkilatlarında Maliyyә hesabatlarının tәqdimatı üzrә
müәssisәnin xәrclәri öz xarakterinә, hәyata keçirilmәsi şәrtlәrinә, fәaliyyәtin istiqamәtlәrinә görә
bölünürlәr. (Sürәt 30.04.2014 10:25:13)

•

müәssisәnin adi fәaliyyәti zamanı mütamadi yaranmayan vә әsas xәrclәr anlayışına üyğun gәlmәyәn
xәrclәrdir;
müәssisәnin adi fәaliyyәt üzrә xәrclәri, idarәetmә vә komersiya xәrclәri;
müәssisәnin adi fәaliyyәt növlәri üzrә xәrclәri vә idarәetmә xәrclәri;
bütün cavablar düzdür;
şәxsi sәhmlәrin buraxılması ilә әlaqәdar xәrclәr;

604 Amortizasiya hesablanmasının aşağıda sadalanan metodlarından hansı aktivin mәhsuldarlığı
göstәricisinә әsaslanır? (Sürәt 30.04.2014 10:17:57)

•

Xәtti metod;
Mәhsulun hәcminә bәrabәr silinmә metodu;
Azalan qalıq metodu;
Düzgün cavab yoxdur.
Xәtti metod vә azalan qalıq metodu;

605 Amortizasiya faydalı istifadә müddәti әrzindә әsas vәsaitlәrin dәyәrinin hansı üsulla silinmәsi
prosesidir? (Sürәt 30.04.2014 10:17:55)

•

Bәrabәr vә obyektiv üsulla;
Sistematik vә sәmәrәli әsasla;
Qısaldılmış müddәtdә vә etibarlı şәkildә;
Bәrabәr vә obyektiv üsulla vә konservativ bazar yanaşması әsasında
Konservativ bazar yanaşması әsasında;

606 Aktivin qalıq dәyәri nәyә bәrabәrdir? (Sürәt 30.04.2014 10:17:51)

•

İlkin dәyәrini çıxmaqla bazar dәyәrinә;
Aktivin bәrpa dәyәrinә;
Tәkrar bazarın istiqamәtlәndirildiyi qiymәt;
Cari tәmir xәrclәrini çıxmaqla bazar qiymәtinә.
Yığılmış amortizasiyanı çıxmaqla aktivin maya dәyәrinә;

607 Yığılmış amortizasiya hesabının qalığı nәyi әks etdirir? (Sürәt 30.04.2014 10:17:49)

•

Әsas vәsaitlәrin dәyişdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş pul vәsaitlәri;
Cari dövrün xәrclәrinә aid edilәn mәblәğı;
Әdalәtli dәyәrin әldә olunması üçün әsas vәsaitlәrin dәyәrindәn çıxılan mәblәği;
Bütün qeyd olunanlar düzdür.
Әsas vәsait obyektlәrinin әldә olunması tarixindәn sonrakı xәrclәrә aid olan mәblәği;

608 Maliyyә әmәliyyatları üzrә aşağıdakı xәrclәr tanınır. (Sürәt 30.04.2014 10:25:04)

•

kreditlәr vә borclar üzrә faiz xәrclәri;
әmәliyyat icarәsi üzrә faiz xәrclәri;
maliyyә icarәsi üzrә faiz xәrclәri;
kreditlәr vә borclar üzrә faiz xәrclәri; maliyyә icarәsi üzrә faiz xәrclәri; maliyyә alәtlәrinin әdalәtli
qiymәtlәrinin dәyişilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
maliyyә alәtlәrinin әdalәtli qiymәtlәrinin dәyişilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr;

609 Mәhsul istehsalına, görülmüş işlәrә, göstәrilmiş xidmәtlәrә dolayı xәrclәr dedikdә nә başa
düşülür. (Sürәt 30.04.2014 10:24:59)

•

bütün cavablar düzdür;
istehsal xәrclәrinin bütün siyahısı;
bir neçә qrup eyni növ mәhsulun hazırlanması ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
ayrıayrı növ mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
müәsisәnin istehsal bölmәlәrindә istehsalın tәşkili ilә әlaqәdar olan

610 İstehsal xәrclәrinә aşağıdakılar daxildir. (Sürәt 30.04.2014 10:24:51)

•

müәssisәnin әsas vә kömәkçi istehsalatlarında istifadә olunmuş resusların bir hissәsi
idarәetmә xәrclәri daxil edilmәklә mәhsul istehsalına, görülmüş işlәr vә göstәrilmiş xidmәtlәrә görә
müәssisәnin çәkdiyi xәrclәrin bir hissәsi
mәhsul istehsalına,görülmiş işlәr vә göstәrilmiş xidmәtlәrә yönәldilәn xәrclәrin bir hissәsi;
bütün cavablar düzdür;
satış idarәetmә xәrclәri daxil edilmәklә mәhsul istehsalına, görülmüş işlәr vә göstәrilmiş xidmәtlәrә görә
müәssisәnin çәkdiyi xәrclәrin bir hissәsi

611 Müәssisәnin öhdәliyi deyәndә nә başa düşülür? (Sürәt 30.04.2014 10:14:09)

•

Gәlәcәk iqtisadi fayda;
Fәaliyyәt zamanı istifadә olunan qiymәtlilәr;
Müәssisәnin cari öhdәliklәri;
Bütün yuxarıda qeyd olunanlar.
Gәlәcәk xәrclәr vә ödәmәlәr üçün ehtiyatlar;

612 Müәssisәnin fәaliyyәtinin fasilәsizliyi prinsipi o demәkdir ki: (Sürәt 30.04.2014 10:14:06)

•

Yaxın gәlәcәkdә lәğv olunacaq;
Dinamik inkişaf edәn müәssisәdir;
Başqa müәssisә tәrәfindәn satın alınacaq;
Düzgün cavab yoxdur.
Fәaliyyәt göstәrir vә yaxın gәlәcәkdә fәaliyyәt göstәrәcәk, lәğv olunmayacaq, onun fәaliyyәt miqyası
әhәmiyyәtli dәrәcәdә ixtisar olunmayacaq;

613 Müәssisәnin fәaliyyәtinin fasilәsizliyi prinsipi nә zaman tәtbiq olunmur? (Sürәt 30.04.2014
10:14:03)

•

Müәssisә öz fәaliyyәtini yeni başlayanda;
Әdalәtli dәyәr maya dәyәrini üztәlәyәndә;
Müәssisәinin lәğv olunması gözlәnilәndә;
Düzgün cavab yoxdur.
Satışın xalis dәyәrini hesablamaq mümkün olmayanda;

