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2608_Az_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2608 Mühasibat uçotu
1 Müәssisәdә istehsalat sexinin işçilәrinә әmәk haqqının hesablanmışdır.Mühasibat yazılışını tәrtib edin.

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 202 “İstehsal xәrclәri”
Dt 701 “Satışın maya dәyәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 711 “Kommersiya xәrclәri”
Dt 202 “İstehsal xәrclәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 711 “Kommersiya xәrclәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”

2 İşçilәrә әmәk haqqının hesablanması vә nәzarәt edilmәsi üçün hasilatın uçotu cәdvәlәrindәn aşağıdakı
istehsalatlarda istifadә olunur:

•

Düzgün cavab yoxdur
Kütlәvi
Seriyalı
Fәrdi
Kütlәvi vә seriyalı

3 Müәssisәdә işçilәrin әmәk haqqından zay mәhsula görә itki mәblәği tutulmuşdur. Bu әmәliyyat hansı
mühasibat yazılışı ilә rәsmilәşdirilir?

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 205 “Mallar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 201 “Material ehtiyatları”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 204 “Hazır mәhsul”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 711 “Kommersiya xәrclәri”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 523 “Digәr mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr”

4 İşçiyә müvәqqәti әmәk qabiliyyәtini itirmәyә görә verilәn müavinәtin mәblәği aşağıdakı paramterlәrdәn
asılıdır:

•

Hәmkarlar tәşkilatına üzvlükdәn vә iş stajından
Hәmkarlar tәşkilatına üzvlükdәn
İş stajından vә orta әmәk haqqından
İş stajından
Orta әmәk haqqından

5 Müәssisәdә әmәk haqqından verilmiş borc mәblәği tutulmuşdur. Bu әmәliyyat hansı mühasibat yazılışı ilә
rәsmilәşdirilir?

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 243 “Verilmiş qısamüddәtli avanslar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 244 “Tәhtәlhesab mәblәğlәr”

6 Müәssisәdә әvvәl verilmiş avans mәblәği әmәk haqqından tutulmuşdur. Bu әmәliyyat hansı mühasibat yazılışı
ilә rәsmilәşdirilir?

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 243 “Verilmiş qısamüddәtli avanslar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
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Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 244 “Tәhtәlhesab mәblәğlәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”

7 Müәssisәdә işçilәrә Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun vәsaiti hesabına müvәqqәti әmәk qabiliyyәtinin
itirilmәsinә görә müavinәt hesablanmışdır.Mühasibat yazılışını aparın.

•

Dt 711 “Kommersiya xәrclәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 761 “Fövqәladә xәrclәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 202 “İstehsal xәrclәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar
Dt 522 “Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 611 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”

8 Hasilatın uçotu vә işәmuzd işçilәrә әmәk haqqının hesablanması üçün marşrut vәrәqәlәrindәn aşağıdakı
istehsalatlarda istifadә olunur:

•

Düzgün cavab yoxdur
Kütlәvi
Seriyalı
Fәrdi
Kütlәvi vә seriyalı

9 İstehsal ehtiyatlarının müәssisәnin anbarına gәtirilmәsi ilә әlaqәdar işçilәrә әmәk haqqı hesablanmışdır.
Mühasibat yazılışını aparın.

•

Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 202 “İstehsal xәrclәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 103 “Qeyrimaddi aktivlәrlә bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә
hesablaşmalar”
Dt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 761 “Fövqәladә xәrclәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”

10 Bankdakı hesablaşma hesabından fәhlә vә qulluqçuların әmәk haqqı köçürülmüşdür. Mühasibat yazılışını
aparın.

•

Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 222 “Yolda olan köçürmәlәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”

11 Müәssisәnin kassasından nağd qaydada işçilәrin әmәk haqqı ödәnilmişdir. mühasibat yazılışını aparın.

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”
Dt 221 “Kassa”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”

12 Sosial sığorta vә tәminat üzrә (3%) mәcburi ödәnişlәr işçinin әmәk haqqından tutulmuşdur. Mühasibat
yazılışını aparın.

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 521 “Vergi öhdәliklәri
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 522 “Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 523 “Digәr mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr”
Dt 522 “Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
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Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 901 “Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr”

13 әmәk haqqından gәlir vergisi tutulmuşdur Mühasibat yazılışını aparın.

•

Dt 901 “Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 901 “Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 902 “Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 523 “Digәr mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr”

14 әmәk müqavilәsi ilә yeni işә götürülmüş işçilәrin uçotu üçün әsas sәnәd hesab olunur:

•

İşçinin başqa işә köçürülmәsi haqqında әmr (sәrәncam)
Şәxsi hesab
Hesablaşmaödәniş cәdvәli
İşçinin işә qәbulu haqqında әmr (sәrәncam)
İş vaxtından istifadәnin uçotu tabeli

15 Müәssisәdә işçiyә verilmiş tәhtәl hesab mәblәği әmәk haqqından tutulmuşdur. Bu әmәliyyat hansı mühasibat
yazılışı ilә rәsmilәşdirilir?

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 243 “Verilmiş qısamüddәtli avanslar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 244 “Tәhtәlhesab mәblәğlәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”

16 Müәssisәdә inventarizasiya zamanı әskik gәlәn material ehtiyatlarının dәyәrinin әmәk haqqından tutulmudur.
Bu әmәliyyat hansı mühasibat yazılışı ilә rәsmilәşdirilir?

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 761 “Fövqәladә xәrclәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 711 “Kommersiya xәrclәri”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 202 “İstehsal xәrclәri”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 201 “Material ehtiyatları”

17 Müәssisәdә inzibatiidarә heyәtinә әmәk haqqının hesablayarkәn 533 әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә
hesablaşmalar hesabının krediti bu hesabın debeti ilә müxabirәlәşir:

•

751 “Maliyyә xәrclәri”
711 “Kommersiya xәrclәri”
761 “Fövqәladә xәrclәr”
721 “İnzibati xәrclәr”
202 “İstehsalat ehtiyatları”

18 Bankdakı hesablarda olan xarici valyuta üzrә mәnfi mәzәnnә fәrqi aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә әks
etdirilir.

•

Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”  Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 731 “Sair
әmәliyyat xәrclәri”
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19 Müәssisәnin sәrancamında qalan mәnfәәt hesabına ehtiyat kapitalına ayırmalar aparılır. әmәliyyata
mühasibat yazılışı verin.

•

Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrә ehtiyat”  Dt 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti
(zәrәri)”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrә ehtiyat”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”
Dt 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”

20 Müәssisә tәrәfindәn başq bir müәssisәyә materialların әvәzsiz verilmәsindәn maliyyә nәticәsi (zәrәr)
silinib.Bu әmәliyyata mühasibat yazılışı verin.

•

Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 201 “Material ehtiyatları”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Düzgün cavab yoxdur.
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 201 “Material ehtiyatları”  Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 731 “Sair
әmәliyyat xәrclәri”
Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”

21 Müәssisәdә torpaq, tikili vә avadanlıqların satışından zәrәr aşağıdakı mühasbat yazılışı ilә әks etdirilir:

•

Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”  Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt
731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”  Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”  Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt
731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”

22 Tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri mühasibat uçotunda aşağıdakı yazılışla әks etdirilir:

•

Bütün cavablar düzdür.
Dt 901 «Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr», Kt 421 «Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri»
Dt 801 «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)», Kt 422 «Digәr tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri»
Dt 902 «Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr», Kt 421 «Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi
öhdәliklәri»
Dt 731 «Sair әmәliyyat xәrclәri», Kt 421 Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri»

23 Tәxirә salınmış vergi aktivlәri mühasibat uçotunda aşağıdakı yazılışla әks etdirilir:

•

Bütün cavablar düzdür
Dt 521 «Vergi öhdәliklәri», Kt 161 «Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri»
Dt 161 «Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 801 «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)», Kt 161 «Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri»
Dt 161 «Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri», Kt 421 «Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi
öhdәliklәri»

24 Mәnfәәt vergisinin vergiqoyma obyektlәrinә aid edilir:

•

Mühasibat mәnfәәti
Vergiyә cәlb olunma mәnfәәt
Güzәştlәri nәzәrә almaqla mәnfәәt
Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
Xalis mәnfәәt
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25 Satılmış mәhsula, göstәrilmiş xidmәtlәrә, görülmüş işlәrә әDV hesabladıqda aşağıdakı mühasibat uçotu
yazılışı verilir:

•

Dt 343 «Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 801 «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 601 «Satış», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 521 «Vergi öhdәliklәri», Kt 601 «Satış»
Dt 521 «Vergi öhdәliklәri», Kt 343 «Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)»

26 Müәssisәnin әmlakına vergi hesabladıqda aşağıdakı mühasibat uçotu yazılışı verilir?

•

Dt 202 «İstehsalat xәrclәri», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 721 «İnzibati xәrclәr», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 731 «Sair әmәliyyat xәrclәri», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 601 «Satış», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 801 «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»

27 Büdcәyә köçürmәlәr aşağıdakı ilkin sәnәdlәr vasitәsilә hәyata keçirilir:

•

Çek vә akkreditivlәrlә
Ödәmә tapşırığı ilә
Hesabfaktura
Çeklәrlә
Akkreditivlәrlә

28 Vergilәr vә yığım üzrә büdcә ilә hesablaşmalar aşığıdakı әmәliyyatlara aiddir:

•

Qeyriәmtәә xarakterli
Әmtәә xarakterli
Qarışıq xarakterli
Bütün cavablar düzdür
Maliyyә xarakterli

29 Tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri nә vaxt yaranır?

•

Vergi xәrclәri ödәnilәcәk vergi mәblәğinә bәrabәr olduqda
Vergi xәrclәri tәxirә salınmış vergi öhdәliyinin mәblәğindәn üstün olduqda
Düzgün cavab yoxdur
Bütün cavablar düzdür
Vergi xәrclәri ödәnilәcәk vergi mәblәğindәn yuxarı olduqda

30 Tәxirә salınmış vergi öhdәliyi nә demәkdir?

•

Digәr tәşkilatdan әvәzsiz qaydada әmlakın alınması zamanı meydana çıxan gәlirlәr nәticәsindә yaranan vergitutulan
müvәqqәti fәrqlәrin bir hissәsinin mәblәğidir
Bütün cavablar düzdür
Düzgün cavab yoxdur
Hesabat dövründәn sonrakı dövrdә vә ya gәlәcәk hesabat dövrlәrindә büdcәyә ödәnilmәli olan mәnfәәt vergisinin
azalmasına gәtirib çıxarmalı olan tәxirә salınmış mәnfәәt vergisinin bir hissәsidir
Vergitutulan müvәqqәti fәrqlәr ilә әlaqәdar gәlәcәk dövrlәrdә ödәnilmәli olan mәnfәәt vergisi mәblәğidir

31 Hesabat dövrundә ödәnilәsi cari vergi nә demәkdir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Gәlәcәk dövrlәrdә әvәzlәşdirilәn mәnfәәt vergisinin mәblәği
Dövr әrzindә vergiyә cәlb olunan mәnfәәtә rәğmәn ödәnilmәli olan mәnfәәt mәblәği
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•

Vergiyә cәlb olunma üzrә müvәqәәti fәrqlәrә rәğmәn gәlәcәk dövrdә ödәnilәsi mәnfәәt vergisinin mәblәği
Çıxılan müvәqqәti fәrqlәrә rәğmәn gәlәcәk dövrlәrdә ödәnilmәli olan tәxirә salınmış vergi öhdәliyinin mәblәği;

32 Vergiyә cәlb olunma mәnfәәt nә demәkdir?

•

Bölüşdürüldükdәn sonra cari xalis mәnfәәt
Düzgün cavab yoxdur
Vergi orqanları tәrәfindәn dövr üçün müәyyәn olunmış qaydalarda hesablanmış vә mәnfәәt vergisi ödәnilmәli olan
mәnfәәtdir
Bölüşdürülmәmişdәn әvvәl cari dövrdә ümumi mәnfәәt
Cari ilin mühasibat mәnfәәti ilә keçәn hesabat dövrünün mühasibat mәnfәәti arasındakı fәrq

33 Dt 601 Satış Kt 521 Vergi öhdәliklәri yazılışı nәyi әks etdirir?

•

ӘDV üzrә vergi orqanları ilә әvәzlәşdirmәni
ӘDVnin büdcәyә ödәnilmәsini
Әsas vәsaitlәrin satışına görә hesablanmış ӘDVni
satılmış mәhsullara görә hesablanmış ӘDVni
material qymәtlilәrinin әldә edilmәsi üzrә ödәnilmiş ӘDVni

34 Material qiymәtlilәrinin әldә edilmәsi zamanı ödәnilmiş әDVnin mәblәği silindikdә hansı müxabirlәşmә
verilir?

•

Dt 343 «Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnil¬mәmiş zәrәr)», Kt 241 «Әvәzlәşdirilәn vergi»
Dt 601 «Satış», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 611 «Sair әmәliyyat gәlirlәri», Kt 241 «Әvәzlәşdirilәn vergi»
Dt 521 «Vergi öhdәliklәri», Kt 241 «Әvәzlәşdirilәn vergi»
Dt 801 «Ümumi gәlir (zәrәr)», Kt 241 «Әvәzlәşdirilәn vergi»

35 Torpaq vergisinin hesablanması hansı hesabın debetindә әks etdirilir?

•

801 «Ümumi mәnfәәt»
343 «Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)»
341 «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri»
202 «İstehsalat xәrclәri»
601 «Satış»

36 әDV üzrә büdcәyә olan borc aşağıdakı hesabın kreditindә әks etdirilir:

•

241 «Әvәzlәşdirilәn ӘDV»
611 «Sair әmәliyyat gәlirlәri»
601 «Satış»
631 «Maliyyә gәlirlәri»
521 «Vergi öhdәliklәri»

37 әlavә dәyәr vergisini ödәyәnlәr aşağıdakılardır:

•

İstehsalkommersiya fәaliyyәti göstәrәn hüquqi şәxs statusuna malik olan müәssisәlәr, qeyrikommersiya müәssisәlәri
vә tәşkilatlar, dövlәt müәssisә vә tәşkilatları
İstehsalkommersiya fәaliyyәti göstәrәn hüquqi şәxs statusuna malik olan müәssisәlәr
Qeyrikommersiya müәssisәlәri vә tәşkilatlar
Xarici hüquqi şәxslәr
Dövlәt müәssisә vә tәşkilatları

38 İstehsalat xәrclәrinin tәrkibinә hansı vergilәr daxil edilir?
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•

Әlavә dәyәr vergisi
Әmlak vergisi
Yol vergisi
Fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi
Aksizlәr

39 Müәssisәdә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri nә vaxt yaranır?

•

Vergi xәrclәri tәxirә salınmış vergi öhdәliyinin mәblәğindәn üstün olduqda
Düzgün cavab yoxdur
Vergi xәrclәri ödәnilәcәk vergi mәblәğindәn yuxarı olduqda
Vergi xәrclәri ödәnilәcәk vergi mәblәğinә bәrabәr olduqda
Bütün cavablar düzdür

40 Mühasibat uçotunda tәxirә salınmış vergi öhdәliyi anlayışının mahiyyәtini açıqlayın

•

Hesabat dövründәn sonrakı dövrdә vә ya gәlәcәk hesabat dövrlәrindә büdcәyә ödәnilmәli olan mәnfәәt vergisinin
azalmasına gәtirib çıxarmalı olan tәxirә salınmış mәnfәәt vergisinin bir hissәsidir
Bütün cavablar düzdür
Düzgün cavab yoxdur
Vergitutulan müvәqqәti fәrqlәr ilә әlaqәdar gәlәcәk dövrlәrdә ödәnilmәli olan mәnfәәt vergisi mәblәğidir
Digәr tәşkilatdan әvәzsiz qaydada әmlakın alınması zamanı meydana çıxan gәlirlәr nәticәsindә yaranan vergitutulan
müvәqqәti fәrqlәrin bir hissәsinin mәblәğidir

41 Hesabat dövrundә ödәnilәsi cari vergi dedikdә nә başa düşülür?

•

Vergiyә cәlb olunma üzrә müvәqәәti fәrqlәrә rәğmәn gәlәcәk dövrdә ödәnilәsi mәnfәәt vergisinin mәblәği
Gәlәcәk dövrlәrdә әvәzlәşdirilәn mәnfәәt vergisinin mәblәği
Dövr әrzindә vergiyә cәlb olunan mәnfәәtә rәğmәn ödәnilmәli olan mәnfәәt mәblәği
Düzgün cavab yoxdur
Çıxılan müvәqqәti fәrqlәrә rәğmәn gәlәcәk dövrlәrdә ödәnilmәli olan tәxirә salınmış vergi öhdәliyinin mәblәği;

42 Müәssisәdә torpaq vergisinin hesablanması hansı hesabın debetindә uçota alınır?

•

343 «Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)»
341 «Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri»
801 «Ümumi mәnfәәt»
601 «Satış»
202 «İstehsalat xәrclәri»

43 Satılmış mәhsula, göstәrilmiş xidmәtlәrә, görülmüş işlәrә әDV hesablanmışdır. Bu әmәliyyatlara mühasibat
uçotu yazılışı verin:

•

Dt 601 «Satış», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 343 «Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 521 «Vergi öhdәliklәri», Kt 343 «Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)»
Dt 521 «Vergi öhdәliklәri», Kt 601 «Satış»
Dt 801 «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»

44 Müәssisәnin әmlakına vergi hesabladıqda hansı mühasibat uçotu yazılışı verilir?

•

Dt 601 «Satış», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 731 «Sair әmәliyyat xәrclәri», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 202 «İstehsalat xәrclәri», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 801 «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 721 «İnzibati xәrclәr», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
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45 Müәssisәdә tәxirә salınmış vergi aktivlәri mühasibat uçotunda hansı yazılışla әks etdirilir?

•

Dt 521 «Vergi öhdәliklәri», Kt 161 «Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri»
Dt 161 «Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 801 «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)», Kt 161 «Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri»
Dt 161 «Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri», Kt 421 «Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi
öhdәliklәri»
Bütün cavablar düzdür

46 Vergiyә cәlb olunan mәnfәәt anlayışının mahiyyәtini açıqlayın

•

Bölüşdürüldükdәn sonra cari xalis mәnfәәt
Bölüşdürülmәmişdәn әvvәl cari dövrdә ümumi mәnfәәt
Vergi orqanları tәrәfindәn dövr üçün müәyyәn olunmış qaydalarda hesablanmış vә mәnfәәt vergisi ödәnilmәli olan
mәnfәәtdir
Düzgün cavab yoxdur
Cari ilin mühasibat mәnfәәti ilә keçәn hesabat dövrünün mühasibat mәnfәәti arasındakı fәrq

47 Müәssisәdә material qiymәtlilәrinin әldә edilmәsi zamanı ödәnilmiş әDVnin mәblәği әvәzlәşdirildikdә
aşağıdakı mühasibat yazılışı verilir?

•

Dt 611 «Sair әmәliyyat gәlirlәri», Kt 241 «Әvәzlәşdirilәn vergi»
Dt 343 «Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnil¬mәmiş zәrәr)», Kt 241 «Әvәzlәşdirilәn vergi»
Dt 801 «Ümumi gәlir (zәrәr)», Kt 241 «Әvәzlәşdirilәn vergi»
Dt 601 «Satış», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»
Dt 521 «Vergi öhdәliklәri», Kt 241 «Әvәzlәşdirilәn vergi»

48 Mühasibat uçotunda Dt 601 Satış Kt 521 Vergi öhdәliklәri mühasibat yazılışı nәyi әks etdirir?

•

Әsas vәsaitlәrin satışına görә hesablanmış ӘDVni
ӘDV üzrә vergi orqanları ilә әvәzlәşdirmәni
material qymәtlilәrinin әldә edilmәsi üzrә ödәnilmiş ӘDVni
satılmış mәhsullara görә hesablanmış ӘDVni
ӘDVnin büdcәyә ödәnilmәsini

49 Müәssisәnin әDV üzrә büdcәyә olan borcu aşağıdakı hesabın kreditindә әks etdirilir:

•

631 «Maliyyә gәlirlәri»
601 «Satış»
521 «Vergi öhdәliklәri»
241 «Әvәzlәşdirilәn ӘDV»
611 «Sair әmәliyyat gәlirlәri»

50 Müәssisәdә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri mühasibat uçotunda hansı yazılışla әks etdirilir?

•

Dt 902 «Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr», Kt 421 «Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi
öhdәliklәri»
Dt 731 «Sair әmәliyyat xәrclәri», Kt 421 Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri»
Dt 801 «Ümumi mәnfәәt (zәrәr)», Kt 422 «Digәr tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri»
Bütün cavablar düzdür.
Dt 901 «Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr», Kt 421 «Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri»

51 Tәxirә salınmış vergi aktivi yaranır:
Düzgün cavab yoxdur
Vergi xәrclәri tәxirә salınmış vergi öhdәliyini üstәlәyәn mәblәğ olduqda
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•

Vergi xәrclәri ödәnilәcәk vergi mәblәğinә bәrabәr olduqda
Tәxirә salınmış vergi öhdәliyinin mәblәği vergi xәrclәrinin mәblәğini üstәlәdikdә
Ödәnilәsi olan vergi mәblәği vergi xәrclәrinin mәblәğini üstәlәdikdә

52 Tәxirә salınmış vergi aktivlәri:

•

Amortizasiya olunan әmlakın satışından olan zәrәr mәblәğindә tәxirә salınmış mәnfәәt vergisinin bir hissәsidir
Növbәti hesabat dövründә büdcәyә ödәnilmәli olan verginin hәcmini artıran tәxirә salınmış mәnfәәt vergisinin bir
hissәsidir
Bütün cavablar düzdür
Aşağıdakılar ilә әlaqәdar gәlәcәk dövrlәrdә әvәzlәnәn mәnfәәt vergisi mәblәği: çıxılan müvәqqәti fәrqlәrlә; istifadә
edilmәmiş vergi zәrәrlәrinin gәlәcәk dövrә keçirilmәsi; istifadә olunmamış vergi kreditlәrinin gәlәcәk dövrә
keçirilmәsi ilә
Gәlәcәk dövrdә büdcәyә ödәnilmәli mәnfәәt vergisinin hәcminә tәsir etmәyәn tәxirә salınmış mәnfәәt vergisinin bir
hissәsidir

53 Verilәn xammaldan aksizli mәhsul istehsal edәn vә satan müәssisәlәr üçün vergi bazası aşağıdakılardan
hansıdır?

•

Aksiz daxil edilmәklә mәhsulların tam faktiki maya dәyәri
Aksizlәr vә ӘDV daxil edilmәdәn verilmiş xammalın emalı üzrә dәyәr
Öz istehsalı olan anoloji mәhsulların aksiz vә ӘDV daxil olmamaqla minimal buraxılış qiymәti
Aksizlәr daxil edilmәklә verilmiş xammalın emalı üzrә dәyәr
Bütün cavablar düzdür

54 Advalor (aksiz) dәrәcәlәri müәyyәn edilmiş aksizli mәhsulunun istehsalı vә satışı ilә mәşğul olan müәssisәlәr
üçün vergitutma bazası hesab olunur:

•

ӘDV vә aksiz daxil olmamaqla mәhsulları tam faktiki maya dәyәri
Aksiz daxil olmala mәhsulun faktiki maya dәyәri
Düzgün cavab yoxdur
ӘDV vә aksiz daxil olmaqla buraxılış qiymәti
ӘDV vә aksiz daxil olmamaqla buraxılış qiymәti

55 Qeyrimaddi aktivlәrin әvәzsiz olaraq verilmәsi üzrә әDVnin mәblәği hansı hesabın debetindә әks etdirilir?

•

Bütün cavablar düzdür
601 «Satış»
611 «Sair әmәliyyat gәlirlәri»
631 «Maliyyә gәlirlәri»
731 «Sair әmәliyyat xәrclәri»

56 әDVdәn aşağıdakı obyektlәr azad edilir:

•

Bütün cavablar düzdür.
Özәllәşdirmәk üçün dövlәt müәssisәlәrindәn alınmış әmlakın dәyәri
Maliyyә xarakteri daşıyan xidmәtlәr
Nizamnamә kapitalına pay şәklindә qoyulmuş әmlak
Sәrnişinlәrin daşınması üçün metropolitenin göstәrdiyi xidmәtlәr

57 әDVnin obyektlәri kimi aşağıdakılar çıxış edir:
Yerli hakimiyyәt orqanlarına vә dövlәt hakimiyyәt orqanlarına aid olan müәssisә vә tәşkilatlar tәrәfindәn yerinә
yetirilmiş işlәr vә göstәrilmiş xidmәtlәr
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә satılan öz istehsalı olan mallar
Tәsәrrüfat hesabı ilә yerinә yetirilәn kapital qoyuluşları (investisiyalar)
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•

Xarici kapitalın hәcmi 20 %dәn artıq olan müәssisәlәrin birgә istehsal etdiyi mallar
Xarici kapitalın hәcmi 20 %dәn artıq olan müәssisәlәrin birgә istehsal etdiyi mallar, tәsәrrüfat hesabı ilә yerinә
yetirilәn kapital qoyuluşları (investisiyalar); Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә satılan öz istehsalı olan mallar.

58 311 Emissiya gәliri hesabı hansı müәssisәlәrdә istifadә olunur?

•

Sәhmdar cәmiyyәtlәrdә
Bütün cavablar düzdür
Mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәtlәrdә
Dostluq cәmiyyәtlәrindә
Kooperativ müәssisәlәrdә

59 MHBS tәrәfindәn kommersiya müәssisәlәri üçün müәyyәn olunmuş mühasibat uçotunun aparılması vә
maliyyә hesabatının tәrtib olunması qaydaları aid edilir:

•

Kommersiya müәssisә vә tәşkilatlarına
İctimai әhәmiyyәtli qurumlara
İctimai fondlara
Kommersiya müәssisәlәri vә ictimai әhәmiyyәtli qurumlara
Büdcә tәşkilatlarına

60 Sәhmdar cәmiyyәtin lәğvi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Düzgün cavab yoxdur
Zәrәrlәrin ödәnilmәsi
Hüquqların başqa hüquqi şәxslәrә verilmәdәn fәaliyyәtin dayandırılması
Müflislik faktının tәsdiq edilmәsi
İllik hesbatın hamını mәlumatlandrmaq üçün nәşri

61 Keçmiş illәrin bölüşdürülmәmiş mәnfәәt mәblәğinin bölüşdürülmәsi hesablarda aşağıdakı kimi әks etdirilir:

•

Bütün cavablar düzdür
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 344 “Elan edilmiş dividendlәr”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrә ehtiyat”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 335 “Sair ehtiyatlar”

62 Yenidәnqiymәtlәndirmә üzrә ehtiyatların formalaşdırılması mәnbәlәri aşağıdakılardır:

•

Qeyrimaddi aktivlәrin dәyәrinin artırılması
Әsas vәsaitlәrn dәyәrinin artırılması
Әsas vәsaitlәrin, qeyrimaddi aktivlәrin dәyәrinin artırılması
Әvәzsiz alınan dәyәrlilәr
Xarici valyuta ilә nizamnamә kapitalına qoyuluşlar üzrә mәzәnnә fәrqlәri

63 Sәhmdar cәmiyyәtin ehtiyat kapitalının hәcmi müәyyәn olunur:

•

Qanunvericiliklә
Nizamnamә ilә
Nizamnamә ilә, qanunvericiliklә
Qiymәtli kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn
AR Mәrkәzi Bankının tәyin etdiyi normativlәr әsasında xidmәt göstәrәn bank tәrәfindәn

64 Sәhmdar cәmiyyәt tәrәfindәn xüsusi sәhmlәrin alınmasına icazә verilir, o halda ki:
Sәhmdar cәmiyyәtin Direktorlar Şurası qәrar versin
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•

Sәhmdar cәmiyyәtin nizamnamәsindә göstәrilsin
Bütün cavabar düzdür
Sәhmdar cәmiyyәtin Direktorlar Şurasının qәrarına әsasәn vә әgәr nizamnamәdә belә әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi
nәzәrdә tutlubsa
Sәhmdarların yığıncağında nizamnamә kapitalının azaldılması ilә bağlı qәrar verilsin

65 Nizamnamә kapitalı aşağıdakıların daxil olması nәticәsindә formalaşa bilәr:

•

Bütün cavablar düzdür
Әsas vәsaitlәrin
Qeyrimaddi aktivlәrin
Pul vәsaitlәrinin
Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәrinn

66 Kapitalın tәrkibinә daxildir:

•

Nizamnamә kapitalı, bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
Tәsisçilәrdәn alınan uzunmüddәtli borclar
Nizamnamә kapitalı
Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
Gözlәnilәn ödәmәlәr üçün ehtiyatlar

67 Kapital nәdir?

•

Müәssisәnin bütün aktivlәrinin mәcmu dәyәridir
İstehsal potensialının müәyyәn sәviyyәsidir
Düzgün cavab yoxdur
Öhdәliklәri çıxdıqdan sonra müәssisә aktivlәrinin mәblәğidir
Mühasibat balansının passivinin mәblәğidir

68 Buraxılmış sәhmlәrin yerlәşdirilmәsi xәrclәri (Emissiyanın qeydiyyatı haqqı, mәslәhәt xidmәtlәri) nәzәrә
alınır:

•

Adi fәaliyyәt növü üzrә cari xәrclәr kimi
Sair әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibindә
Tәşkilati xәrclәr kimi qeyrimaddi aktivlәrin tәrkibindә
Nizamnamә kapitalının azaldılması kimi
Gәlәcәk dövrün xәrclәri kimi

69 әlavә emissiyanın aparılması yolu ilә nizamnamә kapitalının artırılması hesablarda әks etdirilir:

•

Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları” vә s., Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 311 “Emissiya gәliri”
Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları” vә s., Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”  Dt 302 “Nominal
(nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 311 “Emissiya gәliri”

70 Sәhmdar cәmiyyәtin nizamnamә kapitalının azaldılması aşağıdakı yolla hәyata keçirilir:

•

Әvvәl buraxılmış sәhmlәrin nominal dәyәrinin azaldılması, әvvәl buraxılmış sәhmlәrin sayının geri alınaraq
azaldılması yolu ilә
Nizamnamә kapitalının bir hissәsinin sәhmdarlar arasında bölüşdürülmәsi yolu ilә
Nizamnamә kapitalının bir hissәsinin ehtiyat kapitalına köçürülmәsi yolu ilә
Әvvәl buraxılmış sәhmlәrin nominal dәyәrinin azaldılması yolu ilә
Әvvәl buraxılmış sәhmlәrin sayının onların geri alınaraq azaldılması yolu ilә
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71 Sәhmdar cәmiyyәtin nizamnamә kapitalının artırılması aşağıdakı yolla hәyata keçirilir:

•

Әvvәl yerlәşdirilmiş sәhmlәrin nominal dәyәrinin artırılması, sәhmlәrin әlavә emissiyalarının aparılması yolu ilә
Sәhmlәrin әlavә emissiyalarının aparılması yolu ilә
Әvvәl yerlәşdirilmiş sәhmlәrin nominal dәyәrinin artırılması yolu ilә
Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt şәklindә әlavә vәsaitlәrin qoyulması yolu ilә
Mәnfәәtin yenidәn investisiyası şәklindә әlavә qoyuluşlar edilmәsi yolu ilә

72 Nizamnamә kapitalı qiymәtlәndirilir:

•

Yerlәşdirilmә xәrclәri dә nәzәrә alınmaqla nominal dәyәrlәr mәblәğindә
Buraxılmış sәhmlәrin nominal dәyәri mәblәğindә
Sәhmlәrin bazar dәyәri mәblәğindә
Tәsis sәnәdlәrindә elan olunmuş hәcmdә
Düzgün cavab yoxdur

73 Sәhmdarlardan әvvәl alınmış xüsusi sәhmlәrin lәğv edilmәsi belә yazılışla rәsmiyyәtә salınır:

•

Düzgün cavab yoxdur
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”

74 Nizamnamә üzrә ehtiyat kapitalının formalaşdırılması hesablarda әks etdirilir:

•

Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”
Dt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”  Dt 341
“Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrә ehtiyat”
Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”

75 Sәhmdar cәmiyyәtin ehtiyat kapitalı hansı mәqsәdlәr üçün istifadә oluna bilәr?

•

Hesabat ddövrünün zәrәrlәrini örtmәk üçün, sәhmdarlardan xüsusi sәhmlәrin alınması üçün
Sәhmdarlardan xüsusi sәhmlәrin alınması üçün
Hesabat dövrünün zәrәrlәrini örtmәk üçün
İşçilәrin әmәk haqqının vә sәhmdar cәmiyyәtin lәğv olunması zamanı işdәn çıxarma müavinәtlәrinin verilmәsi üçün
Nizamnamә kapitalının artırılması üçün

76 Buraxılmış sәhmlәrin nomunaldan yuxarı qiymәtlә yerlәşdirilmәsindәn әldә olunan emissiya gәliri aşağıdakı
yazılışla әks etdirilir:

•

Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 311 “Emissiya gәliri”
Dt 221 “Kassa”, Kt 311 “Emissiya gәliri”  Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 311 “Emissiya gәliri”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 311 “Emissiya gәliri”
Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 311 “Emissiya gәliri”
Dt 221 “Kassa”, Kt 311 “Emissiya gәliri”

77 Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt nәdir?

•

Bütün cavablar düzdür
Normativ aktlar vә nizamnamә ilә müәyyәn olunmuş mәqsәdlәrә istfadә olunan xüsusi kapitaldır
Müәsssәnin dövriyyәsindә qalan, tәsisçilәrә ödәnilmәyәn dividendlәr
Müәssisәnin gәlirlәri vә xәrclәri arasındakı fәrq
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Kredior borcları çıxıldıqdan sonra müәssisәnin aktivlәrinin qalığı

78 Xalis mәnfәәt mәblәği necә müәyyәn olunur?

•

Hesabat dövrünün dekabr ayının yekun dövriyyәlәri ilә
Düzgün cavab yoxdur.
Hәr kvartalın yekunu üzrә
Aylıq
İlin әvvәlindәn artan yekunla

79 Sәhmdar cәmiyyәtinin nizamnamә kapitalının hәcmi:

•

Maksimal hәddә malikdir
Minimal hәddә malikdir
Minimal vә maksimal hәddә malik deyil
Minimal vә maksimal hәddә malikdir
Bütün cavablar düzdür

80 Müәssisә tәrәfindәn xüsusi sәhmlәrin alınması vә ikinci dәfә yerlәşdirilmәsi әmәliyyatları hesablarda
aşağıdakı mühaisbat yazılışı ilә әks etdirilir:

•

Bütün cavabar düzdür
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”  Dt 302 “Nominal (nizamnamә)
kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” – Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”,
Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”  Dt 177 “Digәr uzunmüddәtli debitor
borcları” vә ya 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”  Dt 731 “Sair
әmәliyyat xәrclәri”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”  Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 177 “Digәr
uzunmüddәtli debitor borcları” vә ya 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” – Dt 302 “Nominal (nizamnamә)
kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”  Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 321
“Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”

81 Müәssisә tәrәfindәn sәhmdarlardan әvvәl alınmış xüsusi sәhmlәrin lәğv edilmәsi aşağıdakı mühasibat
yazılışı ilә rәsmiyyәtә salınır:

•

Düzgün cavab yoxdur
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”

82 Müәssisә tәrәfindәn әlavә emissiyanın aparılması yolu ilә nizamnamә kapitalının artırılması hesablarda
aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә әks etdirilir:

•

Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları” vә s., Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 311 “Emissiya gәliri”
Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 311 “Emissiya gәliri”
Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları” vә s., Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”  Dt 302 “Nominal
(nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”

83 Müәssisәdә sәhmlәrin nominal dәyәrinin artması yolu ilә nizamnamә kapitalının artırılması hesablarda
aşağıdakı mühasibat yazılış ilә әks etdirilir:

•
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•

Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları” vә s., Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital” – Dt 302 “Nominal
(nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları” vә s., Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 311 “Emissiya gәliri”
Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 311 “Emissiya gәliri”

84 müәssisәnin qeydiyyatdan keçmiş nizamnamә kapitalı mәblәği әks etdirilib. әmәliyyatın mühasibat yazılışını
verin.

