Test: AAA_2609#01#Q16#01EDUMAN
Fenn: 2609 Mühasibat uçotu (istehsal sahәlәri üzrә)
Sual sayi: 700
1) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında material ehtiyatlarını uçota almaq üçün hansı hesablardan istifadә edilir .
A) materiallar
B) materialların tәdarükü vә әldә edilmәsi
C) az qiymәtli tez xarab olan әşyalar hesabından
D) toxum vә әkmә materiallar ,yem
E) bunlardan heç biri
2) Sual:Qeyri – maddi aktivlәrә amortizasiya hansı qayda ilә hesablanır
A) xәtti qalığın azaldılması vә istehsalın hәcminә mütәnasib olaraq
B) xәtti qayda ilә
C) qeyri xәtti qayda ilә
D) ancaq xәtti vә qeyri xәtti qayda ilә
E) ancaq istehsalın hәcminә mütәnasib olaraq
3) Sual:әsas vәsaitlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi necә hәyata keçirilir.
A) hәr il
B) hәyata keçrilmir
C) ancaq dövlәtin qәrarı olduqda
D) müәssisә rәhbәri lazım bildikdә
E) idarә heyәti ilә razılaşdırıldıqda
4) Sual:Uçot siyasәtinin tәtbiqi şәraitindә әsas vәsaitlәrә amortizasiya necә hesablanılır.
A) xәtti üsulla
B) qalığın azaldılması qaydasınmda
C) istifadә ili nәzәrә alınmaqla norma daxilindә
D) istehsalın hәcminә mütәnasib olaraq
E) xәtti qalıq ,normativ vә istehsalın hәcminә görә

5) Sual:Müәssisәdә uçot siyasәti dedikdә nә başa düşülür.
A) müәssisәdә mühasibat uçotunun aparılmasının tәşkili
B) baş verәn hadisәlәri sәnәdlәşdirmәk
C) mәlumatların ümumilәşdirilmәsi
D) tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәsini qruplaşdırmaq, yekunlaşdırmaq ,vә cari uçotda әks etdirmәk
E) uçot prosesini avtomatlaşdırmaq
6) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında mühasibat uçotu hansı ölçü vahidlәri istifadә edir.
A) manat , ton , metr
B) santimetr , mm , kloqram
C) ancaq tonla
D) ton , sentner ,
E) baş sayı,hektar ,sentner
7) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında tәbiiiqlim şәraiti nәyә tәsir edir.
A) mәhsul yığımına
B) mәhsulun qurudulması vә tәmizlәnmәsinә
C) mәhsulun saxlanmasına vә satılmasına
D) növbәli әkin sisteminin tәşkilinә
E) әkin dövriyyәsinin tәşkilinә
8) Sual:Azәrbaycanda kәnd tәsәrrüfatı bә digәr tәşkilatlarda MUBS nı nә vaxtdan tәtbiq etmәk üçün sәrәncam verilib.
A) 2001
B) 2007
C) 2003
D) 2009
E) 2010
9) Sual:Hansı qanunverici orqan normativ sәnәdlәri tәsdiq edir.
A) ölkә prezdentinin fәrmanı

B) nazirlәr kabinetinin qәrarı
C) nazirlәr kabinetindә mühasibat uçotu vә auditlә mәşğul olan şöbә
D) ancaq maliyyә nazirliyinin uçot siyasәti şöbәsi
E) göstәrilәnlәrdәn heç biri
10) Sual:Azәrbaycan respublikasında mühasibat uçotu normativ tәnzimlәnmәsi plan vәziyyәtdә necә hәyata keçirilir.
A) qanunla tәnzimlәnir
B) normativ sәnәdlәrlә
C) metodoloji sәnәdlәrlә
D) lokol qaydada( tәsәrrüfat subyektlәri ilә)
E) yuxarıda göstәrilәnlәrlә
11) Sual:Tәsәrrüfat uçotunun ayrıayrı münasibәtdә digәr uçot növlәri arasında әlaqәlәr necә qurulur.
A) mühasibat uçotu, vergi vә idarәetmә uçotu
B) operativ texniki , idarәetmә vә maliyyә uçotu
C) maliyyә , vergi vә sintetik uçot
D) tәssәrrüfat uçotu, mühasibat, operativ texniki vә idarәetmә uçotu
E) mühasibat uşotu, operativ texniki uçot, idarәetmә vә sintetik uçot
12) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında mühasibat uçotu mövsümü işlә әlaqәdar hansı hazırlıq işlәri görür.
A) mәhsul çıxımı üçün sәnәdlәri hazırlayır
B) satışa göndәrilәn mәhsulların hәcmini hesablayır
C) hazırlanacaq mәhsulun növünü müәyyәn edir
D) mövsümü mәhsulların maya dәyәrini hesablayır
E) mühasibatlıq şöbәsi öz işini tәrtib etdiyi plana uyğun qurur
13) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında mühasibat uçotunun düzgün vә dәqiq aparılmasına kim cavabdehlik daşıyır .
A) ancaq baş mühasib
B) müәssisә rәhbәri
C) hәr sahәnin öz mühasibi
D) ancaq material vә pul vәsaitinin uçotunu aparan mühasib

E) menecmen vә baş mühasib
14) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında mühasibat uçotu istehsalın idarә edilmәsindә hansı rol oynayır.
A) idarә rәhbәrini lazımı informasiya ilә tәmin edir
B) mühasibat uçotu istehsalın tәşkilini hәyata keçirir
C) ancaq sәnәdlәşmә işini düzgün hәyata keçirir
D) müәssisәnin balansını tәrtib edir
E) yuxarı orqanlara hesabatlar hazırlayır
15) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında maliyyә uçotunun әsas vәzifәsi nәdir.
A) tәsәrrüfat subyektlәrini lazımı sәnәdlәrlә tәmin etmәk
B) tәsәrrüfat prosesinә nәzarәti tәşkil etmәk
C) ölkә qanunvericiliyinә әsasәn müәssisә әmlakının hәrәkәti üzәrindә nә
D) müәssisәnin mövcud ehtiyatlarından sәmәrәli istifadәnin uçotunu tәşkil
E) müәssisәnin fәaliyyәti üçün dәqiq vә әsaslandırılmış informasiyanı
16) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında mühasibat uçotu necә tәşkil edilir .
A) hәr bir mәhsulı növü üçün ayrıca
B) ancaq әsas mәhsul üçün
C) satışa göndәrilәn mәhsullara görә
D) müәssisә üçün vahid halda
E) qeyri mәrkәzlәşdirilmiş şәkildә
17) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında istehsalın xüsusiyyәti digәr sahәlәrdәn nә ilә fәrqlәnir.
A) mәhsul istehsalının hazırlanması texnologiyası ilә
B) mәhsula sәrf edilәn xәrclәrin sәviyyәsi ilә
C) mәhsul istehsalının mövsümliyi ilә
D) bitmәmiş istehsalın qiymәtlәndirilmәsi ilә
E) buraxılan mәhsulun qiymәtlәndirilmәsi ilә
18) Sual:Heyvandarlıq mәhsullarının hәqiqi maya dәyәrini hesablayan onun tәrkibindәn nә çıxmalıdır.

A) dәyişәn xәrclәr
B) verilmiş bank krediti faizlәri
C) yun ., tük , peyin vә dәri
D) idarәetmә xәrclәri
E) sair xәrclәr
19) Sual:Südçülük istiqamәti üzrә ixtisaslaşmış kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrindә hәr gün mәhsul arasında xәrclәr hansı faizlә bölüşdürülür.
A) süd  90% , bala – 10%
B) bala 40% , süd – 60%
C) süd 70% , bala – 30%
D) süd  80% , bala – 20%
E) süd  50% , bala – 50%
20) Sual:Heyvandarlıqda kalkulyasiya obyekti nә hesab edilir.
A) әtçilik üzrә heyvandarlıq sahәsi
B) südçülük üzrә heyvandarlıq sahәsi
C) cavan vә kökәlmәkdә olan heyvanlar
D) süd vә bala
E) heyvanların çәki artımı
21) Sual:Heyvandarlıqda mәsrәflәrin uçotu vә mәhsul çıxımı hansı әlamәt vә qruplar üzrә uçota alınır.
A) әtçilik vә südçülük
B) süd istiqamәti üzrә
C) әt istiqamәti üzrә
D) kökәlmәkdә olan heyvanlar üzrә
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hamsı üzrә
22) Sual:İstehsal vә tәsәrrüfata xidmәt sahәsindә olan yeyinti tullantılarından heyvandarlığa sәrf edildikdә.
A) DT 202/2 KT 201/1
B) ) DT 202/3 KT 201/6
C) DT 202/4 KT 201/1

D) DT 202/3 KT 201/8
E) DT 202/2 KT 201/1
23) Sual:Heyvandarlıqda norma daxilindә tәbii itki olmuşdur.
A) DT 84 KT 12
B) DT 84/3 KT 10
C) DT 84/2 KT 73
D) DT 84 KT 11
E) DT 84/1 KT 71
24) Sual:Heyvandarlıqda gәlәcәk dövr üçün ehtiyat yaradılmışdır.
A) DT 202/2 KT 412
B) DT 202/1 KT 412/2
C) DT 202/2 KT 203
D) DT 202/6 KT 412
E) DT 202/2 KT 412/5
25) Sual:Heyvanlara yem vә digәr material mәsrәflәri sәrf edildikdә necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT 202/3 KT 201/3
B) DT 202/1 KT 201/2
C) DT 202/2 KT 202/5
D) DT 202/1 KT202/6
E) DT 202/2 KT 201/1
26) Sual:Heyvandarlıqda qeyrimaddi aktivlәrә amortizasiya hesablanmışdır.
A) DT 202/3 KT 102
B) DT 202/1 KT102/4
C) DT 202/2 KT 102/8
D) DT 202/1 KT 114
E) DT 202/4 KT 112/6