614 İnformasiya o zaman münasib hesab olunur ki o: (Sürәt 30.04.2014 10:13:59)

•

Auditor yoxlamasından keçmiş olsun;
Obyektiv xarakter daşısın;
Әmәliyyat tsikli vә ya bir il – dövrlәrindәn әn uzun olanı üçün tәqdim olunsun;
Auditor yoxlamasından keçmiş olsun vә obyektiv xarakter daşısın.
İqtisadi qәrarların qәbul olunmasına tәsir etmәk iqtidarında olsun;

615 İnformasiya nә zaman münasib hesab olunur? (Sürәt 30.04.2014 10:13:55)

•

Aşağı qiymәtә әldә olunan zaman;
Xarici istifadәçilәrә tәqdim olunmadıqda;
Keçmiş, indiki vә gәlәcәk hadisәlәri qiymәtlәndirmәyә kömәk edәn, keçmiş qiymәtlәndirmәlәri tәsdiq edәn vә
düzәldәn zaman;
Aşağı qiymәtә әldә olunan zaman vә xarici istifadәçilәrә tәqdim olunmadıqda.
Müxtәlif firmalar tәrәfindәn istifadә olunanda;

616 Gәlir nә demәkdir? (Sürәt 30.04.2014 10:13:52)

•

Müәyyәn dövr әrzindә istehlak olunan aktivlәrin dәyәri;
Müәyyәn dövr әrzindә istifadә olunan xidmәtlәrin dәyәri;
Tәsәrrüfat fәaliyyәti nәticәsindә xüsusi kapitalın ümumi artımı;
Müәyyәn dövr әrzindә istehlak olunan aktivlәrin vә istifadә olunan xidmәtlәrin dәyәri.
Cari vә ya gözlәnilәn pul ödәmәlәri;

617 Aşağıdakı bәrabәrliklәrdәn hansı balans bәrabәrliyidir? (Sürәt 30.04.2014 10:13:49)

•

Aktivlәr=Kapital
Aktivlәr=Öhdәliklәr+Xüsusi kapital
AktivlәrÖhdәliklәr=Xüsusi kapital
Bütün yuxarıda qeyd olunan bәrabәrliklәr.
Aktivlәr=GәlilәrXәrcәr

618 әgәr informasiya әvvәlcәdәn proqnoz verә bilmәk üçün istifadә olunursa onda bu o demәkdir ki:
(Sürәt 30.04.2014 10:13:36)

•

Xarici auditor tәrәfindәn tәsdiq olunub;
Әvvәlki hesablamaları tәsdiq vә ya düzәliş edir;
Bir il üçün hazırlanıb;
Xarici auditor tәrәfindәn tәsdiq olunub vә neytraldır.
Neytraldır;

619 әgәr bütün öhdәliklәr 6000 manat dәyәrindә artırsa, bu o demәkdir ki: (Sürәt 30.04.2014
10:13:20)

•

Aktivlәr 6000 manat azalıb;
Aktivlәr 6000 manat artıb vә ya xüsusi kapital 6000 manat mәblәğindә azalıb;
Xüsusi kapital 6000 manat mәblәğindә artıb;
Aktivlәr 6000 manat azalıb vә xüsusi kapital 6000 manat mәblәğindә artıb;
Aktivlәr 3000 manat artıb vә xüsusi kapital 3000 manat mәblәğindә artıb;

620 Mühasibat balansında nә әks olunur? (Sürәt 30.04.2014 10:13:02)

•

Gәlirlәr, öhdәliklәr vә xüsusi kapital;
Gәlirlәr, xәrclәr vә dividendlәr;
Xәrclәr, dividendlәr vә xüsusi kapital;
Aktivlәr, gәlirlәr, xәrclәr, öhdәliklәr vә xüsusi kapital.
Aktivlәr, öhdәliklәr vә xüsusi kapital;

•
621 Müәssisәnin öhdәliklәrinә nә aid deyil? (Sürәt 30.04.2014 10:12:59)

•

Ödәniş üçün olan veksellәr;
Әmәyin ödәnişi üzrә borclar;
Kreditor borcları;
Büdcә vә vergi orqanları qarşısında olan borclar;
Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri;

622 Müәssisәnin öhdәliklәri kim qarşısında olan borcdur? (Sürәt 30.04.2014 10:12:57)

•

Debitorlar;
Kreditorlar;
Xeyriyyә müәssisәlәri;
Alıcılar;
Anderrayterlәr;

623 İnformasiya aşağıdakılardan birinin tәmin olunması üçün әhәmiyyәtli dәrәcәdә sәhv olmamalı vә
yanıltmamalıdır: (Sürәt 30.04.2014 10:12:55)

•

Müqayisәlilik;
Ardıcıllıq;
Etibarlıq;
Konservativlik.
Proqnoz verә bilmәk;

624 Xüsusi kapitalın daha dәqiq tәsvirini secin: (Sürәt 30.04.2014 10:12:52)

•

Aktivlәr=Kapital
Xüsusi kapital+Aktivlәr
Öhdәlikәr + Aktivlәr
GәlirlәrXәrcәr
AktivlәrÖhdәliklәr

625 Bütün aktivlәrin әsas fәrqlәndirici cәhәti hansıdır? (Sürәt 30.04.2014 10:12:50)

•

Uzun xidmәt müddәti;
Maddiәşya forması;
Yüksәk dәyәri;
Yüksәk likvidlik
Gәlәcәk iqtisadi fayda;

626 Aşağıdakılardan hansı maliyyә hesabatının xarakterik xüsusiyyәti deyil? (Sürәt 30.04.2014
10:12:46)

•

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

627 Mәsrәflәrin uçotunun birdairәli sistemi hәyata keçirilә bilәr:
idarәetmә uçotu üzrә xüsusi hesablardan istifadә etmәklә;
mәsrәflәrin uçotunun birdairәli sistemi mövcud deyil;
idarәetmә uçotu üzrә xüsusi hesablardan istifadә etmәmәklә;

•

düzgün cavab yoxdur
idarәetmә uçotu üzrә xüsusi hesablardan istifadә etmәklә vә ya etmәmәklә;

628 Mәsrәflәrin uçotunun ikidairәli sistemi hansı müәsisәlәrdә aparmaq daha mәqsәdәuyğundur:

•

kiçik müәssisәlәrdә
iri müәssisәlәrdә
orta müәssisәlәrdә
istәnilәn müәssisәdә.
birgә müәssisәlәrdә