•

Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları”, 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri” vә s., Kt 301 “Nominal
(nizamnamә) kapital”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları”, 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri” vә s., Kt 301 “Nominal
(nizamnamә) kapital”  Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә)
kapital”

85 Müәssisәdә yenidәnqiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat mövcud olduğu halda әsas vәsaitlәrin qiymәtdәn düşmәsi
aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә әks etdirilir:

•

Düzgün cavab yoxdur
Dt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”, Kt 331 “Yenidәn qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”
Dt 331 “Yenidәn qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”, Kt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”
Dt 331 “Yenidәn qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”, Kt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr” – Dt 112 “Torpaq, tikili
vә avadanlıq – Amortizasiya”, Kt 331 “Yenidәn qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”
Dt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”, Kt 331 “Yenidәn qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”  Dt 331 “Yenidәn
qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”, Kt 112 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Amortizasiya”

86 Müәssisәdә nizamnamә üzrә ehtiyat kapitalının formalaşdırılması hesablarda aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә
әks etdirilir:

•

Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrә ehtiyat”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”  Dt 341
“Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”
Dt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”
Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”

87 Tәşkilatın tәşkilatihüquqi forması nәyin uçotunun xüsusiyyәtlәrinә tәsir edir?

•

Bütün cavablar düzdür
Nizamnamә kapitalının
Malmaterial ehtiyatlarının
Aktivlәrin
Öhdәliklәrin

88 Lәğv olunan Sәhmdar cәmiyyәtin kapitalının bölüşdürülmәsi әmәliyyatı aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә әks
etdirilir:

•

Düzgün cavab yoxdur
Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”
Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları”, 302 “Nominal
(nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
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89 İlin yekununa görә әldә olunan xalis mәnfәәt mәblәğinin bölüşdürülmәsi aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә әks
etdirilir:

•

Dt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrә ehtiyat”
Dt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”, Kt 344 “Elan edilmiş dividendlәr”
Dt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”, Kt 344 “Elan edilmiş dividendlәr”  Dt 341 “Hesabat dövründә xalis
mәnfәәt”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrә ehtiyat”  Dt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә
ehtiyat”
Dt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”
Dt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”, Kt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları”

90 Yenidәn qiymәtlәndirilmiş әsas vәsaitlәr tәsәrrüfatdan çıxan zaman yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat
mәblәği:

•

Eyni vaxtda әks etdirilәn zәrәrlә birlikdә lәğv edilir
Nizamnamә üzrә ehtiyata birlәşdirilir
Yenidәnqiymәtlәndirmә üzrә ehtiyatların tәrkibindә qalmaqda davam edir
Nizamnamә kapitalına birlәşdirilir
Bölüşdürülmәmiş mәnfәәtә birlәşdirilir

91 Yenidәnqiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat mövcud olduğu halda әsas vәsaitlәrin qiymәtdәn düşmәsi hansı yazılışla
әks etdirilir?

•

Dt 331 “Yenidәn qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”, Kt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”
Dt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”, Kt 331 “Yenidәn qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”
Düzgün cavab yoxdur
Dt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”, Kt 331 “Yenidәn qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”  Dt 331 “Yenidәn
qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”, Kt 112 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Amortizasiya”
Dt 331 “Yenidәn qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”, Kt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr” – Dt 112 “Torpaq, tikili
vә avadanlıq – Amortizasiya”, Kt 331 “Yenidәn qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”

92 Xüsusi sәhmlәrin alınması vә ikinci dәfә yerlәşdirilmәsi әmәliyyatları hesablarda belә әks etdirilir:

•

Bütün cavabar düzdür
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”  Dt 302 “Nominal (nizamnamә)
kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”  Dt 177 “Digәr uzunmüddәtli debitor
borcları” vә ya 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”  Dt 731 “Sair
әmәliyyat xәrclәri”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”  Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 177 “Digәr
uzunmüddәtli debitor borcları” vә ya 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” – Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”,
Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” – Dt 302 “Nominal (nizamnamә)
kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”  Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 321
“Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”

93 Sәhmlәrin nominal dәyәrinin artması yolu ilә nizamnamә kapitalının artırılması hesablarda әks etdirilir:

•

Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları” vә s., Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital” – Dt 302 “Nominal
(nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları” vә s., Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 311 “Emissiya gәliri”
Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 311 “Emissiya gәliri”

94 Qeydiyyatdan keçmiş nizamnamә kapitalı mәblәği әks etdirilib:
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•

Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları”, 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri” vә s., Kt 301 “Nominal
(nizamnamә) kapital”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları”, 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri” vә s., Kt 301 “Nominal
(nizamnamә) kapital”  Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә)
kapital”
Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”

95 Qısamüddәtlli bank krediti hesabına satıcılara olan borc ödәnildikdә aşağıdakı mühasibat yazılışı verilir:

•

Dt 223 «Bank hesablaşma hesabları», Kt 501 «Qısamüddәtli bank kreditlәri»
Bütün cavablar düzdür
Dt 501 «Qısamüddәtli bank kreditlәri», Kt 531 «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları»
Dt 531 «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları», Kt 223 «Bank hesablaşma hesabları»
Dt 531 «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları», Kt 501 «Qısamüddәtli bank kreditlәri»

96 Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliyi aid edilir:

•

Hәm cari, hәm dә uzunmüddәtli öhdәliklәrә
Cari öhdәliklәrә
Uzunmüddәtli öhdәliklәrә
Qısamüddәtli xarakter daşıyan qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәrә
Düzgün cavab yoxdur

97 Öhdәliklәrin tanınması şәrtlәri gözlәnilmәdikdә, onda o haqda informasiya әks etdirilir:

•

Maliyyә hesabatının qeydlәrindә
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda
Balansın «Digәr qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr» maddәsindә
Balansda ehtiyatlar kimi
Düzgün cavab yoxdur

98 Öhdәliklәr aşağıdakılardır:

•

Etibarlı müәyyәnlәşәn borcun hәcmi
Keçmiş hadisәlәrdәn irәli gәlәn borc
Sәmәrәnin itirilmәsi ilә nәticәlәnә bilәcәk borc
Ödәnilmәsi iqtisadi sәmәrә gәtirә bilәn resursların axınına sәbәb olacaq borc
Bütün cavablar düzdür

99 Öhdәliklәr hansı maliyyә hesabatı formasının hansı elementinә aiddir?

•

Balansın
Kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabatın
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın
Bütün cavablar düzdür
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatın

100 751 Maliyyә xәrclәri , Kt 401 Uzunmüddәtli bank kreditlәri nәyi әks etdirir:

•

Kvalifikasiya olunan qeyrimaddi aktivlәrin әldә edilmәsinә görә faizlәrin hesablanmasını
Bütün cavablar düzdür
Satış üçün hazır olan malların әldә edilmәsi üzrә faizlәrin hesablanmasını
İstifadә etmәk üçün hazır olan materialların әldә edilmәsi üzrә faizlәrin hesablanmasını
İstismara verilmәk üçün hazır olan avadanlıqların әldә edilmәsi üzrә faizlәrin hesablanmasını
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101 Hansı uçot registrlәrindә kreditlәr üzrә banka olan borc haqqında informasiya әks etdirilir?

•

Jurnalorder № 10
Jurnalorder № 5
Jurnalorder № 4
Düzgün cavab yoxdur
Jurnalorder № 1

102 Dt 751 Maliyyә xәrclәri Kt 404 Uzunmüddәtli borclar әks etdirir:

•

Müddәti bir ildәn artıq olan alınmış borclar üçün hesablanmış faizlәri
Alınmış qısamüddәtli borclar üçün hesablanmış faizlәri
Әvvәllәr alınmış uzunmüddәtli borcların silinmәsi
Bütün cavablar düzdür
Alınmış qısamüddәtli bank kreditlәri üçün hesablanmış faizlәri

103 Alınmış azqiymәtli әşyalar üçün nağd qaydada ödәnilmiş pul vәsaitlәri ilә satıcılara olan öhdәliklәrin
dayandırılmasına aşağıdakı yazılış verilir:

•

Dt 201 «Material ehtiyatları», Kt 221 «Kassa»
Dt 531 «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları», Kt 223 «Bank hesablaşma hesabları»
Dt 201 «Material ehtiyatları», Kt 223 «Bank hesablaşma hesabları»
Bütün cavablar düzdür
Dt 531 «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları», Kt 221 «Kassa»

104 Materialların anbara daxil olması nәticәsindә malsatanlara әmәlә gәlәn öhdәliklәr hansı mühasibat yazılışı
ilә әks etdirilir?

•

Düzgün cavab yoxdur.
Dt 201 «Material ehtiyatları», Kt 436 «Digәr uzunmüddәtli kreditor borcları»
Dt 201 «Material ehtiyatları», Kt 431 «Malsatan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları»
Dt 201 «Material ehtiyatları», Kt 531 «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları»
Dt 201 «Material ehtiyatları», Kt 223 «Bank hesablaşma hesabları»

105 Kvalifikasiya olunan uzunmüddәtli aktivlәrin yaradılması üçün faizlәrin hesablanması hansı mühasibat
yazılışı ilә әks etdirilir?

•

Dt 103 «Qeyrimaddi aktivlәrlә bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması», Kt 401 «Uzunmüddәtli bank kreditlәri»
Dt 111 «Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr», Kt 113 «Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin
kapitallaşdırılması»
Dt 113 «Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması», Kt 401 «Uzunmüddәtli bank
kreditlәri», Dt 103 «Qeyrimaddi aktivlәrlә bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması », Kt 401 «Uzunmüddәtli bank
kreditlәri».
Dt 113 «Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması», Kt 401 «Uzunmüddәtli bank
kreditlәri»
Dt 101 «Qeyrimaddi aktivlәr – dәyәri», Kt 103 « Qeyrimaddi aktivlәrlә bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması»

106 Dt 502 İşçilәr üçün qısamüddәtli bank kreditlәri Kt 223 Bank hesablaşma hesabları nәyi әks etdirir?

•

İşçilәrә verilmәk üçün müәssisә tәrәfindәn әvvәllәr alınmış kreditlәrin banka ödәnilmәsini
Malların kreditә alınması üçün bank kreditinin hesablaşma hesabından işçiyә verilәn pul vәsaitini
Bağ evlәrinin tikilmәsi üçün hesablaşma hesabından işçiyә verilәn pul vәsaitini
Әvvәllәr alınan qısamüddәtli kredit üzrә banka olan borcunun silinmәsini
Qısamüddәtli kreditin ödәnilmәsi üçün işçiyә verilәn pul vәsaitini
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107 Podratçı tәşkilatlar qarşısında borcun silinmәsi üçün uzunmüddәtli borc alınmışdır әmәliyyatına belә yazılış
tәrtib edilir:

•

Dt 404 «Uzunmüddәtli borclar», Kt 223 «Bank hesablaşma hesabları»
Dt 531 «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları», Kt 223 «Bank hesablaşma hesabları»
Dt 404 «Uzunmüddәtli borclar», Kt 431 «Malsatan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları»
Dt 404 «Uzunmüddәtli borclar», Kt 531 «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları»
Dt 223 «Bank hesablaşma hesabları», Kt 404 «Uzunmüddәtli borclar»

108 Büdcә qarşısında uzunmüddәtli kredit borclarının silinmәsi hansı mühasibat yazılışı ilә әks etdirilir?

•

Bütün cavablar düzdür
Dt 404 «Uzunmüddәtli borclar», Kt 401 «Uzunmüddәtli bank kreditlәri»
Dt 421 «Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri», Kt 401 «Uzunmüddәtli bank kreditlәri»
Dt 521 «Vergi öhdәliklәri», Kt 401 «Uzunmüddәtli bank kreditlәri»
Dt 401 «Uzunmüddәtli bank kreditlәri», Kt 521 «Vergi öhdәliklәri»

109 әvvәlcәdәn verilmiş avans hesabına satıcılar qarşısında öhdәliklәr ödәnilir:

•

Dt 531 «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları», Kt 221 «Kassa»
Dt 531 «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları», Kt 223 «Bank hesablaşma hesabları»
Dt 531 «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları», Kt 243 «Verilmiş qısamüddәtli avanslar»
Dt 243 «Verilmiş qısamüddәtli avanslar», Kt 531 «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları»
Dt 243 «Verilmiş qısamüddәtli avanslar», Kt 223 «Bank hesablaşma hesabları»

110 Öhdәliklәr yerinә yetirilmәdikdә veksellәrlә bankdan alınan pul vәsaitlәri geri qaytarıldıqda hansı
mühasibat uçotu yazılışı verilir?

•

Dt 531 «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları», Kt 501 «Qısamüddәtli bank kreditlәri»
Dt 501 «Qısamuddәtli bank kreditlәri», Kt 223 «Bank hesablaşma hesabları»
Dt 501 «Qısamuddәtli bank kreditlәri», Kt 531 «Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları»
Dt 223 «Bank hesablaşma hesabları», Kt 501 «Qısamüddәtli bank kreditlәri»
Düzgün cavab yoxdur.

111 Malmaterial ehtiyatları vә xәrclәr kreditlәşdirilmәyә bu qiymәtlәndirilmәlәr üzrә qәbul edilir:

•

Balans
İlkin
Faktiki
Normativ
Plan üzrә

112 Öhdәliklәrin analitik uçotu malsatanlara olan aşağıdakı borclar üzrә mәlumatların әldә olunmasını tәmin
etmәlidir:

•

Bütün cavablar düzdür.
Ödәniş vaxtı çatmamış hesablaşma sәnәdlәrinә әsasәn olan borclar üzrә
Vaxtında ödәnilmәmiş hesablaşma sәnәdlәrinә әsasәn olan borclar üzrә
Faktura olunmamış mal göndәrilmәsinә dair borclar üzrә
Verilmiş veksellәrә görә olan borclar üzrә

113 Qısamüddәtli öhdәliklәrin silinmәsi üçün hansı hesablaşma formasından istifadә edilir?

•

Ödәniş tapşırığı, inkasso ilә hesablaşmalar, akkreditiv vasitәsi ilә hesablaşmalar.
Akkreditiv vasitәsi ilә hesablaşmalar
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Ödәniş tapşırığı
İnkasso ilә hesablaşmalar
Çek vasitәsi ilә hesablaşmalar

114 Hüquqi xarakter daşımayan öhdәliklәrә aiddir:

•

Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә öhdәliklәr, satilmiş texnikaya zәmanәt müddәtindәn artıq müddәtdә xidmәt
göstәrilmәsi üzrә öhdәliklәr, ilin yekunlarına görә mükafatların verilmәsi üzrә öhdәliklәr
Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә öhdәliklәr
Satılmış texnikaya zәmanәt müddәtindәn artıq müddәtdә xidmәt göstәrilmәsi üzrә öhdәliklәr
İlin yekunlarına görә mükafatların verilmәsi üzrә öhdәliklәr
Kreditlәr üzrә öhdәliklәr

115 Hüquqi xarakter daşıyan öhdәliklәr aşağıdakılardır:

•

Uzunmüddәtli kreditlәrin alınması üzrә öhdәliklәr
Malmaterial qiymәtlilәrin satıcılardan alınması üzrә öhdәliklәr
Qeyrimaddi aktivlәrin әldә edilmәsi üzrә öhdәliklәr
Büdcәyә ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr
Bütün cavablar düzdür

116 Müәssisәnin әsas fәaliyyәti zamanı satış üçün nәzәrdә tutulmuş qeyrimaddi aktivlәr hansı Beynәlxalq
Maliyyә Hesabatı Standartının әhatә dairәsindәdir?

•

MHBS 22 “Müәssisәlәrin birlәşdirilmәsi”
MHBS 16 “Әsas vәsaitlәr”
MHBS 17 “İcarә”
MHBS 2 “Ehtiyatlar” vә MHBS 11 “Tikinti üzrә müqavilәlәr”
MHBS 38 “Qeyrimaddi aktivlәr”

117 Qeyrimaddi aktivlәr qısamüddәtli kommersiya kreditinә әsasәn başqa müәsssisәlәrdәn alınan zaman hansı
mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 202 “İstehsalat mәsrәflәri ”
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 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”

118 MHBSna әsasәn qeyrimaddi aktivlәrә istehsal vahidi metodu ilә amortizasiya hesablayan zaman әsas
hansı parametrlәrә diqqәt yetirilir?

•

Qalıq dәyәrinә vә istehsal olunan mәhsulun hәcminә
İlkin dәyәrә vә istehsal olunan mәhsulun hәcminә
Qalıq dәyәri vә istismar yerinә
Faydalı istifadә müddәtinә vә istismar yerinә
İstehsal olunan mәhsulun hәcminә vә faydalı istifadә müdәtinә

119 MHBSna әsasәn aşağıdakılardan biri müәssisә daxilindә yaradılan qeyrimaddi aktivlәrin dәyәrinә daxil
edilmir.

•

Hüquqların qeydiyyatı üçün rüsum vә patent vә lisenziyaların amortizasiyası kimi qeyrimaddi aktivlәrә aid olan
istәnilәn xәrclәr
Qeyrimaddi aktivlәrin yaradılması zamanı istifadә olunan material vә xidmәtlәrә çәkilәn xәrclәr
Qeyrimaddi aktivlәrin yaradılması ilә әlaqәdar olan әlavә xәrclәr
Aktivin nәzәrdә tutulan istifadәsi ilә әlaqәdar işçi heyәtinin tәliminә çәkilәn xәrclәr
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•

Qeyrimaddi aktivlәrin yaradılmasında iştirak edәn işçi heyәtinin әmәk haqqının ödәnilmәsinә çәkilәn xәrclәr

120 Tәşkilatın işçi heyәtinә kassadan әmәk haqqı verilmişdir tәsәrrüfat әmәliyyatı balansın hansı dәyişmә
növünә aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
aktiv vә passivdә artım yaranır
passivin tәrkibinә dәyişiklil yaranır
aktivin tәrkibinә dәyişiklik yaranır
aktiv vә passivin tәrkibinә azalma yaranır

121 Öhdәlik maliyyә hesabatının elementi kimi tanınmaq üçün hansı şәrtlәri ödәmәlidir?

•

Qeyd olunan büyün şәrtlәri ödәmәlidir
dәyәr etibarlı şәkildә müәyyәnlәşdirilә bilәr
kommersiya tәşkilatı tәrәfindәn gәlәcәkdә iqtisadi fayda götürülәcәyini tәmin edir
şirkәt tәrәfindәn nәzarәt edilir
ödәmә zamanı iqtisadi resurslar şirkәtdәn uzaqlaşa bilәr

122 MHBSna әsasәn faydalı istifadә müddәtini tәyin etmәk mümkün olmayan qeyrimaddi aktivlәrә
amortizasiya hecә hesablanır?

•

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

123 әldә olunan qeyrimaddi aktivlәrin öz tәyinatı üzrә istifadәyә yararlı vәziyyәtә gәtirmәsi ilә әlaqәdar işçilәrә
әmәk haqqının hesablanmışdır. әmәliyyat üçün müvafiq mühasibat yazılışı aparın.

•

Dt 721 “İnzibati xәrclәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 202 “İstehsalat mәsrәflәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 103 “Qeyrimaddi aktivlәrlә bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә
hesablaşmalar”
Dt 611 “Sair әmәiyyat gәlirlәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”

124 Aşağıdakılardan biri müәssisәnin öhdәliyi kimi tәsniflәşdirilә bilmәz

•

büdcә vә vergi orqanları qarşısında olan borclar
әmәyin ödәnişi üzrә borclar
kreditor borcları
ödәniş üçün olan veksellәr
pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri

125 Öhdәliklәr MMUSa uyğun olaraq aşağıdakı hallarda qısamüddәtli kimi tәsniflәşdirilir:

•

düzgün cavab yoxdur
hesabat tarixindәn sonrakı 12 ay
cari hesabat ilindә
bir il
onun tanınmasından sonrakı 12 ay

126 Qeyrimaddi aktivlәr satılarkәn onların toplanmış amortizasiyasının silinmәsi hansı mühasibat yazılışı ilә
rәsmiyyәtә salınır?
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•

Dt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”, Kt 701 “Satışın maya dәyәri”
Dt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”, Kt 601 “Satış”
Dt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”, Kt 721 “İnzibati xәrclәr”
Dt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”, Kt 611 “Sair әmәiyyat gәlirlәri”

127 Qeyrimaddi aktivlәrin satlarkәnı onların ilkin dәyәrinin silinmәsi hansı mühasibat yazılışı ilә uçota alınır?

•

Dt 611 “Sair әmәiyyat gәlirlәri”, 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 721 “İnzibati xәrclәr”, Kt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”
Dt 601 “Satış”, Kt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”

128 әsas fәaliyyәt istiqamәti üzrә müәssisәdә istifadә olunan qeyrimaddi aktivlәrә amortizasiya hesablanan
zaman hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

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

129 Qeyrimaddi aktivlәr tәsisçi tәrәfindәn müәssisәnin nizamnamә kapitalına qoyuluş kimi tәqdim olunan
zaman hansı mühasibat yazılışı ilә uçota alınır?

•

Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”
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 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”

130 Hesablanmış borc üzrә xәrclәrin kapitallaşdırılmasına icazә verilir:

•

Düzgün cavab yoxdur.
Әgәr borc vәsaitlәri kvalifikasiya olunan ehtiyatlar vә uzunmüddәtli aktivlәr ilә әlaqәlidirlәrsә
Әgәr borc vәsaitlәri bilavasitә kvalifikasiya olunan ehtiyatlarla әlaqәlidirlәrsә
Әgәr uzunmüddәtli aktivlәr bilavasitә kvalifikasiya olunan uzunmüddәtli aktiv ilә әlaqәdardırsa
Әgәr borc vәsaitlәri bilavasitә kvalifikasiya olunan aktivlәrlә әlaqәli deyildirsә

131 Cari xәrclәrin tәrkibindә kapitallaşdırılmayan borclar vә kreditlәr xәrclәri aşağıdakı anbarda cari xәrclәrin
tәrkibindә uçota alınır:

•

Bütün cavablar düzdür
Borcların vә kreditlәrin alınması zamanı
Hesabat dövründә kreditlәr vә borclardan istifadә günlәrinin sayından asılı olaraq hesabat dövrünün 1i tarixinә
Borc vә kreditlәrin silinmәsi zamanı
Bağlanmış müqavilәlәrin şәrtlәrinә әsasәn hesablanma zamanı

132 Ssudanın tәminatı zamanı tәminat mәblәğinin hәcmi kreditlәşdirilәn qiymәtlilәrin qalığının dәyәri ilә
xәrclәr arasında fәrq kimi hesablandığı zaman onlardan çıxılır:
Düzgün cavab yoxdur
Bütün kreditor borcları
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•

Kreditlәşdirilәn qiymәtlilәr üzrә kreditor borcu
Kreditlәşdirilmәli olmayan ehtiyatlar
Kreditlәşdirilmәli olmayan ehtiyatlar, kreditor borcu, xüsusi cari aktivlәr

133 MMUS 13ün tәlәblәrini gözlәmәk şәrti ilә borclar vә kreditlәr üzrә hesablanmış faizlәrin
kapitallaşdırılması hansı hesabın debetindә әks etdirilir?

•

Bütün cavablar düzdür
121 «Daşınmaz әmlaka investisiyalar»
111 «Torpaq, tikili vә avadanlıqlar»
101 «Qeyrimaddi aktivlәr»
201 «Material ehtiyatları»

134 Kreditorlar qarşısında olan öhdәliklәrin novasiya ilә (yeni öhdәliklәrlә) dayandırılması bir öhdәliyin digәr
öhdәlik ilә dәyişdirilmәsi baş verir vә dәyişiklik әks etdirilir:

•

Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda
Sintetik uçot registrlәrindә
Analitik uçot registrlәrindә
Bütün cavablar düzdür
Balansda

135 Öhdәliklәrin silinmәsinin hәcmi etibarlı şәkildә müәyyәn edilә bilmәdikdә o haqda informasiya әks
etdirilir:

•

Düzgün cavab yoxdur.
Maliyyә hesabatına qeydlәrdә
Balansda ehtiyatlar kimi
Balansın «Digәr qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr» maddәsindә
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda

136 Öhdәliklәr tanınarkәn aşağıdakı kriteriyalara әmәl edilmәlidir:

•

Ehtimal olunur ki, cari öhdәliklәrin ödәnilmәsi nәticәsindә iqtisadi fayda gәtirәn resursların axıb getmәsi baş
verәcәkdir vә öhdәliyin ödәnilmәsi mәblәği etibarlı şәkildә müәyyәn oluna bilәr
Ehtimal olunur ki, cari öhdәliklәrin ödәnilmәsi nәticәsindә iqtisadi fayda gәtirәn resursların axıb getmәsi baş
verәcәkdir
Öhdәliyin ödәnilmәsi mәblәği etibarlı şәkildә müәyyәn oluna bilәr
Cari öhdәliklәrin ödәnilmәsi nәticәsindә iqtisadi fayda gәtirәn resursların axıb getmәsi vә öhdәliyin ödәnilmәsi
mәblәğinin etibarlı şәkildә müәyyәn olunması mütlәq deyildir
Tanınma ödәnilmәli olan öhdәliyin yalnız etibarlı şәkildә ölçülmәsini tәlәb edir

137 Satılmış qeyrimaddi aktiv obyektlәri üzrә alıcının debitor borclarının tanınması hansı mühasibat yazılışı
tәrtib olunur?

•

Dt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 601 “Satış”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 601 “Satış”
Dt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabı”, Kt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”

138 Dt 402 İşçilәr üçün uzunmüddәtli bank kreditlәri , Kt 223 Bank hesablaşma hesabları yazılış nәyi әks
etdirir?

•

Milli valyuta ilә alınmış işçilәr üçün kreditlәrin silinmәsi, xarici valyuta ilә alınmış işçilәr üçün kreditlәrin silinmәsini
Milli valyuta ilә alınmış işçilәr üçün kreditlәrin silinmәsini
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Xarici valyuta ilә alınmış işçilәr üçün kreditlәrin silinmәsini
Kreditә alınmış malların ödәnilmәsini
Kreditә alınmış mallara görә işçilәrdәn tutulmuş ödәnişlәri

139 Uzunmüddәtli kreditlәrә vә borclara rәğmәn uçot siyasәtindә nәzәrdә tutula bilәr

•

Mәblәğin qaytarılma vaxtına 365 gün qaldıqda uzunmüddәtli borcların qısamüddәtli borclara keçirilmәsini
Müәssisә rәhbәrinin sәrәncamına әsasәn uzunmüddәtli borcların qısamüddәtli borclara keçirilmәsini
Ayrıca sintetik vә yaxud subhesabda uzunmüddәtli borcların әks olunmasını
401 «Uzunmüddәtli bank kreditlәri», 404 «Uzunmüddәtli borclar» hesabında silinmә vaxtı qurtarana kimi
uzunmüddәtli borcların әks etdirilmәsini
401 «Uzunmüddәtli bank kreditlәri», 404 «Uzunmüddәtli borclar» hesabında silinmә vaxtı qurtarana kimi
uzunmüddәtli borcların әks etdirilmәsini, mәblәğin qaytarılma vaxtına 365 cün qaldıqda uzunmüddәtli borcların
qısamüddәtli borclara keçirilmәsini

140 Müәssisәdә materialların әvәzsiz olaraq alınması, o cümlәdәn müqavilәyә әsasәn bağışlanması aşağıdakı
mühasibat yazılışla әks etdirilir.

•

bütün cavablar düzdür
Dt 201 “Xammal vә materiallar”; Kt 531 “Malsatan vә podtatçılarla dısamüddәtli kreditor borcları”;
Dt 201 “Xammal vә materiallar”; Kt 631 “Maliyyә gәlirlәri”;
Dt 201 “Xammal vә materiallar”; Kt 611 “Dıgәr әmәliyyat gәlirlәri”;
Dt 202 “İstehsalat xәrclәri”; Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”;

141 Mühasibat uçotunda Dt 202 ictehsalat xәrclәri , Kt 201 Material ehtiyatları mühasibat yazılışının
mәzmununu açıqlayın:

•

bütün cavablar düzdür;
kömәkçi istehsalatda avadanlıqlara profilaktiki baxış xәrclәrinin әsas istehsalat xәrclәrinin tәrkibinә daxil edilmәsi;
istehsal edilәn mәhsulun maya dәyәrinә amortizasiya xәrclәrinin daxil edilmәsini;
hazır mәhsulun maya dәyәrinә xammal vә materialların daxil edilmәsi;
istehsal olunan mәhsulun maya dәyәrinә xammal vә materialların daxil edilmәsi;

142 Kassa әmәliyyatlarının aparılması qaydalarının pozulması özünü nәdә tәzahür edә bilәr?

•

Başqa müәssisәlәrlә tәyin olunmuş mәblәğdәn yuxarı nağd pulla hesablaşmaların aparılmasında, pul vәsaitinin
kassaya mәdaxil olunmamasında, kassada müәyyәn olunmuş limitdәn yuxarı pulun yığılmasında
Pul vәsaitinin kassaya mәdaxil olunmamasında
Xüsusi tәchiz olunmuş mәrkәzi kassa otağının olmamasında
Başqa müәssisәlәrlә müәyyәn olunmuş mәblәğdәn yuxarı nağd pullarla hesablaşmaların aparılmasında
Kassada müәyyәn olunmuş limitdәn yuxarı pulun yığılması halında

143 Kassirin tәqsiri üzündәn kassada pul vәsaitinin әskik gәlmәsi zamanı hansı mühasibat yazılışı verilir?

•

Dt 721 “İnzibati xәrclәr”, Kt 221 “Kassa”
Dt 218 “Şübhәli borclar üzrә düzәlişlәr”, Kt 221 “Kassa”
Dt 213 “Әsas idarәetmә heyәtin qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 221 “Kassa”
Dt 217 “Sair debitor borcları”, Kt 221 “Kassa”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 221 “Kassa”

144 Pul sәnәdlәri 221 Kassa hesabında hansı dәyәrlә uçota alınır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Uçot qiymәtilә
Әldә olunmaya çәkilәn faktiki xәrc mәblәğindә
Nomunal dәyәrlә
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Mümkün satış qiymәtilә

145 Hesablaşma hesabı üzrә әmәliyyatları rәsmilәşdirәn ilkin sәnәdlәr hansılardır?

•

Nağd ödәniş üçün elan, ödәniş tәlәbnamәsi
Akkreditiv
Nağd ödәniş üçün elan
Bankın çıxarışı
Ödәniş tәlәbnamәsi

146 Aşağıdakılardan hansı ödәniş tәlәbnamәsinin mütlәq rekvizitlәrinә aiddir?

•

Ödәyicinin bankının adı, ödәnişin növü
Әsasında ödәnişin hәyata keçirildiyi müqavilәnin rekvizitlәri
Ödәyicinin bankının adı
Ödәnişin müddәti
Ödәnişin növü

147 Ödәniş tәlәbnamәsinin qismәn ödәnilmәsi әmәliyyatı mühasibat uçotu hesablarında nә zaman әks etdirilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Hesablaşma hesabında pul vәsaiti olduğu zaman
Yalnız sonuncu ödәniş edildikdәn sonra
Ödәniş tәlәbnamәsi banka daxil olduqca
Hesabdan pul vәsaitlәri silindikcә

148 Alıcıdan әvvәlcә hesablaşma hesabına alınmış qısamüddәtli avansın qaytarılması hesablarda necә әks
etdirilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 543 “Alınmış qısamüddәtli avanslar”  Dt 543 “Alınmış qısamüddәtli
avanslar”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 543 “Alınmış qısamüddәtli avanslar”  Dt 543 “Alınmış qısamüddәtli
avanslar”, Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”  Dt 543 “Alınmış qısamüddәtli avanslar”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” –
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri”, Kt 543 “Alınmış qısamüddәtli avanslar”
Dt 543 “Alınmış qısamüddәtli avanslar”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları” – Dt 538 “Digәr qısamüddәtli
kreditor borcları”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

149 Xarici tәsisçi tәrәfindәn nizamnamә kapitalına qoyuluş mәblәği daxil olmuşdur әmәliyyatına mühasibat
yazılışı verin:

•

Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 222 “Yolda olan pul köçürmәlәri”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 221 “Kassa”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”

150 Açıq akkreditiv mәblәğinin istifadә olunması aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә әks etdirilir:

•

Bütün cavablar düzdür
Dt 224 “Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 224 “Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları”, Kt 221 “Kassa”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 224 “Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları”
Dt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 224 “Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank
hesabları”
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151 aşağıdakılardan hansı sair әmәliyyat gәlirlәrinә aiddir:

•

düzgün cavab yoxdur;
proqram tәminatının satışından әldә olunan gәlir;
reklam xidmәtlәrindәn imtina etdikdә yaranan gәlir
aktivlәrin әvәzsiz alınmasından olan gәlirlәr;
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlir

152 Aşağıdakılardan hansı әsas әmәliyyat gәlirlәrinә aiddir?

•

mәhsul vә mal satışından әldә olunan gәlirlәr, göstәrilmiş xidmәtlәrә görә әldә olunan gәlirlәr, podrat müqavilәlәri
üzrә gәlirlәr;
podrat müqavilәlәri üzrә gәlirlәr
göstәrilmiş xidmәtlәrә görә әldә olunan gәlirlәr;
mәhsul vә mal satışından әldә olunan gәlirlәr
әsas vәsaitlәr satışından әldә olunan gәlirlәr

153 Mühasibat uçotunda әsas әmәliyyat fәaliyyәtindәn gәlirlәr aşağıdakı hesablarda әks etdirilir.

•

631 “Maliyyә gәlirlәri”;
düzgün cavab yoxdur;
bütün cavablar düzdür
601” Satış: 602” Satılmış malların qaytarılması vә ucuzlaşdırılması: 603 “Verilmiş güzәştlәr;
611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”;

154 Mühasibat uçotunda Dt 202 ictehsalat xәrclәri , Kt 522 Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr
mühasibat yazılışının mәzmununu açıqlayın.

•

bütün cavablar düzdür;
tibbi siğortaya ayirmaları xәrclәrinә aid edilmәsini
büdcәdәn kәnar sosial müdafiәyә olan borc öhdәliklәrinin köçürülmәsini
müvәqqәti әmәk qabiliyyәtini itirәn әsas istehsalat işçilәrinә hesablanmış müavinәtlәri;
әsas vә kömәkçi istehsalatda işçilәrә hesablanmış әmәk haqqının ümumi mәblәği üzrә sosial sığortaya ayırmaların
xәrcә daxil edilmәsini;

155 Mühasibat uçotunda mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmә üsuluna görә istehsal xәrclәri aşağıdakı qruplara
bölünür:

•

bir elementli vә kompleks xәrclәrә;
birbaşa vә dolayı xәrclәrә;
istehsal vә qeyri istehsal xәrclәrinә;
daimi vә dәyişәn xәrclәrә;
planlaşdırılmış vә planlaşdırılmamış xәrclәrә;

156 Müәssisәdә malların satılmasında göstәrdiyi xidmәtlәr üçün komissionertәşkilat tәrәfindәn alınacaq
komissionmükafatın mәblәği aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә әks etdirilmişdir:

•

Düzgün cavab yoxdur;
Dt 212 “Törәmә (asılı) müәssisәlәrin dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”;
Dt 217 “Digәr dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 601 “Satış”;
Dt 211 “Alıcıların vә sifarişcilәrin dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 601 “Satış”;
Dt 217 “Digәr dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”;

157 Müәssisәnin başqa müәssisәlәrin fәaliyyәtindә iştirakı zamanı yaranan gәlirlәri hesablanmışdır. Bu
әmәliyyat mühasibat uçotunda aşağıdakı yazılışlarla әks etdirilir:
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•

bütün cavablar düzdür;
Dt 217 “Digәr dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 631 “Maliyyә gәlirlәri”;
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”; Kt 211 “Alıcıların vә sifarişcilәrin dısamüddәtli debitor borcları”;
Dt 211 “Kassa”; Kt 217 “Digәr dısamüddәtli debitor borcları”;
Dt 211 “Alıcıların vә sifarişcilәrin dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”;

158 Mühasibat üçotu mәqsәdlәri üçün gәlirlәrin müәyyәn edilmәsindә bu prinsip әsas götürülmüşdür:

•

bütün cavablar düzdür;
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin vaxta görә (hesablama metoduna görә) müәyyәn etmәk
dürüstlük vә tamlıq;
әhәmiyyәtlilik;
ehtiyatlılıq;

159 Aşağıdakı mühasibat yazılışlarından biri hazır mәhsulun satış yerlәrinә çatdırılması ilә әlaqәdar olan
kommersiya xәrclәrinin silinmәsini әks etdirir:

•

Dt 801 “Ümumi mәnfәәt”, Kt 711 “Kommersiya xәrclәri”
Dt 601 “Satış”, Kt 711 “Kommersiya xәrclәri”
Dt 204 “Hazır mәhsul”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 202 “ictehsalat xәrclәri”, Kt 711 “Kommersiya xәrclәr”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt”, Kt 701 “Satışın maya dәyәri”

160 Aşağıdakı yazılışlardan biri mühasibat uçotunda inzibatı xәrclәrin silinmәsini әks etdirir

•

düzgün cavab yoxdur;
Dt 204 “Hazır mәhsul”, Kt 721 “İnzibati xәrclәr”
Dt 701 “Satışın maya dәyәri”, Kt 721 “İnzibati xәrclәr”
Dt 202 “ictehsalat xәrclәri”, Kt 721 “İnzibati xәrclәr”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt”, Kt 721 “İnzibati xәrclәr”

161 Müәssisәdә mәhsul (iş, xidmәt) satışından gәlәn gәlirlәrin tanınması hansı mühasibat yazılışı ilә әks
etdirilir?

•

bütün cavablar düzdür;
Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 217 “Digәr dısamüddәtli debitor borcları”;
Dt 217 “Digәr dısamüddәtli debitor borcları”, Kt 601 “Satış”
Dt 211 “Alıcıların vә sifarişcilәrin dısamüddәtli debitor borcları”, Kt 601 “Satış”;
Dt 211 “Alıcıların vә sifarişcilәrin dısamüddәtli debitor borcları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”;

162 Müәssisәdә maliyyә (mühasibat) uçotu mәqsәdlәr üçün xәrclәrin tanınmasının әsasında hansı prinsip
qoyulmuşdur?

•

tәsәrrüfat fәaliyyәtini faktlarının vaxtla müәyyәnlәşdirilmәsi; hesablama metodu ilә uçot;
hesablama metodu ilә uçot;
tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının vaxtla müәyyәnlәşdirilmәsi;
etibarlılıq, tamlıq
әhәmiyyәtlilik;

163 Xәrclәr MMUS 1 Maliyyә hesabatlarının tәqdimatı üzrә hesabatda aşağıdakı әlamәtlәr üzrә tәsniflәşdirilir.
bütün cavablar düzdür;
tanınma kriteriyası üzrә;
mahiyyәti üzrә
funksiyalar üzrә;

•
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•

funksiyaları vә mahiyyәti üzrә;

164 Xәrclәr hansı hesabatın tәrkibindә tanınır?

•

heç bir cavab düz deyil
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda;
kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabatda;
balansda;
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda;

165 Dt 223 Bankdakı hesablaşma hesabı Kt 611 Sair әmәliyyat gәlirlәri mühasibat yazılışının mahiyyәtini
açıqlayın.

•

Düzgün cavab yoxdur;
Uzunmüddәtli bank kreditinin bankdakı hesaba daxil edilmәsini
Digәr tәşkilatlara verilmiş borclara görә faiz şәklindә olan gәlirin alınmasını;
Müqavilә şәrtlәrinin pozulduğuna görә cәrimәlәrin vә sair anoloji ödәnişlәrin alınması;
Bankdakı hesablarda olan sәrbәst pul vәsaitlәrinin bank tәrәfindәn istifadәsinә görә mәblәğlәrin hesaba daxil
edilmәsini;

166 Müәssisә tәrәfindәn әsas vәsait obyektlәrinin müvәqqәti istifadәyә verilmәsinә görә әldә edilmiş gәlir
aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә әks etdirilir:

•

düzgün cavab yoxdur;
Dt 216 “Faizlәr üzrә dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 631 “Maliyyә gәlirlәri”;
Dt 214 “İcarә ödәnişlәri üzrә dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 601 “Satış”;
Dt 211 “Alıcıların vә sifarişcilәrin dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”;
Dt 217 “Digәr dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”;

167 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mühasibat uçotu әsasәn hansı istiqamәtdә ixtisaslaşır?