27) Sual:Heyvandarliqda işlәyәn fәhlәlәrә әmәk haqqı hesablandıqda necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT 202/1 KT 532
B) DT 202/3 KT 533
C) DT 202/4 KT 535
D) ) DT 202/2 KT513
E) DT 202/7 KT533
28) Sual:Heyvandarliqda әsasәn hansı sәnәdlәrdәn istifadә edilir.
A) ASK –dә 137 , 301 , 303
B) ASK 175
C) ASK 301
D) ASK 303
E) ancaq ASK 83
29) Sual:Heyvandarlıqda idarәetmә xәrclәrinә nә aid edilir.
A) әmәk haqqı, material, yanacaq
B) sosial sığorta ayırmaları, mәzuniyyәt üçün ehtiyatlar
C) ümumistehsal vә ümumtәsәrrüfat xәrclәri
D) kömәkçi istehsal xәrclәri
E) sair xidmәt vә idarәetmә xәrclәri
30) Sual:ASKdә kassa әmәliyyatının uçotu hansı jurnal orderdә aparılır.
A) 10/1
B) 8,0
C) 11a
D) 2/1
E) 22a
31) Sual:Heyvandarlıqda daimi xәrclәrә nә aid edilir.
A) yem, amortizasiya, saman, sığortaya ayırmalar
B) әmәk haqqı ,idarәetmә xәrclәri

C) ümumistehsal vә ümumtәsәrrüfat xәrclәri
D) kömәkçi istehsalın xidmәti xәrclәri
E) yem ,әmәk haqqı, material xәrclәri
32) Sual:Heyvandarlıq mәhsullarının xәrclәri neçә yerә bölünür .
A) daimi xәrclәr
B) müvәqqәti sәrf edilәn xәrclәr
C) dәyişәn xәrclәr
D) daimi vә dәyişәn xәrclәr
E) qeyri müstәqim xәrclәr
33) Sual:Heyvandarlıq mәhsulları üçün analitik hesab hansı әlamәtlәr üzrә açılır.
A) bütün heyvandarlıq mәhsulları üzrә bütövlükdә
B) ayrıayrı heyvandarlıq mәhsulları üzrә bütövlükdı
C) kalkulyasiya olunan obyekt üzrә
D) tәsdiq olunmuş normativ sәnәdә әsasәn
E) mәhsul növlәri üzrә
34) Sual:Heyvandarlıq sahәsindә uçot obyekti nә hesab edilir.
A) hәr bir heyvan qrupu
B) әtçilik
C) südçülük
D) arıçılıq, quşçuluq, balıqçılıq
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
35) Sual:Hesabat ilindә sәrf edilәn xәrclәr әsasәn hara aid eddilir.
A) hәr bir qrup heyvandarlıq mәhsullarına
B) bütün növ heyvandarlıq mәhsullarının maya dәyәrinә
C) südçulük istiqamәtli heyvandarlıq mәhsullarına
D) iri buynuzlu heyvandarlıq mәhsullarına
E) ancaq cari ildә әldә olunan mәhsula

36) Sual:Heyvandarlıq sahәsindә bitmәmiş işistehsal qalıqları әsasәn hansı sahәdә daha çox olur .
A) iri buynuzlu mal qarada
B) südçülük istiqamәtli heyvanlarda
C) balıqçılıq ,arıçılıq, quşçuluq vә kökәlmәkdә olan heyvanlarda
D) әtçilik istiqamәtindәki heyvanlarda
E) cavan vә kökәlmәkdә olan heyvanlarda
37) Sual:Heyvandarlığın digәr sahәlәrdәn fәrqli xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir.
A) mәhsul istehsalı davamlıdır
B) ilin bütün fәsillәrindә mәhsul istehsal etmәk mümkündür
C) becәrmә şәraiti fәrqlidir
D) mәhsulun növü cox sahәlidir
E) hәr növ mәhsula ayrıca uçot tәtbiq edilir
38) Sual:Jurnal –order formasını tәtbiq edәn müәssisәlәrdә mәsrәflәr hansı sәnәdlәrdә qeyd ediliur .
A) istehsal hesabında vә satışda
B) FN83, ASK, N10ASK
C) ancaq FN10 ASKda
D) icmal vә yığma sәnәdlәrdә
E) 1e formasında
39) Sual:Müasir dövürdә istehsala vә tәsәrrüfata xidmәt işlәri yerinә yetirilmişdir.
A) bütün istehsal sahәlәrindә
B) ayrıayrı fermer tәsәrrüfatlarında
C) kiçik emal müәssisәlәrindә
D) heç bir tәsәrrüfatda iastifadә olunmur
E) iri emal vә ASKdә istifadә olunur
40) Sual:Hesabat ili başa çatdıqda istehsal vә tәsәrrüfata xidmәt xәrclәri hara silinir.
A) xidmәt vә idarәetmә xәrclәrinә

B) kömәkçi istehsal vә xidmәt xәrclәrinә
C) xidmәt vә satış prosesinә
D) tәsәrrüfat ilindә әldә olunan gәlirә
E) istehsal vә tәsәrrüfat sahәlәrinә ayrıayrılıqda
41) Sual:İstehsal vә tәsәrrüfatdan daxil olmalar hesablarda necә әks etdirilir
A) DT50,51 KT46
B) DT51,55 KT47,46
C) DT50,51 KT62.46
D) DT50 KT51
E) DT50,51 KT80/3
42) Sual:İstehsal vә xidmәt sahәlәrindә hansı xәrc madddәlәri var .
A) әmәk haqqı , kreditә görә faizlәr
B) material ,әmәk haqqı , cәrimә vә kredit faizlәri
C) әsas vәsaitlәrin saxlanması,material .iş vә xidmәtlәr
D) sosial ehtiyaclara ayırmalar, vergi, yığım vә sair mәsrәflәr
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
43) Sual:İstehsal vә tәsәrrüfatdan olan zәrәrlәr hara silinir.
A) әsas istehsalata
B) kömәkçi istehsala
C) müәssisınin mәnfәәtinin azalmasına
D) satış prosesindәn olan gәlirinә
E) sosial sfera fonduna
44) Sual:İstehsala vә tәsәrrüfata xidmәtin statistik içotu hansı hesabda uçota alınır.
A) әsas istehsal hesabında
B) istehsal vә tәsәrrüfata xidmәt hesabında
C) kömәkçi istehsala xidmәt hesabında
D) idarәetmә vә xidmәt hesabında

E) sair istehsal vә tәsәrrüfat hesabında
45) Sual:İstehsala xidmәtin uçotunun digәr sahәlәrdәn fәrqlәndirici xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir.
A) o, kәnd tәsәrrüfatı işçilәrinә xidmәt edir
B) ancaq mәişәt xidmәti sahәlәrini uçota alır
C) kәnd tәsәrrüfatı işçilәri vә onların avadanlıqlarına xidmәt edir
D) kәnd tәsәrrüfatı işçilәrinin şәraitinin yaxşılaşdırılmasına xidmәt edir
E) kәnd tәsәrrüfatı işçilәrinin , mәişәt, idman,xәstәxana,uşaq bağçası vә digәr sahәlәrinә xidmәti uçota alır
46) Sual:Rüblük mühasibat hesabatları hansı vaxtda tәqdim olunmalıdır.
A) rüb qurtardıqdan 60 gün әrzindә
B) rüb qurtardıqdan 15 gün әrzindә
C) rüb qurtardıqdan 10 gün әrzindә
D) rüb qurtardıqdan 30 gün әrzindә
E) növbәti ayın 15nә kimi
47) Sual:Mәcburi qaydada hesabatlar hara tәqdim olunmalıdır.
A) müәssisә sahibinә vә ya iştirakına
B) әrazi üzrә dövlәt statistika orqanına
C) bank vә maliyyә orqanına
D) tәsisçilәrә, dövlәt idarәsinә,banka vergi üzrә qanunda nәzәrdә tutulan
E) maliyyә nazirliyi, iqtisadi inkişaf nazirliyi vә mәrkәzi banka
48) Sual:Mühasibat hesabatının qarşısına hansı mәqsәdlәr qoyulur.
A) müәssisәnin maliyyә vәziyyәti vә әmlak vәziyyәtinin dәqiq әks
B) mühasibat hesabları analitik vә sintetik uçot mәlumatlarına әsaslandırılmalıdır
C) hesabatın azәrbaycan dilindә tәrtib edilmәsi vә müәssisә rәhbәri tәrәfindәn imzalanmasıdır
D) hesabat dәqiq olmalı, müәssisәnin fәaliyyәti tam әks olunması mәrkәzlәşdirilmiş formada olan ucot sәnәdlәrinә әsaslanmalıdır
E) hesabat elә tәrtib edilmәlidir ki,onu hamı başa düşsün
49) Sual:Mühasibat hesabatı dedikdә nә başa düşülür.

A) mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın tәrtib edilmәsi
B) tәsdiq olunmuş formada mühasibat uçotu mәlumatlarına әsasәnmüәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin xarakterizә edilmәsi haqqında göstәrişlәr
formalaşdırılır
C) mühasibat uçotunun mәlumatlarına әsasәn müәssisәnin maliyyә nәticәlәri, vә maliyyә vәziyyәtinin dәyişmәsi haqqında mәlumat başa düşülür
D) müәssisәnin әmlak vәziyyәtini tәhlil etmәk üçün mәlumatları ümumilәşdirir
E) ancaq mәnfәәt haqqında dәqiq informasiya әldә etmәk
50) Sual:Yeni әsasli tikintinin hәyata keçirilmәsinin fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin genişlәndirilmәsi vә yenidәn qurulmasi, binaların, tikililәrin,
avadanliqlarin, nәqliyyat vasitәlәrinin vә diqәr әsas vәsait obyektlәrinin satın alınması ilә әlaqәdar xәrclәr adlanır:
A) uzunmüddәtli investisiyalar;
B) qısamüddәtli investisiyalar;
C) ümumistehsalat xәrclәri;
D) ümumitәsәrrüfat xәrclәri;
E) uzunmüddәtli passivlәr.
51) Sual:әsaslı tikintinin tәşkili üzrә müәssisәlәr, tikilmәkdә olan müәssisәlәrin müdiriyyәti, habelә kapital qoyuluşlarını hәyata keçirәn fәaliyyәtdә
olan müәssisәlәr adlanır:
A) podratçılar;
B) sifarişçilәr;
C) mülkiyyәtçilәr;
D) subpodradçılar;
E) dәqiq cavab yoxdur.
52) Sual:Müәyyәn olunmuş qaydada ilk lahiyә üzrә tәsdiq edilәn müәssisә, bina vә tikililәrin inşasına aiddir:
A) yeni inşaat;
B) fәaliyyәtdә olan müәssisә vә tәşkilatların genişlәndirilmәsi;
C) fәaliyyәtdә olan müәssisә vә tәşkilatların yenidәn qurulması;
D) fәaliyyәtdә olan müәssisә vә tәşkilatların texniki yenidәn qurulması;
E) düzgün cavab yoxdur.
53) Sual:İnşaat ikinci vә sonrakı mәrhәlәlәrinә, әlavә istehsalat komplekslәrinә, fәaliyyәtdә olan müәssisәnin әrazisindә olan әlavә yeni kömәkçi vә

xidmәtedici istehsalatlara, fәaliyyәtdә olan kömәkçi vә xidmәtedici istehsalatların buraxılış gücünün artirilmasına aiddir:
A) yeni inşaat;
B) fәaliyyәtdә olan müәssisә vә tәşkilatların genişlәndirilmәsi;
C) fәaliyyәtdә olan müәssisә vә tәşkilatların yenidәn qurulması;
D) fәaliyyәtdә olan müәssisә vә tәşkilatların texniki yenidәn qurulması;
E) düzgün cavab yoxdur.
54) Sual:İnşaatda kapital qoyuluşların, daşınmaz obyektlәrin genişlәndirilmәsi vә yenidәnqurulması prosesinin subyektlәrinә aiddir:
A) investorlar vә sifarişçilәr;
B) sifarişçilәr vә podratçılar;
C) mülkiyyәtçilәr;
D) başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlәrinin istifadәçilәri;
E) bütün cavablar düzgündür.
55) Sual:Xüsusi borc vә cәlbedilmiş vәsaitlәr formasında әsas vәsaitlәrin yaradılmasına vә tәkrar istehsalına investisiya qoyuluşlarını hәyata keçirәn
hüquqi vә fiziki şәxslәrә aiddir:
A) sifarişçilәr;
B) investorlar;
C) kreditorlar
D) podratçılar;
E) başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlәrindәn istifadә edәnlәr.
56) Sual:Kapital qoyuluşu obyektlәrinin satışını hәyata keçirәn hüquqi vә fiziki şәxslәrin sәlahiyyәtli investorlarına aiddir:
A) sifarişçilәr;
B) investorlar;
C) kreditorlar
D) podratçılar;
E) başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlәrindәn istifadә edәnlәr.
57) Sual:Podrat müqavilәsi әsasında inşaat işlәrini yerinә yetirәn hüquqi vә fiziki şәxslәrә aiddir:
A) sifarişçilәr;

B) investorlar;
C) kreditorlar
D) podratçılar;
E) başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlәrindәn istifadә edәnlәr.
58) Sual:Mülkiyyәt hüququna malik olan başqa sözlә inşaat obyektlәrindәn istifadә edәn hüquqi vә fiziki şәxslәrә aiddir:
A) sifarişçilәr;
B) investorlar;
C) kreditorlar
D) mülkiyyәtçilәr;
E) başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlәrindәn istifadә edәnlәr.
59) Sual:Tikilmiş obyektlәri müәyyәn şәrtlәrlә istifadәyә verәn mülkiyyәtçilәrin hüquqi vә fiziki şәxslәrinә aiddir:
A) sifarişçilәr;
B) investorlar;
C) kreditorlar
D) mülkiyyәtçilәr;
E) başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlәrindәn istifadә edәnlәr.
60) Sual:Texnoloji nöqteyi nәzәrdәn әsaslı tikinti sayıla bilәr:
A) tam vә qismәn;
B) müstәqim vә dolayı;
C) başa çatmamış vә tamamlanmış;
D) planlaşdırılan vә planlaşdırılmayan;
E) bütün cavablar doğrudur.
61) Sual:Tikinti tәşkilatının balansında olan inşaat maşın vә mexanizmlәrinin istismarına çәkilәn xәrjlәr tikinti istehsalında hansı hesabın debetindә
uçota alınır?
A) 113
B) 111
C) 721

D) 201
E) 202
62) Sual:әgәr, podratı bәzi işlәri yerinә yetirmәk üçün kәnar tәşkilat (subrodratçı) jәlb edirsә, onda yerinә yetirilәn subpodrat işinin dәyәri podratçıda
hansı hesabda aparılmalıdır?
A) 113
B) 201
C) 801
D) 721
E) 202
63) Sual:Podratçıda tikinti podratı müqavilәsi әsasında xәrçlәrin uçotu hansı hesabda aparılır?
A) 113
B) 111
C) 801
D) 202
E) 721
64) Sual:İstehsal prosesi zamanı mәsrәflәrin uçotunun hansı metodu daha mütәrәqqi hesab edilir.
A) mәrhәiәkeçid –metodu
B) mәrhәlә vә sifariş metodu
C) xәrclәri ardıcıl qeydiyata alma metodu
D) mәhsul buraxılışınlın qiymәtlәndirilmәsi metodu
E) mәsrәflәrin uçotunun normativ metodu.
65) Sual:İqtisadi mәzmunina görә istehsal vә xidmәr sferasında xәrclәr neçә yerә bölünür
A) 3
B) 5
C) 4
D) 2
E) 6

66) Sual:Mәdәni mәişәt tәyinatlı vәsaitlәrә nәlәr aid edilir.
A) bu xüsusi xәrclәr qrupudur
B) müәssisәnin әhatә dairәsindәn kәnar olsada yenә onların bir hissәsi
C) mәdәniyyәt , kitabxana , yşaq bağcalarının saxlanması mәsrәflәri
D) müәssisә daxilindә istifadә olunan mәhsullara mәsrәflәr
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri
67) Sual:Kapital qoyuluşları mәsrәflәrinә nә aid edilir.
A) istehsala yeni avadanlıqların alınması
B) әsas vәsaitlәrin tәşkili
C) әsas vәsaitin alınması
D) yeni növ materialın alınması
E) göstәrilәnlәrdәn hamısı
68) Sual:Sair istehsala xidmәt mәsrәflәrinә nә aid edilir.
A) müәssisәnin ictimai iaşә xidmәti
B) ictimai iaşә , uşaq bağçası , hamam vә digәr xidmәt sahәsi
C) ancaq sosial sfera xidmәtlәri
D) xәstәxana , uşaq bağçası , mәdәniyyәt evinә xidmәt
E) göstәrilәnlәrdәn heç biri
69) Sual:Kömәkçi istehsala mәsrәflәrә nә aid edilir.
A) istehsala xidmәt mәsrәflәri
B) әsas vәsaitlәrin tәşkilinә xidmәt mәsrәflәri
C) tәmir emalatxanasına mәsrәflәr
D) yük avto nәqliyyatına mәsrәflәr
E) tәmir , nәqliyyat , işıq , su , qaz , tәchizatına mәsrәflәr
70) Sual:Dövriyyәdә olan vәsaitlәrә nә aid edilir.
A) pul , әmәk , material mәsrәflәri

B) pul vә material
C) әmәk vә material
D) pul vә әmәk
E) bunlardan heç biri
71) Sual:Baş vermә yerinә görә mәsrәflәr necә bölünür.
A) әsas istehsal mәsrәflәri
B) kömәkçi istehsal mәsrәflәri
C) әsas ,kömәkçi vә xidmәtedici istehsalat mәsrәflәri
D) bitmәmiş istehsal mәsrәflәri
E) heyvandarlıqda istehsal mәsrәflәri
72) Sual:Müәssisәlәrdә xәrclәr hansı әlamәtlәrinә görә tәsniflәşir.
A) istehsal sferası
B) tәdavül sferası
C) kapital qoyuluşu sferası
D) istehsal ,tәdavül , kapital qoyuluşu , idarәetmә , istehlak vә xidmәt sferası
E) idarәetmә vә xidmәt sferası
73) Sual:әmәk predmeti harada istifadә olunur.
A) satış prosesindә
B) әmәk prosesindә
C) tәchizat prosesindә
D) hәr bir istehsal prosesindә
E) ancaq xidmәt prosesindә
74) Sual:İstehsal prosesini ardıcıl davam etdirmәk üçün nә lazımdır.
A) ancaq pul vәsaiti
B) canlı әmәk
C) canlı vә әşyalaşmış әmәk vәsaiti , әmәk predmeti
D) әsas vәsaitlәr