629 İnzibatı xәrclәrin silinmәsi mühasibat uçotunda aşağıdakı yazılışla әks etdirilir. (Sürәt 30.04.2014
10:24:47)

•

Dt 202 “ictehsalat xәrclәri”, Kt 721 “İnzibati xәrclәr”
Dt 204 “Hazır mәhsul”, Kt 721 “İnzibati xәrclәr”
Dt 701 “Satışın maya dәyәri”, Kt 721 “İnzibati xәrclәr”
düzgün cavab yoxdur;
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt”, Kt 721 “İnzibati xәrclәr”

630 Xәrclәr: (Sürәt 30.04.2014 10:24:44)

•

Kapitalın azalması ilә nәticәlәnәn, hesabat dövrü әrzindә aktivlәrin kәnara axını vә ya azalması vә
öhdәliklәrin artması hesabına baş verәn iqtisadi sәmәrәnin azalması;
Öhdәliklәrin artması hesabına hesabat dövrü әrzindә baş verәn iqtisadi sәmәrәnin azalmasıdır;
Kapitalın azalması ilә nәticәlәnәn, hesabat dövrü әrzindә aktivlәrin kәnara axını vә ya azalması vә
öhdәliklәrin azalması hesabına baş verәn iqtisadi sәmәrәnin azalmasıdır;
bütün cavablar düzdür;
sәhmdarlar arasında kapitalın bölüşdürülmәsi ilә әlaqәli olmayan vә kapitalın azalması ilә nәticәlәnәn, hesabat
dövrü әrzindә aktivlәrin kәnara axını vә ya azalması vә öhdәliklәrin artması hesabına baş verәn iqtisadi
sәmәrәnin azalmasıdır;

631 Hazır mәhsulun satış yerlәrinә çatdırılması ilә әlaqәdar olan kommersiya xәrclәrinin silinmәsi
aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә әks etdirilir: (Sürәt 30.04.2014 10:24:41)

•

Dt 202 “ictehsalat xәrclәri”, Kt 711 “Kommersiya xәrclәr”
Dt 601 “Satış”, Kt 711 “Kommersiya xәrclәri”
Dt 204 “Hazır mәhsul”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt”, Kt 711 “Kommersiya xәrclәri”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt”, Kt 701 “Satışın maya dәyәri”

632 Funksiyalar üzrә xәrclәrin tәrkibinә daxildir. (Sürәt 30.04.2014 10:24:37)

•

satışın maya dәyәrinә daxil edilәn xәrclәr;
inzibati xәrclәr;
kommersiya xәrclәri;
satışın maya dәyәrinә daxil edilәn xәrclәr; kommersiya xәrclәri; inzibati xәrclәr;
ӘDV;

633 Aşağıda sadalanan adi fәaliyyәt növlәri üzrә hansı xәrclәrin mühasibat uçotunda әhәmiyyәtli
xәrclәr kimi tanına bilәr. (Sürәt 30.04.2014 10:24:34)
mәhsul buraxılışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
tәsәrrüfat müqavilәlәrinin pozulması ilә әlaqәdar ödәnilәn cәrimәlәr;
әmәliyyat icarәsi üzrә ödәnilәn icarә haqqı ilә әlaqәdar olan xәrclәr;

•

•

mәhsul buraxılışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr; әmәliyyat icarәsi üzrә ödәnilәn icarә haqqı ilә әlaqәdar olan
xәrclәr; başqa şirkәtlәrin nizamnamә kapitalında iştirakı ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
şirkәtlәrin nizamnamә kapitalında iştirakı ilә әlaqәdar olan xәrclәr;

634 İdarәetmә uçotunun mühasibatlığı tәrkibindә aşağıdakı qruplar (bölmә, sektor vә s.) mövcud ola
bilәr:

•

material, planlaşdırma vә analitik;
heç bir cavab doğru deyil
material, planlaşdırma vә analitik; әmәk mәsrәflәri vә onun ödәnilmәsinin uçotu; istehsalatkalkulyasiya vә
mәhsul satışının uçotu;
istehsalatkalkulyasiya vә mәhsul satışının uçotu;
әmәk mәsrәflәri vә onun ödәnilmәsinin uçotu;

635 İdarәetmә uçotunun mühasibat işçilәrinin әmәyinin tәşkili planında nәlәr öz әksini tapır:

•

hansı hesablama maşın, alәt vә qurğularından istifadә, uçotun tәşkilatı formalarından istifadә;
uçotun tәşkilatı formalarından istifadә;
ixtisasartırma tәdbirlәri vә uçot işlәrinin qrafiki;
hansı hesablama maşın, alәt vә qurğularından istifadә, uçotun tәşkilatı formalarından istifadә; ixtisasartırma
tәdbirlәri vә uçot işlәrinin qrafiki; uçotun tәşkilatı formalarından istifadә;
doğru cavab yoxdur

636 İdarәetmә uçotunun tәşkilinin hesabat planında nәlәr öz әksini tapır:

•

hesabat formalarının siyahısı, hesabatın tәrtibi dövrü vә tәqdim edilmә müddәti;
hesabatın tәrtibi dövrü vә tәqdim edilmә müddәti;
hesabatın tәqdim edilmә forması, onun tәrtibi üçün mәsul şәxslәr;
doğru cavab yoxdur
hesabat formalarının siyahısı, hesabatın tәqdim edilmә forması, hesabatın tәrtibi dövrü vә tәqdim edilmә
müddәti vә onun tәrtibi üçün mәsul şәxslәr;

637 İdarәetmә uçotunun tәşkili planı hansı tәrkib elementlәrә malikdir:

•

sәnәdlәşmә vә sәnәd dövriyyәsi planı;
uçotun texniki rәsmilәşdirilmәsivә mühasibat işçilәrinn әmәyinin tәşkili
hesablar planı vә hesabların müxabirәlәşmәsi, hesabat planı;
heç biri döğru deyil
yuxarıda qeyd edilәnlәr;

638 İdarәetmә uçotu sistemindәn aşağıdakı işlәrdә istifadә edilir:

•

planlaşma vә tәnzimlәmәdә;
Planlaşma, uçot, tәhlil vә tәnzimlәmәdә;
uçot vә tәhlil;
heç biri döğru deyil
Tәnzimlәmә vә tәhlidә;

639 İdarәetmә uçotu aşağıdakı idarәetmә qәrarları hazırlamaq üçün informasiya bazaları hazırlayır:

•

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

640 İdarәetmә uçotu özündә nәyi әks etdirir:

•

müәssisәnin vә onun bölmәlәrinin tәsәrrüfat fәaliyyәti haqda informasiyanın toplanması vә qeydiyyatı
sistemini әks etdirir;
müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәti haqda informasiyanın toplanması,qeydiyyatı, ümumilәşdirmә vә ötürülmәsi
sistemini әks etdirir;
müәssisәnin vә onun bölmәlәrinin tәsәrrüfat fәaliyyәti haqda informasiyanın toplanması,qeydiyyatı,
ümumilәşdirmә vә ötürülmәsi sistemini әks etdirir;
heç biri döğru deyil
müәssisәnin ayrıairi bölmәәrinin tәsәrrüfat fәaliyyәti haqda informasiyanın toplanması,qeydiyyatı,
ümumilәşdirmә vә ötürülmәsi sistemini әks etdirir;

641 İdarәetmә uçotunun vәzifәlәrini neçә istiqamәtdә qruplaşdırmaq mәqsәdәuygundur?