•

Maliyyә, idarәetmә, vergi uçotu
İdarәetmә uçotu
Vergi uçotu
Büdcә uçotu
Maliyyә uçotu

168 Mühasib ixtisasının inkişafına hansı amillәr tәsir göstәrir?

•

Daxili böhran
İctimai böhran
Maliyyә böhranı
Siyasi böhran
Hәrbi böhran

169 Hansı informasiya mühasibat uçotunun әsası hesab edilir:

•

Normativ
Plan
Operativ
Proqnoz
Hәqiqi baş vermiş tәsәrrüfat әmәliyyatları haqda olan mәlumat

170 Statistika uçotunda hansı mәlumatlardan istifadә edilir?
Statistik mәlumatların tәsәrrüfat uçotunun digәr növlәri ilә müqaisә edilmәsini tәmin edәn mәlumatlardan
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•

Mühasibat hesabatı tәrtib etmәk üçün zәruri mәlumatlardan
Xalq tәsәrrüfatı sahәsindә kütlәvi xarakterә malik halların öyrәnilmәsini göstәrәm mәlumatlardan
Kommersiya strukturlu fәaliyyәtlә bağlı olan halların öyrәnilmәsini göstәrәn mәlumatlardan
Ayrıayrı hesabatları tәrtib etmәk üçün tәlәb olunan mәlumatlardan

171 Operativ uçotda hansı mәlumatlardan istifadә edilir?

•

Gündә mәhsul istehsalı vә satışı haqda mәlumatdan
Balans tәrtib etmәk üçün cari informasiyalardan
Tәşkilatın gәlir vә xәrclәri haqda informasiyalardan
Tәşkilat vә onun bölmәlәrinin cari idarә olunması üçün zәruri informasiyalardan
İşçilәrin gündәlik işә çıxması haqda mәlumatlardan

172 Hansı uçot informasiyası әhәmiyyәtli sayılır?

•

İnformasiya mühasibat hesabatının maddәlәrindә ayrıca әks etdirildikdә;
Balansın valyutasında informasiyanın xüsusi çәkisi 5 %dәn az olmadıqda;
İnformasiya dәqiq olmadıqda.
İnformasiya uçot vә hesabat mәlumatlarının saxtalaşdırılmasına gәtirib çıxardıqda;
İnformasiya istifadәçilәrin iqtisadi qәrarlarına tәsir edә bildikdә;

173 İdarәetmә uçotunun әsas tәyinatı aşağıdakılardan hansıdır?

•

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

174 İdarәetmә uçotunun informasiyalarından istifadә edәnlәr kimlәrdir?

•

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

175 İdarәetmә uçotunun mәqsәdini informasiyanın tәqdim edilmәsi tәşkil edir:

•

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

176 İdarәetmә uçotunun aparılmasının mәqsәdi:

•

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

177 İdarәetmә uçotu informasiyası bunlardan hasılardır:
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•

qeyd edilәnlәrdәn heç biri
maliyyә uçotu ilә әldә edilәn
müәssisәdә müxtәlif sәviyyәli rәhbәrlәr üçün xüsusi hazırlanan uçot informasiyası
uçotun bütün növlәri üzrә informasiya
xarici istifadәçilәr üçün hazırlanmış

178 İdarәetmә uçotu sistemindәn aşağıdakı işlәrdә istifadә edilir:

•

heç biri döğru deyil
planlaşma vә tәnzimlәmәdә;
uçot vә tәhlil;
Planlaşma, uçot, tәhlil vә tәnzimlәmәdә;
Tәnzimlәmә vә tәhlidә;

179 İdarәetmә uçotu özündә nәyi әks etdirir:

•

heç biri döğru deyil
müәssisәnin vә onun bölmәlәrinin tәsәrrüfat fәaliyyәti haqda informasiyanın toplanması vә qeydiyyatı sistemini әks
etdirir;
müәssisәnin vә onun bölmәlәrinin tәsәrrüfat fәaliyyәti haqda informasiyanın toplanması,qeydiyyatı, ümumilәşdirmә
vә ötürülmәsi sistemini әks etdirir;
müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәti haqda informasiyanın toplanması,qeydiyyatı, ümumilәşdirmә vә ötürülmәsi sistemini
әks etdirir;
müәssisәnin ayrıairi bölmәәrinin tәsәrrüfat fәaliyyәti haqda informasiyanın toplanması,qeydiyyatı, ümumilәşdirmә vә
ötürülmәsi sistemini әks etdirir;

180 İdarәetmә uçotu aşağıdakı idarәetmә qәrarları hazırlamaq üçün informasiya bazaları hazırlayır:

•

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

181 Muhasibat – idarәetmә uçotunun әsasını nә tәşkil edir?

•

vergi uçotu
muhasibatmaliyyә uçotu
operativ uçot
statistik uçotu
istehsalat uçotu

182 İdarәetmә uçotu nәdir?

•

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

183 İdarәetmә uçotu dedikdә nә başa düşülür?

•

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

184 İdarәetmә uçotu nәdir?

•

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

185 İdarәetmә uçotu aşağıdakılardan hansının altsistemini tәşkil edir?

•

Muhasibat uçotunun
Statistik uçotun
Vergi uçotunun
Tәsәrrüfat uçotunun
Maliyyә uçotunun

186 Beynәlxalq tәcrübәdә mühasibat uçotu hansı tәrkib hissәlәrә bölünür?

•

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

187 İdarәetmә uçotunun әsas mәqsәdi informasiyanın tәqdim edilmәsindәn ibarәtdir:

•

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

188 İdarәetmә qәrarları hansı informasiyaya әsaslanır:

•

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

189 Mühasibat uçotu haqqında Qanuna müvafiq olaraq mühasibat uçotunun tәşkilinә kim mәsuliyyәt daşıyır?

•

Baş mühasib
Tәşkilatın rәhbәri
Tәşkilatın mülkiyyәtçisi
Menecer
Yuxarı tәşkilat

190 Azәrbaycan Respublikasında mühasibat uçotuna ümumi metodoloji rәhbәrlik kim tәrәfindәn yerinә
yetirilir?
Vergilәr Nazirliyi
Mәrkәzi bank
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•

Respublika prezidentinin işlәr idarәsi
Sosial Müdafiә Fondu
Maliyyә Nazirliyi

191 Qanunvericilik sәviyyәsindә muhasibat uçotu hansı normativ sәnәdlә tәnzimlәnir?

•

Ayrıayrı nazirlik, komitә vә çirkәtlәrin hazırladığı tәlimatla
Maliyyә nazirliyinin hazırladığı göstәriş, әmr vә tәlimatlarla
“Mühasibat uçotu haqqında” qanunla
Mühasibat uçotu haqda әsasnamә ilә
Mühasibat uçotunun hesablar planı ilә

192 Mühasibat uçotu haqda Qanun anlayışını xarakterizә et:

•

Bu müasir tәsәrrüfatçılıq şәraitindә mühasibat uçotunun gәlәcәkdә tәkmillәşdirilmәsi üçün әsas bazadır
Bu mühasibat uçotunun gәlәcәk inkişafını әhatә edir
Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә mühasibat uçotunun inkişafı vә tәkmillәşdirilmәsi vә onun Beynәlxalq uçot
standartlarına uyğunlaşdırılması üçün әsas baza hesab edilir
Mühasibat uçotunun tәkmillәşdirilmәsi üçün әsas sayılır
Mühasibat uçotunun beynәlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına şәrait yaradır

193 Tәşkilatın dövriyyә aktivlәrinin tәrkibini açıqla:

•

Әmtәәmaterial ehtiyatları, debitor borcları, qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları, pul vәsaitlәri
Әsas vәsaitlәr, qeyrimaddi aktivlәr, uzunmüddәtli maliyyә qoyuluşları
Әsas vәsaitlәr, debitor borcları
Әmtәәmaterial ehtiyatları, kapital qoyuluşu
Әsas vәsaitlәr, kapital qoyuluşu, әmtәәmaterial ehtiyatları, debitor borcları

194 Tәşkilatın әmlakları hansı mәnbәәlәr hesabına formalaşır?

•

Nizamnamә kapitalı – formalaşdırmaqla
Kapital cәlb etmәklә
Pul vәsaitini cәlb etmәklә
Xüsusi kapital vә hüquqi vә fiziki şәxslәr qarşısında öhdәliklәrlә
Bank kreditlәri almaqla

195 Tәşkilatın aktivlәrinin qüvvәdә olan tәsnifatanı açıqla:

•

Dövriyyәdәn kәnar vә dövriyyә aktivlәri
Әsas vә dövriyyә vәsaitlәri
Dövriyyә vәsaitlәri
Әmtәә vә materiallar
İstehsal vә tәdavül sferasında olan әşyalar (әmәk әşyaları, bitmәmiş istehsal, mәhsul, pul vәsaiti, hesablaşmalarda olan
vәsaitlәr)

196 Dövriyyә vәsaitlәrinin tәrkibinә nәlәr daxildir?

•

Minimum әmәk haqqının 100 qat dәyәrindәn çox olan әşyalar
Debutor borcları vә pul vәsaitlәri
Ehtiyatlar, debitor borcları, maliyyә qoyuluşları, pul vәsaitlәri vә s. dövriyyә aktivlәri
Dәyәrindәn asılı olmayaraq bir ildәn az xidmәt edәn әşyalar
Bir ildәn çox xidmәt edәn әşyalar

197 Mühasibat uçotunun predmetinә nәlәr daxildir:
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•

Tәşkilatın әmlakı vә onların yaranma mәnbәlәri
Tәşkilatın tәsәrrüfat fәaliyyәti
Tәsәrrüfat әmәliyyatları
Mәhsul istehsalına çәkilәn vә onlarla bağlı olan mәsrәflәr
Nәzәrdә tutulan planların (tapşırıqların) yerinә yetirilmәsi mәqsәdilә tәşkilatın pulla ifadә olunan әmlakının, onların
mәnbәlәrinin, tәsәrrüfat әmәliyyatlarının vә fәaliyyәt nәticәlәrinin tәrkib vә yerlәşmәsinә görә lazım olan vәsaitin
mәcmuu

198 Mühasibat uçotunun metodu dedikdә nә başa düşülür?

•

Mühasibat uçotunun predmetinin tәrkib hissәsi;
Mühasibat uçotu predmetinin öyrәnilmә qaydası.
Tәsәrrüfat proseslәrinin öyrәnilmә qaydası;
Müәssisәn әmlakının ümumilәşdirilmәsi metodu;
Mühasibat uçotu obyektlәrinin әks etdirilmәsinin üsul vә qaydalarının mәcmusudur;

199 Müәssisәnin vәsaitlәri әmәlәgәlmә mәnbәlәrinә görә necә qruplaşdırılır?

•

Xüsusi vә cәlb edilmiş kapital
Xüsusi kapital vә sair passivlәr
Fondlar, ehtiyatlar, mәnfәәt, mәqsәdli maliyyәlәşmә vә daxil olmalar;
Hesablaşmalar üzrә öhdәliklәr, borclar vә bank kreditlәri
Kapital vә ehtiyatlar, borc öhdәliklәri;

200 Müәssisәnin aktivlәri әmәlәgәlmә mәnbәlәrinә görә necә qruplaşdırılır?

•

Xüsusi vә cәlb edilmiş ;
Fondlar, ehtiyatlar, mәnfәәt, mәqsәdli maliyyәlәşmә vә daxil olmalar;
Xüsusi kapital vә sair passivlәr.
Hesablaşmalar üzrә öhdәliklәr, borclar vә bank kreditlәri;
Kapital vә ehtiyatlar, borc öhdәliklәri;

201 Hazır mәhsul vә yenidәn satılmaq üçün nәzәrdә tutulan mallar aktivlәrin hansı qrupuna aiddir?

•

Dövriyyә aktivlәrinә;
Әsas vә dövriyyә aktivlәrinә.
Hesablaşmada olan vәsaitlәrә;
Әsas vәsaitlәrә;
Qeyrimaddi aktivlәrә;

202 Müәssisәnin aktivlәrinin cәmi 9000, öhdәliklәrinin cәmi 4800 manatdır. Xüsusi kapitalın hәcmini tapın.

•

doğru cavab yoxdur
4800
13800
4200
9000

203 Aşağıdakı fikrilәrdәn hansı yanlışdır?

•

Doğru cavab yoxdur
Mәnfәәtdә baş verәn dәyişikliklәr nağd pulda olan dәyişikliklәrlә tәrs mütәnasibdir
Öhdәliklәrdә baş verәn dәyişikliklәr nağd pulda olan dәyişikliklәrlә düz mütәnasibdir
Xüsusi kapitalda olan dәyişikliklәr nağd pulda olan dәyişikliklәrlә düz mütәnasibdir
Pul olmayan aktivlәrdә baş verәn dәyişikliklәrlә nağd pulda olan dәyişikliklәr tәrs mütәnasibdir
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204 Müәssisә ehtiyat alışı aşağıdakı kimi olmuşdur: 13.07.2014 2100 әdәd x 4.40 azn 18.07.2014. 3150 әdәd x
4.70 azn 26.07.2014 5200 әdәd x 5 azn. 28. 07.14 tarixindә 6200 әdәd ehtiyat satılmışdır. Satılan ehtiyatların
maya dәyәrini AVCO metodu ilә hesablayın.

•

28699
26998
26899
29698
28969

205 Müәssisә ehtiyat alışı aşağıdakı kimi olmuşdur: 13.07.2014 1200 әdәd x 8.20 azn 18.07.2014. 1500 әdәd x
8.70 azn 26.07.2014 2200 әdәd x 9 azn. 28. 07.14 tarixindә 3200 әdәd ehtiyat satılmışdır. Satılan ehtiyatların
maya dәyәrini AVCO metodu ilә hesablayın.

•

28227
22287
22782
27872
28722

206 Müәssisәnin aktivlәri 100000 manat, xüsusi kapitalı 60000 manatdırsa, öhdәliklәri nә qәdәrdir?

•

Doğru cavab yoxdur
40000
60000
100000
160000

207 Müәssisәnin öhdәliklәri 10000 manat, xüsusi kapitalı 70000 manatdırsa, aktivlәri nә qәdәrdir?

•

doğru cavab yoxdur
80000
60000
70000
10000

208 Müәssisә ehtiyat alışı aşağıdakı kimi olmuşdur: 13.07.2014 100 әdәd x 5 azn 18.07.2014. 150 әdәd x 5.60
azn 26.07.2014 200 әdәd x 6 azn. 28. 07.14 tarixindә 200 әdәd ehtiyat satılmışdır. Satılan ehtiyatların maya
dәyәrini AVCO metodu ilә hesablayın.

•

[yeni cavab]
1028
1328
1288
1128
1300

209 Müәssisә ehtiyat alışı aşağıdakı kimi olmuşdur: 13.07.2014 2100 әdәd x 4.40 azn 18.07.2014. 3150 әdәd x
4.70 azn 26.07.2014 5200 әdәd x 5 azn. 28. 07.14 tarixindә 6200 әdәd ehtiyat satılmışdır. Satılan ehtiyatların
maya dәyәrini FİFO metodu ilә hesablayın.

•

28597
27895
25789
28795
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29875

210 Müәssisә ehtiyat alışı aşağıdakı kimi olmuşdur: 13.07.2014 1200 әdәd x 8.20 azn 18.07.2014. 1500 әdәd x
8.70 azn 26.07.2014 2200 әdәd x 9 azn. 28. 07.14 tarixindә 3200 әdәd ehtiyat satılmışdır. Satılan ehtiyatların
maya dәyәrini FİFO metodu ilә hesablayın.

•

29730
29370
23790
27390
20937

211 Müәssisә ehtiyat alışı aşağıdakı kimi olmuşdur: 13.07.2014 800 әdәd x 2 azn 18.07.2014. 950 әdәd x 2.40
azn 26.07.2014 1000 әdәd x 2.60 azn. 28. 07.14 tarixindә 2000 әdәd ehtiyat satılmışdır. Satılan ehtiyatların
maya dәyәrini FİFO metodu ilә hesablayın.

•

4830
4750
4270
4530
4160

212 Müәssisә ehtiyat alışı aşağıdakı kimi olmuşdur: 13.07.2014 100 әdәd x 5 azn 18.07.2014. 150 әdәd x 5.60
azn 26.07.2014 200 әdәd x 6 azn. 28. 07.14 tarixindә 200 әdәd ehtiyat satılmışdır. Satılan ehtiyatların maya
dәyәrini FİFO metodu ilә hesablayın.

•

1140
1160
960
1060
1260

213 Malsatanlara borc hesabının son qalığı 50000 manat, debet dövriyyә 70000, ilkin qalıq 80000 manatdırsa
kredit dövriyyә nә qәdәrdir?

•

60000
80000
70000
40000
50000

214 01 yanvar 2010cu ildә müәssisә 25000 manatlıq avadanlıq әldә edir. Gözlәnilәn faydalı istifadә müddәti 5
ildir. Likvidlik dәyәri isә 5000 manatdır. Amortizasiya ayırmalarının ikiqat azalan qalıq üsulundan istifadә
olunur. 2010cu il üçün amortizasiya ayırmaları mәblәgi nә qәdәrdir?

•

6000
16000
4000
8000
12000

215 İlin әvvәlinә kassa hesabında qalıq 10000 manat, ilin sonuna qalıq 5000 manat, kredit dövriyyә 13000
manatdırsa debet dövriyyә nәqәdәrdir?
6000
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•

7000
5000
8000
10000

216 İlin әvvәlinә kassa hesabında qalıq 10000 manat, ilin sonuna qalıq 5000 manat, debet dövriyyә 3000
manatdırsa kredit dövriyyә nәqәdәrdir?

•

10000
3000
5000
8000
6000

217 Müәssisәnin Aktivlәri 1400000 manat, öhdәliklәri 500000 manat kapitalı 800000 manat, xәrclәri 100000
manatdırsa gәlirlәri nә qәdәrdir?

•

100000
300000
150000
400000
200000

218 01 aprel 2010cu ildә müәssisә 60000 manat mәblәgindә avtomobil әldә edir. Avtomobilin gözlәnilәn
faydalı istifadә müddәti 10 il tәskil edir. Likvidlik dәyәri isә 10000 manatdır. Amortizasiya ayırmalarının xәtti
üsuluna müvafiq olaraq amortizasiya ayırmaları kimi әks etdirilәn mәblәg 31 dekabr 2010cu il tarixә nә qәdәr
olacaq?

•

5000
4000
3500
3750
4500

219 Nәqliyyat vasitәsi 18000 manata satın alınır, onun likvidlik dәyәri 3000 manat qiymәtlәndirilir. 125 manat
mәblәgindә aylıq amortizasiya ayırmaları maliyyә hesabatında xәtti üsulla әks etdirilir. Amortizasiya
ayırmalarının illik norması neçә faiz olmalıdır?

•

20 %
10%
15%
12,5 %
17,5%

220 Overdraft nәdir?

•

Müәssisәnin banka olan kredit borcunu vaxtında ödәyә bilmәmәsi zamanı hesablanmış әlavә cәrimә faizlәridir.
Müәssisәnin bank hesabının dondurulması әmәliyyatıdır
Müәssisәnin banka borc vermәsi әmәliyyatıdır.
Müәssisәnin hesabına bankda işçilәrә kredit xәttinin açılmasıdır
Müәssisәnin bank hesabında olan mәblәğdәn artıq vәsaitdәn istifadә etmәsidir.

221 Mövcud qanunvericiliyә uyğun olaraq aylıq әmәk haqqısı 180 azn olan işçidәn (qanunla müәyyәn olunmuş
heç bir әlavә güzәşt yoxdur – qaçqın vә ya köçkün, müharibә veteranı, әlil deyil) gәlir vergisi hansı qayda ilә
tutulmalıdır?

•
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•

İşçidәn әmәk haqqı ilә yaşayış minimumu (136 azn) arasındakı fәrqin 14%i tutulmalıdır.
İşçidәn әmәk haqqının 30 %i hәcmindә vergi tutulmalıdır.
İşçidәn әmәk haqqının 14%i mәblәğindә vergi tutulmalıdır.
İşçidәn gәlir vergisi tutulmamalıdır
İşçidәn әmәk haqqı ilә minimum әmәk haqqı (105 azn) arasındakı fәrqin 14 %i tutulmalıdır

222 Dt Uzunmüddәtli maliyyә qoyuluşları Kt Hesablaşma hesabı muhasibat yazılışı ilә uçota alınan әmәliyyatın
mәzmununu açıqlayın:

•

Qısamüddәtdә satılmaq mәqsәdilә dәyәri nağd ödәnilәrәk başqa firmanın sәhmlәri alınmışdır.
Dәyәri nağd ödәnilәrәk başqa firmanın sәhmlәri alınmışdır
Malsatanlardan alınmış sәhmlәr geri qaytarılmışdır
Kommersiya krediti ilә başqa firmanın sәhmlәri alınmışdır
Qısamüddәtdә satılmaq mәqsәdilә sәhm alınmışdır

223 Aşağıda qeyd olunanlardan biri qeyrimaddi aktiv deyil:

•

Qudvil
Lisenziya
Sәhm
Proqram tәminatı
Patent

224 Ehtiyatlara aid olan xüsusiyyәtlәrdәn biri sәhvdir:

•

Adәtәn, material vә xammal ehtiyatları, hazır mәhsul vә satılmaq üçün alınmış mallardan ibarәt olur.
Әn gec 1 hesabat dövrü әrzindә dövr etmәsi (pula çevrilmәsi) nәzәrdә tutulur.
Öz dәyәrini istehsal olunan mәhsul vә ya xidmәtin üzәrinә birbaşa keçirir.
Müәssisә anbarından yalnız istehsalatda sәrf olunmaq üçün mәxaric olunur.
Müәssisәnin muhasibat balansında qısamüddәtli aktivlәr bölmәsindә yer tutur.

225 әmlak alqısatqısı ilә mәşğul olan firma dәyәrini 8 ay müddәtinә ödәmәk şәrtilә yeni bir yaşayış binası satın
almışdır. Muhasibat yazılışını verin.

•

Dt qeyrimaddi aktivlәr KT uzunmüddәtli öhdәliklәr
Dt Ehtiyatlar Kt qısamüddәtli öhdәliklәr
Dt Uzunmüddәtli maddi aktivlәr Kt uzunmüddәtli öhdәliklәr
Dt uzunmüddәtli maddi aktivlәr Kt qısamüddәtli öhdәliklәr
DT qeyri maddi aktivlәr Kt qısamüddәtli öhdәliklәr

226 İşçinin әmәk haqqısından gәlir vergisi tutulmuşdur. Bu әmәliyyatın balansa tәsir növünü müәyyәnlәşdirin:

•

Doğru cavab yoxdur.
Aktiv artır, passiv artır
Passiv artır, passiv azalır
Aktiv artır, aktiv azalır
Aktiv azalır, passiv azalır

227 Aşağıdakı hallardan birindә yaranan әlavә kapital olaraq yaranmış vәsaiti firmanın ehtiyat kapitalı hesabına
köçürmәk mümkündür:

•

Doğru cavab yoxdur
Firmanın sәhmlәri nominal dәyәrindәn baha qiymәtlәrә satılmışdır
İnventarizasiya zamanı ehtiyatların miqdarında artıqgәlmәlәr qeydә alınmışdır.
Yenidәnqiymәtlәndirmә zamanı ehtiyatların qiymәtlәrindә artım qeydә alınmışdır
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Yenidәnqiymәtlәndirmә zamanı istehsalat binasının qiymәtindә artım baş vermişdir

228 MMUSa әsasәn maliyyә hesabatında hesabat tarixindәn sonrakı hadisәlәrә aiddir:

•

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

229 MMUSa әsasәn maliyyә hesabatında yol verilmiş әhәmiyyәtli sәhvlәr:

•

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

230 Müәssisәnin passivlәrinin әmәlәgәlmә mәnbәlәrinә görә tәsnifatı necәdir?

•

xüsusi vә cәlb edilmiş
fondlar, ehtiyatlar, mәnfәәt, mәqsәdli maliyyәlәşmә vә daxil olmalar
hesablaşmalar üzrә öhdәliklәr, borclar vә bank kreditlәri
kapital vә ehtiyatlar, borc öhdәliklәri
xüsusi kapital vә sair passivlәr

231 Hazır mәhsul vә yenidәn satılmaq üçün nәzәrdә tutuan mallar aktivlәrin hansı qrupuna aiddir?

•

әsas vә dövriyyә aktivlәrinә
әsas vәsaitlәrә
qeyrimaddi aktivlәrә
ehtiyatlara
hesablaşmada olan vәsaitlәrә

232 maliyyә bәrabәrliyinin düsturu aşağıdakılardan hansıdır?

•

Aktivlәr+Gәlirlәr=Öhdәliklәr+Xüsusi kapitalXәrclәr.
AktivlәrÖhdәliklәr=Xüsusi kapitalGәlirlәrXәrclәr;
Aktivlәr+Xәrclәr=Öhdәliklәr +Xüsusi kapital+Gәlirlәr;
Aktivlәr = Öhdәliklәr+Xüsusi kapitalGәlirlәrXәrclәr;
Aktivlәr=Gәlirlәr+XәrclәrÖhdәliklәr;

233 Aşağıdakılardan biri müәssisәnin öhdәliklәrinә nә aid deyil:

•

Büdcә vә vergi orqanları qarşısında olan borclar;
Әmәyin ödәnişi üzrә borclar;
Kreditor borcları;
Ödәniş üçün olan veksellәr;
Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri;

234 Aktivlәrin tanınması üçün әsas şәrt hansıdır?
Yüksәk likvidlik
Maddiәşya forması;
Yüksәk dәyәri;
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•

Uzun xidmәt müddәti;
Gәlәcәk iqtisadi fayda;

235 Mühasibat balansında hansı elementlәr barәdә mәlumat әks olunur?

•

Aktivlәr, gәlirlәr, xәrclәr, öhdәliklәr vә xüsusi kapital
Gәlirlәr, xәrclәr vә dividendlәr
Xәrclәr, dividendlәr vә xüsusi kapital
Gәlirlәr, öhdәliklәr vә xüsusi kapital
Aktivlәr, öhdәliklәr vә xüsusi kapital

236 Müәssisәnin fәaliyyәtinin fasilәsizliyi prinsipi tәtbiq olunmaya bilәr:

•

Düzgün cavab yoxdur.
Әdalәtli dәyәr maya dәyәrini üztәlәyәndә;
Müәssisәinin lәğv olunması gözlәnilәndә;
Müәssisә öz fәaliyyәtini yeni başlayanda;
Satışın xalis dәyәrini hesablamaq mümkün olmayanda;

237 Müәssisә 300 min manata ofis alır. Bu mәblәğ nә zaman xәrclәrә silinmәlidir?

•

Mәhz 300 min manat xәrclәnәn zaman vә ya binanın istifadә olunmasının ilk ilindә.
Binanın faydalı istifadә müddәtindә
Binanın istifadә olunmasının ilk ilindә;
Mәhz 300 min manat xәrclәnәn zaman
300 min manat mәblәğindә gәlir әldә olunandan sonra;

238 Amortizasiya hesablanması prosesinin mahiyyәtini izah edin:

•

Düzgün cavab yoxdur
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;
Aktivin әdalәtli dәyәr üzrә qiymәtlәndirilmәsi;
Hәr hesabat dövrü әrzindә aktivin dәyәrinin onun real dәyәrinә qәdәr silinmәsi

239 Müәssisә ehtiyat alışı aşağıdakı kimi olmuşdur: 13.07.2014 800 әdәd x 2 azn 18.07.2014. 950 әdәd x 2.40
azn 26.07.2014 1000 әdәd x 2.60 azn. 28. 07.14 tarixindә 2000 әdәd ehtiyat satılmışdır. Satılan ehtiyatların
maya dәyәrini AVCO metodu ilә hesablayın

•

4027
4207
4270
4720
4072

240 Firma yeni istehsal binası tikmәk üçün bankdan uzunmüddәtli kredit götürmüşdür. Hәmin kreditә görә
hesablanmış faiz borcu üçün muhasibat yazılışı verin.

•

Dt Kapital qoyuluşu Kt Uzunmüddәtli bank krediti
Dt Ümumtәsәrrüfat xәrclәri Kt Uzunmüddәtli bank krediti
Dt istehsalat xәrclәri Kt Uzunmüddәtli bank krediti
Dt İdarәetmә xәrclәri Kt Uzunmüddәtli bank krediti
Dt fövqaladә xәrclәr Kt Uzunmüddәtli bank krediti
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241 Müәssisә ehtiyat alışı aşağıdakı kimi olmuşdur: 13.07.2014 700 әdәd x 3 azn 18.07.2014. 850 әdәd x 3.60
azn 26.07.2014 900 әdәd x 4.10 azn. 28. 07.14 tarixindә 1300 әdәd ehtiyat satılmışdır. Satılan ehtiyatların maya
dәyәrini AVCO metodu ilә hesablayın.

•

3964
4936
4396
4693
4963

242 Müәssisә ehtiyat alışı aşağıdakı kimi olmuşdur: 13.07.2014 300 әdәd x 7 azn 18.07.2014. 450 әdәd x 7.60
azn 26.07.2014 500 әdәd x 8.20 azn. 28. 07.14 tarixindә 700 әdәd ehtiyat satılmışdır. Satılan ehtiyatların maya
dәyәrini AVCO metodu ilә hesablayın.

•

5903
5093
5930
5390
5039

243 Qanunverciliyә görә hansı müәssisәlәr mütlәq әDV ödәyicisi olaraq qeydiyyatdan keçmәlidirlәr?

•

Doğru cavab yoxdur
Dövriyyәsi 150000 azndәn çox olan bütün müәssisәlәr
Dövriyyәsi 90000 azndәn çox olan bütün müәssisәlәr
Dövriyyәsi 90000 azndәn çox olan fiziki şәxslәr vә 150000 azndәn çox olan hequqi şәxslәr
Dövriyyәsi 120000 azndәn çox olan bütün müәssisәlәr

244 Müәssisә ehtiyat alışı aşağıdakı kimi olmuşdur: 13.07.2014 700 әdәd x 3 azn 18.07.2014. 850 әdәd x 3.60
azn 26.07.2014 900 әdәd x 4.10 azn. 28. 07.14 tarixindә 1300 әdәd ehtiyat satılmışdır. Satılan ehtiyatların maya
dәyәrini FİFO metodu ilә hesablayın.

•

4120
4440
4140
4260
4620

245 Müәssisә ehtiyat alışı aşağıdakı kimi olmuşdur: 13.07.2014 300 әdәd x 7 azn 18.07.2014. 450 әdәd x 7.60
azn 26.07.2014 500 әdәd x 8.20 azn. 28. 07.14 tarixindә 700 әdәd ehtiyat satılmışdır. Satılan ehtiyatların maya
dәyәrini FİFO metodu ilә hesablayın.

•

5220
4900
4460
5140
5460

246 Malsatanlara borc hesabının son qalığı 50000 manat, debet dövriyyә 70000 manat kredit dövriyyә 80000
manatdırsa, ilkin qalıq nә qәdәrdir?

•

70000
30000
50000
40000
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60000

247 Müәssisәnin kapitalı 800000 manat, gәlirlәri 400000 manat, xәrclәri 300000 manat öhdәliklәri 500000
manatdırsa Aktivlәri nә qәdәrdir?

•

2000000
1600000
1800000
1400000
1200000

248 Müәssisәnin Aktivlәri 1400000 manat, kapitalı 800000 manat, gәlirlәri 400000 manat xәrclәri 300000
manatdırsa öhdәliklәri nә qәdәrdir?

•

200000
300000
400000
500000
600000

249 Müәssisәnin Aktivlәri 1400000 manat, öhdәliklәri 500000 manat kapitalı 800000 manat, gәlirlәri 400000
manatdırsa xәrclәri nә qәdәrdir?

•

150000
200000
500000
300000
100000

250 Müәssisә 180000 manatlıq istehsal avadanlıgı satın alır. Onun gözlәnilәnfaydalı istifadә müddәtinin 5 ildir.
Likvidlik dәyәri 30000 manatdır.Amortizasiya xәtti amortizasiya üsulu ilә hesablandıqda avadanlıgın
әldәolunmasından sonra ikinci ildә hesablanmıs illik amortizasiya mәblәgi nәqәdәr olacaq?

•

6000
45000
60000
30000
30000

251 Müәssisә 14000 manat mәblәgindә ofis avadanlıgı satın alır. Avadanlıgın gözlәnilәn faydalı istifadә
müddәti 5 ildir. Likvidlik dәyәri isә 2000 manatdır. ikiqat azalan qalıq üsulu ilә amortizasiya hesablandıqda
amortizasiyanın daimi illik norması nә qәdәr olmalıdır?

•

5%
30 %
40%
20%
10 %

252 Müәssisәnin aktivlәri 150000 manat, xüsusi kapitalı 90000 manatdırsa öhdәliklәri nә qәdәrdir?

•

doğru cavab yoxdur
60000
90000
150000
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240000

253 İnformasiya aşağıdakılardan birinin tәmin olunması üçün әhәmiyyәtli dәrәcәdә sәhv olmamalı vә
yanıltmamalıdır:

•

Ardıcıllıq;
Müqayisәlilik;
Konservativlik.
Proqnoz verә bilmәk;
Etibarlıq;

254 Aşağıdakılardan hansı maliyyә hesabatının xarakterik xüsusiyyәti deyil?

•

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

255 Mühasibat balansında nә әks olunur?

•

Xәrclәr, dividendlәr vә xüsusi kapital;
Gәlirlәr, öhdәliklәr vә xüsusi kapital;
Aktivlәr, öhdәliklәr vә xüsusi kapital;
Aktivlәr, gәlirlәr, xәrclәr, öhdәliklәr vә xüsusi kapital.
Gәlirlәr, xәrclәr vә dividendlәr;

256 Müәssisәnin öhdәliklәri kim qarşısında olan borcdur?

•

Debitorlar;
Xeyriyyә müәssisәlәri;
Kreditorlar;
Anderrayterlәr;
Alıcılar;

257 Müәssisәnin öhdәliklәrinә nә aid deyil?

•

Büdcә vә vergi orqanları qarşısında olan borclar;
Kreditor borcları;
Әmәyin ödәnişi üzrә borclar;
Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri;
Ödәniş üçün olan veksellәr;

258 Xüsusi kapitalın daha dәqiq tәsvirini secin:

•

GәlirlәrXәrcәr
AktivlәrÖhdәliklәr
Aktivlәr=Kapital
Öhdәlikәr + Aktivlәr
Xüsusi kapital+Aktivlәr

259 Bütün aktivlәrin әsas fәrqlәndirici cәhәti hansıdır?
Yüksәk dәyәri;
Uzun xidmәt müddәti;
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•

Yüksәk likvidlik
Gәlәcәk iqtisadi fayda;
Maddiәşya forması;

260 Müәssisәnin fәaliyyәtinin fasilәsizliyi prinsipi nә zaman tәtbiq olunmur?

•

Düzgün cavab yoxdur.
Müәssisә öz fәaliyyәtini yeni başlayanda;
Müәssisәinin lәğv olunması gözlәnilәndә;
Әdalәtli dәyәr maya dәyәrini üztәlәyәndә;
Satışın xalis dәyәrini hesablamaq mümkün olmayanda;

261 İnformasiya o zaman münasib hesab olunur ki o:

•

Auditor yoxlamasından keçmiş olsun vә obyektiv xarakter daşısın.
Auditor yoxlamasından keçmiş olsun;
Әmәliyyat tsikli vә ya bir il – dövrlәrindәn әn uzun olanı üçün tәqdim olunsun;
Obyektiv xarakter daşısın;
İqtisadi qәrarların qәbul olunmasına tәsir etmәk iqtidarında olsun;

262 әgәr informasiya әvvәlcәdәn proqnoz verә bilmәk üçün istifadә olunursa onda bu o demәkdir ki:

•

Bir il üçün hazırlanıb;
Xarici auditor tәrәfindәn tәsdiq olunub;
Xarici auditor tәrәfindәn tәsdiq olunub vә neytraldır.
Neytraldır;
Әvvәlki hesablamaları tәsdiq vә ya düzәliş edir;

263 İnformasiya nә zaman münasib hesab olunur?