E) material vә әsas vәsaitlәr
75) Sual:İstehsal prosesindә vәsaitlәri nә birlәşdirir.
A) canlı әmәk vә istehsal vәsaitlәri
B) canlı әmәk
C) istehsal vәsaitlәri
D) canlı vә әşyalaşmış әmәk
E) hazır mәhsula sәrf edilәn mәsrәflәr
76) Sual:MUMHBSı komitәsi nә vaxt yaranıb vә hansı şәhәrdә yerlәşir.
A) 1968 – ABŞ
B) 1970 – Paris bә ya London
C) 1958 – Almaniya
D) 1973 – London
E) 1992 – Moskva
77) Sual:Ölkәdә hәyata keçirilәn yeni islahatlar hansı ardıcıllıqla hәyata keçirilir.
A) mühasibat uçotu haqqında uçot siyasәti, yeni hesab planı vә MUBSI qa
B) azәrbaycan respublikası uçot haqqında qanun qәbul edir
C) uçot siyasәti haqqında qanun qәbul edir
D) yeni hesab planı qәbul edib
E) MUMHBS i haqqında sәrәncam qәbul edib
78) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında maliyyәidarәetmә uçotu qarşılıqlı şәkildә necә istifadә edilir.
A) maliyyә uçotu müәssisәnin bütün sahәlәrinin әhatә edir
B) ancaq idarәetmә vә vergi uçotundan istifadә edir
C) müәssisәlәrdә maliyyә vә idarәetmә uçotunu qarşılıqlı istifadә edilir
D) vergi uçotu hәr iki uçotu tamamlayır
E) bu uçotlar arasında heç bir әlaqә yoxdur
79) Sual:Maliyyә  uçotu zamanı istifadә edilәn әsas informasiyalar hansılardır .

A) müәssisәnin dispetçer xidmәtinin informasiyası
B) idarәetmә tәhlilinin informasiyası
C) statistika idarәsinin informasiyası
D) maliyyә uçotunun informasiyası
E) operativtexniki uçotun informasiyası
80) Sual:Maliyyә uçotunda xüsusi kapital vә onun hәrәkәti necә qeydә alınır.
A) tәsәrrüfat prosesi baş verdikdә
B) kapitalın hәrәkәtinә görә mәnfәәt әldә etdikdә
C) kapitalın hәr dövriyyәsi üçün maliyyә uçotu tәşkil edildikdә
D) vergiyә cәlb edilmәyә görә faiz hesablandıqda
E) kapitalın dövriyyәsinin nәticәsi haqqında vaxtaşırı hesabat tәrtib edildikdә
81) Sual:Aqrar sәnaye komplekslәrindә istehsal prosesi nә vaxt dayanmadan inkişaf etmiş hesab edilir .
A) әsas mәhsul istehsal edib onu satdıqda
B) heç bir kәnar tәşkilata borcu olmadıqda
C) müәssisә özünün әsas vә dövriyyә vәsaitlәrindәn istifadә edәrәk,mәhsul
D) gәlәcәk dövr üçün biznes plan tәrtib edib tәsdiq etdikdә
E) öz fәaliyyәtini qismәn dayandırdıqda
82) Sual:Konserv sәnayesindә idarәetmә xәrclәri necә bölüşdürülür.
A) bir başa
B) bölüşdürmә qaydası ilә
C) normativ üzrә
D) bölüşdürmә aparılmır
E) tәsdiq olunmuş әmsala görә
83) Sual:Hesabat ilindә istehsaldan buraxılan konserv mәhsulları hansı maya dәyәri ilә mәdaxil edilir.
A) hәqiqi maya dәyәri ilә
B) normativ maya dәyәri ilә
C) smeta maya dәyәri ilә

D) plan maya dәyәri ilә
E) hәqiqi vә normativ maya dәyәri ilә
84) Sual:әgәr eyni növ xammaldan müxtәlif ölçülü mәhsul hazırlanarsa ,hansı әmsaldan istifadә olunur .(şәrti bankaya çevirmәklә )
A) 10 litr 28,3 banka
B) 3 litr 8,40 banka
C) 2 litr 5,66 banka
D) 1,5 litr 4,24 banka
E) 1000 litr 283,0 banka
85) Sual:Konservi istehsalında nә kalkulyasiya edilir vә onun obyekti nәdir.
A) 1000 әdәd şәrti banka
B) 440 şәrti banka
C) 353,4 şәrti banka
D) 100 şәrti banka
E) hәcmindәn asılıdır
86) Sual:Konservi istehsalında kalkulyasiya obyekti nә hesab edilir.
A) qablaşdırma vә emal edilәn bütün növ mәhsullar
B) öz tәsәrrüfatında hazırlanan mәhsul növlәri
C) kәnardan alınan mәhsul növlәri
D) ancaq emal üçün qәbul edilәn mәhsullar
E) göstәrilәnlәrdәn heç biri
87) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı sәnaye isrehsalında hazırlanan mәhsulun maya dәyәri nәdәn asılıdır.
A) tәbii iqlim şәraitindәn
B) mәhsulun hazırlanma texnologiyasından
C) sәrf edilәn xәrclәrin sәviyyәsindәn
D) mәhsula olan tәlabatdan
E) digәr amillәrdәn

88) Sual:әsaslı sәnaye sahәlәrindә mәhsulun hәqiqi maya dәyәri necә hesablanılır.
A) әvvәlcә sәrf edilәn material xәrclәri müәyyәn edilir
B) әmәyin ödәnilmәsi xәrclәri müәyyәn edilir
C) kömәkçi istehsal, әsas vәsaitin amortizasiyası xәrclәrini müәyyәn edir
D) ümumu istehsal xәrclәri bölüşdürülür
E) göstәrilәn daimi vә dәyişәn xәrclәrdәn әlavә , yanacaq mәhsulun dәyәri çıxılır, yerdә qalan xәrc alınmış sәnaye mәhsulunun cәminә bölünür
89) Sual:Sәnaye istehsalı planı necә bağlanılır .
A) istehsala sәrf edilәn xәrclәr hesabındakı mәblәğ öz tәyinatına silinir
B) әvvәlcә bitmәmiş,sonra heyvandarlıq hesabı bağlanılır
C) idarәetmә xәrclәri bnölüşdürülür ,bitmәmiş vә heyvandarlıq mәhsullarının emalı üzrә açılan analitik hesablar bağlanır (kömәkçi istehsal xәrclәri
D) kömәkçi istehsal mәsrәflәri әsas xәrclәrdәn çıxılır
E) ilin axırında hesab bağlanılmır.
90) Sual:әgәr quş vә heyvanlar eyni sexdә kәsilirsә,onlar üçün ayrıça analitik hesab açıb maya dәyәrini hesablamaq mümkündürmü .
A) mümkün deyil
B) hәr bir heyvan növünün әsas vә әlavә mәhsulu üçün ayrıca analitik hesab
C) xәrclәri hәr bir mәhsul növünә bölmәk lazımdır
D) kәsilmә sexindә baş verәn xәrclәri kәsilmәkdәn alınan mәhsulun cәminә
E) alınmış әlavә mәhsulu qiymәtlәndirmәk vә әsas xәrclәri çıxmaq lazımdır
91) Sual:Kәsmә sexindә mәhsulun maya dәyәri metodunun hesablanması necә hәyata keçrilir.
A) bütün xәrclәrdәn әlavә mәhsul çıxılır ,qalan alınmış mәhsula bölünür
B) xәrclәr mәhsulların cәminә bölünür
C) hәr bir kәsilmiş iri heyvan növü üzrә ayrıca kalkulyasiya hәyata keçirilir
D) әvvәlcә iri buynuzlu mal qara, sonra isә quşların maya dәyәri hesablanır
E) bütün xәrclәr ayrıayrı heyvanlardan alınmış mәhsullar arasında
92) Sual:Heyvan vә quşların kәsilmәsi zamanı kalkulyasiya obyekti nә hesab edilir .
A) dәri, tük, yun
B) peyin, dәri, ayaqlar

C) kәsilmiş heyvan vә quşların baş sayı
D) 1 sentner kәsilmiş әt
E) digәr növ mәhsulların ( sentner, kq ,metr) satış qiymәti
93) Sual:Ayrıayrı növ mәhsulun maya dәyәrini hesablayarkәn hansı üsullardan istifadә edilir.
A) normativ üsuldan
B) keçidmәrhәlә üsulundan
C) xәrclәrin ümumilәşdirilmәsi,normativ , birbaşa , bәrabәr bölüşdürmә
D) әlavә mәhsulu qiymәtlәndirmәk üsulundan
E) istehsala sәrf edilәn әsas xәrclәrin hesablanması üsulundan
94) Sual:Müәssisәdә hansı kalkulyasiya üsulundan istifadә edilir.
A) plan, hesabat, normativ
B) hesabat, smeta , mәrhәlә
C) plan “ Standartkostinq” , “ Direktkostinq”
D) “ Standartkostinq” , “ Direktkostinq”
E) hesabat,sadә vә sifariş
95) Sual:Ümumilikdә sәnaye müәssisәlәrindә kalkulyasiya obyekti nәdir.
A) bitmәmiş istehsal
B) yarım fabrikatlar
C) iş vә xidmәtlәr
D) mәhsul qrupu, yarımfabrikat,bitmәmiş istehsal
E) ancaq vahid mәhsul növü
96) Sual:Dәnli bitkilәrin emalında kalkulyasiya obyekti nә hesab edilir.
A) buğda, arpa, qarğıdalı
B) çovdar, büğda, arpa
C) un, doğranılmış yem
D) makaron , darı, buğda
E) qarışıq yem,buğda, qarğıdalı