•

1
3
2
5
4

642 İdarәetmә uçotu idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsindә hansı informasiya bazasını hazıryayır?

•

operativ, faktiki vә strateji
strateji, icmal vә yığım
faktiki, statistik vә uçot mәlumatları
icmal, yığma vә birdәfәlik
statistik,natural vә ucot mәlumatları

643 Sair әmәliyyat xәrclәrinә aiddir. (Sürәt 30.04.2014 10:24:20)

•

torpaqların, tikintilәrin, avadanlıqların vә sair uzunmüddәtli aktivlәrin satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
cәrimәlәr vә sair analoji ödәnişlәr;
hesabat ili әrzindә müәyyәn edilmiş keçәn illәrin zәrәrlәri;
bütün cavablar düzdür;
yenidәnqiymәtlәndirmәdәn olan zәrәrlәr;

644 Maliyyә (mühasibat) uçotu mәqsәdlәr üçün xәrclәrin tanınmasının әsasında hansı prinsip
qoyulmuşdur? (Sürәt 30.04.2014 10:24:17)

•

etibarlılıq, tamlıq;
hesablama metodu ilә uçot;
tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının vaxtla müәyyәnlәşdirilmәsi;
tәsәrrüfat fәaliyyәtini faktlarının vaxtla müәyyәnlәşdirilmәsi; hesablama
әhәmiyyәtlilik;

645 Mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmә üsuluna görә istehsal xәrclәri bölünür: (Sürәt 30.04.2014
10:24:12)

•

daimi vә dәyişәn xәrclәrә;
birbaşa vә dolayı xәrclәrә;
istehsal vә qeyri istehsal xәrclәrinә;
bir elementli vә kompleks xәrclәrә;
planlaşdırılmış vә planlaşdırılmamış xәrclәrә;

646 Mәhsul istehsalına, görülmüş işlәrә vә göstәrilmiş xidmәtlәrә birbaşa xәrclәr dedikdә nә başa
düşülür. (Sürәt 30.04.2014 10:24:06)

•

•

ayrıayrı mәhsulların (iş vә xidmәtlәrin) istehsalı ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
bir neçә qrup eyni növ mәhsulun hazırlanması ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
müәsisәnin konkret istehsal bölmәlәrindә istehsalın tәşkili ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
düzgün cavab yoxdur;
istehsal xәrclәrinin bütün siyahısı;

647 İqtisadi hәmcinsliyinә (mәzmununa) görә istehsal xәrclәri bölünür. (Sürәt 30.04.2014 10:24:01)

•

daimi vә dәyişәn xәrclәrә;
bütün cavablar düzdür.
planlaşdırılmış vә planlaşdırılmamış xәrclәrә;
istehsal vә qeyri istehsal xәrclәrinә;
bir elementli vә kompleks xәrclәrә;

648 Xәrclәr tanınır: (Sürәt 30.04.2014 10:23:57)

•

balansda;
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda;
kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabatda;
heç bir cavab düz deyil;
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda;

649 Dt 202 ictehsalat xәrclәri , Kt 522 Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr mühasibat yazılışı
nәyi әks etdirir. (Sürәt 30.04.2014 10:23:54)

•

müvәqqәti әmәk qabiliyyәtini itirәn әsas istehsalat işçilәrinә hesablanmış müavinәtlәri;
tibbi siğortaya ayirmaları xәrclәrinә aid edilmәsini;
büdcәdәn kәnar sosial müdafiәyә olan borc öhdәliklәrinin köçürülmәsini;
bütün cavablar düzdür;
әsas vә kömәkçi istehsalatda işçilәrә hesablanmış әmәk haqqının ümumi mәblәği üzrә sosial sığortaya
ayırmaların xәrcә daxil edilmәsini;

650 Dt 202 ictehsalat xәrclәri , Kt 201 Material ehtiyatları mühasibat yazılışı nәyi әks etdirir. (Sürәt
30.04.2014 10:23:47)

•

hazır mәhsulun maya dәyәrinә xammal vә materialların daxil edilmәsi;
kömәkçi istehsalatda avadanlıqlara profilaktiki baxış xәrclәrinin әsas istehsalat xәrclәrinin tәrkibinә daxil
edilmәsi;
istehsal edilәn mәhsulun maya dәyәrinә amortizasiya xәrclәrinin daxil edilmәsini;
bütün cavablar düzdür;
istehsal olunan mәhsulun maya dәyәrinә xammal vә materialların daxil edilmәsi;

651 Dolayı xәrclәrin (qaimә istehsal xәrclәrinin) tәrkibinә daxildir: (Sürәt 30.04.2014 10:23:44)

•

mexaniklәrin, nәzarәtçilәrin, texniki xidmәtedici işçilәrin, avtokar sürücülәrinin, ustaların, xidmәtedici
fәhlәlәrin әmәk haqqı;
sex binalarının saxlanılması, texniki xidmәtetmә vә avadanlıqların vә alәtlarin cari tәmiri, әmlak vergisi,
ümümistehsalat tәyinatlı binaların vә avadanlıqların amortizasiyası;
kömәkçi materiallar vә komplektlәşdirici mәmulatlar;
mexaniklәrin, nәzarәtçilәrin, texniki xidmәtedici işçilәrin, avtokar sürücülәrinin, ustaların, xidmәtedici
fәhlәlәrin әmәk haqqı; kömәkçi materiallar vә komplektlәşdirici mәmulatlar; sex binalarının saxlanılması,
texniki xidmәtetmә vә avadanlıqların vә alәtlәrin cari tәmiri, әmlaka vergi alәtlәri, ümümistehsalat tәyinatlı
binaların vә avadanlıqların amortizasiyası;
ümumtәsәrrüfat (inzibatıidarәetmә) xәrclәri;