•

Keçmiş, indiki vә gәlәcәk hadisәlәri qiymәtlәndirmәyә kömәk edәn, keçmiş qiymәtlәndirmәlәri tәsdiq edәn vә
düzәldәn zaman;
Aşağı qiymәtә әldә olunan zaman;
Aşağı qiymәtә әldә olunan zaman vә xarici istifadәçilәrә tәqdim olunmadıqda.
Müxtәlif firmalar tәrәfindәn istifadә olunanda;
Xarici istifadәçilәrә tәqdim olunmadıqda;

264 Gәlir nә demәkdir?

•

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.
Müәyyәn dövr әrzindә istehlak olunan aktivlәrin dәyәri;
Cari vә ya gözlәnilәn pul ödәmәlәri;

265 әgәr bütün öhdәliklәr 6000 manat dәyәrindә artırsa, bu o demәkdir ki:

•

Aktivlәr 6000 manat azalıb vә xüsusi kapital 6000 manat mәblәğindә artıb;
Aktivlәr 6000 manat azalıb;
Xüsusi kapital 6000 manat mәblәğindә artıb;
Aktivlәr 6000 manat artıb vә ya xüsusi kapital 6000 manat mәblәğindә azalıb;
Aktivlәr 3000 manat artıb vә xüsusi kapital 3000 manat mәblәğindә artıb;

266 Müәssisәnin fәaliyyәtinin fasilәsizliyi prinsipi o demәkdir ki:

•

Düzgün cavab yoxdur.
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•

Fәaliyyәt göstәrir vә yaxın gәlәcәkdә fәaliyyәt göstәrәcәk, lәğv olunmayacaq, onun fәaliyyәt miqyası әhәmiyyәtli
dәrәcәdә ixtisar olunmayacaq;
Yaxın gәlәcәkdә lәğv olunacaq;
Başqa müәssisә tәrәfindәn satın alınacaq;
Dinamik inkişaf edәn müәssisәdir;

267 Müәssisәnin öhdәliyi deyәndә nә başa düşülür?

•

Bütün yuxarıda qeyd olunanlar.
Gәlәcәk iqtisadi fayda;
Müәssisәnin cari öhdәliklәri;
Fәaliyyәt zamanı istifadә olunan qiymәtlilәr;
Gәlәcәk xәrclәr vә ödәmәlәr üçün ehtiyatlar;

268 Aşağıdakı bәrabәrliklәrdәn hansı balans bәrabәrliyidir?

•

Bütün yuxarıda qeyd olunan bәrabәrliklәr.
Aktivlәr=Kapital
AktivlәrÖhdәliklәr=Xüsusi kapital
Aktivlәr=Öhdәliklәr+Xüsusi kapital
Aktivlәr=GәlilәrXәrcәr

269 Mühasibat uçotunun hansı obyektlәri öhdәliklәrә aiddir? (Sürәt 29.04.2014 10:30:08)

•

Alınmış veksellәr üzrә hesablaşmalar.
Debitor borcları
Yola salınmış malar üzrә alıcılarla hesablaşmalar
Pensiya fonduna ayırmalar üzrә borclar
Bitmәmiş istehsal

270 Mühasibat uçotu metodunun hansı ünsürlәri digәr iqtisad elmlәri üçün ümumi hesab olunur? (Sürәt
29.04.2014 10:30:05)

•

İnventarlaşdırma.
Balans, ikili yazılış üsulu;
Qiymәtlәndirmә, balans, hesablar sistemi;
Qiymәtlәndirmә, balans, kalkulyasiya, inventarlaşma;
Sәnәdlәşmә, inventarlaşma;

271 Hesablaşma hesabı vasitәsilә hәyata keçirilә bilәr: (Sürәt 29.04.2014 10:28:41)

•

bütün cavablar düzgündür
kassa, hesablaşma vә kredit әmәliyyatları
kredit әmәliyyatları
hesablaşma әmәliyyatları
kassa әmәliyyatları

272 Mühasibat balansının tanınmasını tam xarakterizә et: (Sürәt 29.04.2014 10:28:20)

•

Mühasibat balansıiqtisadi informasiyaların qruplaşdırma üsuludur
Mühasibat balansıtәsәrrüfat әmәliyyatları üzәrindә nәzarәt etmәk üçün informasiyaların balans ümumilәşdirilmәsi
üsuludur
Mühasibat balansımühasibat hesabları ilә әlaqәli vә maliyyә nәticәsinin әks etdirilmәsi üsuludur
Mühasibat balansıtәsәrrüfat vәsaitlәrinin әks etdirilmәsi üsuludur
Mühasibat balansıәmlakın, xüsusi kapitalın vә öhdәliklәrin pul ifadәsindә qruplaşdırma vә әks etdirmә üsuludur
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273 Mühasibat hesabatına verilәn tәlәblәr (keyfiyyәt göstәricilәri) hansılardır? (Sürәt 29.04.2014 10:28:14)

•

İnformasiyanın dürüstlüyü vә tamlığı;
İnformasiyanın aydınlığı, neytrallığı vә müqayisәliliyi;
İnformasiyanın hәqiqiliyi vә göstәricilәrin әhәmiyyәtliliyi
İnformasiyanın aydınlığı, informasiyanın hәqiqiliyi vә tamlığı, göstәricilәrin әhәmiyyәtliliyi, neytrallığı vә
müqayisәliliyi;
Göstәricilәrin әhәmiyyәtliliyi;

274 Valyuta sәrvәtlәri (qiymәtlilәri) dedikdә nәyi başa düşürsünüz? (Sürәt 29.04.2014 10:28:06)

•

tәbii qiymәtli daşları (zәrgәrlik vә digәr mәişәt әşyaları istisna olmaqla)
zәrgәrlik mәmulatlarını
qiymәtli daşların tullantıları
mәişәt әşyaları
bütün cavablar düzgündür

275 Balansın hansı elementi әsas element hesab edilir? (Sürәt 29.04.2014 10:27:59)

•

Balansın aktiv vә passivinin eyniliyi
Balansın maddәlәri
Balansın valyutası
Balansın bәrabәrliyi
Mühasibat uçotunun hesabları

276 . әsas vәsaitlәrin amortizasiyası vә Qeyrimaddi aktivlәrin amortizasiyası maddәlәri olmayan balans necә
adlanır? (Sürәt 29.04.2014 10:27:53)

•

Likvid balansı.
Nettobalans;
Giriş balansı;
Bruttobalans;
Nәticә balansı;

277 Balansa әsasәn uzunmüddәtli aktivlәrin cәmini tapın: (әlavә 1) (Sürәt 29.04.2014 10:27:46)

•

92.500
87.500
düzgün cavab yoxdur
97.500
82.500

278 Balansa әsasәn müәssisәnin qeyrimaddi aktivlәrinin cәmini tapın: (Sürәt 29.04.2014 10:27:43)

•

7.700
5.500
5.000
7.500
düzgün cavab yoxdur

279 Balansa әsasәn müәssisәnin cәlb olunmuş vәsaitlәri nә qәdәrdir? (әlavә 1) (Sürәt 29.04.2014 10:27:39)
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•

53.000
63.000
73.000
58.000
78.000

280 Balansa әsasәn müәssisәnin әsas vәsaitlәrinin cәmini tapın: (әlavә 1) (Sürәt 29.04.2014 10:27:36)

•

87.000
82.000
117.000
127.000
122.000

281 Balansa әsasәn qısamüddәtli aktivlәrin cәmini tapın: (әlavә1) (Sürәt 29.04.2014 10:27:33)

•

76.500
71.500
61.500
81.500
66.500

282 Aşağıdakı әmәliyyatlardan balansın aktivinin tәrkibindә dәyişikliyә sәbәb olanı seçin: (Sürәt 29.04.2014
10:27:27)

•

hesablanmış әmәk haqqı ödәnilmişdir
işçilәrә әmәk haqqı hesablanmışdır
alıcı firmadan müәssisәnin bank hesabına vәsait daxil olmuşdur
müәssisә kreditlә mal almışdır
banka olan kredit öhdәliyi geri qaytarılmışdır

283 Tәşkilatın işçi heyәtinә kassadan әmәk haqqı verilmişdir tәsәrrüfat әmәliyyatı balansın hansı dәyişmә
növünә aiddir? (Sürәt 29.04.2014 10:27:23)

•

Düzgün cavab yoxdur
Aktivin tәrkibindә dәyişiklik yaranır
Passivin tәrkibindә dәyişiklik yaranır
Aktiv vә passivdә atırm yaranır
Aktiv vә passivin tәrkibindә azalma yaranır

284 Gәlirlәr nә zaman maliyyә hesabatının elementi kimi tanınır?

•

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

285 Öhdәlik nә zaman maliyyә hesabatının ünsürü kimi tanınır?

•

bütün cavablar düzgündür
şirkәt tәrәfindәn nәzarәt edilir
kommersiya tәşkilatı tәrәfindәn gәlәcәkdә iqtisadi fayda götürülәcәyini tәmin edir
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dәyәr etibarlı şәkildә müәyyәnlәşdirilә bilәr
ödәnmә zamanı iqtisadi resurslar şirkәtdәn uzaqlaşa bilәr

286 Aktiv nә zaman maliyyә hesabatının ünsürü kimi tanınır?

•

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

287 Maliyyә uçotunda vә hesabatda elementlәr hansı ardıcıllıqla tanınır?

•

düzgün cavab yoxdur
elementlәrin maliyyә uçotunda vә hesabatda tanınması
elementlәrin tanınma meyarlarına uyğunluğu
uçot vә hesabatın elementlәri aşkarlandıqda
uçot vә hesabatın elementlәri aşkarlandıqda,elementlәrin tanınma meyarlarına uyğunluğu ,, elementlәrin maliyyә
uçotunda vә hesabatda tanınması

288 Kommersiya tәşkilatları üçün MMUSun konseptual әsasları nәyi izah edir?

•

bütün cavablar düzgündür
maliyyә uçotu vә hesabatın mәqsәdini
maliyyә uçotu vә hesabatın elementlәrini
maliyyә uçotu vә hesabatın elementlәrinin tanınması meyarlarını
kapitalın mahiyyәti vә onun saxlanılması konsepsiyası

289 MMUSa uyğun olaraq öhdәliklәrin ödәnilmәsi aşağıdakı hallarda qısamüddәtli kimi tәsniflәşdirilir:

•

]onun tanınmasından sonrakı 12 ay
duzgun cavab yoxdur
bir il
cari hesabat ilindә
hesabat tarixindәn sonrakı 12 ay

290 Hansı elementlәr kommersiya tәşkilatının maliyyә vәziyyәtini xarakterizә edir?

•

gәlirlәr, öhdәliklәr vә kapital
aktivlәr, öhdәliklәr vә kapital
aktivlәr, öhdәliklәr vә gәlirlәr
gәlirlәr, xәrclәr vә kapital
aktivlәr, kapital vә gәlirlәr

291 Kommersiya tәşkilatlarının maliyyә vәziyyәtini hansı tәnlik xarakterizә edir?

•

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

292 Hesabatın hәr hansı bir maddәsinin әhәmiyyәtliliyini müәyyәn etmәk üçün mühasib aşağıdakı
göstәricilәrdәn hansı ilә onu müqayisә etmәyә bilәr?
Mәcmu öhdәliklәr;
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•

Mәcmu aktivlәr;
Debitor borcu.
Xalis mәnfәәt;
İşçilәrin ümumi sayı;

293 Aşağıdakı bәrabәrliklәrdәn hansı әsas balans bәrabәrliyinin açılışıdır?

•

Aktivlәr = Öhdәliklәr+Xüsusi kapitalGәlirlәrXәrclәr;
Aktivlәr+Gәlirlәr=Öhdәliklәr+Xüsusi kapitalXәrclәr.
Aktivlәr=Gәlirlәr+XәrclәrÖhdәliklәr;
AktivlәrÖhdәliklәr=Xüsusi kapitalGәlirlәrXәrclәr;
Aktivlәr+Xәrclәr=Öhdәliklәr +Xüsusi kapital+Gәlirlәr;

294 Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda nә әks olunur?

•

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;

295 Tәmiz gәlir nә vaxt yaranır?

•

Aktivlәr = Öhdәliklәr
Aktivlәr > Öhdәliklәr
Gәlirlәr = Xәrclәr;
Gәlirlәr > Xәrclәr;
Gәlirlәr < Xәrclәr;

296 Debitor borcunun 400 manat ödәnilmәsi o demәkdir ki:

•

Aktivlәr 400 manat mәblәğındә artıb vә aktivlәr 400 manat mәblәğindә azalıb;
Aktivlәr 400 manat mәblәğındә artıb vә öhdәliklәr 400 manat mәblәğindә azalıb;
Aktivlәr 400 manat mәblәğındә azalıb vә öhdәliklәr 400 manat mәblәğindә azalıb;
Xüsusi kapital 400 manat mәblәğındә azalıb vә öhdәliklәr 400 manat mәblәğindә artıb
Öhdәliklәr 400 manat mәblәğındә azalıb vә xüsusi kapital 400 manat mәblәğindә artıb;

297 Xüsusi kapital nәyi әks etdirir?

•

İşçi heyәtinin iddia etdiyi aktivlәrdә olan payı;
Sәhmdarların iddia etdiyi aktivlәrdә olan payı;
Kreditorların iddia etdiyi aktivlәrdә olan payı;
Xeyriyyә müәssisәlәrinin iddia etdiyi aktivlәrdә olan payı;
Debitorların iddia etdiyi aktivlәrdә olan payı;

298 Hesablanmış xәrclәr o xәrclәrdir ki:

•

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;
Onlar tanınana qәdәr ödәnilib vә aktiv uçot hesablarında әks olunub;

299 Gәlәcәk dövrün xәrclәri o xәrclәrdir ki:
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•

Tanınıb, 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;
Onlar tanınana qәdәr ödәnilib vә aktiv uçot hesablarında әks olunub;

300 Hesablanmış gәlir o gәlirdir ki:

•

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

301 Hesabların korrektәsi nә üçün edilir?

•

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.
Hesabların sayı bütün tәsәrrüfat әmәliyyatlarını әks etdirmәk üçün kifayәt etmәyәndә;
Rәhbәrlik hansı mәlumatların mühasibat uçotu vә hesabatında әks etdirilmәli olduğuna qәrar vermәkdә çәtinlik
çәkәndә;
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarını әks etdirәndә sәhvlәrә yol verildiyi üçün;

302 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?

•

Fevralda;
Qәbul olunmuş uçot siyasәtindәn asılı olaraq fevralda vә ya da martda;
Әmәk haqqının verilmәsi vaxtından asılı olaraq fevralda vә ya da martda;
İşçilәr әmәk haqqını alan vaxt;
Martda;

303 Müәssisә ofis binasının alınmasına 500 min manat xәrclәyir. Bu mәblәğ nә zaman xәrclәrә silinmәlidir?

•

Mәhz 500 min manat xәrclәnәn zaman;
500 min manat mәblәğindә gәlir әldә olunandan sonra;
Mәhz 500 min manat xәrclәnәn zaman vә ya binanın istifadә olunmasının ilk ilindә.
Binanın faydalı istifadә müddәtindә;
Binanın istifadә olunmasının ilk ilindә;

304 Uyğunluq prinsipinә müvafiq olaraq aşağıdakılardan hansılar arasında uyğunluq olmalıdır?

•

Aktivlәr vә öhdәliklәr;
Xüsusi kapital vә öhdәliklәr.
Müәssisәnin kreditorları;
Müәssisәnin müştәrilәri;
Gәlirlәr vә xәrclәr;

305 Xidmәt sferası müәssisәlәrindә gәlir nә zaman әldә olunmuş hesab olunur?

•

Ayın axırında;
Maliyyә hesabatının tәrtib olunması tarixinә.
Xidmәtin göstәrilmәsi tarixinә;
Pul vәsaitlәrinin әldә olunması tarixinә;
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İlin sonunda;

306 Gәlirlәrin tanınması prinsipinә uyğun olaraq gәlirlәrin әks olunması hәyata keçirilmәlidir:

•

Ayın axırında;
Mәnfәәtdәn vergi ödәnilәn zaman;
Maliyyә hesabatı tәrtib olunan zaman.
Gәlir әldә olunan zaman;
Pul vәsaitlәri әldә olunan zaman;

307 Gәlәcәk dövrün gәlirlәri aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir:

•

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

308 Gәlәcәk dövr üzrә gәlir yaratmayan sәbәblәr hansılardır?

•

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

309 Gәlәcәk dövrün xәrclәri hesablanan müddәtin sonunda aşağıdakı korrektәedici yazılışı etmәk lazımdır:

•

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

310 Öhdәlik vә gәlir hesablarının müxabirәlәşmәsi nә ilә әlaqәdar yaranır?

•

Aktivlәrin uçotu hesabları üzrә korrektәedici yazılışlarla;
Gәlәcәk dövrün gәlirlәri hesabı üzrә korrektәedici yazılışlarla;
Xüsusi kapital hesabları üzrә korrektәedici yazılışlarla;
Gәlәcәk dövrün xәrclәri hesabları üzrә korrektәedici yazılışlarla;
Pul vәsaitlәrinin uçotu hesabları üzrә korrektәedici yazılışlarla;

311 Gәlәcәk dövrlәr gәlirlәri o gәlirlәrdir ki:

•

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

312 Aktivlәr vә xәrclәr hesablarının müxabirәlәşmәsi nә ilә әlaqәdar yaranır?
Öhdәliklәrin uçotu ilә;
Heç vaxt yaranmır.
Gәlirlәrin uçotu ilә;

•
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•

Gәlәcәk dövrün xәrclәri hesabları üzrә korektәedici yazılışlar ilә;
Hesablanmış xәrclәr hesabları üzrә korektәedici yazılışlar ilә;

313 Korrektәedici yazılışlar nә üçün zәruridir?

•

Müәyyәn vaxt dövründә xәrclәrә silinmәli olan bәzi xәrclәr jurnalda әks olunmadığı üçün;
Gәlirlәri onların әldә olunduğu dövrdә әks etdirmәk üçün;
Gәlirlәrin onların әldә olunduğu dövrdә әks olunmasını tәmin etmәk, xәrclәri isә onlar baş verdiyi dövrdә tanımaq
üçün;
Xәrclәri isә onlar baş verdiyi dövrdә әks etdirmәk üçün;
Düzgün cavab yoxdur.

314 Korrektәedici yazılışlar nәdir?

•

Rәhbәrlik hesabın qalığını dәyişmәk istәyәndә;
Bütün qeyd olunanlar düzdür.
Yalnız mühasibat balansı hesablarında edilir;
Mühsaibat uçotu sistemi lazımi şәkildә işlәyәrsә, lazım deyil;
Bir qayda olaraq maliyyә hesabatının hazırlanması üçün;

315 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?

•

01 dekabr
30 dekabr
30 noyabr
10 dekabr
05 dekabr

316 Münasiblik prinsipi gәlirlәrlә xәrclәrin әlaqәsini tәyin edir. Başqa sözlә, verilәn prinsip aşağıdakı әlaqәni
nәzәrdә tutur:

•

Debitor vә kreditor öhdәliklәrinin.
Pul mәxaricinin vә pul mәdaxilinin;
Dividendlәr vә sәhmdarların investisiyalarının;
Aktivlәrlә öhdәliklәrin;
Sәrf olunan әmәyin vә әldә olunan nәticәnin;

317 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?

•

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

318 Dövrilik fәrziyyәsinә uyğun olaraq:

•

Müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәti müәyyәn zaman dövrlәrinә bölünә bilәr;
Әgәr әmәliyyat birdәn artıq vaxt dövrünә әhatә edirsә, hesablaşmalar aparılmamalıdır;
Müәssisәnin hesablarına yalnız müәssisә öz fәaliyyәtini dayandırdığı zaman düzәliş edilә bilәr;
Әmәliyyat yalnız bir zaman dövrünә tәsir göstәrә bilәr vә müәssisәnin hesablarına yalnız müәssisә öz fәaliyyәtini
dayandırdığı zaman düzәliş edilә bilәr.
Әmәliyyat yalnız bir zaman dövrünә tәsir göstәrә bilәr;
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319 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:

•

870 manat
1800 manat
2670 manat
500 manat
1370 manat

320 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:

•

DT “İcarә xәrclәri” – 6000 manat, KT “İcarә üzrә gәlәcәk dövrün xәrclәri” – 6000 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
DT “İcarә üzrә gәlәcәk dövrün xәrclәri” – 1000 manat, KT “İcarә xәrclәri” – 1000 manat
DT “İcarә xәrclәri” – 1000 manat, KT “İcarә üzrә gәlәcәk dövrün xәrclәri” – 1000 manat

321 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?

•

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

322 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:

•

DT “Dәftәrxana lәvazimatları” – 800 manat, KT “Kassa”  800 manat
DT “Dәftәrxana lәvazimatı xәrclәri” – 1200 manat, KT “Dәftәrxana lәvazimatları” – 1200 manat
DT “Dәftәrxana lәvazimatları” – 1200 manat, KT “Dәftәrxana lәvazimatı xәrclәri” – 1200 manat
DT “Dәftәrxana lәvazimatları” – 800 manat, KT “Dәftәrxana lәvazimatı xәrclәri” – 800 manat
DT “Dәftәrxana lәvazimatı xәrclәri” – 800 manat, KT “Dәftәrxana lәvazimatları” – 800 manat

323 MMUSa uyğun olaraq maliyyә hesabatında әhәmiyyәtli sәhvlәr hesab olunur:

•

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

324 MMUSa uyğun olaraq hesabat tarixindәn sonrakı hadisәlәrә aiddir:

•

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

325 Gәlirlәr vә xәrclәr haqda informasiyaların ayrılıqda açıqlanması zәrurәti nәyi müәyyәnlәşdirir?

•

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

326 Amortizasiya prosesi aşağıdakı kimi tәqdim oluna bilәr:

•

Aktivin әdalәtli dәyәr üzrә qiymәtlәndirilmәsi;
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;
Sәmәrәli vә sistemli yanaşma әsasında aktivin faydalı istifadә müddәti әrzindә onun dәyәrinin xәrclәrә silinmәsi;

327 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı düz deyil?

•

Korrektәedici yazılışlar uyğunluq prinsipinin gözlәnilmәsi üçün zәruridir;
Korrektәedici yazılışlar gәlirlәrin tanınması 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;
Korrektәedici yazılışlar maliyyә hesabatının MHBSnin prinsiplәrinә uyğunluğunun tәmin olunması üçün zәruridir;

328 Amortizasiya olunan dәyәrә nisbәtdә amortizasiya ayırmalarının daimi normasının tәtbiq edilmәsini
nәzәrdә tutan üsulu seçin.

•

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

329 Amortizasiya hesablanmasının aşağıda sadalanan metodlarından hansı aktivin mәhsuldarlığı göstәricisinә
әsaslanır?

•

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

330 Azalan qalıq üsulu ilә amortizasiyanın hesablanması nәticәsindә nә baş verir?

•

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

331 Aktivin qalıq dәyәri nәyә bәrabәrdir?
İlkin dәyәrini çıxmaqla bazar dәyәrinә;
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•

Cari tәmir xәrclәrini çıxmaqla bazar qiymәtinә.
Tәkrar bazarın istiqamәtlәndirildiyi qiymәt;
Aktivin bәrpa dәyәrinә;
Yığılmış amortizasiyanı çıxmaqla aktivin maya dәyәrinә;

332 Amortizasiya faydalı istifadә müddәti әrzindә әsas vәsaitlәrin dәyәrinin hansı üsulla silinmәsi prosesidir?

•

Konservativ bazar yanaşması әsasında;
Bәrabәr vә obyektiv üsulla vә konservativ bazar yanaşması әsasında
Sistematik vә sәmәrәli әsasla;
Qısaldılmış müddәtdә vә etibarlı şәkildә;
Bәrabәr vә obyektiv üsulla;

333 әsas vәsaitlәrin amortizasiyasına ayırmalar hesablanan zaman aşağıdakı maddәlәrdәn hansı nәzәrә alınmır?

•

Likvidlik dәyәri vә maya dәyәri.
Әsas vәsaitlәrn dәyişdirilmәsi üçün zәruri olan pul vәsaitlәri;
Faydalı istifadәnin qiymәtlәndirmiş müddәti;
Likvidlik dәyәri;
Maya dәyәri;

334 Yığılmış amortizasiya hesabının qalığı nәyi әks etdirir?

•

Әsas vәsaitlәrin dәyişdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş pul vәsaitlәri;
Bütün qeyd olunanlar düzdür.
Әdalәtli dәyәrin әldә olunması üçün әsas vәsaitlәrin dәyәrindәn çıxılan mәblәği;
Cari dövrün xәrclәrinә aid edilәn mәblәğı;
Әsas vәsait obyektlәrinin әldә olunması tarixindәn sonrakı xәrclәrә aid olan mәblәği;

335 Torpağın maya dәyәrinә daxil deyil:

•

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

336 әsas vәsaitlәri aşağıdakı qruplara ayırmaq olar:

•

Torpaq, abadlıq obyektlәri, bina vә tikililәr, avadanlıqlar;
İstehsal güclәri, әmlak, bina vә tikililәr, avadanlıqlar;
Torpaq, bina vә tikililәr.
Torpaq, әmlak, mebel, avadanlıqlar;
Qeyrimaddi aktivlәr, torpaq, bina vә tikililәr, avadanlıqlar;

337 İstifadә imkanları faydalı istifadә müddәtindә azalmayan aktiv hansıdır?

•

Alәtlәr vә lәvazimatlar
Mebel
Torpaq
Nәqliyyat vasitәlәri
Aparatura vә avadanlıq

338 Avadanlığın faydalı istifadә müddәtinin dәyişdirilmәsi nәyә gәtirib çıxarır?
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•

Aktivin әdalәtli dәyәrinin artmasına.
Cari vә növbәti illәrdә amortizasiya ayırmalarının hәcminin dәyişmәsinә;
Aktivin bütün faydalı istifadә müddәti әrzindә hesablanmış amortizasiya mәblәğinin müqayisә oluna bilmәsi üçün
amortizasiya ayırmaları hәcminin daimi saxlanmasına;
Cari ildә gәlirin artmasına;
Әvvәlki illәrdәki tanınmış amortizasiya ayırmaları hәcminә yenidәn baxılmasına vә dәyişmәsinә;

339 01 yanvarda müәssisә 40000 manatlıq әsas vәsait obyekti әldә edir. Obyektin likvidlik dәyәri 8000 manat
tәşkil edir. Xәtti metoda uyğun hesablanmış amortizasiya ayırmaları 4000 manatdır. Dövrün sonuna
Amortizasiya ayırmaları hesabının qalığı 20000 manatdır. Obyektin qalan faydalı istifadә müddәti nә qәdәrdir?

•

4 il
3 il
10 il
8 il
5 il

340 01 yanvar 2009cu ildә müәssisә 90000 manatlıq avadanlıq әldә edir. Avadanlığın faydalı iqtifadә müddәti
3 il müәyyәn olunub. Likvidlik dәyәri isә 4000 manatdır. Ikiqat azalan qalıq üsulundan istifadә etmәklә 2010cu
ildә amortizasiya ayırmaları mәblәği nә qәdәr olar?

•

6000 manat;
10000 manat;
3000 manat.
6888 manat;
10888 manat;

341 01 yanvar 2010cu ildә müәssisә 25000 manatlıq avadanlıq әldә edir. Gözlәnilәn faydalı istifadә müddәti 5
ildir. Likvidlik dәyәri isә 5000 manatdır. Amortizasiya ayırmalarının ikiqat azalan qalıq üsulundan istifadә
olunur. 2010cu il üçün amortizasiya ayırmaları mәblәği nә qәdәrdir?

•

10000 manat;
3750 manat;
5000 manat
7500 manat
8000 manat.

342 Müәssisә 150000 manatlıq istehsal avadanlığı satın alır. Onun gözlәnilәn faydalı istifadә müddәtinin 5 ildir.
Likvidlik dәyәri 15000 manatdır. Amortizasiya azalan qalıq üsulu ilә hesablandıqda avadanlığın әldә
olunmasından sonra ikinci ildә hesablanmış illik amortizasiya mәblәği nә qәdәr olacaq?

•

30000 manat
36000 manat
54000 manat
32400 manat
60000 manat

343 01 aprel 2010cu ildә müәssisә 72000 manat mәblәğindә istehsal avadanlığı әldә edir. Avadanlığın
gözlәnilәn faydalı istifadә müddәti 10 il tәşkil edir. Likvidlik dәyәri isә 9000 manatdır. Amortizasiya
ayırmalarının xәtti üsuluna müvafiq olaraq amortizasiya ayırmaları kimi әks etdirilәn mәblәğ 31 dekabr 2010cu
il tarixә nә qәdәr olacaq?
9000 manat.
5400 manat;
7200 manat;
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•

6300 manat;
4725 manat;

344 Müәssisә 36000 manat mәblәğındә torpaq sahәsi satın alır vә bununla әlaqәdar aşağıdakıәlavә xәrclәri
çәkir: Hüquqşünasların xәrclәri – 1500 manat Agentin komissiyası  1130 manat Avtodayanacaq sahәsinin yol
örtüyü – 10000 manat Müqavilәnin qeydiyyatı xәrclәri – 560 manat Müәssisә torpaq sahәsinin hansı qiymәtlә
әks etdirmәlidir?

•

37690 manat
36000 manat
39370 manat
49370 manat
39610 manat

345 Müәssisә 10000 manat mәblәğindә ofis avadanlığı satın alır. Avadanlığın gözlәnilәn faydalı istifadә
müddәti 5 ildir. Likvidlik dәyәri isә 2000 manatdır. İkiqat azalan qalıq üsulu ilә amortizasiya hesablandıqda
amortizasiyanın daimi illik norması nә qәdәr olmalıdır?

•

40%;
5%;
50%;
20%;
25%;

346 Nәqliyyat vasitәsi 15000 manata satın alınır, onun likvidlik dәyәri 3000 manat qiymәtlәndirilir. 125 manat
mәblәğindә aylıq amortizasiya ayırmaları maliyyә hesabatında xәtti üsulla әks etdirilir. Amortizasiya
ayırmalarının illik norması neçә faiz olmalıdır?

•

1,00 %;
8,00 %.
12,50 %;
4,00 %;
10,00 %;

347 Aktivin faydalı istifadә müddәtinin hesablanması zamanı aşağıdakı amillәrdәn hansı nәzәrә alınmır?

•

Tәmir vә texniki xidmәt üçün nәzәrdә tutulan xәrclәr vә aktivin mәqsәdli istifadәsi.
Aktivin mәqsәdli istifadәsi;
Faydalı istifadә müddәtinin başa çatması ilә bağlı aktivin yenisi ilә dәyişmәsinә çәkilәn xәrclәr;
Mәnәvi köhnәlmә faktoru;
Tәmir vә texniki xidmәt üçün nәzәrdә tutulan xәrclәr;

348 әsas vәsaitlәrin gözlәnilәn faydalı istifadә müddәtinin tәmin olunması vә istismar effektivliyinin
saxlanmasına xәrclәr әsasәn hara aid edilir?

•

Uçotda vә maliyyә hesabatında әks olunmur.
Baş verdikcә xәrclәrә silinir;
Müvafiq aktivlәrin maya dәyәrinin bir hissәsi kimi kapitallaşdırılır;
“Yığılmış amortizasiya” hesabının debetinә silinir;
Әhәmiyyәtli mәblәğ tәşkil edәnә qәdәr hec yerdә әks olunmur;

349 әsas vәsaitlәrin amortizasiyası prosesi aşağıdakı kimi tәqdim oluna bilәr:
Yığılmış xәrc;
Aktivin qiymәtdәn düşmәsi;
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•

Aktivin bazar dәyәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi.
Aktivin dәyәrinin artması;
Dәyәrin silinmәsi;

350 31 dekabr 2009cu ildә müәssisә 50000 manat mәblәğındә torpaq sahәsi satın aldı. 31 mart 2010cu ildә
torpaq sahәsinin qiymәti 51000 manata qәdәr artdı. 31 dekabr 2010cu ildә torpaq sahәsinin qiymәti 53000
manat oldu. 2010cu il üzrә Torpaq hesabında әks olunan göstәricini hansı mәblәğә qәdәr artırmaq lazımdır?

•

1500 manat;
0 manat;
1000 manat;
2000 manat;
3000 manat;

351 Müәssisә 60000 manat mәblәğındә olan torpaq sahәsi satın aldı. әmlak üzrә komissiya xәrclәri 5000 manat
tәşkil edir. Hәmin sahәdә yeni bina tikmәk mәqsәdilә orada olan köhnә binanın sökülmәsinә 7000 manat xәrc
çәkir. Faktiki maya dәyәri üzrә uçot metoduna uyğun olaraq mühasibat hesabatında torpaq sahәsinin hansı maya
dәyәri әks olunacaq?