97) Sual:Hansı istehsal sahәlәrindә sadә vә normativ kalkulyasiya metodu tәtbiq edilir.
A) maşınqayırma sәnayesindә
B) hasilat sәnayesindә
C) emal sәnaye sahәlәrindә
D) yüngül sәnaye sahәlәrindә
E) ağır maşınqayırma sәnayesindә
98) Sual:Mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiya edilmәsinin neçә növü var .
A) 2
B) 3
C) 5
D) 6
E) 4
99) Sual:İl әrzindә alınmış hazır mәhsul hansı qiymәtlә mәdaxil edilir.
A) hәqiqi
B) plan
C) normativ
D) müqavilә
E) bazar
100) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının sәnaye üsulu ilә emalı zamanı hazır mәhsul alındıqda hansı mühasibat yazılışı ilә rәsmiyyәtә salınır.
A) DT204 KT202
B) DT205 KT202/1
C) DT 204/2 KT202/1
D) DT204 KT206
E) DT204 KT207
101) Sual:Sәnaye istehsalına müqavilә qiymәti ilә әsas material buraxılmışdır .
A) DT202 KT201/3

B) DT202/3 KT201/2
C) DT201/3 KT201
D) DT202 KT201
E) DT131/2 KT202
102) Sual:Sәnaye istehsalına xidmәt edәn әsas vәsaitlәrә amortizasiya hesablanmışdır .
A) DT202 KT102/3
B) DT202 KT102/8
C) DT202 KT112
D) DT202/3 KT111/6
E) DT201/5 KT112/3
103) Sual:Sәnaye istehsalında işlәyәn fәhlәlәrә әmәk haqqı hesablandıqda necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT202 KT533
B) DT23/1 KT533
C) DT533 KT522
D) DT521 KT533
E) DT202/4 KT533
104) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı sәnaye istehsalında istifadә edilәn material qiymәtlilәri hansılardır .
A) polad,dәmir, filiz,şәrab,әt
B) süd, әt, pambıq, dәnli vә texniki bitkilәr,tәrәvәz, meşә materialları
C) kәırpic üçün qum, palçıq ,şәrab üçün üzüm ,çuğundur,kök
D) subtropik mәhsullar ,emal üçen әt,dәri ,peyin,tük ,yun, yağ
E) әsas material qrupuna daxil olmayan –neft,benzin ,tarif, enerji
105) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәsisәsindә sәnaye istehsalının hәqiqi maya dәyәri nә vaxt müәyyәn edilir .
A) mәhsul istehsalı başa çatan kimi
B) rüb başa çatan kimi
C) 6ay başa çatan kimi
D) satılmış mәhsulun dәyәri daxil olan kimi

E) ilin axırında balans tәrtib edilәnә qәdәr
106) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı öz istehsalının xammalını emala buraxdıqda hansı maya dәyәri әsas götürülür .
A) il әrzindә plan maya dәyәri ilә
B) hәqiqi maya dәyәri ilә
C) hesab ili әrzindәki smeta maya dәyәri ilә
D) hesabat ili әrzindәki normativ maya dәyәri ilә
E) hesabat ilindәki mövcud olan bazar qiymәti ilә
107) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında sәnaye xarakterli iş vә xidmәtlәrә nә aid edilir.
A) emal olunmuş yağ, şәrab, tomat vә sairәnin satışı
B) müәssisә daxili göstәrilәn xidmәtlәr: tibbi,yemәkxana vә.s.
C) sud, tәrәvәz,üzüm vә digәr mәhsulların emalı
D) kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının әhalidәn qәbulu
E) heyvanların sәnaye texnalogiyası üzrә saxlanılması
108) Sual:Sәnaye müәssisәlәrindә hazırlanan mәhsulun maya dәyәrinin әsasını hansı xәrc maddәsi tәşkil edir.
A) әmәyin ödәnilmәsi
B) әsas vәsaitlәrin amortizasiyası vә tәmir xәrclәri
C) kömәkçi istehsalın bütün xidmәtlәri xәrclәri
D) material mәsrәflәri
E) ümumistehsal vә ümumtәsәrrüfat xәrclәri
109) Sual:ASKdә daxili istifadәyә sәrf edilәn mәhsullar üzrә hesabat ilinin sonunda qiymәtlәr necә tәnzimlәnir.
A) әvvәlcә sәrf edilәn mәhsulun plan qiynәti müәyyәn edilir
B) ilin axırında hәqiqi qiymәti müәyyәn edilir
C) müqavilә qiymәti müәyyәn edilir
D) bazar qiymәti müәyyәn edilir.
E) plan maya dәyәri ilә hәqiqi maya dәyәri arasındakı fәrqlәrin
110) Sual:ASKdә mәhsulu emala buraxdıqda ,hansı qiymәt әsas götürülür .

A) plan maya dәyәri ilә
B) hәqiqi maya dәyәri ilә
C) fifo maya dәyәri ilә
D) müqavilә qiymәti ilә
E) lifo maya dәyәri ilә
111) Sual:Sәnaye istehsalı üzrә mәsrәflәrin uçotu hansı hesabda aparılır.
A) 131/1
B) 202/4
C) 204/4
D) 203/4
E) 202/7
112) Sual:Sәnaye müәssisәlәrindә xәrclәrin uçotu nәdәn asılıdır.
A) istehsalın nәticәsindәn
B) istehsalın ölçüsündәn
C) istehsalın texnologiyası vә mәrhәlәsindәn
D) hәcmi, ölçüsü, texnalogiyası vә mәrhәlәsindәn
E) istehsal olunan mәhsulun vaxtından
113) Sual:ASKdә hansı analitik uçot açmaq lazımdır ki,sәnayenin tәlәbatına cavab verә bilsin .
A) kәsmә sexi heyvandarlıq mәhsullarının emalı,kalbasa,yarım fabrikat,әt
B) ancaq bir növ mәhsula analitik hesab açmaq lazımdır
C) çörәk vә kanditer sexlәrinә
D) meşә materiallarının emalına
E) bunların heç biri
114) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrindә sәnaye xarakterli hansı işlәr yerinә yetirilir.
A) müәssisә lazım olan sәnaye mәhsulları istehsal edir
B) südün, tәrәvәzin, meyvәnin ilkin emalı hәyata keçirilir
C) tikinti vә yeyinti mәhsulları hazırlanır

D) heyvanlar sәnaye texnikası üzrә saxlanılır
E) ancaq heyvanlar kәsilir
115) Sual:Müәssisәnin özünün xüsusi әsalı tikinti şöbәsi tәrәfindәn yerinә yetirilәn tikintiquraşdırma işlәri üzrә inşaatçıların әmәk haqqı aşağıdakı
muhasibat köçürmәsi vasitәsilә rәsmilәşdirilir:
A) debet 113 “Kapital qoyuluşu”, kredit 533 “Әmәyin ödәnişi üzrә heyәtli hesablanmalar”;
B) debet 202/2 kredit 533;
C) debet 202 kredit 533;
D) debet 721/2 kredit 533;
E) debet 533 kredit 113.
116) Sual:Debet 113 Kapital qoyuluşu , Kredit 721/2 Ümumi istehsalat xәrclәri hesabımuhasibat yazışı nә demәkdir?
A) inşası başa çatan obyektlәr üzrә xәrclәrin silinmәsi;
B) avadanlıqların quraşdırılmağa verilmәsi;
C) sair әsaslı işlәrin vә mәsrәflәrin silinmәsi;
D) tikinti maşın vә mexanizmlәrin saxlanılması vә istismarı üzrә xәrclәrin silinmәsi;
E) quraşdırılmaq tәlәb edәn avadanlıqların daxil olması;
117) Sual:Müәssisәnin özünün xüsusi әsalı tikinti şöbәsi tәrәfindәn yerinә yetirilәn tikintiquraşdırma işlәrinә çәkilәn xәrclәr aşağıdakı hesablardan
birindә aparılır?
A) 113
B) 07
C) 111
D) 202/2
E) 202
118) Sual:Müәssisәnin özünün tәmirtikinti sexlәri vasitәsi yerinә yetirilәn tikintiquraşdırma işlәrinә çәkilәn xәrclәr әvvәlcә aşağıdakı hesablardan
birindә aparılır?
A) 113
B) 07
C) 111

D) 202/2
E) 202
119) Sual:Dövrәdәnkәnar aktivlәrin inşası zamanı müәssisәnin faktik xәrclәrinin kalkulyasiya maddәlәri üzrә bölümü haqda informasiya aşağıdakı
hesabın debedindә cәmlәnir?
A) 113
B) 07
C) 111
D) 202
E) bütün cavablar düzdür.
120) Sual:Debet 01 әsas vәsait , Kredit 07 Quraşdırılası avadanlıqlar – muhasibat yazılışı nә demәkdir?
A) avadanlığın istismara verilmәsi;
B) avadanlığın quraşdırılmağa verilmәsi;
C) avadanlığın tәmirә verilmәsi;
D) lәğv olunan avadanlığın silinmәsi;
E) bütün cavablar düzgündür.
121) Sual: Tikinti tәşkilatlarında inventarizasiya zamanı uçota alınmayan әsas vәsaitlәr hansı tip tәsәrrüfat әmәliyyatlarına aid edilir?
A) birinci tipә
B) ikinci tipә
C) birvә üçüncü tipә
D) ancaq üçüncü tipә
E) doğru cavab yoxdur
122) Sual:Yerinә yetirilәn vә sifarişçiyә tәhvil verilәn tikintiquraşdırma işlәrinin faktik maya dәyәri haqda informasiyalar necә formalaşır?
A) kredit 601
B) debet 601
C) debet 611
D) kredit 611
E) debet 721/2.