652 Bir elementli xәrclәr aşağıdakı xәrclәrin tәrkibinә daxildir: (Sürәt 30.04.2014 10:23:41)

•

•

iqtisadi elementlәr üzrә xәrclәrin;
tam maya dәyәrindә әks olunmuş xәrclәrin;
kalkulyasiya maddәlәri üzrә xәrclәrin;
düzgün cavab yoxdur;
istehsal maya dәyәrindә әks olunmuş xәrclәrin;

653 Müәssisә 20000 manata müәlliflik hüququ әldә edir. Müqavilәyә әsasәn müәssisә 4 il әrzindә bu
hüquqa malik ola vә ondan istifadә edә bilәr. 4 il istifadәdәn sonra satış xәrclәrini çıxmaqla müvafiq
müәlliflik hüququnun cari bazar dәyәri 6000 manatdır. Müәlliflik hüququnun illik amortizasiya
mәblәğini hesablayın: (Sürәt 30.04.2014 10:20:16)

•

5000 manat
3500 manat
14000 manat
6500 manat
1500 manat

654 Tәsisçi tәrәfindәn müәssisәnin nizamnamә kapitalına qoyuluş kimi qeyrimaddi aktivlәr tәqdim
olunan zaman hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur? (Sürәt 30.04.2014 10:20:09)

•

Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”

655 X müәssisәsi 2000 manatlıq dәftәrxana lәvazimatı satın alır vә bütün mәblәği Dәftәrxana
lәvazimatları hesabının debetinә silir. Hesbat dövrünün sonunda inventarizasiya nәticәsindә
dәftәrxana lәvazimatının qalığı 1200 manat tәşkil edir. Dövrün sonunda jurnalda aşağıdakı
korrektәedici yazılış edilmәlidir: (Sürәt 30.04.2014 10:19:13)

•

DT “Dәftәrxana lәvazimatı xәrclәri” – 1200 manat, KT “Dәftәrxana lәvazimatları” – 1200 manat
DT “Dәftәrxana lәvazimatı xәrclәri” – 800 manat, KT “Dәftәrxana lәvazimatları” – 800 manat
DT “Dәftәrxana lәvazimatları” – 800 manat, KT “Dәftәrxana lәvazimatı xәrclәri” – 800 manat
DT “Dәftәrxana lәvazimatları” – 800 manat, KT “Kassa”  800 manat
DT “Dәftәrxana lәvazimatları” – 1200 manat, KT “Dәftәrxana lәvazimatı xәrclәri” – 1200 manat

656 31 dekabr 2010cu il tarixinә korrektәedici yazılışlar edilәnә qәdәr, ilin sonuna Sığorta xәrclәri
hesabının qalığı 870 manat, Sığorta üzrә gәlәcәk dövrün xәrclәri hesabının qalığı isә 2300 manat
tәşkil edir. Qәbul olunub ki, sığorta üzrә gәlәcәk dövrün xәrclәri olaraq 1800 manat silinmәlidir.
Sığorta üzrә xәrclәr hesabının korrektә edilmiş qalıq mәblәği aşağıdakı kimidir: (Sürәt 30.04.2014
10:19:04)

•

1800 manat
2670 manat
870 manat
500 manat
1370 manat

657 02 iyunda müәssisә 3500 manatlıq istehlak mterialları satın alır vә onu aktiv kimi әks etdirir. 30
iyunda keçirilmiş inventarizasiyanın nәticәlәrinә görә istehlak materialarının qalıq mәblәği 2000
manat tәşkil edir. 30 iyunda müәssisә hansı korrektәedici yazılışı etmәlidir? (Sürәt 30.04.2014
10:19:02)
DT “Material xәrclәri” – 2000 manat, KT “Materiallar” – 2000 manat

•

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

658 01 iyulda müәssisә hәmin tarixdәn başlayan ofis binasının icarәsi haqqını 6 ay әvvәlcәdәn 6000
manat olaraq ödәyir. Bütün mәblәğ İcarә üzrә gәlәcәk dövrün xәrclәri hesabına silinir. 31 iyul tarixinә
olan maliyyә hesabatını hazırlayarkәn müәssisә aşağıdakı korrektәedici yazılışı etmәldi: (Sürәt
30.04.2014 10:18:53)

•

DT “İcarә xәrclәri” – 6000 manat, KT “İcarә üzrә gәlәcәk dövrün xәrclәri” – 6000 manat
DT “İcarә xәrclәri” – 1000 manat, KT “İcarә üzrә gәlәcәk dövrün xәrclәri” – 1000 manat
DT “İcarә üzrә gәlәcәk dövrün xәrclәri” – 1000 manat, KT “İcarә xәrclәri” – 1000 manat
DT “İcarә xәrclәri” – 3000 manat, KT “İcarә üzrә gәlәcәk dövrün xәrclәri” – 3000 manat
DT “İcarә üzrә gәlәcәk dövrün xәrclәri” – 6000 manat, KT “İcarә xәrclәri” – 6000 manat

659 X mağazası uçotu gәlirlәrin tanınması prinsipinә uyğun olaraq aparır. 31 iyulda maşın mağazada
texniki xidmәtdәn keçirilir. Müştәri 01 avqustda maşını götürür vә 05 avqustda ödәniş edir. X
mağazası 06 avqustda poçtla çeki alır. X mağazası әldә olunmuş gәliri nә zaman әks etdirmәlidir?
(Sürәt 30.04.2014 10:17:13)

•

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

660 әsas vәsaitlәrin amortizasiyasına ayırmalar hesablanan zaman aşağıdakı maddәlәrdәn hansı
nәzәrә alınmır? (Sürәt 30.04.2014 10:17:46)

•

Maya dәyәri;
Likvidlik dәyәri;
Likvidlik dәyәri vә maya dәyәri.
Әsas vәsaitlәrn dәyişdirilmәsi üçün zәruri olan pul vәsaitlәri;
Faydalı istifadәnin qiymәtlәndirmiş müddәti;

661 әsas vәsaitlәri aşağıdakı qruplara ayırmaq olar: (Sürәt 30.04.2014 10:17:43)

•

Torpaq, abadlıq obyektlәri, bina vә tikililәr, avadanlıqlar;
Torpaq, әmlak, mebel, avadanlıqlar;
Qeyrimaddi aktivlәr, torpaq, bina vә tikililәr, avadanlıqlar;
Torpaq, bina vә tikililәr.
İstehsal güclәri, әmlak, bina vә tikililәr, avadanlıqlar;