•

62000 manat;
67000 manat;
60000 manat;
65000 manat;
72000 manat;

352 Maliyyә icarәsi haqqında müqavilәdә nәzәrdә tutulan icarә haqqın mәblәği icarәyә verәndә belә yazılışla
rәsmiyyәtә salınır:

•

Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 174 – 1 “Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli debitor borcları”
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 214 – 1 “Maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcları”
düzgün cavab yoxdur
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar”
Debet 174 – 1 “Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli debitor borcları” Kredit 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit
442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrin gәlirlәri”

353 Birinci ilin axırında maliyyә icarәsi üzrә icarәyә verәnә faiz hesablanmışdır:

•

düzgün cavab yoxdur
Debet 202 “İstehsalat mәsrәflәri” Kredit 751 – 3 “Maliyyә icarәsi üzrә faiz xәrclәri”
Debet 751 – 3 “Maliyyә icarәsi üzrә faiz xәrclәri” Kredit 191 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri”
Debet 751 – 3 “Maliyyә icarәsi üzrә faiz xәrclәri” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Debet 751 – 3 “Maliyyә icarәsi üzrә faiz xәrclәri” Kredit 434 “Faizlәr üzrә uzunmüddәtli kreditor borcları”

354 Maliyyә icarәsinin bütün müddәtinә hesablanan faizlәr belә yazılışla әks etdirilir:

•

düzgün cavab yoxdur
Debet 191 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrin xәrclәri” Kredit 406 “Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr”
Debet 202 “İstehsalat mәsrәflәri” Kredit 406 “Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr”
Debet 191 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrin xәrclәri” Kredit 535 – 1 “Maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları”
Debet 751 – 3 “Maliyyә icarәsi üzrә faiz xәrclәri” Kredit 535 – 1 “Maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları”

355 Birinci icarә ödәnişinin icarәdarın xeyrinә hesablanması aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә rәsmiyyәtә salınır:
bütün cavablar düzgündür
Debet 406 “Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr” Kredir 223 “Bank hesablaşma hesabları”
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•

Debet 535 – 1 “Maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Debet 406 “Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr” Kredit 751 – 3 “Maliyyә icarәsi üzrә faiz xәrclәri”
Debet 406 “Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr” Kredit 535 – 1 “Maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor
borcları”

356 әsas vәsaitlәrin maliyyә icarәsinә götürülmәsi aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә әks etdirilir:

•

düzgün cavab yoxdur
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 406 “Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr”
Debet 191 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrin xәrclәri” Kredit 406 “Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 535 – 1 “Maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”

357 әmәliyyat fәaliyyәtindә istifadә olunan әsas vәsait obyektinin cәmlәnmiş amortizasiyası uçotda belә әks
etdirilir:

•

Дебет 202 “İstehsalat mәsrәflәri” Кредит 112 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar – Amortizasiya”
Дебет 112 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar – Amortizasiya” Кредит 122 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar –
Amortizasiya”
Дебет 112 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar – Amortizasiya” Кредит 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar – Dәyәr”
Дебет 122 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar– Amortizasiya” Кредит 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”
düzgün cavab yoxdur

358 Lüzumsuz avadanlıqların satışından zәrәrlәr uçotda әks etdirilir:

•

Дебет 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)” Кредит 631 “Maliyyә gәlirlәri”
Дебет 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)” Кредит 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
düzgün cavab yoxdur
Дебет 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)” Кредит 601 “Satış”
Дебет 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri” Кредит 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”Дебет 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Кредит 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”

359 әsas vәsaitlәrin satışından mәnfәәt uçotda әks etdirilir:

•

bütün cavablar düzgündür
Дебет 601 “Satış” Кредит 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Дебет 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri” Кредит 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Дебет 631 “Maliyyә gәlirlәri” Кредит 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Дебет 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri” Кредит 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”

360 Müәssisәnin torpaq sahәsinin satışı ilә әlaqәdar xәrclәr hansı hesabda uçota alınır?

•

düzgün cavab yoxdur
721ci hesabda “İnzibati xәrclәr”
701ci hesabda “Satışın maya dәyәri”
711ci hesabda “Kommersiya xәrclәri”
731ci hesabda “Sair әmәliyyat xәrclәri”

361 Ümumtәsәrrüfat tәyinatlı әsas vәsaitıәrә amortizasiya hesablanması mühasibat uçotunda әks etdirilir:

•

düzgün cavab yoxdur
Debet 202 “İstehsalat mәsrәflәri” Kredit 112 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar – Amortizasiya”
Debet 202 “İstehsalat mәsrәflәri” Kredit 122 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Amortizasiya”
Debet 203 “Tikinti müqavilәlәri üzrә bitmәmiş tikinti işlәri” Kredit 122 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar –
Amortizasiya”
Debet 711 “Kommersiya xәrclәri” Kredit 112 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar”
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362 Gәlәcәk dövrlәrdә gәlir әldә etmәk üçün alınan torpaq sahәsi uçotda әks etdirilir:

•

Дебет 121 – 1 “Torpaq – Dәyәr” Кредит 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Дебет 111 – 1 “Torpaq – Dәyәr” Кредит 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Дебет 111 – 1 “Torpaq – Dәyәr” Кредит 113 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması”
Дебет 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar” Кредит 113 – 3 “Tikilmәkdә (istehsalatda) olan torpaq, tikili vә
avadanlıqlar”
bütün cavablar düzgündür

363 Tәsisçidәn cari istifadә üçün daxil olan bina sәhmdar cәmiyyәti olmayan müәssisәnin nizamnamә kapitalına
qoyulmuşdur:

•

düzgün cavab yoxdur
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Debet 121 – 2 “Binalar – Dәyәr” Kredit 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 152 “Birgә müәssisәlәrә investisiyalar”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 113 – 2 “Tәyinatı üzrә istismara hazır olan torpaq, tikili vә
avadanlıqlar”

364 Sәhmdar cәmiyyәtindә tәsisçilәrdәn daxil olan әsas vәsaitlәr aşağıdakı mühasibat köçürmәsi ilә
rәsmilәşdirilir:

•

bütün cavablar düzgündür
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 113 – 2 “Tәyinatı üzrә istismara hazır olan torpaq, tikili vә
avadanlıqlar”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”

365 Cari istifadә üçün әvәzsiz daxil olan bina mühasibat yazılışı ilә rәsmiyyәtә salınır:

•

Debet 121 – 2 “Binalar – Dәyәr” Kredit 611 – 3 “Әvәzsiz olaraq alınmış aktivlәr”
Debet 111 – 2 “Tikililәr – Dәyәr” Kredit 611 – 3 “Әvәzsiz olaraq alınmış aktivlәr”
Düzgün cavab yoxdur
Debet 113 – 1 “Tәyinatı üzrә istismar edilmәsi üçün әlavә mәsrәflәr tәlәb edәn torpaq, tikili vә avadanlıqlar”
Debet 113 – 2 “Tәyinatı üzrә istismara hazır olan torpaq, tikili vә avadanlıqlar”

366 Dövlәt subsidiyası formasında әsas vәsaitlәrin daxil olması aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә әks etdirilir:

•

Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 435 “Digәr uzunmüddәtli kreditor borcları”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrin gәlirlәri”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 401 “Uzunmüddәtli bank kreditlәri”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 444 “Uzunmüddәtli mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar”

367 Digәr tәşkilatlardan vә şәxslәrdәn ödәniş qaydasında daxil olan әsas vәsait obyektlәrinә mühasibat
köçürmәsi tәrtib oluna bilәr:

•

bütün cavablar düzgündür
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 113 – 2 “Tәyinatı üzrә istismara hazır olan torpaq, tikili vә
avadanlıqlar”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 113 – 3 “Tikilmәkdә (istehsalatda) torpaq, tikili vә avadanlıqlar”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar – Dәyәr” Kredit 113 – 1 “Tәyinatı üzrә istismar edilmәsi üçün әlavә mәsrәflәr
tәlәb edәn torpaq, tikili vә avadanlıqlar”
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368 Kapital qoyuluşu hesabına daxil olan әsas vәsaitlәr aşağıdakı hesabın kreditindә әks etdirilir:

•

düzgün cavab yoxdur
121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar”
113 – 1 “Tәyinatı üzrә istismar edilmәsi üçün әlavә mәsrәflәr tәlәb edәn torpaq, tikili vә avadanlıqlar
113 – 2 “Tәyinatı üzrә istismara hazır olan torpaq, tikili vә avadanlıqlar”
113 – 3 “Tikilmәkdә olan torpaq, tikili vә avadanlıqlar”

369 әgәr oxşar aktivlәrin dәyişdirilmәsi nәticәsindә müәssisә mәnfәәt әldә edibsә, onda:

•

Dәyişdirilmә nәticәsindә әldә olunan aktivin balans dәyәri azaldılacaq;
Mәnfәәt dәrhal hesabatda әks etdirilir;
Dәyişdirilmә nәticәsindә әldә olunan aktivin balans dәyәri artırılacaq;
Düzgün cavab yoxdur.
Dәyişdirilmә nәticәsindә müsadirә olunan aktivin balans dәyәri artırılacaq;

370 Oxşar aktivlәrin dәyişdirilmәsi nәyi nәzәrdә tutur?

•

Dәyişmә anına bu aktivlәr eyni qalıq dәyәrinә malik olur;
Düzgün cavab yoxdur.
Belә aktivlәr әldә olunan zaman eyni ilkin dәyәrә malik olur;
Belә aktivlәrә amortizasya eyni metodla hesablanır;
Bu aktivlәr eyni funksiyani yerinә yetirir;

371 Müәssisә öz köhnә ofis avadanlığını 22000 manat әlavә xәrc çәkmәklә oxşar yenisi ilә әvәz etmәk qәrarına
gәlir. Köhnә avadanlığın qalıq dәyәri 14000 manat, dәyişmә anına onun әdalәtli dәyәri 10000 manat tәşkil edir.
Yeni avadanlığın maya dәyәri hansı mәblәgdә әks etdirilәcәk?

•

Maya dәyәrini müәyyәn etmәk mümkün deyil.
24000 manat
30000 manat
34000 manat
20000 manat

372 Müәssisә öz köhnә avadanlığını 22000 manat әlavә xәrc çәkmәklә yenisi ilә әvәz etmәk qәrarına gәlir.
Köhnә avadanlığın qalıq dәyәri 18000 manat, dәyişmә anına onun әdalәtli dәyәri 20000 manat tәşkil edir. Yeni
avadanlığın maya dәyәri hansı mәblәgdә әks etdirilәcәk?

•

Maya dәyәrini müәyyәn etmәk mümkün deyil.
38000 manat
42000 manat
40000 manat
20000 manat

373 Müәssisә öz köhnә nәqliyyat vasitәsini 10000 manat әlavә xәrc çәkmәklә yenisi ilә әvәz etmәk qәrarına
gәlir. Köhnә nәqliyyat vasitәsinin qalıq dәyәri 20000 manat, dәyişmә anına onun әdalәtli dәyәri 16000 manat
tәşkil edir. әldә olunan yeni nәqliyyat vasitәsinin ilkin dәyәri ödәnilәn pul vәsaiti mәblәğinә bәrabәr olur,
üstәgәl:

•

Sonuncu istismar ilindә köhnә nәqliyyat vasitәsinin yığılmış amortizasiya mәblәği.
Köhnә nәqliyyat vasitәsinin әdalәtli dәyәri;
Köhnә nәqliyyat vasitәsinin ilkin dәyәri;
Köhnә nәqliyyat vasitәsinin qalıq dәyәri;
Dәyişmә anına köhnә nәqliyyat vasitәsinin yığılmış amortizasiya mәblәği;
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374 31 dekabr 2010cu ildә müәssisә ilkin dәyәri 200000 manat olan әsas vәsait obyektini 65000 manata satır.
Cari il üçün 20000 manat mәblәğindә hesablanmış amortizasiya nәzәrә alınmaqla, Yığılmış amortizasiya
hesabının qalığı 80000 manat tәşkil edir. Müәssisә öz hesabatında bunu necә әks etdirmәlidir?

•

20000 manat mәblәğindә xaricolmadan olan mәnfәәt
55000 manat mәblәğindә xaricolmadan olan zәrәr;
55000 manat mәblәğindә xaricolmadan olan mәnfәәt;
135000 manat mәblәğindә xaricolmadan olan zәrәr;
35000 manat mәblәğindә xaricolmadan olan zәrәr;

375 әgәr әsas vәsait obyekti silinәndә onun amortizasiya mәblәği tam hesablanmayıbsa vә likvidlik dәyәri qalıq
dәyәrindәn aşağıdırsa onda:

•

Düzgün hәyat yoxdur.
Aktivin tәsәrrüfatdan çıxmasından nә mәnfәәt, nә dә zәrәr әldә olunur;
Aktivin tәsәrrüfatdan çıxmasından zәrәr әldә olunur;
Aktivin tәsәrrüfatdan çıxmasından mәnfәәt әldә olunur;
Әlavә amortizasiya ayırmaları hesablanmalıdır;

376 әsas vәsaitlәrin tәsәrrüfatdan çıxmasından olan mәnfәәt vә ya zәrәr nәyin müqayisәsi nәticәsindә müәyyәn
olunur?

•

Aktivin bәrpa dәyәrinin vә onun satışı nәticәsindә әldә olunan gәlirin;
Aktivin ilkin dәyәri vә onun satışı nәticәsindә әldә olunan gәlirin;
Aktivin ilkin vә qalıq dәyәrinin;
Aktivin ilkin vә bәrpa dәyәrinin;
Aktivin qalıq dәyәrinin vә onun satışı nәticәsindә әldә olunan gәlirin;

377 әsas vәsaitlәrin modernlәşdirilmәsi vә yenidәn qurulması:

•

Әsas vәsaitlәrә sahibliyin bütün dövrü rәzindә teztez rast gәlinir vә adәtәn ikinci dәrәcәli xәrclәrlә aid edilir
Baş verdikcә әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәrini artırır;
Adәtәn ikinci dәrәcәli xәrclәrlә aid edilir;
Әsas vәsaitlәrә sahibliyin bütün dövrü rәzindә teztez rast gәlinir;
Adәtәn cari hesabat dövründә iqtisadi fayda gәtirir;

378 Göstәrilәn fikirlәrdәn hansını adi tәmir işlәrinә aid etmәk olmaz?

•

Verilәn işlәrin müsbәt tәsiri ilk növbәdә cari dövrü әhatә edir vә bu işlәrin nәticәsindә aktivin gözlәnilәn faydalı
istifadә müddәti tәmin olunur.
Bu işlәrin nәticәsindә aktivin gözlәnilәn faydalı istifadә müddәti tәmin olunur;
Bu işlәrә yalnız cari xәrclәr kimi baxmaq olar (cari hesabat dövründә gәlir әldә etmәk üçün çәkilir)
Verilәn işlәrin müsbәt tәsiri ilk növbәdә cari dövrü әhatә edir;
Bu işlәrin nәticәsindә aktivin istehsal gücü artırılır;

379 Hesabat dövründә әmәliyyat icarәsindәn pul vәsaitlәrinin daxil olması uçotda belә әks etdirilir:

•

bütün cavablar düzgündür
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 214 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcları”
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 174 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә uzunmüddәtli debitor borcları”
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri”
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 601 – 5 “Әmәliyyat icarәsi üzrә gәlir”

380 Maliyyә icarәsi üzrә cari debitor borcu әks etdirilmişdir:
bütün cavablar düzgündür
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•

Debet 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri” Kredit 214 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor
borcları”
Debet 174 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә uzunmüddәtli debitor borcları” Kredit 214 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә
qısamüddәtli debitor borcları”
Debet 174 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә uzunmüddәtli debitor borcları” Kredit 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin
gәlirlәri”
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 214 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcları”

381 әsas vәsait obyektlәrinin әmәliyyat icarәsinә tәhvil verilmәsi mühasibat uçotunda belә әks etdirilir:

•

düzgün cavab yoxdur
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 174 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә uzunmüddәtli debitor borcları”
Debet 174 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә uzunmüddәtli debitor borcları” Kredit 443 “Alınmış uzunmüddәtli avanslar”
Debet 174 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә uzunmüddәtli debitor borcları” Kredit 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin
gәlirlәri”
Debet 221 “Kassa” Kredit 174 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә uzunmüddәtli debitor borcları”

382 әmәliyyat icarәsi üzrә icarә öhdәliklәrinin ödәnilmәsi mühasibat uçotunda belә әks etdirilir:

•

bütün cavablar düzgündür
Debet 535 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları” Kredit 221 “Kassa”
Debet 435 “Digәr uzunmüddәtli kreditor borcları” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Debet 408 “Digәr uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Debet 535 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”

383 әmәliyyat icarәsi üzrә cari borclar mühasibat uçotunda әks etdirilmişdir:

•

Debet 535 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları” Kredit 408 “Digәr uzunmüddәtli faiz xәrclәri
yaradan öhdәliklәr”
Debet 408 “Digәr uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
düzgün cavab yoxdur
Debet 242 – 1 “Әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrün xәrclәri” Kredit 191 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrin
xәrclәri”
Debet 408 “Digәr uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr” Kredit 435 “Digәr uzunmüddәtli kreditor borcları”
Kredit 535 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları”

384 İcarәdar tәrәfindәn әmlakın icarәyә alınması aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә qeydә alınır:

•

düzgün cavab yoxdur
Debet 191 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrin xәrclәri” Kredit 535 – 2 “Әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları”
Debet 191 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrin xәrclәri” Kredit 242 – 1 “Әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrün
xәrclәri”
Debet 191 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrin xәrclәri” Kredit 408 “Digәr uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan
öhdәliklәr”Kredit 435 “Digәr uzunmüddәtli kreditor borcları”
Debet 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)” Kredit 408 “Digәr uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr”

385 Hesabat dövrü әrzindә maliyyә icarәsi üzrә faiz hesablanmışdır:

•

düzgün cavab yoxdur
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 631 – 4 “Maliyyә icarәsi üzrә gәlir”
Debet 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri” Kredit 631 – 4 “Maliyyә icarәsi üzrә gәlir”
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri”
Debet 631 – 4 “Maliyyә icarәsi üzrә gәlir” Kredit 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri”

386 Maliyyә icarәsi üzrә icarәyә verәndә birinci ilin icarә ödәnişi hesablanmışdır:

•

düzgün cavab yoxdur
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•

Debet 214 – 1 “Maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcları” Kredit 174 – 1 “Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli
debitor borcları”
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 174 – 1 “Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli debitor borcları”
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 214 – 1 “Maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcları”
Debet 174 – 1 “Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli debitor borcları” Kredit 214 – 1 “Maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli
debitor borcları”

387 Qeyrimaddi aktivlәr necә uçot obyektidir?

•

Fiziki xassәyә malik olmayan, lakin daimi vә ya uzun müddәt gәlir gәtirәn
Fiziki xassәyә malik olmayan
Yüksәk likvidli
Yüksәk dәyәrә malik olan
Daimi vә ya uzun müddәt gәlir gәtirәn

388 Qeyrimaddi aktivlәr әsas vәsaitlәrdәn nә ilә fәrqlәnir?

•

Uzun faydalı istifadә müddәti ilә;
Nisbәtәn yüksәk likvidliyi ilә
Öz dәyәrinin әmәk әşyasına keçirilmәsi üsulu ilә;
Maddiәşya formasının olmaması ilә;
Yüksәk dәyәri ilә;

389 Qeyrimaddi aktivlәrin әldә olunması vә yaradılması ilә bağlı xәrclәr hansı kateqoriyaya aiddir?

•

Uzunmüddәtli investisiyalara
Cari istehsal vә tәdavül xәrclәrinә
Qısamüddәtli öhdәliklәrә.
Xüsusi kapitala
Maliyyә qoyuluşlarına

390 Nizamnamә kapitalına qoyuluş kimi müәssisәyә daxil olan qeyrimaddi aktivlәr necә qiymәtlәndirilir?

•

Qalıq dәyәrilә
Әldә olunmasına çәkilәn faktiki xәrc mәblәği üzrә
Eksport qiymәtlәndirmә
Razılaşdırılmış dәyәrlә
Düzgün cavab yoxdur

391 Nizamnamә kapitalına qoyuluş kimi müәssisәyә daxil olan qeyrimaddi aktivlәr necә qiymәtlәndirilir?

•

Әldә olunmasına çәkilәn faktiki xәrc mәblәği üzrә
Razılaşdırılmış dәyәrlә
Düzgün cavab yoxdur
Qalıq dәyәrilә
Eksport qiymәtlәndirmә

392 Hansı aktiv 38 Qeyrimaddi aktivlәr in tәtbiqi sferasına aid deyil?

•

Ticarәt nişanı
Firma adları
Müәssisәlәrin birlәşmәsi zamanı yaranan qudvill
Lisenziya vә franşıza
Proqram tәminatı
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393 Hansı Beynәlxalq Maliyyә Hesabatı Standartı ilә qeyrimaddi aktivlәrin qiymәtdәn düşmәsi müәyyәn
olunur?

•

MHBS 16 “Әsas vәsaitlәr”
MHBS 17 “İcarә”
MHBS 36 “Aktivlәrin qymәtdәn düşmәsi”
MHBS 22 “Müәssisәlәrin birlәşdirilmәsi”
MHBS 38 “Qeyrimaddi aktivlәr”

394 Qeyrimaddi aktivlәrә azalan qalıq üsulu ilә amortizasiya hesablayan zaman әsas nәyә diqqәt yetirilir?

•

Faydalı istifadә müddәtinә vә istismar yerinә
İlkin dәyәrә vә faydalı iqtifadә müddәtinә
Qalıq dәyәrinә vә faydalı iqtifadә müddәtinә
İstehsal olunan mәhsulun hәcminә vә faydalı iqtifadә müddәtinә
Qalıq dәyәri vә istismar yerinә

395 Faydalı istifadә müddәtini tәyin etmәk mümkün olmayan qeyrimaddi aktivlәrә amortizasiya hecә
hesablanır?

•

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

396 Qeyrimaddi aktivlәrin satışı zamanı onların ilkin dәyәrinin silinmәsi hansı mühasibat yazılışı ilә
rәsmiyyәtә salınır?

•

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

397 İstehsal tәyinatlı qeyrimaddi aktivlәrә amortizasiya hesablanan zaman hansı mühasibat yazılışı tәrtib
olunur?

•

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

398 Tәsisçi tәrәfindәn müәssisәnin nizamnamә kapitalına qoyuluş kimi qeyrimaddi aktivlәr tәqdim olunan
zaman hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”

399 Başqa müәssisәlәdәn qeyrimaddi aktivlәr alınan zaman hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?
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•

Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”
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 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”

400 Qeyrimaddi aktivlәrә istehsal vahidi metodu ilә amortizasiya hesablayan zaman әsas nәyә diqqәt yetirilir?

•

Faydalı istifadә müddәtinә vә istismar yerinә
İlkin dәyәrә vә istehsal olunan mәhsulun hәcminә
Qalıq dәyәrinә vә istehsal olunan mәhsulun hәcminә
İstehsal olunan mәhsulun hәcminә vә faydalı istifadә müdәtinә
Qalıq dәyәri vә istismar yerinә

401 Azalan qalıq üsulu ilә qeyrimaddi aktivlәrә amortizasiya hesablanması nәyә gәtirib çıxarır?

•

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

402 Hansı növ qeyrimaddi aktivlәr üçün aktiv bazar fәaliyyәt göstәrә bilәr?

•

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

403 Hansı maddә müәssisә daxilindә yaradılan qeyrimaddi aktivlәrin dәyәrinin elementi sayılmır?

•

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
Qeyrimaddi aktivlәrin yaradılması zamanı istifadә olunan material vә xidmәtlәrә çәkilәn xәrclәr
Qeyrimaddi aktivlәrin yaradılması ilә әlaqәdar olan әlavә xәrclәr
Aktivin nәzәrdә tutulan istifadәsi ilә әlaqәdar işçi heyәtinin tәliminә çәkilәn xәrclәr

404 Hansı növ fәaliyyәt tәdqiqat fәaliyyәtinә aid deyil?

•

Tәdqiqatlar vә ya başqa biliklәrin tәtbiqi nәticәlәrinin axtarışı, qiymәtlәndirilmәsi vә yekun seçimi
Yeni biliklәrin әldә olunmasına yönәlә fәaliyyәt
Tәcrübәli nümunә vә modellәrin lahiyәlәşdirilmәsi, qurulması vә sınaqdan keçirilmәsi
Yeni vә ya tәkmillәşdirilmiş materialların, mexanizmlәrin, mәhsulların, proseslәrin, sistem vә ya xidmәtlәr üçün
mümkün alternativlәrin formulu, lahiyәlәşdirilmәsi, qiymәtlәndirilmәsi vә yekun seçimi
Alternativ materialların, mexanizmlәrin, mәhsulların, proseslәrin, sistem vә ya xidmәtlәrin axtarışı

405 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:

•

1500 manat
14000 manat
5000 manat
3500 manat
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•

6500 manat

406 MHBSyә uyğun olaraq qeyri maddi aktivlәrә amortizasiya hesablanması nә zaman başlayır?

•

Hesablanmır
Aktiv istifadә üçün yararlı olduğu zaman
Aktiv tanınanda
Aktiv mәdaxil olunanda
Aktiv әldә olunanda

407 әsas metodun tәtbiqi zamanı qeyrimaddi aktivlәrin amortizasiyasının uçotu üçün hansı qayda tәtbiq
olunur?

•

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

408 MHBSyә uyğun olaraq qeyrimaddi aktivlәrin amortizasiyasının uçotu üçün hansı qayda tәtbiq olunur?

•

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

409 Satılmış qeyrimaddi aktiv obyektlәri üzrә alıcıya hesablaşma sәnәdlәri tәqdim olunan zaman hansı
mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 223 “Bank hesablaşma hesabı”, Kt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 601 “Satış”
Dt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 601 “Satış”
Dt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”

410 әldә olunan qeyrimaddi aktivlәrin öz tәyinatı üzrә istifadәyә yararlı vәziyyәtә gәtirmәsi ilә әlaqәdar işçilәrә
әmәk haqqının hesablanması zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 721 “İnzibati xәrclәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 611 “Sair әmәiyyat gәlirlәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 103 “Qeyrimaddi aktivlәrlә bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә
hesablaşmalar”
Dt 101 “Qeyrimaddi aktivlәr – Dәyәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 202 “İstehsalat mәsrәflәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”

411 Qeyrimaddi aktivlәrin satışı zamanı onların amortizasiyasının silinmәsi hansı mühasibat yazılışı ilә
rәsmiyyәtә salınır?

•

Dt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”, Kt 721 “İnzibati xәrclәr”
Dt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”, Kt 701 “Satışın maya dәyәri”
Dt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”, Kt 611 “Sair әmәiyyat gәlirlәri”
Dt 102 “Qeyrimaddi aktivlәr – Amortizasiya”, Kt 601 “Satış”
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412 Adi fәaliyyәt zamanı satış üçün nәzәrdә tutulmuş qeyrimaddi aktivlәr hansı Beynәlxalq Maliyyә Hesabatı
Standartının tәtbiqi sferasına aid olur?

•

MHBS 2 “Ehtiyatlar” vә MHBS 11 “Tikinti üzrә müqavilәlәr”
MHBS 38 “Qeyrimaddi aktivlәr”
MHBS 16 “Әsas vәsaitlәr”
MHBS 22 “Müәssisәlәrin birlәşdirilmәsi”
MHBS 17 “İcarә”

413 Aktiv bazar – aşağıdakı şәrtlәrin gözlәnilmәsi vacib olan bazardır:

•

Bazarda satılan mallar eyni növlüdür
Әmәliyyatı hәyata keçirmәk istәyәn alıcı vә satıcılar istәnilәn vaxt tapıla bilәrlәr vә qiymәtlәr haqqındakı mәlumatlar
hamıya әl çatandır
Bazarda satılan mallar eyni növlüdür vә әmәliyyatı hәyata keçirmәk istәyәn alıcı vә satıcılar istәnilәn vaxt tapıla
bilәrlәr
Bazarda satılan mallar eyni növlüdür, әmәliyyatı hәyata keçirmәk istәyәn alıcı vә satıcılar istәnilәn vaxt tapıla bilәrlәr
vә qiymәtlәr haqqındakı mәlumatlar hamıya әl çatandır
Bazarda satılan mallar eyni növlüdür vә qiymәtlәr haqqındakı mәlumatlar hamıya әl çatandır

414 MHBSyә uyğun olaraq qeyrimaddi aktivlәrin hansı tanınma kriteriyaları mövcuddur?

•

İdentifikasiya (müәyyәn edilә bilmәsi), nәzarәt vә gәlәcәk iqtisadi sәmәrә
Nәzarәt vә gәlәcәk iqtsadi sәmәrә
İdentifikasiya (müәyyәn edilә bilmәsi)
İdentifikasiya (müәyyәn edilә bilmәsi) vә nәzarәt
İdentifikasiya (müәyyәn edilә bilmәsi) vә gәlәcәk iqtisadi sәmәrә

415 Qeyrimaddi aktivlәrin qiymәtdәn düşmәsindәn olan zәrәr nәdir?

•

Aktivin ilkin dәyәrinin onun yığılmış amortizasiyasını üstәlәdiyi mәblәğ
Aktivin balans dәyәrinin onun әvәz olunan dәyәrini üstәlәdiyi mәblәğ
Aktivin әdalәtli dәyәrinin onun yığılmış amortizasiyasını üstәlәdyi mәblәğ
Müstәqil, yaxşı mәlumatlandırılmış vә әmәliyyatı hәyata keçirmәkdә ma¬ra¬ğı olan tәrәflәr arasında aktivin mübadilә
nәticәsindә әldә edilә bilәcәk mәblәğ
Aktivin yenidәn qiymәtlәndirilmiş dәyәrinin onun yığılmış amortizasiyasını üstәlәdiyi mәblәğ

416 Mühasibat uçotunda sәhmlәr necә qiymәtlәndirilir?

•

Nominal dәyәri ilә
Әldә olunmasına çәkilәn faktiki xәrc mәblәği ilә
Alış dәyәri ilә
Qalıq dәyәri ilә
Bәrpa dәyәri ilә

417 Pay qiymәtli kağızlarına aiddir:

•

Depozit sertifikatı
Sәhmlәr
İstiqrazlar
Veksellәr
Әmanәt kitabçaları

418 Qiymәtli kağızların kurs dәyәri nәdir?
Düzgün cavab yoxdur
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•

İlkin yerlәşdirmә zamanı onların satış qiymәti
Qiymәtli kağızların blankında göstәrilәn mәblәğ
Qiymәtli kağızların kotirovkası zamanı müәyyәn olunan qiymәt
Qiymәtli kağızlara göstәrilәn xidmәt ilә әlaqәdar çәkilәn xәrclәr

419 Qiymәtli kağızların emissiya dәyәri nәdiir?

•

Düzgün cavab yoxdur
İlkin yerlәşdirmә zamanı onların satış qiymәti
Qiymәtli kağızların blankında göstәrilәn mәblәğ
Qiymәtli kağızların kotirovkası zamanı müәyyәn olunan qiymәt
Qiymәtli kağızlara göstәrilәn xidmәt ilә әlaqәdar çәkilәn xәrclәr

420 Qiymәtli kağızların nominal dәyәri nәdir?

•

Qiymәtli kağızların blankında göstәrilәn mәblәğ
İlkin yerlәşdirmә zamanı onların satış qiymәti
Düzgün cavab yoxdur
Qiymәtli kağızlara göstәrilәn xidmәt ilә әlaqәdar çәkilәn xәrclәr
Qiymәtli kağızların kotirovkası zamanı müәyyәn olunan qiymәt

421 Maliyyә qoyuluşlarını hәyata keçirmәk üçün istifadә olunan borc vәsaitlәri vә öhdәliklәrinә aiddir:

•

Hesabat ilinin bölüşdürülmәmiş mәnfәәti
Gәlәcәk hesabat dövrlәrindә ödәnilmәsi nәzәrdә tutulan kreditor borcları
Әmәyin ödәnilmәsi üzrә işçi heyәtinә olan borclar
Vergi üzrә büdcә qarşısında olan borclar
Bankın uzunmüddәtli kreditlәri

422 Maliyyә qoyuluşlarının xüsusi mәnbәlәrinә aiddir:

•

Bankın uzunmüddәtli kreditlәri
Hazırki dövrdә sәrbәst olan mәqsәdli maliyyәlәşmә vәsaitlәri
Mәnfәәt
Nizamnamә kapitalı
Gәlәcәk xәrclәr vә ödәmәlәr üçün ehtiyat

423 Maliyyә qoyuluşlarının mәnbәyi aşağıdakılardır:

•

Xüsusi vәsaitlәr vә büdcә maliyyәlәşmәlәri
Xüsusi vәsaitlәr, müvәqqәt cәlb olunmuş vәsaitlәr vә nizamnamә kapitalı
Düzgün cavab yoxdur
Nizamnamә kapitalı, mәnfәәt vә büdcә maliyyәlәşmәlәri
Xüsusi vәsaitlәr, mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar

424 Maliyyә qoyuluşları hansı mәqsәdlәr üçün hәyata keçirilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Xeyriyyә
Müәyyәn sabit gәlirin әldә olunması, investisiya qoyulan obyektin tәsәrrüfat fәaliyyәtinә nәzarәt edilmәsi vә
investisiyalar üzrә vergi güzәşti әldә etmәk üçün
Xeyriyyә vә vergi ödәnişlәrinin azaldılması üçün
Müәyyәn sabit gәlir әldә olunması vә vergi ödәnişlәrinin azaldılması üçün

425 Sahibinә münasibәtinә görә qiymәtli kağızların hansı növlәri var?

•
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•

Pul bazarına vә kapital bazarına
Adlı vә tәqdim edәnә
Dövlәt vә qeyridövlәt
İnvestisiya vә qeyriinvestisiya
Pay vә borc

426 Fәaliyyәt yerinә görә qiymәtli kağızların hansı növlәri var?

•

Pul bazarına vә kapital bazarına
İnvestisiya vә qeyriinvestisiya
Pay vә borc
Dövlәt vә qeyridövlәt
Adlı vә tәqdim edәnә

427 İnvestisiya alanla münasibәtin xarakterinә görә maliyyә qoyuluşları hansı qruplara bölünür?

•

Törәmә, asılı vә sair müәssisәlәr
Pay vә borc
Pul bazarına vә kapital bazarına
İnvestisiya vә qeyriinvestisiya
Dövlәt vә qeyridövlәt

428 Nizamnamә kapitalının formalaşmasındakı iştirakına görә maliyyә qoyuluşları hansı qruplara bölünür?

•

İnvestisiya vә qeyriinvestisiya
Dövlәt vә qeyridövlәt
Pay vә borc
Adlı vә tәqdim edәnә
Pul bazarına vә kapital bazarına

429 Emitentlәr üzrә qruplaşdırmaya görә hansı maliyyә qoyuluşları mövcuddur?

•

Pul bazarına vә kapital bazarına
Dövlәt vә qeyridövlәt
Pay vә borc
Adlı vә tәqdim edәnә
İnvestisiya vә qeyriinvestisiya

430 Mühasibat uçotu mәqsәdlәri üçün maliyyә qoyuluşları aşağıdakı әlamәtlәrә görә qruplaşdırılır:

•

Emitentlәrә, qoyuluşun müddәtinә, nizamnamә kapitalının formalaşmasındakı iştirakına, yerinә vә dәyәrinә
Emitentlәrә, qoyuluşun müddәtinә nizamnamә kapitalının formalaşmasındakı iştirakına, fәaliyyәt yerinә vә sahibinә
münasibәtinә
Emitentlәrә, qoyuluşun müddәtinә vә yerinә
Qoyuluşun müddәtinә vә yerinә
Emitentlәrә, qoyuluşun müddәtinә, nizamnamә kapitalının formalaşmasındakı iştirakına vә yerinә

431 Maliyyә qoyuluşu – nәyә investisiya qoyuluşudur?

•

Başqa müәssisәlәrin nizamnamә kapitalına
Әsas vәsaitlәrә
İstehsal ehtiyatlarına
Torpaq sahәlәrinә
Qeyrimaddi aktivlәrә
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432 Hansı Maliyyә Hesabatının Beynәlxalq Standartı mülkiyyәtçi tәrәfindәn tutulan daşınmaz әmlakın uçotu
qaydasını tәnzimlәyir?

•

MHBS 17 “İcarә”
MHBS 16 “Әsas vәsaitlәr”
MHBS 40 “İnvestisiya mülkiyyәti”
MHBS 38 “Qeyrimaddi aktivlәr”
MHBS 11 “Tikinti üzrә müqavilәlәr”

433 İnvestisiya mülkiyyәti müәssisәyә nә kimi gәlir gәtirә bilәr?

•

Dividend vә kapitalın dәyәrinin artması kimi
Faiz, dividend, royalti vә icarә haqqı, hәmçinin kapitalın dәyәrinin artması kimi
Faiz vә icarә haqqı kimi
Faiz, dividend vә kapitalın dәyәrinin artması kimi
İcarә haqqı vә kapitalın dәyәrinin artması kimi

434 Avadanlıq verilmәsi yolu ilә asılı cәmiyyәtlәrә investisiya qoyuluşu zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib
olunur?

•

Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 113 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin
kapitallaşdırılması”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 201 “Material ehtiyatları”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 103 “Qeyrimaddi aktivlәrlә bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması”

435 Asılı cәmiyyәtlәrә investisiya qoyuluşu zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 201 “Material ehtiyatları”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 234 “Digәr qisamüddәtli investisiyalar”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”

436 Daşınmaz әmlaka investisiyanı uçota almaq üçün hansı hesablar nәzәrdә tutulmuşdur?

•

121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”
113 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması”
103 “Qeyrimaddi aktivlәrlә bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması”
121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, 122 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Amortizasiya”
111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”, 112 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Amortizasiya”

437 әmlakın dәyәrinin artması zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 542 “Gәlәcәk hesabat dövrünün gәlirlәri”
Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 641 “Fövqәladә gәlirlәr”
Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 331 “Yenidәn qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”
Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”

438 Daşınmaz әmlaka investisiya qoyuluşu zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 234 “Digәr qisamüddәtli investisiyalar”
Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 201 “Material ehtiyatları”
Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
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•

Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”
Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”

439 İnvestisiyalar müәssisәyә hansı şәkildә gәlir gәtirir?

•

Kapitalın dәyәrinin artması şәklindә
Faiz, dividend, royalti vә icarә haqqı, hәmçinin kapitalın dәyәrinin artması şәklindә
Faiz vә icarә haqqı şәklindә
Faiz, dividend vә kapitalın dәyәrinin artması şәklindә
Faiz, royalti vә kapitalın dәyәrinin artması şәklindә

440 Alınmış veksel üzrә faizlәr әks olunan zaman hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 234 “Digәr qisamüddәtli investisiyalar”, Kt 542 “Gәlәcәk hesabat dövrünün gәlirlәri”
Dt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”, Kt 542 “Gәlәcәk hesabat dövrünün gәlirlәri”
Dt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”, Kt 542 “Gәlәcәk hesabat dövrünün gәlirlәri”
Dt 311 “Emissiya gәliri”, Kt 542 “Gәlәcәk hesabat dövrünün gәlirlәri”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 542 “Gәlәcәk hesabat dövrünün
gәlirlәri”

441 Yüklәnmiş hazır mәhsula görә alıcıdan veksel alınan zaman hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”, Kt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”, Kt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 311 “Emissiya gәliri”, Kt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin
qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 234 “Digәr qisamüddәtli investisiyalar”, Kt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”

442 Digәr şәxslәrdәn sertifikatların alınması zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 311 “Emissiya gәliri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 234 “Digәr qisamüddәtli investisiyalar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”

443 Müddәtinin başa çatması ilә әlaqәdar depozit sertifikatının qaytarılması zamanı hansı mühasibat yazılışı
tәrtib olunur?

•

Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 311 “Emissiya gәliri”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”

444 Hesablaşma hesabına depozitlәr üzrә faizlәrin daxil olması zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 641 “Fövqәladә gәlirlәr”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 216 “Faizlәr üzrә qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”

445 Müәssisә 250000 manatlıq istehsal avadanlığı satın alır. Onun gözlәnilәn faydalı istifadә müddәtinin 5 ildir.
Likvidlik dәyәri 50000 manatdır. Amortizasiya azalan qalıq üsulu ilә hesablandıqda avadanlığın әldә
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olunmasından sonra ikinci ildә hesablanmış illik amortizasiya mәblәği nә qәdәr olacaq?