123) Sual:Tikintiquraşdırma işlәri tәhvil verilmәsindәn gәlirlәrin müәyyәnlәşdirilmәsinin tikinti tәşkilatı tәrәfindәn seşilәn metodu necә
tәnzimlәnilir?
A) müәssisәnin uçot siyasәti ilә;
B) normativhüquqi sәnәdlәrlә;
C) muhasibat uçotunun Milli Standartları ilә;
D) maliyyә hesabatının Beynalxalq Standartlarları ilә;
E) bütün cavablar düzgündür.
124) Sual:Tikintiquraşdırma işlәri tәhvil verilmәsindәn zәrәrlәr hansı köçürmә ilә rәsmillәşdirilir?
A) debet 601 kredit 801
B) debet 801 kredit 601
C) debet 801 kredit 611
D) debet 611 kredit 801
E) debet 611 kredit 801.
125) Sual:Tikintiquraşdırma işlәri tәhvil verilmәsindәn alınan mәnfәәt hansı köçürmә ilә rәsmillәşdirilir?
A) debet 601 kredit 801
B) debet 801 kredit 601
C) debet 801 kredit 611
D) debet 611 kredit 801
E) debet 611 kredit 801.
126) Sual:Tikintiquraşdırma işlәri tәhvil verildikdә әlavә dәyәr vergisinin hesablanması üçün hansı köçürmәdәn istifadә olunur?
A) debet 601 kredit 522
B) debet 601 kredit 241
C) debet 601 kredit 113
D) debet 601 kredit 521
E) debet 611 kredit 521.
127) Sual:Tikintiquraşdırma işlәrinin (inşaat obyektinin) faktiki maya dәyәrinin satış hesabına silinmәsi hansı muhasibat köçürmәsi ilә

rәsmilәşdirilir?
A) debet 601 kredit 721
B) debet 601 kredit 721
C) debet 601 kredit 202
D) debet 601 kredit 113
E) debet 611 kredit 202.
128) Sual:Tikintiquraşdırma işlәrinin tәhvil verilmәsi vә tikinti tәşkilatının istehsalat fәaliyyәtinin maliyyә nәticәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
aşagıdakı hesablardan birindәn istifadә etmәklә hәyata keçirilir:
A) 601
B) 202
C) 801
D) 611
E) 642
129) Sual:DT231 , KT223 yazılışı nәyi izah edir.
A) digәr müәssisәdәn ssuda daxil olub
B) alınmış sәhmin dәyәri ödәnilib
C) bank krediti geri qaytarılıb
D) satış mәqsәdi üçün sәhm alınıb
E) sәhmlәrә görә faiz köçrülüb
130) Sual:ASKdә pul sәnәdlәri kassa hesabında hansı qiymәtlә әks etdirilir.
A) nominal dәyәri üzrә
B) әldә olunma qiymәti üzrә
C) bazar qiymәti üzrә
D) müqavilә qiymәti üzrә
E) qiymәtli kağızı satanla alan arasındakı razılaşma qiymәti üzrә
131) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında avans şәklindә mal alanlardan pul vәsaiti daxil olduqda necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT211 KT222

B) DT211 KT245
C) DT211 KT411
D) DT211 KT216
E) DT211 KT223
132) Sual:İstifadә edilәn qaz hesabat dövrünün sonunda hara silinir.
A) kömәkçi istehsala
B) ümumistehsala
C) bütün istehsal vә xidmәt sahәlәrinә
D) әsas istehsala
E) ümumtәsәrrüfat vә satış prosesinә
133) Sual:Qazin m3nun dәyәri necә müәyyәn edilir.
A) xәrclәr sexlәr üzrә istifadәyә bölünür
B) bütün xәrclәr 10m3 istifadәyә bölünür
C) xәrclәr 100m3 bölünür
D) xәrclәr istifadә edilәn bütün qaza bölünәrәk 1m3 maya dәyәri müәyyәn
E) ancaq müәssisә üzrә istifadә әsas götürülür
134) Sual:İstifadә olunan qazlar hansı ölçü vahidi ilә uçotda әks etdirilir.
A) tonla
B) kqla
C) 1m3
D) 10m3
E) 100m3
135) Sual:Elektrik enerjisi vә tәsәrrüfat mәsrәflәri hansı hesabda uçota alınır.
A) 202/2
B) 202/4
C) 202/6
D) 202/7

E) 202/5
136) Sual:Hәr kvtın maya dәyәri necә müәyyәn edilir.
A) bütün xәrclәri istifadә edilәn 1kvt bölmәklә
B) bütün xәrclәri 5kvt bölmәklә
C) bütün xәrclәri 15kvt bölmәklә
D) bütün xәrclәri 10kvt bölmәklә
E) bütün xәrclәri 20kvt bölmәklә
137) Sual:Sair kömәkçi istehsal sahәlәrinin uçotu hansı hesablarda uçota alınır.
A) 202/6 , 202/1, 202/2,
B) 202/6, 202/9, 202/8
C) 202/1, 202/8, 202/1
D) 202/2, 202/6, 202/8
E) 202/2, 202/4, 202/5
138) Sual:Sair kömәkçi istehsal sahәlәrinә nә aid edilir.
A) enerji istehsalı , su , buxar
B) su tәsәrrüfatı
C) buxar istehsalı
D) binanın tәmizlәnmәsi
E) içtimai iaşә , yemәk zalı, kitabxana vә s.
139) Sual:Canlı dartıcı quvvәdә bir yem günlәri necә müәyyәn edilir.
A) bütün xәrclәrdәn әlavә mıhsulu (yun , peyin, dәri) çıxdıqdan sonra ,
B) xәrclәri tәsәrrüfatda olan iş heyvanlarının sayına bölmәklә
C) xәrclәri ancaq xidmәt göstәrәn iş heyvanlarının sayına bölmәklә
D) xәrclәri mәhsul vә xidmәt prosesindәki iş heyvanlarının sayına bölmәklә
E) yuxarıda göstәrilәnlәrdәn heç biri
140) Sual:Bir iş günün dәyәri necә vә nә vaxt müәyyәn edilir.

A) ayın axırında ,xәrclәri ay әrzindә günlәrә bölmәklә
B) günün axırında xәrclәr canlı dartıcı qüvvәnin saxlanmasına bölünür
C) bütün xәrclәrdәn әldә edilәn әlavә mәhsul çıxılır
D) hesabat dövründә әldә edilәn bala vә digәr mәhsullar çıxıldıqdan sonra
E) xәrclәrdәn sair mәhsullar çıxılır,qalan mәsrәf iş günlәrinin sayına bölünür
141) Sual:Canlı qaldırıcı qüvvәyә sәrf edilәn mәsrәflәr göstәrilәn xidmәtin maya dәyәri, digәr sahәlәrdәn nә ilә fәrqlәnir.
A) yerinә yetirdiyi işin xüsusiyyәtinә
B) kalkulyasiya obyektinә
C) xidmәtin maya dәyәrini müәyyәn etmәklә
D) bütün yuxarıda göstәrilәnlәrlә
E) yuxarıda göstәrilәnlәrdәn heç biri
142) Sual:Nәqliyyatla mәşğul olan traktorçulara әmәk haqqı hesablandıqda neçә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT202/1 KT 533
B) DT202//2 KT533
C) DT240/2 KT 531
D) DT202/3 KT 533
E) DT202/6 KT 533/8
143) Sual:Traktor nәqliyyatına neft mәhsulları sәrf edildikdә necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT202/3 KT 201/1
B) DT202/6 KT 201
C) DT202/4 KT 208
D) DT231/3 KT 202/4
E) DT202/8 KT422
144) Sual:Maşın ,traktor parkındakı әsas vәsaitlәrә amortizasiya hesablandıqda necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT 112/4 KT 202/3
B) DT 132 KT202/2
C) DT 208 KT 202/5

D) DT202/7 KT 112/4
E) DT 202/3 KT 112/4
145) Sual:Traktor parkları üzrә maşın vә avadanlıqların istismarı vә saxlanması xәrclәri hansl hesabda uçota alınır.
A) 202/3
B) 202/4
C) 202/8
D) 202/6
E) 202/7
146) Sual:Bina vә qurğuların әsaslә tәmir xәrclәri üçün mәnbә hansı hesabda toplanılır.
A) 202/2
B) 711
C) 412
D) 721
E) 601
147) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında bina vә qurğuların әsaslı tәmirini ilin hansı rübündә aparmaq daha sәrfәlidir.
A) l rüb
B) lI rüb
C) lII rüb
D) lV rüb
E) ilin bütün aylarında
148) Sual:Bina vә qurğuların cari tәmirinә mәsrәflәr hansı hesabda uçota alınır.
A) 202/2
B) 721/4
C) 312
D) 412
E) DT202/3 KT721