662 Öhdәlik vә gәlir hesablarının müxabirәlәşmәsi nә ilә әlaqәdar yaranır? (Sürәt 30.04.2014
10:17:31)

•

Gәlәcәk dövrün xәrclәri hesabları üzrә korrektәedici yazılışlarla;
Gәlәcәk dövrün gәlirlәri hesabı üzrә korrektәedici yazılışlarla;
Xüsusi kapital hesabları üzrә korrektәedici yazılışlarla;
Aktivlәrin uçotu hesabları üzrә korrektәedici yazılışlarla;
Pul vәsaitlәrinin uçotu hesabları üzrә korrektәedici yazılışlarla;

663 Münasiblik prinsipi gәlirlәrlә xәrclәrin әlaqәsini tәyin edir. Başqa sözlә, verilәn prinsip aşağıdakı
әlaqәni nәzәrdә tutur: (Sürәt 30.04.2014 10:17:27)

•

Aktivlәrlә öhdәliklәrin;
Dividendlәr vә sәhmdarların investisiyalarının;
Sәrf olunan әmәyin vә әldә olunan nәticәnin;
Debitor vә kreditor öhdәliklәrinin.
Pul mәxaricinin vә pul mәdaxilinin;

664 Korrektәedici yazılışlar nәdir? (Sürәt 30.04.2014 10:17:24)

•

Mühsaibat uçotu sistemi lazımi şәkildә işlәyәrsә, lazım deyil;
Rәhbәrlik hesabın qalığını dәyişmәk istәyәndә;
Bir qayda olaraq maliyyә hesabatının hazırlanması üçün;
Bütün qeyd olunanlar düzdür.
Yalnız mühasibat balansı hesablarında edilir;

665 Korrektәedici yazılışlar nә üçün zәruridir? (Sürәt 30.04.2014 10:17:19)

•

Müәyyәn vaxt dövründә xәrclәrә silinmәli olan bәzi xәrclәr jurnalda әks olunmadığı üçün;
Xәrclәri isә onlar baş verdiyi dövrdә әks etdirmәk üçün;
Gәlirlәrin onların әldә olunduğu dövrdә әks olunmasını tәmin etmәk, xәrclәri isә onlar baş verdiyi dövrdә
tanımaq üçün;
Düzgün cavab yoxdur.
Gәlirlәri onların әldә olunduğu dövrdә әks etdirmәk üçün;

666 Uyğunluq prinsipinә müvafiq olaraq aşağıdakılardan hansılar arasında uyğunluq olmalıdır? (Sürәt
30.04.2014 10:16:07)

•

Müәssisәnin müştәrilәri;
Aktivlәr vә öhdәliklәr;
Gәlirlәr vә xәrclәr;
Xüsusi kapital vә öhdәliklәr.
Müәssisәnin kreditorları;

667 Müәssisә ofis binasının alınmasına 500 min manat xәrclәyir. Bu mәblәğ nә zaman xәrclәrә
silinmәlidir? (Sürәt 30.04.2014 10:16:05)

•

Mәhz 500 min manat xәrclәnәn zaman;
Binanın faydalı istifadә müddәtindә;
Binanın istifadә olunmasının ilk ilindә;
Mәhz 500 min manat xәrclәnәn zaman vә ya binanın istifadә olunmasının ilk ilindә.
500 min manat mәblәğindә gәlir әldә olunandan sonra;

668 Xidmәt sferası müәssisәlәrindә gәlir nә zaman әldә olunmuş hesab olunur? (Sürәt 30.04.2014
10:16:02)

•

Ayın axırında;
Xidmәtin göstәrilmәsi tarixinә;
İlin sonunda;
Maliyyә hesabatının tәrtib olunması tarixinә.
Pul vәsaitlәrinin әldә olunması tarixinә;

669 Hesabların korrektәsi nә üçün edilir? (Sürәt 30.04.2014 10:15:59)

•

Hesabların sayı bütün tәsәrrüfat әmәliyyatlarını әks etdirmәk üçün kifayәt etmәyәndә;
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarını әks etdirәndә sәhvlәrә yol verildiyi üçün;
Bir çox әmәliyyatlar bir vә ya daha artıq vaxt dövrünü әhatә edir;

Hesabların sayı bütün tәsәrrüfat әmәliyyatlarını әks etdirmәk üçün kifayәt etmәyәndә vә tәsәrrüfat
әmәliyyatlarını әks etdirәndә sәhvlәrә yol verilәndә.
Rәhbәrlik hansı mәlumatların mühasibat uçotu vә hesabatında әks etdirilmәli olduğuna qәrar vermәkdә
çәtinlik çәkәndә;

670 Hesablanmış xәrclәr o xәrclәrdir ki: (Sürәt 30.04.2014 10:15:53)

•

Onlar tanınana qәdәr ödәnilib vә aktiv uçot hesablarında әks olunub;
Ödәnilib lakin hәlә uçotda әks olunmayıb.
Tanınıb, ödәnilib vә uçotda әks olunub;
Tanınıb lakin hәlә ödәnilmәyib;
Onlar tanınandan sonra ödәnilib vә aktiv uçot hesablarında әks olunub;

671 Hesablanmış gәlir o gәlirdir ki: (Sürәt 30.04.2014 10:15:50)

•

Qazanılıb, әldә olunub vә uçotda әks olunub;
Onlar әldә olunana qәdәr qazanılıb vә әks olunub;
Onlar qazanılana qәdәr öhdәlik kimi qәbul olunub vә әks olunub;
Әldә olunub vә uçotda әks olunub.
Qazanılıb, lakin hәlә әldә olunmayıb;

672 Hesablanmış gәlir o gәlirdir ki: (Sürәt 30.04.2014 10:15:48)

•

Qazanılıb, әldә olunub vә uçotda әks olunub;
Onlar әldә olunana qәdәr qazanılıb vә әks olunub;
Onlar qazanılana qәdәr öhdәlik kimi qәbul olunub vә әks olunub;
Әldә olunub vә uçotda әks olunub.
Qazanılıb, lakin hәlә әldә olunmayıb;

673 Gәlirlәrin tanınması prinsipinә uyğun olaraq gәlirlәrin әks olunması hәyata keçirilmәlidir: (Sürәt
30.04.2014 10:15:46)

•

Mәnfәәtdәn vergi ödәnilәn zaman;
Gәlir әldә olunan zaman;
Pul vәsaitlәri әldә olunan zaman;
Maliyyә hesabatı tәrtib olunan zaman.
Ayın axırında;