•

30000 manat
54000 manat
48000 manat
60000 manat
32400 manat

446 Nәqliyyat vasitәsi 50000 manata satın alınır, onun likvidlik dәyәri 10000 manat qiymәtlәndirilir. 666,66
manat mәblәğindә aylıq amortizasiya ayırmaları maliyyә hesabatında xәtti üsulla әks etdirilir. Amortizasiya
ayırmalarının illik norması neçә faiz olmalıdır?

•

8,00 %.
4,00 %;
1,00 %;
10,00 %;
20 %;

447 Aktivin qalıq dәyәri bәrabәrdir:

•

Cari tәmir xәrclәrini çıxmaqla bazar qiymәtinә
Aktivin bәrpa dәyәrinә;
Tәkrar bazarın istiqamәtlәndirildiyi qiymәt;
İlkin dәyәrini çıxmaqla bazar dәyәrinә;
Yığılmış amortizasiyanı çıxmaqla aktivin maya dәyәrinә

448 Müәssisә 30000 manat mәblәğindә ofis avadanlığı satın alır. Avadanlığın gözlәnilәn faydalı istifadә
müddәti 5 ildir. Likvidlik dәyәri isә 7000 manatdır. İkiqat azalan qalıq üsulu ilә amortizasiya hesablandıqda
amortizasiyanın daimi illik norması nә qәdәr olmalıdır?

•

50%;
40%;
25%;
20%;
5%

449 01 aprel 2010cu ildә müәssisә 100000 manat mәblәğindә istehsal avadanlığı әldә edir. Avadanlığın
gözlәnilәn faydalı istifadә müddәti 10 il tәşkil edir. Likvidlik dәyәri isә 20000 manatdır. Amortizasiya
ayırmalarının xәtti üsuluna müvafiq olaraq amortizasiya ayırmaları kimi әks etdirilәn mәblәğ 31 dekabr 2010cu
il tarixә nә qәdәr olacaq?

•

9000 manat.
12000 manat;
15000manat;
10000 manat;
18000 manat;

450 Yığılmış amortizasiya hesabının saldosu әks etdirir:

•

Bütün qeyd olunanlar düzdür
Cari dövrün xәrclәrinә aid edilәn mәblәğı;
Әdalәtli dәyәrin әldә olunması üçün әsas vәsaitlәrin dәyәrindәn çıxılan mәblәği;
Әsas vәsaitlәrin dәyişdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş pul vәsaitlәri;
Әsas vәsait obyektlәrinin әldә olunması tarixindәn sonrakı xәrclәrә aid olan mәblәği;
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451 Torpağın maya dәyәrinә daxil edilmir:

•

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

452 Aşağıdaklardan birinin istifadә imkanları faydalı istifadә müddәtindә azalmır:

•

Nәqliyyat vasitәlәri
Torpaq
Mebel
Aparatura vә avadanlıq
Alәtlәr vә lәvazimatlar

453 Amortizasiya faydalı istifadә müddәti әrzindә әsas vәsaitlәrin dәyәrinin hansı prinsiplәrә әsasәn silinmәsi
prosesidir?

•

Bәrabәr vә obyektiv üsulla vә konservativ bazar yanaşması әsasında
Sistematik vә sәmәrәli әsasla;
Qısaldılmış müddәtdә vә etibarlı şәkildә;
Bәrabәr vә obyektiv üsulla;
Konservativ bazar yanaşması әsasında;

454 әsas vәsaitlәrin amortizasiyasına ayırmalar hesablanan zaman aşağıdakılardan biri nәzәrә alınmır:

•

Likvidlik dәyәri vә maya dәyәri.
Әsas vәsaitlәrn dәyişdirilmәsi üçün zәruri olan pul vәsaitlәri;
Faydalı istifadәnin qiymәtlәndirmiş müddәti;
Likvidlik dәyәri;
Maya dәyәri;

455 Daşınmaz әmlaka investisiyalar kateqoriyasından olan obyektin әsas vәsaitlәr kateqoriyasına yerlәşdirilmәsi
aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә qeydә alınır:

•

düzgün cavab yoxdur
Debet 121 – 1 “Torpaq – Dәyәr” Kredit 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar – Dәyәr”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar – Dәyәr” Kredit 121 – 2 “Binalar – Dәyәr”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar – Dәyәr” Kredit 121 – 1 “Torpaq – Dәyәr”
Debet 121 – 2 “Binalar – Dәyәr” Kredit 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar – Dәyәr”

456 İnvestisiya daşınmaz әmlakın qiymәtinin aşağı salınma mәblәği aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә әks
etdirilir:

•

bütün cavablar düzgündür
Debet 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)” Kredit 121 “Daşınmaz әmlaka
investisiyalar – Dәyәr”
Debet 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)” Kredit 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”
Debet 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)” Kredit 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”
Debet 731 – 2 “Yenidәn qiymәtlәndirilmәdәn xәrclәr” Kredit 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”

457 İnvestisiya daşınmaz әmlakın artırılan mәblәği aşağıdakı mühasibat köçürülmәsi ilә әks etdirilir:

•

düzgün cavab yoxdur
Debet 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr” Kredit 611 – 2 “Yenidәn qiymәtlәndirmәdәn gәlirlәr”
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•

Debet 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr” Kredit 122 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Amortizasiya”
Debet 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr” Kredit 113 – 2 “Tәyinatı üzrә istismara hazır olan torpaq, tikili
vә avadanlıqlar”
Debet 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr” Kredit 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”

458 Hansı növ әmlak investisiya mülkiyyәtinin tәrkibinә daxil deyil?

•

Müәssisәnin mülkiyyәtindә olan vә bir vә ya bir neçә әmәliyyat müqavilәsi ilә icarәyә verilәn tikili
Gәlәcәkdә hansı mәqsәdlә istifadә olunacağı hәlәlik müәyyәn olunmayan torpaq
Yaxın gәlәcәkdә tәsәrrüfat fәaliyyәti zamanı satış üçün nәzәrdә tutulmuş torpaq
Gәlәcәkdә kapitalın dәyәrinin artmasından әldә olunacaq gәlir üçün nәzәrdә tutulmuş torpaq
Halhazırda istifadә olunmayan, lakin sonra bir vә ya bir neçә әmәliyyat müqavilәsi ilә icarәyә verilmәsi nәzәrdә
tutulan tikili

459 Depozitlәr üzrә ödәnilmәli olan faizlәrin әks olunması zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 216 “Faizlәr üzrә qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 631 “Maliyyә gәlirlәri”
Dt 216 “Faizlәr üzrә qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 216 “Faizlәr üzrә qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 641 “Fövqәladә gәlirlәr”
Dt 216 “Faizlәr üzrә qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Dt 216 “Faizlәr üzrә qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”

460 Depozit sertifikatının satın alınması zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 311 “Emissiya gәliri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”

461 Hesablaşma hesabından dividendlәr üzrә öhdәliklәrin köçürülmәsi zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib
olunur?

•

Dt 311 “Emissiya gәliri”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”
Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma
hesabı”
Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 222 “Yolda olan köçürmәlәr”
Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 221 “Kassa”
Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin
ekvivalentlәri”

462 Hazır mәhsul hesabına dividendlәr üzrә öhdәliklәri ödәnlmәsi zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib
olunur?

•

Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 201 “Material ehtiyatları”
Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 202 “İstehsal xәrclәri”
Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 204 “Hazır mәhsul”
Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 205 “Mallar”
Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 207 “Digәr ehtiyatlar”

463 Ödәmә mәnbәyindә dividendlәrdәn verginin tutulması zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 523 “Digәr mәcburi ödәnişlәr
üzrә öhdәliklәr”
Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 901 “Cari mәnfәәt vergisi üzrә
xәrclәr”
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Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 902 “Tәxirә salınmış mәnfәәt
vergisi üzrә xәrclәr”
Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 422 “Digәr tәxirә salınmış vergi
öhdәliklәri”

464 Ehtiyat kapitalının vәsaiti hesabına sәhmlәrә dividend hesablanması zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib
olunur?

•

Dt 335 “Digәr ehtiyatlar”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 335 “Digәr ehtiyatlar”, Kt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 335 “Digәr ehtiyatlar”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 335 “Digәr ehtiyatlar”, Kt 311 “Emissiya gәliri”

465 Xalis mәnfәәt hesabına sәhmlәrә dividend hesablanması zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın
ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә
tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 311 “Emissiya gәliri”

466 Sәhmdar cәmiyyәtin sәhmlәrinin istiqrazlara dәyişdirilmәsi zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”
Dt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 311 “Emissiya gәliri”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”
Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”

467 Sәhmdar cәmiyyәtin sәhmlәrinin geriyә satın alınması zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 721 “İnzibati xәrclәr”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 311 “Emissiya gәliri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”

468 Sәhmdar cәmiyyәtin sәhmlәrinin әvәzsiz verilmәsi zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 711 “Kommersiya xәrclәri”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 751 “Maliyyә xәrclәr”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 721 “İnzibati xәrclәr”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 761 “Fövqәladә xәrclәr”, 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”

469 Sәhmdar cәmiyyәtin sәhmlәrinin satışı zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 311 “Emissiya gәliri”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
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470 İcarәdar tәrәfindәn әmәliyyat icarәsi üzrә icarә öhdәliklәrinin ödәnilmәsi mühasibat uçotunda belә әks
etdirilir:

•

Debet 408 “Digәr uzunmüddәtli fazi xәrclәri yaradan öhdәliklәr” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Bütün cavablar düzgündür
Debet 435 “Digәr uzunmüddәtli kreditor borcları” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Debet 5352 “Әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor” Kredit 221 “Kassa”
Debet 5352 “Әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”

471 İcarәyә verәn müәssisәdә maliyyә icarәsi üzrә birinci ilin icarә ödәnişi hesablanmışdır:

•

Düzgün cavab yoxdur
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları ” Kredit 2141 “Maliyyә icarәsi qısamüddәtli debitor borcları”
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları ” Kredit 174 1 “Maliyyә icarәsi uzunmüddәtli debitor borcları”
Debet 1741 “Maliyyә icarәsi uzunmüddәtli debitor borcları” Kredit 2141 “Maliyyә icarәsi qısamüddәtli debitor
borcları”
Debet 2141 “Maliyyә icarәsi qısamüddәtli debitor borcları” Kredit 174 1 “Maliyyә icarәsi uzunmüddәtli debitor
borcları”

472 Sәmdar cәmiyyәtdә tәsisçilәrin firmaya investisiya etdiyi әsas vәsaitlәr aşağıdakı mühasibat kğçürmәsi ilә
rәsmilәşdirilir:

•

Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar”
Bütün cavablar düzgündür
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 1132 “Tәyinatı üzrә istismara torpaq, tikili vә avadanlıqlar”

473 firmada әvәzsiz әldә olunan bina aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә rәsmiyyәtә salınır:

•

Debet 1212 “BinalarDәyәr” Kredit 6113“Әvәzsiz olaraq alınmış aktivlәr”
Düzgün cavab yoxdur
Debet 1132 “Tәyinatı üzrә istismara hazır olan torpaq, tikili vә avadanlıqlar”
Debet 1112 “TikililәrDәyәr” Kredit 6113 “Әvәzsiz olaraq alınmış aktivlәr”
Debet 1131 113 – 1 “Tәyinatı üzrә istismar edilmәsi üçün әlavә mәsrәflәr tәlәb edәn torpaq”

474 31 dekabr 2010cu ildә müәssisә ilkin dәyәri 200000 manat olan әsas vәsait obyektini 75000 manata satır.
Cari il üçün 20000 manat mәblәğindә hesablanmış amortizasiya nәzәrә alınmaqla, Yığılmış amortizasiya
hesabının qalığı 90000 manat tәşkil edir. Müәssisә öz hesabatında bunu necә әks etdirmәlidir?

•

55000 manat mәblәğindә xaricolmadan olan mәnfәәt
55000 manat mәblәğindә xaricolmadan olan zәrәr;
20000 manat mәblәğindә xaricolmadan olan mәnfәәt
35000 manat mәblәğindә xaricolmadan olan zәrәr;
135000 manat mәblәğindә xaricolmadan olan zәrәr;

475 Müәssisәdә dövlәt subsidiyası әsasında әsas vәsaitlәr әldә edilmişdir. Mühasibat yazılışını verin:

•

Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 401 “Uzunmüddәtli bank kreditlәri”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrin gәlirlәri”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 444 “uzunmüddәtli mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 435 “Digәr uzunmüddәtli kreditor borcları”

476 Avadanlığın faydalı istifadә müddәtinin dәyişdirilmәsi nәyә sәbәb olur?
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•

Aktivin әdalәtli dәyәrinin artmasına
Әvvәlki illәrdәki tanınmış amortizasiya ayırmaları hәcminә yenidәn baxılmasına vә dәyişmәsinә;
Aktivin bütün faydalı istifadә müddәti әrzindә hesablanmış amortizasiya mәblәğinin müqayisә oluna bilmәsi üçün
amortizasiya ayırmaları hәcminin daimi saxlanmasına;
Cari vә növbәti illәrdә amortizasiya ayırmalarının hәcminin dәyişmәsinә;
Cari ildә gәlirin artmasına

477 01 yanvar 2010cu ildә müәssisә 35000 manatlıq avadanlıq әldә edir. Gözlәnilәn faydalı istifadә müddәti 5
ildir. Likvidlik dәyәri isә 5000 manatdır. Amortizasiya ayırmalarının ikiqat azalan qalıq üsulundan istifadә
olunur. 2010cu il üçün amortizasiya ayırmaları mәblәği nә qәdәrdir?

•

12000 manat
9000 manat;
8000 manat.
15000 manat
7500 manat

478 İcarәyә verәn müәssisәdә hesabat dövründә әmәliyyat icarәsindәn pul vәsaitlәrinin daxil olması uçotda belә
әks etdirilir:

•

Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 1742 “Әmәliyyat icarәsi üzrә uzunmüddәtli debitor borcları”
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri”
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 2142 “Әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcları”
Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 6015 “Әmәliyyat icarәsi üzrә gәlir”
Bütün cavablar düzgündür

479 әmlakın icarәyә alınması icarәdarda aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә qeydә alınır:

•

Debet 191 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri” Kredit 408 “Digәr uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr”
Kredit 435 “Digәr uzunmüddәtli kreditor borcları”
Debet191 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri” Kredit 2421 “Әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrün
xәrclәri”
Düzgün cavab yoxdur
Debet 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)” Kredit 408 “Digәr uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan öhdәliklәr”
Debet 191 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri” Kredit 5352 “Әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları”

480 Maliyyә icarәsi ilә әsas vәsaitlәr әldә olunduqda aşağıdakı mühaisbat yazılışı verilir:

•

Debet 191 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrin xәrclәri” Kredit 406 “Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 406 “Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr”
Düzgün cavab yoxdur
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Debet 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” Kredit 5351 “Maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları”

481 . Müәssisә 60000 manat mәblәğındә olan torpaq sahәsi satın aldı. әmlak üzrә komissiya xәrclәri 5000
manat tәşkil edir. Hәmin sahәdә yeni bina tikmәk mәqsәdilә orada olan köhnә binanın sökülmәsinә 7000 manat
xәrc çәkir. Faktiki maya dәyәri üzrә uçot metoduna uyğun olaraq mühasibat hesabatında torpaq sahәsinin maya
dәyәri hansı mәblәlğlә qeyd olunmalıdır?

•

67000 manat
62000 manat;
72000 manat
60000 manat;
65000 manat;
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482 әsas fәaliyyәt istiqamәti üzrә istifadә olunan vәsait obyektlәrinin cәmlәnmiş amortizasiyası uçotda belә әks
etdirilir:

•

Debet 112 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlarAmortizasiya” Kredit 122 “Daşınmaz әmlak investisiyalarAmortizasiya”
Debet 112 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlarAmortizasiya” Kredit 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlarDәyәr”
Debet 122 “Daşınmaz әmlak investisiyalarAmortizasiya” Kredit 121 “Daşınmaz әmlak investisiyalarDәyәr”
Düzgün cavab yoxdur
Debet 202 “İstehsalat mәsrәflәri” Kredit 112 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlarAmortizasiya”

483 İstehsal sferasında fәaliyyәt göstәrәn firmalarda torpaq, tikili vә avadanlıqların satışından mәnfәәt uçotda
әks etdirilir:

•

Debet 601 “Satış” Kredit “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
düzgün cavab yoxdur
Debet 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri” 341 Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti
Debet 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri” Kredit 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Debet 631 “Maliyyә gәlirlәri” Kredit 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”

484 Torpaq sahәsinin satışı ilә әlaqәdar xәrclәr uçota alınır:

•

711ci hesabda “Kommersiya xәrclәri”
düzgün cavab yoxdur
721ci hesabda “İnzibati xәrclәr”
731ci hesabda “Sair әmәliyyat xәrclәri”
701ci hesabda “Satışın maya dәyәri”

485 01 yanvar 2009cu ildә müәssisә 34000 manatlıq avadanlıq әldә edir. Avadanlığın faydalı iqtifadә müddәti
3 il müәyyәn olunub. Likvidlik dәyәri isә 4000 manatdır. Ikiqat azalan qalıq üsulundan istifadә etmәklә 2010cu
ildә amortizasiya ayırmaları mәblәği nә qәdәr olar?

•

3000 manat.
11000 manat;
6888 manat;
10000 manat;
10888 manat;

486 İnzibati mәqsәdlәr üçün istifadә tәyinatlı әsas vәsaitlәrә amortizasiya hesablanması mühasibat uçotunda әks
etdirilir:

•

Debet 202 “İstehsalat mәsrәflәri” Kredit 112 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar  Amortizasiya”
Düzgün cavab yoxdur
Debet 711 “Kommersiya xәrclәri” Kredit 112 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar”
Debet 203 “Tikinti müqavilәlәri üzrә bitmәmiş tikinti işlәri” Kredit 122 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar 
Amortizasiya”
Debet 202 “İstehsalat mәsrәflәri” Kredit 122 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar  Amortizasiya”

487 Gәlәcәk dövrlәrdә satılaraq gәlir әldә etmәk üçün alınan torpaq sahәsi uçotda әks etdirilir:

•

Debet 1111 “TorpaqDәyәr” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
bütün cavablar düzgündür
Debet 1211 “TorpaqDәyәr” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Debet 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar” Kredit 1132 “Tikilmәkdә (istehsalatda) olan torpaq, tikili vә
avadanlıqlar”
Debet 1111 “TorpaqDәyәr” Kredit 113 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması”

488 Xalis alışın vә alış zamanı ödәnilәn fraxtın ümumi yekunu nәyi әks etdirir?
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•

Satış üçün nәzәrdә tutlan malların maya dәyәri;
Düzgün cavab yoxdur.
Satış üçün mövcud olan bütün malların maya dәyәri;
Alınmış malların maya dәyәri;
Satılmış malların maya dәyәri;

489 İstehsal müәssisәlәrindә satışa tam hazır olan ehtiyatlar necә adlanır?

•

Xammal vә anbarda olan material
Anbarda olan material;
Xammal;
Bitmәmiş istehsal
Hazır mәhsul;

490 Mal ehtiyatları harada әks olunur?

•

Maliyyә hesabatında öz әksini tapmır.
Mühasibat balansında әsas vәsaitlәrin tәrkibindә;
Sair xәrclәr kimi Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda;
Mühasibat balansında dövriyyә aktivlәrinin tәrkibindә;
Mühasibat balansında mallar satıla bilәcәk qiymәtlәrlә;

491 Ticarәt müәssisәsinin ümumi gәliri xalis gәlir vә nә arasındakı fәrqi tәşkil edir?

•

Satılmış malın maya dәyәri;
Әmәliyyat xәrci;
Düzgün cavab yoxdur.
Satış üçün nәzәrdә tutulan bütün malların maya dәyәri;
Satış zamanı endirimlәr;

492 Malların satışı zamanı satıcı tәrәfindәn ödәnilәn fraxt nәyin artmasına sәbәb olur?

•

Düzgün cavab yoxdur.
Alıcının kommersiya xәrclәrinin;
Satıcının әmәliyyat xәrclәrinin;
Satıcının hesabatında әks olunan satılmış malların maya dәyәrinin;
Satıcının gәlirinin kontrhesabı üzrә qalığın;

493 Ehtiyatların fasilәsiz uçotu metoduna әsasәn satılmış malların maya dәyәri nә zaman әks olunmalıdır?

•

Hәr kvartal.
Hәr gün;
Hәr ay;
Hәr il;
Bilavasitә satış zamanı;

494 Satılmış mәhsulların maya dәyәri aşağıdakı şәkildә hesablanır:

•

Dövrün әvvәlinә ehtiyatların maya dәyәri – alınmış malların maya dәyәri + dövrün sonuna ehtiyatların maya dәyәri;
Dövrün әvvәlinә ehtiyatların maya dәyәri + alınmış malların maya dәyәri  dövrün sonuna ehtiyatların maya dәyәri;
Dövrün әvvәlinә ehtiyatların maya dәyәri  alınmış malların maya dәyәri  dövrün sonuna ehtiyatların maya dәyәri.
Satış + ümumi mәnfәәt  dövrün sonuna ehtiyatların maya dәyәri + dövrün әvvәlinә ehtiyatların maya dәyәri;
Satış  alınmış malların maya dәyәri + dövrün әvvәlinә ehtiyatların maya dәyәri  dövrün sonuna ehtiyatların maya
dәyәri;
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495 Aşağıda müәssisәnin hesablarının qalığı verilib: Alış – 30000 manat; Satılmış malların geri qaytarılması vә
ucuzlaşdırılması – 4000 manat; Alış zamanı endirimlәr – 2500 manat; Alış zamanı ödәnilәn fraxt – 1875 manat
Dövr әrzindә әldә olunan malların maya dәyәri bәrabәrdir:

•

32500 manat;
21625 manat.
29375 manat;
31875 manat;
27875 manat;

496 Dövrün әvvәlinә ehtiyatların maya dәyәri üstәgәl alınmış malların maya dәyәri bәrabәrdir:

•

Satılmış malların maya dәyәri;
Bütün alınan malların maya dәyәri;
Satış üçün nәzәrdә tutulan malların maya dәyәri;
Xalis alış;
Alınmış malların bazar qiymәti;

497 Alış zamanı ödәnilәn fraxtın dәyәri:

•

Daimi hesabdır vә kredit qalığına malik olur.
Adәtәn kredit qalığına malik olur;
Әldә olunan malın maya dәyәrinin artmasına gәtirib çıxarır;
Alış hesabına görә kontrhesabdır;
Daimi hesabdır;

498 Konsiqnasiya müqavilәsinә görә:

•

Konsiqnator mal üzrә mülkiyyәt hüququna malın onun sәrәncamına keçdiyi andan malik olur;
Konsiqnator mal üzrә mülkiyyәt hüququna malın onun sәrәncamına keçdiyi andan malik olur vә konsiqnasiya
şәrtlәrilә satılan mallar konsiqnatorun ehtiyatlarının tәrkibinә daxil olur.
Konsiqnasiya şәrtlәrilә satılan mallar konsiqnatorun ehtiyatlarının tәrkibinә daxil olur;
Malgöndәrәn (konsiqnator) mal üzrә mülkiyyәt hüququna o satılan ana qәdәr malik olur;
Malgöndәrәn (konsiqnator) mal üzrә mülkiyyәt hüququna onun konsiqnatora yüklәnmәsi anına qәdәr malik olur;

499 әgәr mal üzrә mülkiyyәt hüququ tәyinat nöqtәsindә keçirsә, bu o demәkdir ki:

•

Alıcı malın catdırılma anına qәdәr mal üzrә mülkiyyәt hüququna malik olur;
Mal üzrә mülkiyyәt hüququ mal çatdırıılan yerә qәdәr satıcıda qalır;
Düzgün cavab yoxdur.
Mal catdırılan ana qәdәr tәrәflәrin heç biri mülkiyyәt hüququna malik olmur;
Mal yolda olan zaman nәqliyyat müәssisәsi mal üzrә mülkiyyәt hüququna malik olur;

500 İnventarizasiya zamanı bu vә ya digәr malın tәrkibinә daxil olmasını müәyyәn edәn faktor hansıdır?

•

Onun fiziki mövcudluğu;
Düzgün cavab yoxdur.
Alışın qiymәtinin ödәnilmәsi vә ya şdәnilmәmәsi faktı;
Menecerlәrin peşәkar rәyi;
Hәmin mala üzrә mülkiyyәt hüququ;

501 Müәssisә hesablar üzrә aşağıdakı qalıqlara malikdir: Satış – 1000000 manat Satılmış malların geri
qaytarılması vә ucuzlaşdırılması – 175000 manat Satış zamanı endirim – 25000 manat Satılmış malların maya
dәyәri – 600000 manat Satışın rentabelliyi nә qәdәrdir?

•

25%
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•

50%
40%
75%
60%

502 әgәr müәssisәnin xalis gәliri 500000 manat, satılmış malların maya dәyәri 300000 manat olarsa, satışın
rentabelliyi nәyә bәrabәrdir?

•

50 %
40 %
20 %
25 %
60 %

503 Qeyrimaddi aktivlәrin әldә olunması vә yaradılması ilә bağlı xәrclәr mühasibatlıqda hansı ad altında
tәsniflәşdirilmәlidir?

•

Xüsusi kapital
Qısamüddәtli öhdәlik
Uzunmüddәtli investisiyalar
Cari istehsal vә tәdavül xәrclәri
Maliyyә qoyuluşlar

504 aşağıdakılardna biri qeyrimaddi aktivlәri әsas vәsaitlәrdәn fәrqlәndirәn әsas cәhәtdir:

•

Nisbәtәn yüksәk likvidliyi ilә
Yüksәk dәyәri ilә;
Uzun faydalı iztifadә müddәti ilә;
Maddiәşya formasının olmaması ilә;
Öz dәyәrinin әmәk әşyasına keçirilmәsi üsulu ilә;

505 Qeyrimaddi aktivlәrin düzgün xarakteristikasını verin.

•

Doğru cavab yoxdur
Yüksәk dәyәrә malik olan
Fiziki xassәyә malik olmayan
Fiziki xassәyә malik olmayan, lakin daimi vә ya uzun müddәt gәlir gәtirәn
Daimi vә ya uzun müddәt gәlir gәtirәn

506 MHBSnın tәlәblәrinә әsasәn qeyrimaddi aktivlәrә azalan qalıq üsulu ilә amortizasiya hesablayan zaman
hansı parametrlәrә daha çox diqqәt yetirilir?

•

Faydalı istifadә müddәtinә vә istismar yerinә
İlkin dәyәrә vә faydalı iqtifadә müddәtinә
Qalıq dәyәrinә vә faydalı iqtifadә müddәtinә
İstehsal olunan mәhsulun hәcminә vә faydalı iqtifadә müddәtinә
Qalıq dәyәri vә istismar yerinә

507 Aşağıdakılardan biri 38 saylı Qeyrimaddi aktivlәr adlı standartın әhatә dairәsinә aid deyil:

•

Proqram tәminatı
Ticarәt nişanı
Firma adları
Müәssisәlәrin birlәşmәsi zamanı yaranan qudvill
Lisenziya vә franşıza
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508 Ehtiyatlarınn qiymәtlәndirilmәsi üçün başdanbaşa metodu nә vaxt istifadә olunur?

•

Müәssisә çoxlu nisbәtәn aşağı maya dәyәrinә malik olan oxşar mallar satanda;
Hәr bir ehtiyatın faktiki hәrәkәtini müәyyәn etmәk mümkün olmayanda;
Düzgün cavab yoxdur.
Müәssisә mәhdud sayda bahalı mallar satanda
Müәssisә çoxlu nisbәtәn aşağı maya dәyәrinә malik olan müxtәlif növlü mallar satanda;

509 Yeni yaradılan müәssisә üç partiya mal tәdarük edir. Birinci partiyanın dәyәri 80 manat, ikinci partiyanın –
95 manat, üçüncü partiyanın isә 85 manat tәşkil edir. Iki partoya mal 250 manata satılır. FİFO metodunun
kömәyilә dövr üzrә ümumi gәlir nә qәdәrdir?

•

85 manat;
75 manat;
175 manat.
60 manat;
70 manat;

510 Yeni yaradılan müәssisә iyunda dörd partiya mal tәdarük edir. 01 iyun – 150 әdәd – 770 manat 10 iyun –
200 әdәd – 1180 manat 15 iyun – 200 әdәd – 1260 manat 28 iyun – 150 әdәd – 990 manat Cәmi – 4200 manat
30 iyun tarixindә inventarizasiyanın nәticәlәrinә әsasәn ehtiyatların qalığı 200 әdәd tәşkil edir. 30 iyunda orta
maya dәyәri metodu ilә hesablamaya әsasәn satılmış malların maya dәyәri nә qәdәr olacaq?

•

2100 manat
4200 manat
3000 manat
920 manat
1200 manat

511 Yeni yaradılan müәssisә iyunda dörd partiya mal tәdarük edir. 01 iyun – 150 әdәd – 770 manat 10 iyun –
200 әdәd – 1180 manat 15 iyun – 200 әdәd – 1260 manat 28 iyun – 150 әdәd – 990 manat Cәmi – 4200 manat
30 iyun tarixindә inventarizasiyanın nәticәlәrinә әsasәn ehtiyatların qalığı 200 әdәd tәşkil edir. 30 iyunda FİFO
metodu ilә hesablamaya әsasәn satılmış malların maya dәyәri nә qәdәr olacaq?

•

3210 manat
1305 manat
2570 manat
2895 manat
3135 manat

512 Qeyrimaddi aktivlәrin qiymәtdәn düşmәsinin hesabatda әks etdirilmә qaydaları hansı Beynәlxalq Maliyyә
Hesabatı Standartı ilә tәnzimlәnir

•

MHBS 38 “Qeyrimaddi aktivlәr”
MHBS 16 “Әsas vәsaitlәr”
MHBS 36 “Aktivlәrin qymәtdәn düşmәsi”
MHBS 17 “İcarә”
MHBS 22 “Müәssisәlәrin birlәşdirilmәsi”

513 Ehtiyatların inventarizasiyasının aparılması zamanı yol verilәn sәhv dövrün sonuna ehtiyatların maya
dәyәrinin 10000 manat artmasına sәbәb olur. Bu sәhv nәticәsindә cari dövrdә:
Satılmış malların maya dәyәri artır, xalis mәnfәәt azalır;
Hec bir dәyişiklik baş vermir.
Satılmış malların maya dәyәri azalır, xalis mәnfәәt azalır;
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•

Satılmış malların maya dәyәri artır, xalis mәnfәәt artır;
Satılmış malların maya dәyәri azalır, xalis mәnfәәt artır;

514 Dövrün әvvәlinә ehtiyatların maya dәyәri 10000 manat azalarsa, bu sәhv nәticәsindә cari dövrdә:

•

Satılmış malların maya dәyәri artır, xalis mәnfәәt azalır;
Hec bir dәyişiklik baş vermir.
Satılmış malların maya dәyәri artır, xalis mәnfәәt artır;
Satılmış malların maya dәyәri azalır, xalis mәnfәәt azalır;
Satılmış malların maya dәyәri azalır, xalis mәnfәәt artır;

515 Müәssisәyә daxil olan materiallar vә mallar uçota qәbul edilir:

•

әvәzlәmә qiymәti ilә
faktiki maya dәyәri ilә
bәrpa dәyәri ilә
uçot qiymәti ilә
cari (bazar) qiymәti ilә

516 Mübadilә yolu ilә alınan materiallar qiymәtlәndirilir:

•

bütün cavablar düzgündür
anoloji aktivlәrin dәyәri ilә
satınalınmanın faktiki maya dәyәri ilә
daxilolmanın cari (bazar) dәyәri ilә
verilmiş aktivlәrin dәyәri ilә

517 Müәssisәnin tәchizat şöbәsinin işçilәri vasitәsi ilә materialların daxil olması uçotda әks etdirilir:

•

Debet 201 “Material ehtiyyatları” Kredit 244 “Tәhtәl hesab mәblәğlәr”
Debet 201 “Material ehtiyyatları” Kredit 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”
Debet 201 “Material ehtiyyatları” Kredit 202 “İstehsalat mәsrәflәri”
Debet 201 “Material ehtiyyatları” Kredit 545 “Digәr qısamüddәtli öhdәliklәr”
Debet 201 “Material ehtiyyatları” Kredit 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”

518 Materialların inventarlaşmasının hәyata keçirilmәsi mütlәqdir:

•

illik mühasibat balansı tәrtib olunduqda
satıldıqda
bütün cavablar düzgündür
maddimәsul şәxs dәyişdirildikdә
lәğvetmә balansı tәrtib olunduqda

519 Materialların xüsusi istehsalatdan daxil olması hesabların hansında әks etdirilir:

•

Debet 202 “İstehsalat mәsrәflәri”
Debet 201 “Material ehtiyyatları”
bütün cavablar düzgündür
Debet 204 “Hazır mәhsul”
Debet 203 “Tikinti müqavilәlәri üzrә bitmәmiş tikinti işlәri”

520 Artıq materiallar kәnara satılmışdır:
Debet 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri” Kredit 201 “Material ehtiyyatları”
Debet 601 “Satış” Kredit 201 “Material ehtiyyatları”
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•

düzgün cavab yoxdur
Debet 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları” Kredit 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri” Kredit 521
“Vergi öhdәliklәri”
Debet 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları” Kredit 601 “Satış”

521 Yola salınan hazır mәhsullar vә mallar mühasibat uçotunda qiymәtlәndirilir:

•

bütün cavablar düzgündür
cari bazar dәyәri ilә
mühasibat uçotu hesablarında qeydә alınan faktik istehsal maya dәyәri ilә
mühasibat uçotu hesablarında qeydә alınan ilk dәyәr ilә
konsiqnasiya müqavilәsindә nәzәrdә tutulan komisyon dәyәri ilә

522 Anbarda olan hazır mәhsulların uçotu qaydası uçotda belә aparılır:

•

yerinә yetirilәn işlәr vә göstәrilәn xidmәtlәr
materialistehsalat ehtiyyatları
bitmәmiş istehsalat
әsas vәsaitlәr
qeyrimaddi aktivlәr

523 İnventarlaşma zamanı aşkarlanan hazır mәhsulların artıq gәlmәsi aşağıdakı hesablarda qeydә alınır:

•

Debet 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Debet 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
düzgün cavab yoxdur
Debet 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Debet 601 “Satış”

524 әmәyin ödәnilmәsinin әsas formaları hansılardır?

•

Vaxtamuzd vә işәmuzd
Vaxtamuzd vә әlavә
İşәmuzd vә әlavә
Әsas vә әlavә
Әsas vә vaxtamuzd

525 Gecә vaxtı yerinә yetirilәn işlәrә görә ödәnilәn әmәk haqqına әlavә ödәmәlәrin minimum hәddi kim
tәrәfindәn tәyin edilir?

•

Müәssisә rәhbәri
Әmәk müqavilәsi (sazişi)
Azәrbaycan Respublikasının Hökümәti
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyi
Kollektiv müqavilәsi

526 Müәssisә işçilәrin mәzuniyyәt haqqı üçün ehtiyatı hansı mәnbә hesabına yaradır?

•

Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt
Әlavә kapital
Xalis mәnfәt
Nizamnamә vә ehtiyat kapitalı
Mәhsulun (işin, xidmәtin) maya dәyәri

527 Normal iş şәraitindәn kәnarlaşmaya nә aiddir?
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•

İstirahәt günlәrindә iş
İşçinin tәqsiri olmadan baş vermiş boşdayanmalar
Süd әmizdirәn anaların işindә fasilәlәr
Bayram günlәrindә iş
İş vaxtından әlavә iş

528 Vahid sosial verginin hesablanması nәyin faizi olaraq hәyata keçirilir?

•

Mәhsul (iş, xidmәt) istehsalına çәkilәn xәrc mәblәğinin
Ümumi mәnfәәt mәblәğinin
Xalis mәnfәәt mәblәminin
Hesablanmış әmәk haqqı mәblәğinin
Mәhsul (iş, xidmәt) satışından әldә olunan gәlirin hәcminin

529 Hasilatın uçotu vә işәmuzd işçilәrә әmәk haqqının hesablanması hansı sәnәdlәrә әsasәn aparılır?

•

Hesablaşma vә ödәniş cәdvәlinә
Şәxsi hesab vә hesablaşma cәdvәlinә
Marşrut vәrәqәsi vә şәxsi hesaba
Hasilatın uçotu cәdvәllәri vә şәxsi hesaba
Xüsusi işә görә naryad, marşrut vәrәqәsi vә hasilatın uçotu cәdvәllәrinә

530 İşçilәrә әmәk haqqının hesablanması vә nәzarәt edilmәsi üçün hasilatın uçotu cәdvәlәrindәn hansı
istehsalatlarda istifadә olunur?

•

Kütlәvi vә seriyalı
Düzgün cavab yoxdur
Fәrdi
Seriyalı
Kütlәvi

531 Hasilatın uçotu vә işәmuzd işçilәrә әmәk haqqının hesablanması üçün marşrut vәrәqәlәrindәn hansı
istehsalatlarda istifadә olunur?

•

Kütlәvi
Düzgün cavab yoxdur
Kütlәvi vә seriyalı
Fәrdi
Seriyalı

532 Hasilatın uçotu vә işәmuzd işçilәrә әmәk haqqının hesablanması üçün naryadlardan hansı istehsalatlarda
istifadә olunur?