149) Sual:DT 412 KT 631 yazılışı nәyi izah edir ?
A) tәmir işlәri başa çatmış lakin dәyәri ödınilmәmişdir
B) әsaslı tәmir mәnbәği öz mәnbәyindәn silinmişdir
C) tәmir üçün әlavә dәyәr hesablanmışdır
D) әsaslı tәmiri podratçı tәşkilat hәyata keçirmişdir
E) heç biri
150) Sual:Obyektin әsaslı tәmir işlәri podratçılar tәrәfindәn yerinә yetrildikdә hansı sәnәd tәrtib edilir .
A) tapşırıq –sifariş
B) yerinә yetirilәn iş üçün qәbul tәhvil aktı tәrtib edir
C) әmәyin ödәnilmәsi üçün tәmir fәhlәlәrinә aid olan mәblәğ köçrülür
D) podrat tәşkilat ilә sifarişçi tәşkilat arasında müqavilә bağlanılır
E) yerinә yetirilәn әsaslә tәmir mәblәğinin dәyәri köçrülür
151) Sual:Bina vә qurğuların tәmirә başlanması planını kim tәsdiq edir .
A) sex rәisi
B) bölmә müdürü
C) kollektiv iclasının qәrarı
D) plan şöbәsi baş mühasb
E) müәssisәnin rәhbәri
152) Sual:Bina vә qurğuların әsaslә tәmiri üçün әsas sәnәd nә hesab edilir.
A) müdürün göstәrişi
B) istehlakçının tәlәbi
C) әsas vәsait növü üzrә planda göstәrilәnә uyğun olaraq
D) әsas vәsaitin iş yerindәki yararlıq sәviyyәsinә görә
E) bina vә qurğuların ömür müddәtinә görә
153) Sual:Müәssisә daxili bina vә qurğuların tәmiri öz işçi qüvvәsi ilә hәyata keçrildikdә necә adlanır.
A) podrat üsulu
B) sifariş üsulu

C) podrat tәsәrrüfat üsulu
D) tәsәrrüfat üsulu
E) sifariş , tәsәrrüfat üsulu
154) Sual:Tәmir işçilәrinә әmәk haqqı hesablandıqda necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT202 ,231 KT530,301
B) DT202/7 KT511
C) DT202 KT533
D) DT202/8 KT902
E) DT202,123/2 KT701
155) Sual:Tәmir işlәri başa catdıqdan sonra ,onların nәticәsi uçotda necә әks etdirilir.
A) alınmış hәr bir sifariş uçota alınır
B) analitik hesablar üzrә alınmış mәhsullar DT “İstehsal ehtiyatları” KT“
C) әsas onun maliyyәlәşmәsi hesabında
D) alınmış mәhsulun hәqiqi maya dәyәri hesablanılır
E) son nәticәdә tәmir xidmәti kömәkçi sahәlәri arasında bölüşdürülür
156) Sual:әsaslı tәmir xәrclәri uzun müddәt davam edirsә әmәk haqqı norması necә müәyyәn edilir .
A) sexdә hәr bir sifariş üzrә
B) bütünlükdә tәmir sexi, xidmәt sexi üzrә
C) ümumtәsәrrüfat xәrclәri hesabında uçota alınır
D) ilin әvvәlinә tәsdiq edilmiş norma üzrә
E) bütün yuxarıda göstәrilәnlәrә әsasәn
157) Sual:әsaslı tәmir işlәri hansı mәnbәdәn maliyyәlәşir.
A) istehsal mәsrәflәri hesabına
B) qarşıdakı xәrçlәri ödәmәk üçün olan ehtiyatlar hesabına
C) müәssisәnin mәnfәәti hesabına
D) bank krediti hesabına
E) ancaq icarәdarlardan daxil olmalar hesabına

158) Sual:ASKdә tәmirin növlәri hansılardır.
A) cari tәmir
B) әsaslı tәmir
C) orta tәmir
D) cari vә orta tәmir
E) cari, әsaslı ,orta tәmir
159) Sual:ASKdә cari tәmir hansı mәnbә hesabına aparılır.
A) kapital qoyuluşu hesabına
B) istehsal mәsrәflәri hesabına
C) qarşıdakı ehtiyatlar hesabına
D) bank krediti hesabına
E) icarәdәn daxil olan vәsait hesabına
160) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrindә tәmir işlәrinin öz işçilәrinin kömәyi ilә aparılan tәmir necә adlanır.
A) podrat üsulu
B) müqavilә qaydası
C) tәsәrrüfat üsulu
D) müqavilә vә tәsәrrüfat üsulu
E) podrat vә müqavilә üsulu
161) Sual:Tәmir işlәrindә әsas xәrclәrә nә aid edilir.
A) әmәk haqqı
B) materiallar vә ehtiyat hissәlәri
C) әsas vәsaitlәrin amortizasiyası
D) әmәk haqqı vә әsas vәsaitlәrin amortizasiyası
E) xidmәt vә idarәetmә xәrclәri
162) Sual:Tәmir emalatxanasına mәsrәflәr mühasibatlıqda hansı hesabda uçota alınır.
A) әsas istehsal hesabında

B) maşın vә avadanlıqların istismarı vә saxlanmasında
C) ümum sex xәrclәrinin tәrkibindә
D) kömәkçi istehsal hesabının 1ci sub hesabında
E) kommersiya xәrclәri hesabında
163) Sual:Kömәkçi istehsalın plan maya dәyәri ilә hәqiqi maya dәyәri arasındakı fәrqә kәnarlaşma nә vaxt hәyata keçirilir.
A) iş prosesi başa çatan kimi
B) ançaq ilin axırında
C) rüb başa çatdıqda
D) yerinә yetirilmiş xidmәt tәhvil veridikdә
E) ilin 6 ayı tamam olanda
164) Sual:Kömәkçi istehsal xәrclәri ay әrzindә hansı qiymәtlә silinir.
A) plan maya dәyәri ilә
B) hesabat maya dәyәri ilә
C) normativ maya dәyәri ilә
D) bazar qiymәti ilә
E) müqavilәdә göstәrilәn qiymәtlә
165) Sual:Kömәkçi istehsal xәrclәri hansı hesabda aparılır.
A) 202 “Әsas istehsal”
B) 721
C) 202 “ Kömәkçi istehsal”
D) 28 “ İstehsalatda zay”
E) 711
166) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında kömәkçi istehsala nә aid edilir.
A) binaların , qurğulrın tәmiri emalatxanası
B) maşın , traktor avtomobil nәqliyyatı
C) elektirik enerjisi, su tәchizatı
D) qeyri kommersiya tәşkilatının,canlı dartıcı quvvәsi

E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
167) Sual:Enerji istehsalında mәhsulun maya dәyәrinin hansı metodundan istifadә olunur .
A) sifariş metod
B) sifariş ,normativ metod
C) mәrhәlә,sifariş metod
D) sadә ,normativ metod
E) sadә vә mәrhәlә metod
168) Sual:Tәmir emalatxanasında maya dәyәri kalkulyasiyasının hansı metodundan istifadә olunur.
A) sadә metod
B) normativ metod
C) sifariş metod
D) sadә vә keçid metod
E) mәrhәlә metod
169) Sual:Bitkiçiliyә mәsrәflәrin uçotunun әsas vәzifәsi nәdir.
A) uçot obyektlәrini düzgün seçmәk
B) istehsal ehtiyatlarını aşkar etmәk
C) qәnaәt rejimi tәlәblәrinә uyğun işlәmәk
D) hazırlanacaq mәhsulun maya dәyәrini hesablamaq
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
170) Sual:Kәnar tәşkilatlar tәrәfindәn yerinә yetirilәn iş vә xidmәtlәrin dәyәri bitkiçiliyә aid edildikdә necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT132/1 KT431/2
B) DT202/1 KT428
C) DT202/3 KT431
D) DT202/3 KT431
E) DT202/1 KT431
171) Sual:Ümumistehsal vә ümumtәsәrrüfat xәrclәri bitkiçiliyә aid edildikdә necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.

A) DT132/3 KT721
B) DT131/2 KT711
C) DT202/1 KT721
D) DT202/2 KT731/4
E) DT202/4 KT711
172) Sual:Xidmәt vә idarәetmә xәrclәri әsasәn hansı sahәlәri әhatә edir.
A) sәnaye istehsalı vә satışı sahәsini
B) kömәkçi istehsal vә tәmir sahәsini
C) bitkiçilik , heyvandarlıq vә sәnaye sahәsini
D) sex,şöbә vә tәmir sahәsini
E) ixtisaslaşma sәviyyәsinin sahәlәrini
173) Sual:Hansı istehsal sahәlәrindә idarәetmә xәrclәri bölüşdürülmür.
A) bir növ mәhsul istehsalı sahәsindә
B) iki vә daha çox istehsal sahәsindә
C) dәn mәhsullarının emalında
D) yağ istehsalı sahәlәrindә
E) göstәrilәnlәrdәn heç birindә
174) Sual:İdarәetmә xәrclәri hesab edilәn ümumistehsal ,ümumtәsәrrüfat xәrclәri hesabı nә vaxt bağlanılır.
A) mәhsul növünün istehsalı başa çatdıqda
B) hәr rübün sonunda mәhsulun maya dәyәri hesablandıqda
C) hazırlanan mәhsul satıldıqdan sonra
D) hesabat ilinin sonunda
E) vahid mәhsulun maya dәyәri hesablandıqda
175) Sual:Yük avtomobilinin maşın günlәrinin maya dәyәri necә müәyyәn edilir.
A) xәrclәri maşınların sayına bölmәklә
B) xәrclәri maşıngünlәrinin sayına bölmıklә
C) xәrclәri ancaq yük daşınan maşınların sayına bölmәklә