674 Gәlirlәrin tanınması prinsipinә uyğun olaraq gәlirlәrin әks olunması hәyata keçirilmәlidir: (Sürәt
30.04.2014 10:15:44)

•

Mәnfәәtdәn vergi ödәnilәn zaman;
Gәlir әldә olunan zaman;
Pul vәsaitlәri әldә olunan zaman;
Maliyyә hesabatı tәrtib olunan zaman.
Ayın axırında;

675 Gәlәcәk dövrün xәrclәri o xәrclәrdir ki: (Sürәt 30.04.2014 10:15:41)

•

Tanınıb, ödәnilib vә uçotda әks olunub;
Onlar tanınandan sonra ödәnilib vә aktiv uçot hesablarında әks olunub;
Onlar tanınana qәdәr ödәnilib vә aktiv uçot hesablarında әks olunub;
Tanınıb, lakin hәlә uçotda әks olunmayıb.
Tanınıb lakin hәlә ödәnilmәyib;

676 28 fevralda mebel fabrikinin işçilәri sifarişi yerinә yetirmәk üçün iş vaxtından әlavә işlәyir.

Müәssisә martın әvvәlindә hesabı müştәriyә göndәrir, martın ortasında isә hesab üzrә ödәniş hәyata
keçirilir. İş vaxtından әlavә işlәmәyә görә әmәk haqqı xәrclәrә nә vaxt daxil edilir? (Sürәt 30.04.2014
10:15:38)

•

Әmәk haqqının verilmәsi vaxtından asılı olaraq fevralda vә ya da martda;
Martda;
Fevralda;
Qәbul olunmuş uçot siyasәtindәn asılı olaraq fevralda vә ya da martda;
İşçilәr әmәk haqqını alan vaxt;

677 Tәmiz gәlir nә vaxt yaranır? (Sürәt 30.04.2014 10:15:20)

•

Gәlirlәr < Xәrclәr;
Gәlirlәr = Xәrclәr;
Aktivlәr > Öhdәliklәr
Aktivlәr = Öhdәliklәr
Gәlirlәr > Xәrclәr;

678 Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda nә әks olunur? (Sürәt 30.04.2014 10:15:17)

•

Müәyyәn dövr әrzindә xüsusi kapitaldakı dәyişikliklәr;
Müәyyәn dövr әrzindәki gәlirlәr vә xәrclәr;
Müәyyәn dövr әrzindә aktivlәrdәki, öhdәliklәrdәki vә xüsusi kapitaldakı dәyişikliklәr;
Hesabat dövrünә xәrclәr, dividendlәr vә xüsusi kapitalın vәziyyәti.
Hesabat dövrünә aktivlәrin, öhdәliklәrin vә xüsusi kapitalın vәziyyәti;

679 Xüsusi kapital nәyi әks etdirir? (Sürәt 30.04.2014 10:15:14)

•

Kreditorların iddia etdiyi aktivlәrdә olan payı;
Xeyriyyә müәssisәlәrinin iddia etdiyi aktivlәrdә olan payı;
Sәhmdarların iddia etdiyi aktivlәrdә olan payı;
İşçi heyәtinin iddia etdiyi aktivlәrdә olan payı;
Debitorların iddia etdiyi aktivlәrdә olan payı;

680 Hesabatın hәr hansı bir maddәsinin әhәmiyyәtliliyini müәyyәn etmәk üçün mühasib aşağıdakı
göstәricilәrdәn hansı ilә onu müqayisә etmәyә bilәr? (Sürәt 30.04.2014 10:15:11)

•

Mәcmu aktivlәr;
İşçilәrin ümumi sayı;
Mәcmu öhdәliklәr;
Debitor borcu.
Xalis mәnfәәt;

681 Debitor borcunun 400 manat ödәnilmәsi o demәkdir ki: (Sürәt 30.04.2014 10:15:08)

•

Aktivlәr 400 manat mәblәğındә artıb vә aktivlәr 400 manat mәblәğindә azalıb;
Öhdәliklәr 400 manat mәblәğındә azalıb vә xüsusi kapital 400 manat mәblәğindә artıb;
Aktivlәr 400 manat mәblәğındә artıb vә öhdәliklәr 400 manat mәblәğindә azalıb;
Xüsusi kapital 400 manat mәblәğındә azalıb vә öhdәliklәr 400 manat mәblәğindә artıb
Aktivlәr 400 manat mәblәğındә azalıb vә öhdәliklәr 400 manat mәblәğindә azalıb;

682 Aşağıdakı bәrabәrliklәrdәn hansı әsas balans bәrabәrliyinin açılışıdır? (Sürәt 30.04.2014
10:15:03)
Aktivlәr = Öhdәliklәr+Xüsusi kapitalGәlirlәrXәrclәr;

•

AktivlәrÖhdәliklәr=Xüsusi kapitalGәlirlәrXәrclәr;
Aktivlәr+Xәrclәr=Öhdәliklәr +Xüsusi kapital+Gәlirlәr;
Aktivlәr+Gәlirlәr=Öhdәliklәr+Xüsusi kapitalXәrclәr.
Aktivlәr=Gәlirlәr+XәrclәrÖhdәliklәr;

683 Öhdәlik nә zaman maliyyә hesabatının ünsürü kimi tanınır? (Sürәt 30.04.2014 10:14:59)

•

şirkәt tәrәfindәn nәzarәt edilir
dәyәr etibarlı şәkildә müәyyәnlәşdirilә bilәr
kommersiya tәşkilatı tәrәfindәn gәlәcәkdә iqtisadi fayda götürülәcәyini tәmin edir
bütün cavablar düzgündür
ödәnmә zamanı iqtisadi resurslar şirkәtdәn uzaqlaşa bilәr

684 MMUSa uyğun olaraq öhdәliklәrin ödәnilmәsi aşağıdakı hallarda qısamüddәtli kimi
tәsniflәşdirilir: (Sürәt 30.04.2014 10:14:56)

•

bir il
hesabat tarixindәn sonrakı 12 ay
cari hesabat ilindә
duzgun cavab yoxdur
]onun tanınmasından sonrakı 12 ay

685 Maliyyә uçotunda vә hesabatda elementlәr hansı ardıcıllıqla tanınır? (Sürәt 30.04.2014 10:14:53)

•

uçot vә hesabatın elementlәri aşkarlandıqda
elementlәrin maliyyә uçotunda vә hesabatda tanınması
elementlәrin tanınma meyarlarına uyğunluğu
düzgün cavab yoxdur
uçot vә hesabatın elementlәri aşkarlandıqda,elementlәrin tanınma meyarlarına uyğunluğu ,, elementlәrin
maliyyә uçotunda vә hesabatda tanınması