•

Kütlәvi vә seriyalı
Düzgün cavab yoxdur
Kütlәvi
Seriyalı
Fәrdi

533 İş vaxtı rejiminә әmәl olunmasına nәzarәt edilmәsi vә әmәk haqqının hesablanması üçün hansı sәnәddәn
istifadә olunur?

•

İş vaxtından istifadәnin uçotu vә әmәk haqqının hesablanması tabeli
Şәxsi hesab
Hesablama cәdvәli
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Ödәniş cәdvәli
Hesablaşmaödәniş cәdvәli

534 İşçinin müәssisәnin bir şöbәsindәn başqa şöbәsinә köçürülmәsi hansı sәnәdlә rәsmilәşdirilir?

•

Hesablaşmaödәniş cәdvәli
İş vaxtından istifadәnin uçotu tabeli
İşçinin başqa işә köçürülmәsi haqqında әmr (sәrәncam)
İşçinin işә qәbulu haqqında әmr (sәrәncam)
Şәxsi hesab

535 әmәk müqavilәsi ilә yeni işә götürülmüş işçilәrin uçotu üçün әsas sәnәd hansıdır?

•

İşçinin başqa işә köçürülmәsi haqqında әmr (sәrәncam)
İş vaxtından istifadәnin uçotu tabeli
Hesablaşmaödәniş cәdvәli
Şәxsi hesab
İşçinin işә qәbulu haqqında әmr (sәrәncam)

536 Vahid sosial vergi üzrә hesablaşmaların uçotu üçün hansı hesab nәzәrdә tutulub?

•

521 “Vergi öhdәliklәri”
533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
522 “Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr”
538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”
523 “Digәr mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr”

537 İnzibatiidarә heyәtinә әmәk haqqının hesablayarkәn 533 әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar
hesabının krediti hansı hesabın debetiilә müxabirәlәşir?

•

761 “Fövqәladә xәrclәr”
202 “İstehsalat ehtiyatları”
751 “Maliyyә xәrclәri”
721 “İnzibati xәrclәr”
711 “Kommersiya xәrclәri”

538 Müvәqqәti әmәk qabiliyyәtini itirmәyә görә verilәn müavinәtin mәblәği asılıdır:

•

İş stajından vә orta әmәk haqqından
Hәmkarlar tәşkilatına üzvlükdәn
Hәmkarlar tәşkilatına üzvlükdәn vә iş stajından
Orta әmәk haqqından
İş stajından

539 Müәssisәnin hesablaşma hesabından fәhlә vә qulluqçuların әmәk haqqının köçürülmәsi hansı mühasibat
yazılışı ilә rәsmilәşdirilir?

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 222 “Yolda olan köçürmәlәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”

540 Müәssisәnin kassasından nağd qaydada işçilәrin әmәk haqqının ödәnilmәsi hansı mühasibat yazılışı ilә
rәsmilәşdirilir?
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•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 221 “Kassa”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”

541 Sosial sığorta vә tәminat üzrә (3%) mәcburi ödәnişlәr tutulan zaman hecә mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 901 “Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 523 “Digәr mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr”
Dt 522 “Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 522 “Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”

542 әmәk haqqından gәlir vergizinin tutulması hansı mühasibat yazılışı ilә rәsmilәşdirilir?

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 901 “Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr”
Dt 901 “Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 523 “Digәr mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 902 “Tәxirә salınmış mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr”

543 İstehsalat işçilәrinә әmәk haqqının hesablanması zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 202 “İstehsal xәrclәri”
Dt 202 “İstehsal xәrclәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 711 “Kommersiya xәrclәri”
Dt 711 “Kommersiya xәrclәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 701 “Satışın maya dәyәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”

544 Qiymәtli kağızların sahibinә münasibәtinә görә aşağıdakı növlәri mövcuddur:

•

Adlı vә tәqdim edәnә
Pay vә borc
Pul bazarına vә kapital bazarına
İnvestisiya vә qeyriinvestisiya
Dövlәt vә qeyridövlәt

545 Maliyyә qoyuluşları nizamnamә kapitalının formalaşmasındakı iştirakına görә aşağıdakı qruplara bölünür:

•

Pul bazarına vә kapital bazarına
Pay vә borc
Dövlәt vә qeyridövlәt
Adlı vә tәqdim edәnә
İnvestisiya vә qeyriinvestisiya

546 Emitentlәr üzrә tәsnifata әsasәn hansı maliyyә qoyuluşları var?

•

]Pul bazarına vә kapital bazarına
İnvestisiya vә qeyriinvestisiya
Dövlәt vә qeyridövlәt
Pay vә borc
Adlı vә tәqdim edәnә
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547 Mühasibat uçotunda sәhmdar cәmiyyәtin sәhmlәrinin geriyә satın alınması әmәliyyatı üçün mühasibat
yazılışı aparın.

•

Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 311 “Emissiya gәliri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 721 “İnzibati xәrclәr”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”

548 Mühasibat uçotunda sәhmdar cәmiyyәtin sәhmlәrinin әvәzsiz verilmәsi әmәliyyatı üçün mühasibat yazılışı
aparın

•

Dt 751 “Maliyyә xәrclәr”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 711 “Kommersiya xәrclәri”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 721 “İnzibati xәrclәr”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 761 “Fövqәladә xәrclәr”, 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”

549 Mühasibat uçotunda sәhmdar cәmiyyәtin sәhmlәrinin satışı üçün mühasibat yazılışı aparın.

•

Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 311 “Emissiya gәliri”
Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”

550 İnvestisiya mülkiyyәti müәssisәyә aşağıdakı üsullarla gәlir gәtirә bilәr?

•

Dividend vә kapitalın dәyәrinin artması kimi
Faiz, dividend, royalti vә icarә haqqı, hәmçinin kapitalın dәyәrinin artması kimi
Faiz vә icarә haqqı kimi
Faiz, dividend vә kapitalın dәyәrinin artması kimi
İcarә haqqı vә kapitalın dәyәrinin artması kimi

551 Aşağıdakılardan biri investisiya mülkiyyәtinin tәrkibinә daxil deyil:

•

Müәssisәnin mülkiyyәtindә olan vә bir vә ya bir neçә әmәliyyat müqavilәsi ilә icarәyә verilәn tikili
Gәlәcәkdә kapitalın dәyәrinin artmasından әldә olunacaq gәlir üçün nәzәrdә tutulmuş torpaq
Yaxın gәlәcәkdә tәsәrrüfat fәaliyyәti zamanı satış üçün nәzәrdә tutulmuş torpaq
Gәlәcәkdә hansı mәqsәdlә istifadә olunacağı hәlәlik müәyyәn olunmayan torpaq
Halhazırda istifadә olunmayan, lakin sonra bir vә ya bir neçә әmәliyyat müqavilәsi ilә icarәyә verilmәsi nәzәrdә
tutulan tikili

552 Müәssisә tәrәfindәn avadanlıq verilmәsi yolu ilә asılı cәmiyyәtlәrә investisiya qoyuluşu edilmişdir.
mühasibat yazılışını tәrtib edin.

•

Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 113 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin
kapitallaşdırılması”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 201 “Material ehtiyatları”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 103 “Qeyrimaddi aktivlәrlә bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması”

553 Daşınmaz әmlaka investisiya qoyuluşu edilmişdir.Mühasibat yazılışını aparın:
Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”
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•

Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”
Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 234 “Digәr qisamüddәtli investisiyalar”
Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 201 “Material ehtiyatları”
Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”

554 Mühasibat uçotunda depozit sertifikatının satın alınması әmәliyyatı üçün mühasibat yazılışı aparın.

•

Dt 311 “Emissiya gәliri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”

555 Mühasibat uçotunda hesablaşma hesabından dividendlәr üzrә öhdәliklәrin köçürülmәsi әmәliyyatı üçün
mühasibat yazılışı aparın.

•

Dt 311 “Emissiya gәliri”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”
Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 221 “Kassa”
Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 222 “Yolda olan köçürmәlәr”
Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma
hesabı”
Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin
ekvivalentlәri”

556 Mühasibat uçotunda xalis mәnfәәt hesabına sәhmlәrә dividend hesablanması әmәliyyatı üçün mühasibat
yazılışı aparın.

•

Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 311 “Emissiya gәliri”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın
ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә
tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”

557 MHBSna әsasәn mühasibat uçotunda sәhmlәr necә qiymәtlәndirilir?

•

Alış dәyәri ilә
Әldә olunmasına çәkilәn faktiki xәrc mәblәği ilә
Nominal dәyәri ilә
Bәrpa dәyәri ilә
Qalıq dәyәri ilә

558 Qiymәtli kağızların kurs dәyәri deyildikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Qiymәtli kağızların blankında göstәrilәn mәblәğ
İlkin yerlәşdirmә zamanı onların satış qiymәti
Düzgün cavab yoxdur
Qiymәtli kağızlara göstәrilәn xidmәt ilә әlaqәdar çәkilәn xәrclәr
Qiymәtli kağızların kotirovkası zamanı müәyyәn olunan qiymәt

559 Qiymәtli kağızların emissiya dәyәri deyildikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Qiymәtli kağızların blankında göstәrilәn mәblәğ
İlkin yerlәşdirmә zamanı onların satış qiymәti
Düzgün cavab yoxdur
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Qiymәtli kağızlara göstәrilәn xidmәt ilә әlaqәdar çәkilәn xәrclәr
Qiymәtli kağızların kotirovkası zamanı müәyyәn olunan qiymәt

560 Qiymәtli kağızların nominal dәyәri dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Düzgün cavab yoxdur
İlkin yerlәşdirmә zamanı onların satış qiymәti
Qiymәtli kağızların blankında göstәrilәn mәblәğ
Qiymәtli kağızların kotirovkası zamanı müәyyәn olunan qiymәt
Qiymәtli kağızlara göstәrilәn xidmәt ilә әlaqәdar çәkilәn xәrclәr

561 Maliyyә qoyuluşları investisiya alan müәssisә ilә münasibәtin xarakterinә görә aşağıdakı qrup¬lara
bölünür?

•

Pul bazarına vә kapital bazarına
Dövlәt vә qeyridövlәt
Törәmә, asılı vә sair müәssisәlәr
Pay vә borc
İnvestisiya vә qeyriinvestisiya

562 Maliyyә qoyuluşları mühasibat uçotu tәrәfindәn aşağıdakı әlamәtlәrә görә qruplaşdırılır:

•

Emitentlәrә, qoyuluşun müddәtinә, nizamnamә kapitalının formalaşmasındakı iştirakına, yerinә vә dәyәrinә
Emitentlәrә, qoyuluşun müddәtinә, nizamnamә kapitalının formalaşmasındakı iştirakına vә yerinә
Qoyuluşun müddәtinә vә yerinә
Emitentlәrә, qoyuluşun müddәtinә vә yerinә
Emitentlәrә, qoyuluşun müddәtinә nizamnamә kapitalının formalaşmasındakı iştirakına, fәaliyyәt yerinә vә sahibinә
münasibәtinә

563 Mülkiyyәtçi tәrәfindәn tutulan daşınmaz әmlakın uçotu qaydasını bu Maliyyә Hesabatının Beynәlxalq
Standartı tәnzimlәyir:

•

MHBS 17 “İcarә”
MHBS 38 “Qeyrimaddi aktivlәr”
MHBS 40 “İnvestisiya mülkiyyәti”
MHBS 16 “Әsas vәsaitlәr”
MHBS 11 “Tikinti üzrә müqavilәlәr”

564 Müәssisә tәrәfindәn asılı cәmiyyәtlәrә investisiya qoyuluşu edilmişdir.Mühasibat yazılışını tәrtib edin.

•

Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 234 “Digәr qisamüddәtli investisiyalar”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 201 “Material ehtiyatları”
Dt 151 “Asılı müәssisәlәrә investisiyalar”, Kt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”

565 Mühasibat uçotunda әmlakın dәyәrinin artması hansı mühasibat yazılışı ilә uçota alınır?

•

Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 331 “Yenidәn qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”
Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 641 “Fövqәladә gәlirlәr”
Dt 121 “Daşınmaz әmlaka investisiyalar – Dәyәr”, Kt 542 “Gәlәcәk hesabat dövrünün gәlirlәri”

566 әmәk haqqından verilmiş borc mәblәğinin tutulması hansı mühasibat yazılışı ilә rәsmilәşdirilir?
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•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 243 “Verilmiş qısamüddәtli avanslar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 244 “Tәhtәlhesab mәblәğlәr”

567 Saatlıq tarif dәrәcәsi vә tabel üzrә işlәnilmiş saatların miqdarına görә әmәk haqqının hesabılanmasını
nәzәrdә tutan әmәyin ödәnilmәsi forması hansıdır?

•

Akkord
Vaxtamuzdmükafatlı
Sadә işәmuzd
Tarifsiz
Sadә vaxtamuzd

568 Verilmiş tәhtәl hesab mәblәğin әmәk haqqından tutulması hansı mühasibat yazılışı ilә rәsmilәşdirilir?

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 244 “Tәhtәlhesab mәblәğlәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 243 “Verilmiş qısamüddәtli avanslar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”

569 İşçilәrin әmәk haqqından zay mәhsula görә itki mәblәğinin tutulması hansı mühasibat yazılışı ilә
rәsmilәşdirilir?

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 205 “Mallar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 523 “Digәr mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 711 “Kommersiya xәrclәri”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 204 “Hazır mәhsul”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 201 “Material ehtiyatları”

570 әvvәl verilmiş avans mәblәğinin әmәk haqqından tutulması hansı mühasibat yazılışı ilә rәsmilәşdirilir?

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 244 “Tәhtәlhesab mәblәğlәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 243 “Verilmiş qısamüddәtli avanslar”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 233 “Qısamüddәtli verilmiş borclar”

571 әskik gәlәn material ehtiyatlarının dәyәrinin әmәk haqqından tutulması hansı mühasibat yazılışı ilә
rәsmilәşdirilir?

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 202 “İstehsal xәrclәri”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 711 “Kommersiya xәrclәri”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 761 “Fövqәladә xәrclәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 201 “Material ehtiyatları”

572 Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunun vәsaiti hesabına müvәqqәti әmәk qabiliyyәtinin itirilmәsinә görә
müavinәt hesablanması hansı mühasibat yazılışı ilә rәsmilәşdirilir?
Dt 202 “İstehsal xәrclәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 711 “Kommersiya xәrclәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 761 “Fövqәladә xәrclәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”

•
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•

Dt 522 “Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 611 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”

573 İstehsal ehtiyatlarının müәssisәnin anbarına gәtirilmәsi ilә әlaqәdar işçilәrә әmәk haqqı hesablanması hansı
mühasibat yazılışı ilә rәsmilәşdirilir?

•

Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 761 “Fövqәladә xәrclәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 103 “Qeyrimaddi aktivlәrlә bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә
hesablaşmalar”
Dt 202 “İstehsal xәrclәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”

574 Tәsәrrüfat üsulu ilә işlәri yerinә yetirәrkәn әsas vәsait obyektlәrinin tikintisi ilә әlaqәdar işçilәrin әmәk
haqqının ödәnilmәsi hansı mühasibat yazılışı ilә rәsmilәşdirilir?

•

Dt 202 “İstehsal xәrclәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 113 “Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi
heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”
Dt 103 “Qeyrimaddi aktivlәrlә bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә
hesablaşmalar”
Dt 611 “Digәr әmәliyyat xәrclәri”, Kt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”

575 İşçi heyәtinin әmәk haqqının deponentlәşdirilmәsi zamanı hansı mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 522 “Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 523 “Digәr mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr”

576 Dt 202 ictehsalat xәrclәri , Kt 522 Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr mühasibat yazılışı nәyi әks
etdirir.

•

әsas vә kömәkçi istehsalatda işçilәrә hesablanmış әmәk haqqının ümumi mәblәği üzrә sosial sığortaya ayırmaların
xәrcә daxil edilmәsini;
bütün cavablar düzdür;
büdcәdәn kәnar sosial müdafiәyә olan borc öhdәliklәrinin köçürülmәsini;
müvәqqәti әmәk qabiliyyәtini itirәn әsas istehsalat işçilәrinә hesablanmış müavinәtlәri;
tibbi siğortaya ayirmaları xәrclәrinә aid edilmәsini;

577 Dt 202 ictehsalat xәrclәri , Kt 201 Material ehtiyatları mühasibat yazılışı nәyi әks etdirir.

•

bütün cavablar düzdür;
hazır mәhsulun maya dәyәrinә xammal vә materialların daxil edilmәsi;
istehsal edilәn mәhsulun maya dәyәrinә amortizasiya xәrclәrinin daxil edilmәsini;
kömәkçi istehsalatda avadanlıqlara profilaktiki baxış xәrclәrinin әsas istehsalat xәrclәrinin tәrkibinә daxil edilmәsi;
istehsal olunan mәhsulun maya dәyәrinә xammal vә materialların daxil edilmәsi;

578 Dolayı xәrclәrin (qaimә istehsal xәrclәrinin) tәrkibinә daxildir:

•

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;
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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 alәtlarin cari tәmiri, әmlak vergisi,
ümümistehsalat tәyinatlı binaların vә avadanlıqların amortizasiyası;

579 Mәhsul istehsalına, görülmüş işlәrә vә göstәrilmiş xidmәtlәrә birbaşa xәrclәr dedikdә nә başa düşülür.

•

düzgün cavab yoxdur;
ayrıayrı mәhsulların (iş vә xidmәtlәrin) istehsalı ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
müәsisәnin konkret istehsal bölmәlәrindә istehsalın tәşkili ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
bir neçә qrup eyni növ mәhsulun hazırlanması ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
istehsal xәrclәrinin bütün siyahısı;

580 İqtisadi hәmcinsliyinә (mәzmununa) görә istehsal xәrclәri bölünür.

•

istehsal vә qeyri istehsal xәrclәrinә;
bir elementli vә kompleks xәrclәrә;
bütün cavablar düzdür.
planlaşdırılmış vә planlaşdırılmamış xәrclәrә;
daimi vә dәyişәn xәrclәrә;

581 Bir elementli xәrclәr aşağıdakı xәrclәrin tәrkibinә daxildir:

•

kalkulyasiya maddәlәri üzrә xәrclәrin;
iqtisadi elementlәr üzrә xәrclәrin;
düzgün cavab yoxdur;
istehsal maya dәyәrindә әks olunmuş xәrclәrin;
tam maya dәyәrindә әks olunmuş xәrclәrin;

582 Mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmә üsuluna görә istehsal xәrclәri bölünür:

•

istehsal vә qeyri istehsal xәrclәrinә;
daimi vә dәyişәn xәrclәrә;
bir elementli vә kompleks xәrclәrә;
planlaşdırılmış vә planlaşdırılmamış xәrclәrә;
birbaşa vә dolayı xәrclәrә;

583 Maliyyә (mühasibat) uçotu mәqsәdlәr üçün xәrclәrin tanınmasının әsasında hansı prinsip qoyulmuşdur?

•

tәsәrrüfat fәaliyyәtini faktlarının vaxtla müәyyәnlәşdirilmәsi; hesablama
etibarlılıq, tamlıq;
tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının vaxtla müәyyәnlәşdirilmәsi;
hesablama metodu ilә uçot;
әhәmiyyәtlilik;

584 Sair әmәliyyat xәrclәrinә aiddir.

•

bütün cavablar düzdür;
torpaqların, tikintilәrin, avadanlıqların vә sair uzunmüddәtli aktivlәrin satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
hesabat ili әrzindә müәyyәn edilmiş keçәn illәrin zәrәrlәri;
cәrimәlәr vә sair analoji ödәnişlәr;
yenidәnqiymәtlәndirmәdәn olan zәrәrlәr;

585 Xәrclәr tanınır:
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•

kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabatda;
balansda;
heç bir cavab düz deyil;
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda;
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda;

586 Hazır mәhsulun satış yerlәrinә çatdırılması ilә әlaqәdar olan kommersiya xәrclәrinin silinmәsi aşağıdakı
mühasibat yazılışı ilә әks etdirilir:

•

Dt 601 “Satış”, Kt 711 “Kommersiya xәrclәri”
Dt 202 “ictehsalat xәrclәri”, Kt 711 “Kommersiya xәrclәr”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt”, Kt 711 “Kommersiya xәrclәri”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt”, Kt 701 “Satışın maya dәyәri”
Dt 204 “Hazır mәhsul”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”

587 İnzibatı xәrclәrin silinmәsi mühasibat uçotunda aşağıdakı yazılışla әks etdirilir.

•

düzgün cavab yoxdur;
Dt 202 “ictehsalat xәrclәri”, Kt 721 “İnzibati xәrclәr”
Dt 701 “Satışın maya dәyәri”, Kt 721 “İnzibati xәrclәr”
Dt 204 “Hazır mәhsul”, Kt 721 “İnzibati xәrclәr”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt”, Kt 721 “İnzibati xәrclәr”

588 Mәhsul istehsalına, görülmüş işlәrә, göstәrilmiş xidmәtlәrә dolayı xәrclәr dedikdә nә başa düşülür.

•

bütün cavablar düzdür;
bir neçә qrup eyni növ mәhsulun hazırlanması ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
istehsal xәrclәrinin bütün siyahısı;
müәsisәnin istehsal bölmәlәrindә istehsalın tәşkili ilә әlaqәdar olan
ayrıayrı növ mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar olan xәrclәr;

589 Müәssisәnin işgüzar aktivliyi istehsal xәrclәrinә müasibәtinә görә (mәhsul istehsalı, görülmüş işlәrin,
göstәrilmiş xidmәtlәrin hәcminә) görә bölünürlәr.

•

mәhsuldar vә qeyri mәhsuldar xәrclәrә;
bir elementli vә kompleks xәrclәrә;
daimi vә kompleks xәrclәrә;
şәrti daimi vә şәrti dәyişәn xәrclәrә;
daimi vә dәyişәn xәrclәrә;

590 Aşağıda sadalanan adi fәaliyyәt növlәri üzrә hansı xәrclәrin mühasibat uçotunda әhәmiyyәtli xәrclәr kimi
tanına bilәr.

•

şirkәtlәrin nizamnamә kapitalında iştirakı ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
әmәliyyat icarәsi üzrә ödәnilәn icarә haqqı ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
mәhsul buraxılışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
tәsәrrüfat müqavilәlәrinin pozulması ilә әlaqәdar ödәnilәn cәrimәlәr;
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;

591 Sair әmәliyyat xәrclәrinin tәrkibindә aşağıdakı xәrclәr әks etdirilir.

•

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

592 Mühasibat uçotu mәqsәdlәri üçün adi fәaliyyәt xәrclәri aşağıdakı elementlәr üzrә (xәrclәrin mәzmununa
görә) qruplaşdırılır.

•

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

593 MMUS 1 әlaqәdar olaraq kommersiya tәşkilatlarında Maliyyә hesabatlarının tәqdimatı üzrә müәssisәnin
xәrclәri öz xarakterinә, hәyata keçirilmәsi şәrtlәrinә, fәaliyyәtin istiqamәtlәrinә görә bölünürlәr.

•

bütün cavablar düzdür;
müәssisәnin adi fәaliyyәti zamanı mütamadi yaranmayan vә әsas xәrclәr anlayışına üyğun gәlmәyәn xәrclәrdir;
müәssisәnin adi fәaliyyәt növlәri üzrә xәrclәri vә idarәetmә xәrclәri;
müәssisәnin adi fәaliyyәt üzrә xәrclәri, idarәetmә vә komersiya xәrclәri;
şәxsi sәhmlәrin buraxılması ilә әlaqәdar xәrclәr;

594 Maliyyә әmәliyyatları üzrә aşağıdakı xәrclәr tanınır.

•

maliyyә icarәsi üzrә faiz xәrclәri;
kreditlәr vә borclar üzrә faiz xәrclәri;
maliyyә alәtlәrinin әdalәtli qiymәtlәrinin dәyişilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
kreditlәr vә borclar üzrә faiz xәrclәri; maliyyә icarәsi üzrә faiz xәrclәri; maliyyә alәtlәrinin әdalәtli qiymәtlәrinin
dәyişilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
әmәliyyat icarәsi üzrә faiz xәrclәri;

595 İstehsal xәrclәrinә aşağıdakılar daxildir.

•

müәssisәnin әsas vә kömәkçi istehsalatlarında istifadә olunmuş resusların bir hissәsi
mәhsul istehsalına,görülmiş işlәr vә göstәrilmiş xidmәtlәrә yönәldilәn xәrclәrin bir hissәsi;
idarәetmә xәrclәri daxil edilmәklә mәhsul istehsalına, görülmüş işlәr vә göstәrilmiş xidmәtlәrә görә müәssisәnin
çәkdiyi xәrclәrin bir hissәsi
satış idarәetmә xәrclәri daxil edilmәklә mәhsul istehsalına, görülmüş işlәr vә göstәrilmiş xidmәtlәrә görә müәssisәnin
çәkdiyi xәrclәrin bir hissәsi
bütün cavablar düzdür;

596 Funksiyalar üzrә xәrclәrin tәrkibinә daxildir.

•

inzibati xәrclәr;
satışın maya dәyәrinә daxil edilәn xәrclәr;
satışın maya dәyәrinә daxil edilәn xәrclәr; kommersiya xәrclәri; inzibati xәrclәr;
ӘDV;
kommersiya xәrclәri;

597 MMUS 1 Maliyyә hesabatlarının tәqdimatı üzrә hesabatda xәrclәr tәsniflәşdirilir.

•

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

598 Xәrclәr:

•

Kapitalın azalması ilә nәticәlәnәn, hesabat dövrü әrzindә aktivlәrin kәnara axını vә ya azalması vә öhdәliklәrin
azalması hesabına baş verәn iqtisadi sәmәrәnin azalmasıdır;
Kapitalın azalması ilә nәticәlәnәn, hesabat dövrü әrzindә aktivlәrin kәnara axını vә ya azalması vә öhdәliklәrin
artması hesabına baş verәn iqtisadi sәmәrәnin azalması;
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;
bütün cavablar düzdür;
Öhdәliklәrin artması hesabına hesabat dövrü әrzindә baş verәn iqtisadi sәmәrәnin azalmasıdır;

599 Ehtiyatlarınn qiymәtlәndirilmәsi üçün başdanbaşa metodu adәtәn bu şәraitdә istifadә olunur:

•

Düzgün cavab yoxdur.
Müәssisә çoxlu nisbәtәn aşağı maya dәyәrinә malik olan müxtәlif növlü mallar satanda;
Müәssisә çoxlu nisbәtәn aşağı maya dәyәrinә malik olan oxşar mallar satanda
Hәr bir ehtiyatın faktiki hәrәkәtini müәyyәn etmәk mümkün olmayanda
Müәssisә mәhdud sayda bahalı mallar satanda

600 Yeni yaradılan müәssisә iyunda dörd partiya mal tәdarük edir. 01 iyun – 150 әdәd – 770 manat 10 iyun –
200 әdәd – 1180 manat 15 iyun – 200 әdәd – 1260 manat 28 iyun – 150 әdәd – 990 manat Cәmi – 4200 manat
30 iyun tarixindә inventarizasiyanın nәticәlәrinә әsasәn ehtiyatların qalığı 550 әdәd tәşkil edir. 30 iyunda FİFO
metodu ilә hesablamaya әsasәn satılmış malların maya dәyәri nә qәdәr olacaq?

•

3210 manat
770 manat
2570 manat
1305 manat
3135 manat

601 Yeni yaradılan müәssisә üç partiya mal tәdarük edir. Birinci partiyanın dәyәri 60 manat, ikinci partiyanın –
95 manat, üçüncü partiyanın isә 85 manat tәşkil edir. Iki partoya mal 250 manata satılır. FİFO metodunun
kömәyilә dövr üzrә ümumi gәlir nә qәdәrdir?

•

175 manat.
70 manat;
85 manat;
95 manat;
60 manat;

602 Dövri metodun tәtbiqi zamanı satılmış mәhsulların maya dәyәri aşağıdakı şәkildә hesablanır:

•

Dövrün әvvәlinә ehtiyatların maya dәyәri  alınmış malların maya dәyәri  dövrün sonuna ehtiyatların maya dәyәri.
Satış + ümumi mәnfәәt  dövrün sonuna ehtiyatların maya dәyәri + dövrün әvvәlinә ehtiyatların maya dәyәri;
Satış  alınmış malların maya dәyәri + dövrün әvvәlinә ehtiyatların maya dәyәri  dövrün sonuna ehtiyatların maya
dәyәri;
Dövrün әvvәlinә ehtiyatların maya dәyәri – alınmış malların maya dәyәri + dövrün sonuna ehtiyatların maya dәyәri;
Dövrün әvvәlinә ehtiyatların maya dәyәri + alınmış malların maya dәyәri  dövrün sonuna ehtiyatların maya dәyәri;

603 Dövri metodun tәtbiqi zamanı dövrün әvvәlinә ehtiyatların maya dәyәri üstәgәl alınmış malların maya
dәyәri bәrabәrdir:
Alınmış malların bazar qiymәti
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•

Xalis alış;
Satış üçün nәzәrdә tutulan malların maya dәyәri;
Satılmış malların maya dәyәri;
Bütün alınan malların maya dәyәri

604 İstehsal fәaliyyәti ilә mәşğul olan müәssisәlәrdә satışa tam hazır olan ehtiyatlar:

•

Xammal vә anbarda olan material.
Hazır mәhsul;
Bitmәmiş istehsal
Xammal;
Anbarda olan material;

605 Müәssisәnin xalis gәliri 840000 manat, satılmış malların maya dәyәri 600000 manat olarsa, satışın
rentabelliyi nәyә bәrabәrdir?

•

25 %
20 %
40 %
60 %
50 %

606 satılmış malların maya dәyәri ehtiyatların fasilәsiz uçotu metoduna әsasәn әks olunmalıdır:

•

Hәr kvartal.
Hәr il;
Hәr ay;
Hәr gün
Birbaşa satış zamanı

607 MMUS 1 Maliyyә hesabatlarının tәqdimatı üzrә hesabata uyğun olaraq mahiyyәti üzrә xәrclәrә aşağıdakı
maddәlәr daxil edilmәlidir. (Sürәt 31.05.2011 15:37:35)

•

bütün cavablar düzdür;
material ehtiyatlarının istifadә olunması;
müәssisәlәrin görülmüş vә kapitallaşdırılmış işlәri;
hazır mәhsul vә bitmәmiş istehsal ehtiyatlarında dәyişikliklәr
işçi heyyәti üzrә xәrclәr;

608 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda xәrclәr tanınır: (Sürәt 31.05.2011 15:37:32)

•

bütün cavablar düzdür;
mәnfәәt tanındıqdan sonra;
öhtәliklәr tanındıqdan sonra;
aktivlәr tanındıqdan sonra;
gәlirlәr tanındıqdan sonra;

609 Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatda Satışın maya dәyәri maddәsindә aşağıdakı xәrclәr әks olunmalıdır.
(Sürәt 31.05.2011 15:37:30)

•

birbaşa material xәrclәri; birbaşa әmәk haqqı xәrclәri; dolayı (üstәlik) istehsal xәrclәri;
dolayı (üstәlik) istehsal xәrclәri;
birbaşa әmәk haqqı xәrclәri;
birbaşa material xәrclәri;
kommersiya xәrclәri;
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610 Xәrclәr mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda o zaman tanınır ki, aşağıdakıları etibarlı şәkildә ölçmәk
mümkün olsun: (Sürәt 31.05.2011 15:37:27)

•

aktivlәrin artması, yaxud öhdәliklәrin azalmasını;
aktivlәrin azalması vә öhdәliklәrin artmasını;
öhdәliklәrin artmasını;
aktivlәrin azalmasını;
borclar üzrә xәrclәrin kapitallaşdırılması nәticәsindә öhdәliklәrin artmasını;

611 Funksional tәyinatına görә mәsrәflәrin tәrkibi xәrclәrin aşağıdakı bölgüsü ilә müәyyәnlәşir. (Sürәt
31.05.2011 15:37:24)

•

düzgün cavab yoxdur;
dәyişәn vә daimi xәrclәrә;
birbaşa dәyişәn vә birbaşa dolayı xәrclәrә;
birbaşa vә dolayı xәrclәrә;
relevant vә qeyri relevant xәrclәrә;

612 Aşağıdakı әmәliyyatlarla bağlı aktivlәrin tәsәrrüfatdan çәxması müәssisәnin xәrclәri kimi tanınmır: (Sürәt
31.05.2011 15:37:18)

•

bütün cavablar düzdür;
yenidәn satış üçün nәzәrdә tutulmayan sәhmdar cәmiyyәtlәrinin sәhmlәri vә digәr qiymәtli kağızların әldә edilmәsi;
başqa müәssisәlәrin vә şirkәtlәrin nizamnamә kapitalına qoyuluşlar;
uzun müddәtli aktivlәrin әldә edilmәsi vә yaradılması;
ehtiyatlar üçün әvvәlcәdәn ödәnişlәr, hәmçinin anoloji әmәliyyatlar üçün

613 Adi fәaliyyәt növlәri üzrә xәrclәrkimi aşağıdakılar tanınır. (Sürәt 31.05.2011 15:37:11)

•

mәhsul istehsalı vә satışı, görülmüş işlәr vә göstәrilmiş xidmәt, malların әldә edilmәsi vә satışı ilә әlaqәdar olan
xәrclәrdir; әsas vәsaitlәrin istifadә olunmayan obyektlәrin satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
dividentlәrin vә qiymәtli kağızlar üzrә faizlәrin ödәnilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
mәhsul istehsalı, görülmüş işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәrlә әlaqәdar olan xәrclәr; mәhsul istehsalı vә satışı, görülmüş
işlәrin, göstәrilmiş xidmәtlәr, malların әldә edilmәsi vә satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr; dividentlәrin vә qiymәtli
kağızlar üzrә faizlәrin ödәnilmәsi ilә әlaqәdar olan xәrclәr;
mәhsul istehsalı vә satışı, görülmüş işlәr vә göstәrilmiş xidmәtlәrlә әlaqәdar
mәhsul istehsalı vә satışı, görülmüş işlәr vә göstәrilmiş xidmәt, malların әldә edilmәsi vә satışı ilә әlaqәdar olan
xәrclәr;

614 Maliyyә icarәsindәn gәlәn gәlir hansı nömrәli hesabda әks etdirilir:

•

631 “Maliyyә gәlirlәri”;
601 “Satış”;
611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”;
Düzgün cavab yoxdur;
601, 611, 631 № hesablarda;

615 Dt 223 Bankdakı hesablaşma hesabı Kt 611 Sair әmәliyyat gәlirlәri nәyi әks etdirir.

•

Müqavilә şәrtlәrinin pozulduğuna görә cәrimәlәrin vә sair anoloji ödәnişlәrin
Düzgün cavab yoxdur;
Bankdakı hesablarda olan sәrbәst pul vәsaitlәrinin bank tәrәfindәn istifadәsinә görә mәblәğlәrin hesaba daxil
edilmәsini;
Digәr tәşkilatlara verilmiş borclara görә faiz şәklindә olan gәlirin alınmasını;
Uzunmüddәtli bank kreditinin bankdakı hesaba daxil edilmәsini;
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616 әsas vәsait obyektlәrinin müvәqqәti istifadәyә verilmәsinә görә әldә edilmiş gәlir hansı mühasibat yazılışı
ilә әks etdirilir?

•

Dt 214 “İcarә ödәnişlәri üzrә dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 601 “Satış”;
Dt 211 “Alıcıların vә sifarişcilәrin dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”;
Dt 216 “Faizlәr üzrә dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 631 “Maliyyә gәlirlәri”;
düzgün cavab yoxdur;
Dt 217 “Digәr dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”;

617 Materialların әvәzsiz olaraq alınması, o cümlәdәn müqavilәyә әsasәn bağışlanması hansı yazılışla әks
etdirilir.

•

Dt 201 “Xammal vә materiallar”; Kt 611 “Dıgәr әmәliyyat gәlirlәri”;
bütün cavablar düzdür;
Dt 202 “İstehsalat xәrclәri”; Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”;
Dt 201 “Xammal vә materiallar”; Kt 631 “Maliyyә gәlirlәri”;
Dt 201 “Xammal vә materiallar”; Kt 531 “Malsatan vә podtatçılarla dısamüddәtli kreditor borcları”;

618 Mәhsul (iş, xidmәt) satışından gәlәn gәlirlәrin tanınması hansı yazılışlarla әks etdirilir?

•

Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 217 “Digәr dısamüddәtli debitor borcları”;
Dt 211 “Alıcıların vә sifarişcilәrin dısamüddәtli debitor borcları”, Kt 601 “Satış”;
Dt 217 “Digәr dısamüddәtli debitor borcları”, Kt 601 “Satış”
bütün cavablar düzdür;
Dt 211 “Alıcıların vә sifarişcilәrin dısamüddәtli debitor borcları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”;

619 Lazım olmayan materialların satışında gәlәn gәlir aşağıdakı hesablarda әks etdirilir:

•

601 “Satış” (subhesab 6011 “Malların satışı”)
düzgün cavab yoxdur.
631 “Maliyyә gәlirlәri”;
621 “Fәaliyyәtin dayandırılmasından gәlirlәr”
611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”;

620 әsas әmәliyyat fәaliyyәtindәn gәlirlәr aşağıdakı hesablarda әks etdirilir.

•

601” Satış: 602” Satılmış malların qaytarılması vә ucuzlaşdırılması: 603 “Verilmiş güzәştlәr;
bütün cavablar düzdür;
düzgün cavab yoxdur;
631 “Maliyyә gәlirlәri”;
611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”;

621 Debitor borclarının daxil olması mәblәği aşağıdakılar nәzәrә alınmaqla müәyyәn edilir:

•

Müqavilәyә әsasәn müәssisәyә verilәn bütün güzәştlәr nәzәrә alınmaqla;
Müqavilәyә әsasәn müәssisәyә verilәn bütün güzәştlәr, ödәniş xarici valyutaya ekvivalent mәblәğdә manatla
aparıldığı halda qaranan mәblәğ fәrqlәri, müәssisә tәrәfindәn alınacaq aktivin dәyәrindәn asılı olaraq öhdәliklәrin
dәyişilmәsi nәzәrә alınmaqla;
Xarici ticarәt kontraktları üzrә alıcılara yüklәnib göndәrilmiş mәhsuldan pul gәlirinin müәyyәn olunmamış mәblәği
nәzәrә alınmaqla;
Müәssisә tәrәfindәn alınacaq aktivin dәyәrindәn asılı olaraq öhdәliklәrin dәyişilmәsi nәzәrә alınmaqla;
Ödәniş xarici valyutaya ekvivalent mәblәğdә manatla aparıldığı halda yaranan mәblәğ fәrqlәri nәzәrә alınmaqla;

622 Hansı gәlirlәr әsas әmәliyyat gәlirlәrinә aiddir?

•

mәhsul vә mal satışından әldә olunan gәlirlәr;
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•

mәhsul vә mal satışından әldә olunan gәlirlәr, göstәrilmiş xidmәtlәrә görә әldә olunan gәlirlәr, podrat müqavilәlәri
üzrә gәlirlәr;
әsas vәsaitlәr satışından әldә olunan gәlirlәr;
podrat müqavilәlәri üzrә gәlirlәr;
göstәrilmiş xidmәtlәrә görә әldә olunan gәlirlәr;

623 Mühasibat uçotunda sair әmәliyyat gәlirlәrin tәrkibindә tanınır.

•

Uzunmüddәtli amortizasiya olunan aktivlәrin satışından gәlir;
Bütün cavablar düzdür;
İddia müddәti keçmiş olan deponent vә kreditor borclarının silinmәsindәn olan gәlirlәr
Müqavilә şәrtlәri pozulduğuna görә alınmış cәrimәlәr, peniyalar vә sair analoji mәblәğlәr;
Amortizasiya olunmayan aktivlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsindәn әmәlә gәlәn gәlir;

624 Mühasibat üçotu mәqsәdlәri üçün gәlirlәrin müәyyәn edilmәsinin әsasında hansı prihsip qoyulmuşdur;

•

әhәmiyyәtlilik;
dürüstlük vә tamlıq;
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin vaxta görә (hesablama metoduna görә) müәyyәn etmәk;
ehtiyatlılıq;
bütün cavablar düzdür;

625 701 Satışın maya dәyәri hesabının debet dövriyyәsindә әks etdirilir:

•

mәhsul satışının maya dәyәrindә әks etdirilәn birbaşa material xәrclәri, istehsalat fәhlәlәrinin birbaşa әmәk haqqı
xәrclәri, istehsal aktivlәrinin amortizasiyası ;
mәhsul satışının maya dәyәrindә әks etdirilәn birbaşa material xәrclәri;
istehsalat fәhlәlәrinin birbaşa әmәk haqqı xәrclәri;
istehsal aktivlәrinin amortizasiyası ;
kommersiya xәrclәri;

626 Mәhsul, mal vә xidmәt satışından әldә olunan gәlirlәr hansı hesabın kreditindә әks etdirilir.

•

343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәniımәmiş zәrәr)”;
611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”;
631 “Maliyyә gәlirlәri”;
601 “Satış”;
341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”;

627 Malların satılmasında göstәrdiyi xidmәtlәr üçün komissionertәşkilat tәrәfindәn alınacaq komission
mükafatın mәblәği әks etdirilmişdir:

•

Dt 217 “Digәr dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 601 “Satış”;
Dt 211 “Alıcıların vә sifarişcilәrin dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 601 “Satış”;
Dt 212 “Törәmә (asılı) müәssisәlәrin dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”;
Düzgün cavab yoxdur;
Dt 217 “Digәr dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”;

628 Başqa müәssisәlәrin fәaliyyәtindә iştirakı zamanı yaranan gәlirlәrin hesablanması mühasibat uçotunda
aşağıdakı yazılışlarla әks etdirilir:

•

Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”; Kt 211 “Alıcıların vә sifarişcilәrin dısamüddәtli debitor borcları”;
Dt 211 “Kassa”; Kt 217 “Digәr dısamüddәtli debitor borcları”;
bütün cavablar düzdür;
Dt 211 “Alıcıların vә sifarişcilәrin dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”;
Dt 217 “Digәr dısamüddәtli debitor borcları”; Kt 631 “Maliyyә gәlirlәri”;
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•

629 Sair әmәliyyat gәlirlәrinә aid deyil:

•

Bütün cavablar düzdür;
Amortizasiya olunan aktivlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi mәblәğlәri;
İddia müddәti keçmәmiş deponent borcları mәblәğlәri
Pul vәsaitlәrindәn istifadәsinә görә faiz mәblәğlәri;
Fәaliyyәtin dayandırıldığına görә mәnfәәt.

630 Sair әmәliyyat gәlirlәrinә aiddir:

•

aktivlәrin әvәzsiz alınmasından olan gәlirlәr;
düzgün cavab yoxdur;
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlir;
proqram tәminatının satışından әldә olunan gәlir;
reklam xidmәtlәrindәn imtina etdikdә yaranan gәlir;

631 Digәr tәşkilatlarda iştirak ilә bağlı gәlir, әldә edilmәdәn olan aşağıdakı gәlirdir:

•

bütün cavablar düzdür;
tәsis sәnәdlәrindә göstәrilәn müddәtdә digәr müәssisәlәrin sәhmlәrinin әldә
geri alınmış xüsusi sәhmlәrin tәkrar yerlәşdirilmәsindәn olan gәlirlәrdir;
törәmә şirkәtdәn olan gәlir;
hüquqi şәxs yaratmadan birgә fәaliyyәtdәn olan gәlirlәrdir;

632 Gәlir mühasibat uçotunda pul ifadәsindә hesablanmış aşağıdakı mәblәğdә әks etdirilir:

•

düzgün cavab yoxdur
pul vәsaitlәri, qiymәtli kağızların nominal dәyәri, investorların qoyuluşları mәblәğindә;
pul vәsaitlәri, әmlak mәblәğindә;
pul vәsaitlәri, әmlak, debitor borcları
pul vәsaitlәrinin, mübadilә müqavilәsi şәrtlәri әsasında öz әmlakının verilmәsi üzrә öhdәliklәr yerinә yetirilmәdәn
daxil olan әmlakın, qiymәtli kağızların mәblәğindә;

633 Aktivlәr malik olma hüququna әsasәn yaranan gәlirlәr o zaman tanınır ki:

•

sövdәlәşmә ilә әlaqәdar olan iqtisadi faydanın kommersiya tәşkilatına daxil olması ehtimalı böyükdür, sövdәlәşmәdәn
olan gәlirlәrin mәblәği ehtibarlı şәkildә qiymәtlәndirilә bilәr;
hәmin aktivlәrdәn pul vәsaitlәri bankda olan hesablara daxil olmuşdur;
sövdәlәşmә ilә әlaqәdar olan iqtisadi faydanın kommersiya tәşkilatına daxil olması ehtimalı böyükdür;
sövdәlәşmәdәn pul vәsaiti kommersiya tәşkilatlarına daxil olacaqdır;
sövdәlәşmәdәn olan gәlirlәrin mәblәği ehtibarlı şәkildә qiymәtlәndirilә bilәr;

634 Müqavilәnin xarakterindәn asılı olaraq onun başa çatdırılması kimi aşağıdakılar tanına bilәr:

•

görülmüş işlәr haqqında hesabatda;
görülmüş işlәr haqqında hesabatlar, hesabatların tәrtib olunma tarixinә xidmәtlәrin ümumi hәcminә nisbәtәn
göstәrilmiş xidmәtlәrin faizlә hәcmi, hesabatın tәrtibi tarixinә çәkilmiş xәrclәrin müqavilә üzrә gözlәnilәn xәrclәrә
mütәnasib olaraq aid edilmәsi;
hesabatın tәrtibi tarixinә çәkilmiş xәrclәrin müqavilә üzrә gözlәnilәn xәrclәrә mütәnasib olaraq aid edilmәsi;
avans şәklindә daxil olan pul vәsaitlәri;
hesabatın tәrtib olunma tarixinә xidmәtlәrin ümumi hәcminә nisbәtәn göstәrilmiş xidmәtlәrin faizlә hәcmi;

635 Gәlir – bu demәkdir:

•

ӘDV vә satış vergisi daxil edilmәdәn şirkәtin mütәmadi gәlirlәri;
bütün cavablar düzdür;
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şirkәtin adi fәaliyyәt prosesindә iqtisadi faydaların daxil olması, hansı ki, kapitalın artmasına gәtirib çıxarır;
şirkәt tәrәfindәn edilәn istәnilәn ticarәt vә topdansatış güzәştlәri nәzәrә alınmaqla alınmış, yaxud gözlәnilәn
әvәzetmәnin әdalәtli dәyәri ilә qiymәtlәndirilәn ümumi daxilolmalar;
sәhmdarların qoyuluşları ilә әlaqәdar olmayan adi fәaliyyәt növündә ümumi iqtisadi faydaların daxil olması;

636 Hansı hallarda xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn әldә olunan gәlir tanınır.

•

әmәliyyatın hesabat tarixinә olan yekunlaşma sәviyyәsindәn asılı olaraq;
heç bir cavab düz deyil;
әmәliyyatın tam yekunlaşdıqdan sonra;
bankda olan hesablaşma hesabına daxil edildikdәn sonra;
müqavilәnin bağlanma anında;

637 Hansı hallarda malların satışından әldә olunan gәlir tanınır?

•

gәlirin mәblәğini etibarlı әsasda qiymәtlәndirmәk mümkün olduqda;
sövdәlәşmә ilә bağlı iqtisadi sәmәrәlәrin müәssisәyә daxil olması ehtimalı olduqda;
bütün cavablar düzdür;
müәssisә mülkiyyәt hüququ ilә bağlı idarәetmәdә artıq iştirak etmәdikdә vә satılmış mallar üzәrindә faktiki nәzarәti
saxlamadıqda;
mallara sahib olma üzrә әhәmiyyәtli risklәr vә üstünlüklәr malsatandan malalana keçdikdә;

638 Valyuta vәsaitlәri üzrә müsbәt kurs fәrqi aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә әks etdirilir:

•

Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı)
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), 611 “Sair әmәiyyat gәlirlәri”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 221 “Kassa”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Düzgün cavab yoxdur.

639 Müәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәti hәyata keçirmәk mәqsәdilә xarici valyuta alması aşağıdakı mühasibat
yazılışı ilә әks etdirilir:

•

Dt 221 “Kassa”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Düzgün cavab yoxdur.
Dt 222 “Yolda olan pul köçürmәlәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” (“Milli valyuta ilә pul vәsaitlәri”
subhesabı)  Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), Kt 222 “Yolda olan
pul köçürmәlәri”  Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”,
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), Kt 222 “Yolda olan pul
köçürmәlәri”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), Kt “Bank hesablaşma hesabı”
(“Milli valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı)

640 İxrac mallarının satışından gәlir bankdakı hesablaşma hesabına daxil olmuşdur әmәliyyatına düzgün yazılış
verin:

•

Dt 222 “Yolda olan pul köçürmәlәri”, Kt 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 224 “Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları”, Kt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”
Bütün cavablar düzdür
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 221 “Kassa”, Kt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”

641 Malsatanlar tәrәfindәn tәqdim olunmuş hesablaşma sәnәdlәrinә әsasәn hesablaşma hesabından pul
vәsaitlәrinin silinmәsi aşağıdakı mühasbat yazılışı ilә rәsmlәşdirilir:
Dt 504 “Qısamüddәtli borclar”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
101/111

11/18/2016

•

Dt “Digәr qısamüddәtli öhdәliklәr”, Kt 224 “Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları”
Dt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 512 “Qısamüddәtli zәmanәt öhdәliklәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

642 İşçilәrә әmәk haqqının plastik kartla ödәnilmәsi hansı yazılışla әks etdirilir?

•

Dt 221 “Kassa”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
Düzgün cavab yoxdur
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 224 “Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları”

643 Xarici valyutanın alınması mühasibat uçotu hesablarında hansı yazılışla әks etdirilir?

•

Dt 222 “Yolda olan pul köçürmәlәri”, Kt 221 “Kassa”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” (“Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), Kt 221 “Kassa”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” (“Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), Kt 223 “Bank hesablaşma
hesabları” (“Milli valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı)
Dt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 221 “Kassa”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

644 Satılmış mәhsula, işә, xidmәtlәrә görә әldә olunan pul vәsaitinin müәssisә kassasına daxil olması zamanı
hansı mühasibat yazılışı verilir?

•

Dt 221 “Kassa”, Kt 204 “Hazır mәhsul”
Dt 221 “Kassa”, Kt 661 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Düzgün cavab yoxdur
Dt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 221 “Kassa”
Dt 221 “Kassa”, Kt 601 “Satış”

645 Pul vәsaitlәrinin vә pul sәnәdlәrinin müәssisәnin kassasından verilmәsi hansı ilkin sәnәdlә rәsmilәşdirilir?

•

Kassa mәxaric orderi
Düzgün cavab yoxdur
Mәxaric qaimәsi
Kassa mәdaxil orderi
Avans hesabatı

646 Pul vәsaitlәrinin vә pul sәnәdlәrinin müәssisәnin kassasına daxil olması hansı ilkin sәnәdlә rәsmilәşdirilir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Qәbul aktı
Mәdaxil qaimәsi
Avans hesabatı
Kassa mәdaxil orderi

647 Rezidәntlәrin xarici valyutada әldә etdiyi gәlirin hansı hissәsi mәcburi satışa tәqdim edilmәlidir?

•

Düzgün cavab yoxdur
10%
50%
30%
20%

648 Valyuta hesabındakı pul vәsaitinin manata çevrilmәsi hansı tarixә hәyata keçirilir?
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•

Xarici valyuta ilә әmәliyyatın aparılması, maliyyә hesabatının hazırlanması, elәcә dә AR Mәrkәzi Bankının kursunun
dәyişdiyi tarixә
Pul vәsaitlәrinin hesaba daxil edilmәsi vә hesabdan silinmәsi, elәcә dә maliyyә hesabatının hazırlanması tarixinә
AR Mәrkәzi Bankının kursunun dәyişdiyi tarixә
Pul vәsaitlәrinin hesaba daxil edilmәsi vә hesabdan silinmәsi tarixinә
Maliyyә hesabatının hazırlanması tarixinә

649 Hesablaşma hesabından baş vermiş vergi pozuntusuna görә cәrimә ödәnilmişdir әmәliyyatı hansı yazılışla
rәsmiyyәtә salınır:

•

Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 521 “Vergi öhdәliklәri” – Dt 521 “Vergi öhdәliklәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma
hesabları”
Düzgün cavab yoxdur
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

650 Hansı halda ödәniş tәlәbnamәsi bank tәrәfndәn qәbul olunur?

•

Yalnız hesablaşma hesabında pul olduğu zaman vә bank overdraftının şәrtlәrinә әsasәn
Yalnız hesablaşma hesabında pul olduğu zaman
Hesablaşma hesabında vә ya açıq kredit xәttindә pul vәsaitlәri olduğu zaman
Hesablaşma hesabında pulun olubolmamasından asılı olmayaraq
Bank overdraftının şәrtlәrinә әsasәn

651 Aşağıdakılardan hansı nağdsız hesablaşmalara aiddir?

•

Çeklәr, inkasso üzrә, ödәniş tәlәbnamәsi ilә
Çeklәr
Veksellәr
İnkasso üzrә
Ödәniş tәlәbnamәsi ilә

652 İnkassator vasitәsilә gәlirin banka tәhvil verilmәsi hansı mühasibat yazılışı ilә rәsmiyyәtә salınır?

•

Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 221 “Kassa”
Dt 222 “Yolda olan pul köçürmәlәri”, Kt 221 “Kassa”
Bütün cavablar düzdür.
Dt 224 “Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları”, Kt 221 “Kassa”
Dt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

653 Tәsisçifiziki şәxslәrdәn alınmış müәssisә sәhmlәrinin nağd ödәnilmәsi zamanı hansı mühasibat yazılışı
verilir?

•

Dt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”, Kt 221 “Kassa”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 221 “Kassa”
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 221 “Kassa”
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 221 “Kassa”

654 Müәssisәnin tәsisçiişçilәrinә kassadan dividendlәr ödәnilmәsi zamanı hansı mühasibat yazılışı verilir?

•

Dt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 221 “Kassa”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
Düzgün cavab yoxdur
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Dt 534 “Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 221 “Kassa”
Dt 537 “Faizlәr üzrә qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 221 “Kassa”

655 Aşağıdakılardan hansı kassa kitabının doldurulması üçün әsas ola bilәr?

•

Tәhtәlhesab şәxslәrin avans hesabatı
Kassa mәdaxil orderi
Kassa mәxaric orderi
Ezamiyyәt xәrclәri üçün kassadan tәhtәl hesab mәblәğin verlimәsi üçün әrizә
Kassa mәdaxil vә mәxaric orderlәri

656 Müәssisә tәrәfindәn çeklә bankdan alınan pul vәsaiti hara xәrclәnir?

•

Dәftәrxana lәvazimatlarının alınmasına
Tәsәrrüfat avadanlığının alınmasına
Tәyin olunmuş mәblәğ limitindә malsatan vә podratçılarla hesablaşmalara
Әmәk haqqının vә müvәqqәti әmәk qabiliyyәtini ödәmәk üçün müavinәtin ödәnilmәsinә
Kommunal xәrclәrin ödәnilmәsinә

657 Cari il üçün kassanın tәsdiq olunmuş qalıq limiti olmadığı halda:

•

Düzgün cavab yoxdur
Yeni limit tәyin olunana qәdәr әvvәlkiilin limiti tәtbiq olunur
10 manat mәblәğindә limit müәyyәn olunur
Limit tәtbiq etmәmәk ixtiyarı var
Kassa qalığımnın limiti sıfır hesab olunmalıdır

658 Müәssisәnin bir neçә hesablaşma hesabı olduğu zaman kassa qalığının limiti necә tәyin olunur?

•

Düzgün cavab yoxdur
Müәssisә vә bank arasında bağlanmış kredit müqavilәsinә әsasәn
Hesab açılmış hәr bank ilә ayrılıqda
Müәssisәnin qәrarından asılı olaraq ona xidmәt edәn banklardan biri tәrәfindәn
Xidmәt edәn banklardan hәr biri ilә, onların vasitәsilә aparılan hesablaşmaların payına uyğun olaraq

659 Mәhsul satışından әldә olunan mәnfәәt aşağıdakı hesabın kreditindә әks etdirilir:

•

611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
601 “Satış”
631 “Maliyyә gәlirlәri”
Bütün cavablar düzdür
801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”

660 Mal satışından әldә olunan mәnfәәt hesablarda aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә әks etdirilir?

•

Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 601 “Satış”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 701 “Satışın maya dәyәri”, Kt 601 “Satış”
Dt 601 “Satış”, Kt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”
Dt 601 “Satış”, Kt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”

661 әvvәl ümidsiz borc kimi silinәn debitor borcu daxil olması әmәliyyatı hesablarda belә әks etdirilir:

•

Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri” – Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 801
“Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Düzgün cavab yoxdur
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Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 221 “Kassa”, Kt 222 “Yolda olan pul köçürmәlәri”

662 Alıcılardan alınmış, istifadә olunmamış avans mәblәğinin qaytarılması üzrә müsbәt mәzәnnә fәrqi aşağıdakı
kimi әks etdirilir:

•

Dt 543 “Alınmış qısamüddәtli avanslar”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 543 “Alınmış qısamüddәtli avanslar”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”  Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 801
“Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 543 “Alınmış qısamüddәtli avanslar”, Kt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”
Dt 543 “Alınmış qısamüddәtli avanslar”, Kt 631 “Maliyyә gәlirlәri” – Dt 631 “Maliyyә gәlirlәri”, Kt 341 “Hesabat
dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”

663 Alıcıya verilmiş avans mәblәğinin qaytarılması üzrә müsbәt mәzәnnә fәrqi aşağıdakı kimi әks etdirilir:

•

Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 243 “Verilmiş qısamüddәtli avanslar”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”  Dt
611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Bütün cavablar düzdür
Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 243 “Verilmiş qısamüddәtli avanslar”

664 Mәhsul satışından olan zәrәr mühasibat uçotu hesablarında әks etdirilir:

•

Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 601 “Satış”
Dt 601 “Satış”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”, Kt 601 “Satış”
Dt 701 “Satışın maya dәyәri”, Kt 601 “Satış”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”

665 Ümidsiz debitor borcunun silinmәsindәn olan zәrәr hesablarda aşağıdakı kimi әks etdirilir:

•

Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 218 “Şübhәli borclar üzrә düzәlişlәr”, Kt 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”
Düzgün cavab yoxdur.

666 Malsatana çatmalı olan cәrimә mәblәği hesablanıb:

•

Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 545 “Digәr qısamüddәtli öhdәliklәr”
Düzgün cavab yoxdur.
Dt 218 “Şübhәli borclar üzrә düzәlişlәr”, Kt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”  Dt 801 “Ümumi
mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”

667 Müәssisәnin sәrancamında qalan mәnfәәt hesabına ehtiyat kapitalına ayırmala aparılır:

•

Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrә ehtiyat”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrә ehtiyat”  Dt 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti
(zәrәri)”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”
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Dt 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”, Kt 334 “Nizamnamә üzrә ehtiyat”

668 Bankdakı hesablarda olan xarici valyuta üzrә mәnfi mәzәnnә fәrqi әks etdirilib:

•

Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”  Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 731 “Sair
әmәliyyat xәrclәri”

669 Gömrük rejiminin pozulmasına görә gömrük orqanlarının sanksiyaları üzrә cari ödәniş mәblәği hesablanıb:

•

Düzgün cavab yoxdur.
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 545 “Digәr qısamüddәtli öhdәliklәr”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 545 “Digәr qısamüddәtli öhdәliklәr”  Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 731
“Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 545 “Digәr qısamüddәtli öhdәliklәr”

670 Sosial müdafiә fonduna ödәniş müddәtinә riayәt edilmәmәsi vә gizlәdilmәsinә görә akt üzrә mәblәğ
hesablanıb:

•

Dt 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”, Kt 522 “Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 522 “Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 522 “Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr”, Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”,
Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Bütün cavablar düzdür

671 Sәhmlәrin satışından әldә olunan mәnfәәtin silinmәsi hesablarda aşağıdakı kimi әks etdirilir:

•

Bütün cavablar düzdür
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 231 “Satış mәqsәdilә saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar”, Kt 631
“Maliyyә gәlirlәri” – Dt 631 “Maliyyә gәlirlәri”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 631 “Maliyyә gәlirlәri”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 631 “Maliyyә gәlirlәri”
Dt 631 “Maliyyә gәlirlәri”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”

672 Başqa müәssisәlәrә irәli sürülәn cәrimә mәblәği üzrә müsbәt mәzәnnә fәrqi aşağıdakı kimi әks etdirilir:

•

Dt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”  Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt
801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 435 “Digәr uzunmüddәtli kreditor borcları”, Kt 631 “Maliyyә gәlirlәri” – Dt 631 “Maliyyә gәlirlәri”, Kt 801
“Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 631 “Maliyyә gәlirlәri” – Dt 631 “Maliyyә gәlirlәri”, Kt 341
“Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Bütün cavablar düzdür

673 Xarici malsatanlardan alınmış quraşdırılası avadanlıqlar üzrә hesablaşmalar zamanı müsbәt mәzәnnә fәrqi
mühasibat uçotu hesablarında aşağıdakı kimi әks etdirilir:
Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 343 “Keçmiş illәr üzrә bölüşdürülmәmiş mәnfәәt (ödәnilmәmiş zәrәr)”
Dt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”  Dt 801 “Ümumi
mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”

•
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•

Dt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”, Dt 431 “Malsatan vә podratçıların uzunmüddәtli
kreditor borcları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”  Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”
Dt 435 “Digәr uzunmüddәtli kreditor borcları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”

674 Mal ehtiyatlarının yenidәn qiymәtlәndirilmәsindәn әldә olunan mәnfәәt mühasibat hesablarında ağaşıdakı
kimi әks etdirilir:

•

Dt 205 “Mallar”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”
Dt 205 “Mallar”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”  Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis
mәnfәәti (zәrәri)”
Dt 205 “Mallar”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”  Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 205 “Mallar”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Dt 205 “Mallar”, Kt 601 “Satış” (6011 “Malların satışı” subhesabı)

675 Hazır mәhsul ehtiyatlarının yenidәn qiymәtlәndirilmәsindәn әldә olunan mәnfәәt mühasibat hesablarında
ağaşıdakı kimi әks etdirilir:

•

Dt 204 “Hazır mәhsul”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”  Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 341 “Hesabat dövrünün
xalis mәnfәәti (zәrәri)”
Dt 204 “Hazır mәhsul”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”  Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt
(zәrәr)”
Dt 204 “Hazır mәhsul”, Kt 202 “İstehsal ehtiyatları”
Dt 204 “Hazır mәhsul”, Kt 342 “Mühasibat uçotu siyasәtindә dәyişikliklәr vә әhәmiyyәtli sәhvlәr ilә bağlı mәnfәәt
(zәrәr) üzrә düzәlişlәr”
Dt 204 “Hazır mәhsul”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”

676 Materialların yenidәn qiymәtlәndirilmәsindәn әldә olunan mәnfәәt mühasibat hesablarında ağaşıdakı kimi
әks etdirilir:

•

Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 202 “İstehsal ehtiyatları”
Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 331 “Yenidәn qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”
Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”  Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 801 “Ümumi
mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 207 “Digәr ehtiyatlar”, Kt 331 “Yenidәn qiymәtlәndirilmә üzrә ehtiyat”

677 İddia müddәtinin keçmәsi ilә әlaqәdar olaraq kreditor borcu silinmişdir:

•

Dt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 218 “Şübhәli borclar üzrә düzәlişlәr”, 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”
Dt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri” – Dt 611 “Sair
әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”

678 Materialların inventarizasiyası zamanı aşkar olunan artıqgәlmәlәr mühasibat uçotu hesablarında әks
etdirilmişdir:

•

Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 201 “Material ehtiyatları”
Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri” – Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 801 “Ümumi
mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 202 “İstehsal ehtiyatları”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
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679 İntellektual mülkiyyәt hüququnun satışından әldә olunan mәnfәәt aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә
rәsmilәşdirilir:

•

Düzgün cavab yoxdur
Dt 601 “Satış”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 601 “Satış”, Kt 701 “Satışın maya dәyәri”
Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”

680 әsas әmәliyyat fәaliyyәtindәn mәnfәәt ağaşıdakılar hesabına formalaşır:

•

Mal satışı
Mәhsul (iş, xidmәt) satışı
Әmәliyyat icarәsi
Bütün cavablar düzdür
Royalti

681 Müәssisәdә kassirin tәqsiri üzündәn kassada pul vәsaitinin әskik gәlmişdir. Bu zaman hansı mühasibat
yazılışı verilir?

•

Dt 721 “İnzibati xәrclәr”, Kt 221 “Kassa”
Dt 218 “Şübhәli borclar üzrә düzәlişlәr”, Kt 221 “Kassa”
Dt 213 “Әsas idarәetmә heyәtin qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 221 “Kassa”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 221 “Kassa”
Dt 217 “Sair debitor borcları”, Kt 221 “Kassa”

682 Açıq akkreditiv mәblәğinin istifadә olunması hansı mühasibat yazılışı ilә әks etdirilir?

•

Bütün cavablar düzdür
Dt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 224 “Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank
hesabları”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 224 “Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları”
Dt 224 “Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları”, Kt 221 “Kassa”
Dt 224 “Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

683 Müәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәti hәyata keçirmәk mәqsәdilә xarici valyuta alması mühasibat uçotunda
necә әks etdirilir?

•

Dt 222 “Yolda olan pul köçürmәlәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” (“Milli valyuta ilә pul vәsaitlәri”
subhesabı)  Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), Kt 222 “Yolda olan
pul köçürmәlәri”  Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” (“Milli valyuta ilә pul
vәsaitlәri” subhesabı)
Dt 221 “Kassa”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Düzgün cavab yoxdur
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), Kt 222 “Yolda olan pul
köçürmәlәri”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), Kt “Bank hesablaşma hesabı”
(“Milli valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı)

684 Müәssisәdә ixrac mallarının satışından gәlir bankdakı hesablaşma hesabına daxil olmuşdur. Bu әmәliyyata
düzgün mühasibat yazılışı verin:

•

Dt 224 “Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları”, Kt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 222 “Yolda olan pul köçürmәlәri”, Kt 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 221 “Kassa”, Kt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 211 “Alıcılar vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları”
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Bütün cavablar düzdür

685 Müәssisә tәrәfindәn valyuta hesabındakı pul vәsaitinin manata çevrilmәsi hansı tarixә hәyata keçirilir?

•

Xarici valyuta ilә әmәliyyatın aparılması, maliyyә hesabatının hazırlanması, elәcә dә AR Mәrkәzi Bankının kursunun
dәyişdiyi tarixә
Pul vәsaitlәrinin hesaba daxil edilmәsi vә hesabdan silinmәsi tarixinә
Maliyyә hesabatının hazırlanması tarixinә
Pul vәsaitlәrinin hesaba daxil edilmәsi vә hesabdan silinmәsi, elәcә dә maliyyә hesabatının hazırlanması tarixinә
AR Mәrkәzi Bankının kursunun dәyişdiyi tarixә

686 Müәssisәdә valyuta vәsaitlәri üzrә müsbәt kurs fәrqi aşağıdakı mühasibat uçotunda necә әks etdirilir?

•

Düzgün cavab yoxdur.
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), 611 “Sair әmәiyyat gәlirlәri”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı)
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 221 “Kassa”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”

687 Müәssisәnin xarici tәsisçisi tәrәfindәn nizamnamә kapitalına qoyuluş mәblәği daxil olmuşdur. Bu
әmәliyyata mühasibat yazılışı verin:

•

Dt 221 “Kassa”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 301 “Nominal (nizamnamә) kapital”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”
Dt 222 “Yolda olan pul köçürmәlәri”, Kt 302 “Nominal (nizamnamә) kapitalın ödәnilmәmiş hissәsi”

688 Müәssisәyә malsatanlar tәrәfindәn tәqdim olunmuş hesablaşma sәnәdlәrinә әsasәn hesablaşma hesabından
pul vәsaitlәrinin silinmәsi aşağıdakı mühasbat yazılışı ilә uçota alınır:

•

Dt 504 “Qısamüddәtli borclar”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 512 “Qısamüddәtli zәmanәt öhdәliklәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt “Digәr qısamüddәtli öhdәliklәr”, Kt 224 “Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları”
Dt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

689 Müәssisәdә hesablaşma hesabından baş vermiş vergi pozuntusuna görә cәrimә ödәnilmişdir. Bu әmәliyyatı
hansı mühasibat yazılışı ilә rәsmiyyәtә salınır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 521 “Vergi öhdәliklәri” – Dt 521 “Vergi öhdәliklәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma
hesabları”

690 Müәssisә tәrәfindәn alıcıdan әvvәlcә hesablaşma hesabına alınmış qısamüddәtli avansın qaytarılması
hesablarda aşağıdakı kimi әks etdirilir:
Düzgün cavab yoxdur
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 538 “Digәr qısamüddәtli kreditor borcları” – Dt 538 “Digәr qısamüddәtli
kreditor borcları”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 543 “Alınmış qısamüddәtli avanslar”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

•
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•

Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 543 “Alınmış qısamüddәtli avanslar”  Dt 543 “Alınmış qısamüddәtli
avanslar”, Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”  Dt 543 “Alınmış qısamüddәtli avanslar”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” –
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri”, Kt 543 “Alınmış qısamüddәtli avanslar”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 543 “Alınmış qısamüddәtli avanslar”  Dt 543 “Alınmış qısamüddәtli
avanslar”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

691 Müәssisәdә işçilәrә әmәk haqqının plastik kartla ödәnilmәsi aşağıdakı mühasibat yazılışı ilә әks etdirilir:

•

Dt 221 “Kassa”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
Düzgün cavab yoxdur
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtilә hesablaşmalar”, Kt 224 “Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları”

692 Müәssisә tәrәfindәn xarici valyutanın alınması mühasibat uçotu hesablarında aşağıdak mühasibat yazılışı ilә
әks etdirilir:

•

Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” (“Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), Kt 221 “Kassa”
Dt 221 “Kassa”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 222 “Yolda olan pul köçürmәlәri”, Kt 221 “Kassa”
Dt 225 “Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” (“Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), Kt 223 “Bank hesablaşma
hesabları” (“Milli valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı)

693 Materialların әvәzsiz verilmәsindәn maliyyә nәticәsi (zәrәr) silinib:

•

Düzgün cavab yoxdur
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 201 “Material ehtiyatları”
Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 201 “Material ehtiyatları”  Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 731 “Sair
әmәliyyat xәrclәri”

694 Torpaq, tikili vә avadanlıqların satışından zәrәr әks etdirilib:

•

Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”  Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt
731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”  Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Dt 731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”, Kt 111 “Torpaq, tikili vә avadanlıq – Dәyәr”  Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt
731 “Sair әmәliyyat xәrclәri”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”

695 İstiqrazların satınalma vә nominal qiymәtlәri arasındakı müsbәt fәrqlәrin illik mәblәği әks etdirilmişdir:

•

Dt 232 “Ödәnişә qәdәr saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 232 “Ödәnişә qәdәr saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Düzgün cavab yoxdur.
Dt 232 “Ödәnişә qәdәr saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”
Dt 232 “Ödәnişә qәdәr saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar”, Kt 631 “Maliyyә gәlirlәri” – Dt 631 “Maliyyә
gәlirlәri”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”

696 Xarici malsatanlardan alınmış materiallar üzrә hesablaşmalar zamanı müsbәt mәzәnnә fәrqi mühasibat
uçotu hesablarında aşağıdakı kimi әks etdirilir:

•

Dt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”  Dt 611 “Sair
әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”
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•

Dt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”  Dt 611 “Sair
әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Düzgün cavab yoxdur
Dt 435 “Digәr uzunmüddәtli kreditor borcları”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 531 “Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları”, Kt 631 “Maliyyә gәlirlәri”

697 Müstәqil balansa malik bölmәlәrlә xarici valyuta ilә hesablaşmalar zamanı manatın xarici valyutaya
nisbәtәn mәzәnnәsinin dәyişilmәsi nәticәsindә yaranmış müsbәt mәzәnnә fәrqlәri aşağıdakı yazılışla әks etdirlir:

•

Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), Kt 212 “Törәmә (asılı)
müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilә pul vәsaitlәri” subhesabı), Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Dt 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Dt 212 “Törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”  Dt 611 “Sair
әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 212 “Törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)”

698 әvvәl geri satın alınmış sәhmlәrin satış dәyәrinin onların alış dәyәrini üstәlәmәsi hesablarda aşağıdakı kimi
әks etdirilir:

•

Bütün cavablar düzdür
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 631 “Maliyyә gәlirlәri” – Dt 631 “Maliyyә gәlirlәri”, Kt 801 “Ümumi
mәnfәәt (zәrәr)”

699 Açıq bazarda tәdavül edәn sәhmlәrin cari dәyәrә qәdәr qiymәtlәrinin qaldırılması hansı yazılışla rәsmiyyәtә
salınır?

•

Bütün cavablar düzdür.
Dt 321 “Geri alınmış kapital (sәhmlәr)”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri” – Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 341
“Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”
Dt 231 “Satış mәqsәdilә saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar”, Kt 601 “Satış” – Dt 601 “Satış”, Kt 801 “Ümumi
mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 231 “Satış mәqsәdilә saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri” – Dt 611 “Sair
әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 341 “Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”
Dt 231 “Satış mәqsәdilә saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar”, 631 “Maliyyә gәlirlәri” – Dt 631 “Maliyyә gәlirlәri”,
Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”

700 Fövqәladә halların nәticәlәrinin aradan qaldırılması üçün yaradılmış xeyriyyә fondunun hesabına pul
vәsaitinin köçürülmәsi mühasibat hesablarında әks etdirilmişdir:

•

Düzgün cavab yoxdur.
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 631 “Maliyyә gәlirlәri” – Dt 631 “Maliyyә gәlirlәri”, Kt 341 “Hesabat
dövründә xalis mәnfәәt”
Dt 222 “Yolda olan pul köçürmәlәri”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri” – Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 801
“Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri” – Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 341
“Hesabat dövründә xalis mәnfәәt”
Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri” – Dt 611 “Sair әmәliyyat gәlirlәri”, Kt 801
“Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
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