686 Kommersiya tәşkilatlarının maliyyә vәziyyәtini hansı tәnlik xarakterizә edir? (Sürәt 30.04.2014
10:14:49)

•

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

687 Kommersiya tәşkilatları üçün MMUSun konseptual әsasları nәyi izah edir? (Sürәt 30.04.2014
10:14:46)

•

maliyyә uçotu vә hesabatın mәqsәdini
maliyyә uçotu vә hesabatın elementlәrinin tanınması meyarlarını
maliyyә uçotu vә hesabatın elementlәrini
bütün cavablar düzgündür
kapitalın mahiyyәti vә onun saxlanılması konsepsiyası

688 Hansı elementlәr kommersiya tәşkilatının maliyyә vәziyyәtini xarakterizә edir? (Sürәt 30.04.2014
10:14:42)

•

gәlirlәr, xәrclәr vә kapital
aktivlәr, öhdәliklәr vә gәlirlәr
gәlirlәr, öhdәliklәr vә kapital
aktivlәr, öhdәliklәr vә kapital

•

aktivlәr, kapital vә gәlirlәr

689 Hansı elementlәr kommersiya tәşkilatının maliyyә vәziyyәtini xarakterizә edir? (Sürәt 30.04.2014
10:14:38)

•

gәlirlәr, xәrclәr vә kapital
aktivlәr, öhdәliklәr vә gәlirlәr
gәlirlәr, öhdәliklәr vә kapital
aktivlәr, öhdәliklәr vә kapital
aktivlәr, kapital vә gәlirlәr

690 Müәssisәnin fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәr neçә yerә bölünür?

•

1
4
5
2
6

691 Müәssisәnin fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәr hansı xәrclәrә bölünür?

•

әsas, әmәliyyat vә fövqәladә
әsas, әmәliyyat, fövqәladә vә sair
heç biri doğru deyil
әsas vә sair
әmәliyyat vә fövqәladә

692 Sair xәrclәr aşağıdakılara bölünür:

•

әsas vә sair
әsas, әmәliyyat vә fövqәladә
әmәliyyat vә fövqәladә
heç biri doğru deyil
әsas, әmәliyyat, fövqәladә vә sair

693 Relevantlıq nöqteyinәzәrindәn mәhsul vahidi üzrә dәyişәn mәsrәflәr:

•

istehsalın hәr bir hәcmindә müxtәlifdir
müxtәlif ( fәrqli) istehsal hәcmlәrindә dә sabitdir
istehsal hәcminin artmasına mütәnasüb olaraq artır
istehsalın hәcmi azaldıqda azalır
istehsalın hәcmindәn asılı deyil

694 Adi fәaliyyәtlә әlaqәdar xәrclәr hansı hesablarda uçota alınır:

•

satışla bağlı xәrclәr
istehsal ilә bağlı xәrclәr
yuxarıda qeyd edlәnlәrin hamısı
heç bir cavab doğru deyil
istehsala mәsrәflәri vә satışı ilә bağlı xәrclәri uçota alan hesablar

695 Ehtiyatların tәmin edilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr neçә qrupa bölünür:

•

6
4
3

2
5

696 İstehsal ehtiyatları malsatanlardan mәdaxil edildikdә hansı müxabirlәşmә düzdür?

•

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

697 Mәsrәflәr anlayışında aşağıdakı mәqamları fәrqlәndirmәk lazımdır.

•

mәsrәflәr istifadә dilәn resursların hәcmi ilә ifadә olunur;
istifadә dilәn resursların hәcmi pul ifadәsindә әks olunmalıdır;
mәsrәflәr istifadә dilәn resursların hәcmi ilә ifadә olunur; istifadә dilәn resursların hәcmi pul ifadәsindә әks
olunmalıdır; mәsrәflәr mütlәq konkret mәqsәdlәrә aid edilmәlidir;
mәsrәflәr istifadә dilәn resursların hәcmi ilә ifadә olunur; istifadә dilәn resursların hәcmi pul ifadәsindә әks
olunmalıdır;
mәsrәflәr mütlәq konkret mәqsәdlәrә aid edilmәlidir;

698 әsas xәrc dedikdә nә başa düşülür:

•

müәssisәdәdә mütәmadi yaranan istәnilәn xәrclәrdir;
müәssisәnin adi fәaliyyәti zamanı yaranan xәrclәrdir;
müәssisәnin adi fәaliyyәti zamanı yaranan vә müxtәlif başlıqlar altında
müәssisәnin fәaliyyәti zamanı baş verәn istәnilәn xәrclәrdir;
müxtәlif istiqamәt altında tәsniflәşdirilәn xәrclәrdir;

699 Sair xәrc dedikdә nә başa düşülür:

•

müәssisәnin adi fәaliyyәti zamanı mütәmadi yaranmayan vә әsas xәrc anlayışına uyğun gәlmәyәn xәrclәrdir;
müәssisәnin fәaliyyәti zamanı baş verәn istәnilәn xәrclәrdir;
müxtәlif istiqamәt altında tәsniflәşdirilәn xәrclәrdir
doğru cavab yoxdur.
müәssisәnin adi fәaliyyәti zamanı yaranan xәrclәrdir;

700 әmәliyyat xәrclәrinә daxildir:

•

müәssisәnin aktivlәrinin pullu istifadәyә verilmәsi, satışı, silinmәsi ilә әlaqәdar yaranan xәrclәrdir;
müәssisәnin aktivlәrinin pullu istifadәyә verilmәsi, satışı, silinmәsi ilә әlaqәdar yaranan xәrclәrdir; kredit vә
borclardan istifadәyә vә kredit tәşkilatlarının göstәrdiyi xidmәtә görә ödәnilәn faizlәr vә xәrclәr; tәsәrrüfat
fәaliyyәtinin şәrti faktlarının tanınması vә s. ilә әlaqәdaryaradılan ehtiyat vә fondlara edilәn ayırmaiar vә sair
әmәlyyat xәrclәri;
müәssisәdәdә mütәmadi yaranan istәnilәn xәrclәr;
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrti faktlarının tanınması vә s. ilә әlaqәdaryaradılan ehtiyat vә fondlara edilәn
ayırmaiar vә sair әmәlyyat xәrclәri;
kredit vә borclardan istifadәyә vә kredit tәşkilatlarının göstәrdiyi xidmәtә görә ödәnilәn faizlәr vә xәrclәr;