D) xәrclәri yük avtomobillәrinin istismarı vә saxlanılmasına bölmәklә
E) xәrclәri gedәn ton , kmә bölmәklә
176) Sual:Yük avtonәqliyyatı ümumistehsal vә ümumtәsәrrüfata xidmәt etdikdә.
A) DT721 KT 202/4
B) DT725 KT 202/4
C) DT 103 KT 202/4
D) DT203 KT 202/4
E) DT204 KT 202/4
177) Sual:Yük avtonәqliyyatının xidmәti әsaslı tikintiyә aid edildikdә necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT102 KT 202/4
B) DT102/7 KT 202/4
C) DT111 KT 202/4
D) DT113 KT 202/4
E) DT103 KT 202/4
178) Sual:Yük avtonәqliyyatı işçilәrinә mәzuniyyәt üçün ehtiyat yaradılmışdır.
A) DT202/2 KT 412
B) DT202/1 KT 412
C) DT202/3 KT 412
D) DT202/5,7 KT 412
E) DT232/4 KT 412
179) Sual:Yük avtonәqliyyatına xidmәt edәn sürücülәrә әmәk haqqı hesablanmışdır.
A) DT202/4 KT 533
B) DT202/3 KT 533
C) DT202/5 KT 533
D) DT202/1 KT 533
E) DT202/6 KT 533

180) Sual:Yük avtonәqliyyatına cari tәmir göstәrilmişdir.
A) DT202/2 KT 202/3
B) DT202/4 KT 202/1
C) DT202/3 KT 202
D) DT202/5 KT 202/2
E) DT721 KT 202/4
181) Sual:Yük avtonәqliyyatına amortizasiya hesabladıqda necә mühasibat yazılışı verilir.
A) DT112 KT 202/1
B) DT23/3 KT 112
C) DT721 KT 112
D) DT23/4 KT 112
E) DT23/7 KT 112
182) Sual:Yük avtomobili üzrә mәlumatları mühasibatlıq hansı sәnәdlәrdә ümümilәşdirir.
A) yol vәrәqәsindә
B) yığma cәdvәllәrindә ASK30
C) sürücülәr üçün açılmış yol vәrәqәlәrindә
D) xronoloji ardıcıllıqla aparılan hәr bir maşın üçün olan kitabda
E) avtomobilin daşıdığı yükün hәcmini müәyyәn edәn cәdvәllәrdә
183) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında yük avto nәqliyyatının yerinә yetirdiyi işlәri tәsdiq edәn ilk sәnәd hansılardır.
A) yük avtonәqliyyatının yol vәrәqәsi
B) sürücünün işdә olduğunu tәsdiq edәn tabel
C) yük avtonәqliyyatının keçdiyi yolun hәcmi
D) sәrf etdiyi yanacağın hәcmi
E) yük avtonәqliyyatına hesablanmış amortizasiya mәblәği
184) Sual:Avtomobil nәqliyyatında әn çox sәrf edilәn xәrc hansılardır.
A) әmәk haqqı
B) әsas vәsaitlәrin amortizasiyası

C) әsas vәsaitlәrin saxlanılması
D) avtomobil nәqliyyatı üzrә ümumistehsal vә ümumtәsәrrüfat xәrclәri
E) ehtiyat hissәlәri vә yanacaq
185) Sual:Pambıqçılıqda mәsrәflәrin uçotu hansı hesabda aparılır.
A) 204
B) 203
C) 136
D) 208
E) 202
186) Sual:Pambıqçılıqda nә kalkulyasiya edilir.
A) 1ton pambıq
B) 10ton pambıq
C) 1kq pambıq
D) 1sntr pambıq
E) 1ton mahuc
187) Sual:Bitkiçilik mәhsulları üzrә maya dәyәrindәn olan kәnarlaşmalar nә vaxt hesablanır.
A) mәhsul istehsalı başa çatan kimi
B) rübün sonunda
C) illik hesabat tәrtib olunan zaman
D) 6aylıq hesabat tәrtib edilәn vaxt
E) satılmış mәhsulun nәticәsi müәyyәn edilәn zaman
188) Sual:Tәrәvәz mәhsullarına kalkulyasiya zamanı nә kalkulyasiya edilir.
A) 1ton mәhsul
B) 1kq mәhsul
C) 10ton mәhsul
D) 1sentner mәhsul
E) 10sentner mәhsul

189) Sual:Açıq torpaqda yetişdirilәn tәrәvәzin kalkulyasiya obyekti nәdir.
A) bütöv tәrәvәz mәhsulları
B) kәnaradan alınmış tәrәvәz mәhsulları
C) müәssisәdә istehsal olunan hәr bir tәrәvәz mәhsulu
D) emal üçün nәzәrdә tutulan mәhsullar
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri
190) Sual:Ancaq torpaqda yetişdirilәn tәrәvәz mәhsullarının uçotu hansı qayda ilә aparılır.
A) hәr mәhsul üzrә ayrıca
B) qrup tәrәvәz mәhsulları üzrә
C) ancaq satış üzrә nәzәrdә tutulan tәrәvәzlәr üzrә
D) daxili istehlak üçün nәzәrdә tutulanlar üzrә
E) emala göndәrilәn mәhsullar üzrә
191) Sual:Texniki bitkilәrdә kalkulyasiya obyekti nә hesab edilir.
A) toxum vә basdırma materialları
B) toxum vә saman , pambıq ,qarğıdalı, vә digәr mәhsullar
C) toxum , saman , xam pambıq
D) ancaq dәn üçün qarğıdalı
E) qarğıdalı vә çuğundur
192) Sual:Bitkiçilikdә mәhsulun hәqiqi maya dәyәri necә hesablanır.
A) ümumi xәrcdәn bitmәmiş istehsal xәrcini çıxdıqdan sonra
B) xәrclәrin tәrkibindәn , tullantının dәyәrini çıxdıqdan sonra
C) bütün xәrclәrdәn satılmış mәhsulun dәyәrini çıxdıqdan sonra
D) mәhsulun tәrkibindәn tullantı emal xәrclәri vә samanın dәyәrini
E) bitkiçiliyә sәrf edilәn bütün xәrclәri toplamaq qaydasında
193) Sual:Dәnli bitkilәrin kalkulyasiya obyektinә nәlәr aid edilir.
A) hazırlanan bütün dәnli bitkilәr

B) buğda , arpa , qarğıdalı
C) çovdar , arpa , qarğıdalı
D) qarğıdalı, arpa , buğda vә vәlәmir
E) göstәrilәnlәrdәn heç biri
194) Sual:Müxtәlif bitkiçilik sahәlәrinә xidmәt edәn maşın vә traktorun xidmәti hansı hesabda uçota alınır.
A) әsas istehsal xәrclәrinin tәrkibindә
B) kömәkçi istehsal xәrclәrinin tәrkibindә
C) ayrıca analitik hesab olan bölüşdürülmәyәn mәsrәflәrdә
D) boş sintetik hesabda
E) idarәetmә xәrclәrinin tәrkibindә
195) Sual:Növbәti ildә istehsal edilәcәk mәhsullr mühasibatlıqda necә uçota alınır.
A) ayrılıqda analitik hesabda
B) ümumi bitkiçiliyә mәsrәflәr qaydasında
C) ancaq hәr bir mәhsul üzrә ayrıca hesabda
D) bitmәmiş istehsal xәrclәrinin tәrkibindә
E) göstәrilәnlәrin heç birindә
196) Sual:Bitkiçilikdә xәrclәr neçә yerә bölünür.
A) cari ildә baş verәn xәrclәr
B) bitmәmiş istehsal xәrclәri
C) gәlәcәk dövrün xәrclәri
D) keçmiş , cari vә gәlәcәk dövrün xәrclәri
E) keçmiş ilin lakin cari ildә uçota alınan xәrclәr
197) Sual:Bitkiçilikdә mәsrәflәrin uçotunu aparmaq üçün hansı hesab nәzәrdә tutulub.
A) 202/2
B) 202/3
C) 201/1
D) 201/4

E) 132/1
198) Sual:Bitkiçilik mәhsulları istehsaldan buraxıldıqda necә yazılış tәrtib edilir.
A) DT201/3 KT202/2
B) DT204 KT202/1
C) DT201/1 KT202/1
D) DT201/4 KT202/6
E) DT202/2 KT202/3
199) Sual:Bitkiçilikdә mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiyası zamanı hansı metoddan daha çox istifadә edilir.
A) sadә , sifariş
B) mәrhәlә , proseslәr , yarımfabrikat
C) әlavә mәhsulun çıxılması metodu
D) әmsal , normativ, kombinәlәşmiş metod
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
200) Sual:Bitkiçilikdә uçot obyektlәri hansılardır.
A) ancaq bitkiçilik
B) heyvandarlıq
C) sәnaye xarakterli kәnd tәsәrrüfatı obyektlәri
D) kәnd tәsәrrüfatı xarakterli ictimai iaşә obyektlәri
E) büğda , arpa, qarğıdalı, tәrәvәz, çuğundur, vә digәr bütün bitkiçilik
201) Sual:Bitkiçilikdә bitmәniş istehsalın uçotu necә aparılır.
A) digәr istehsal sahәlәrindә olduğu kimi
B) sәnaye müәssisәsi qaydası әsas götürülür
C) tәsdiq olunmuş normativә әsasәn
D) hәqiqi sәrf edilmiş mәsrәflәr üzrә
E) ilin sonunda aparılan hesablamaya görә
202) Sual:Bitkiçilikdә mәsrәflәrin uçotu vә onun bölüşdürülmәsi, yerlәrdә necә hәyata keçrilir.

A) tәsәrrüfatın rәhbәrinin sәrәncamına әsasәn
B) hәr növ mәhsul üçün ayrıca bölüşdürmә bazası müәyyәn edilir
C) dövlәtin tәsdiq etdiyi normativ sәnәdlәrә әsasәn
D) kәnd tәsәrrüfatı nazirliyinin tәlimatına әsasәn
E) MUBSna әsasәn
203) Sual:Bitkiçilik mәhsulları anbara tәhvil verildikdә necә mühasibat yazılışı tırtib edilir.
A) DT201/1 KT202/6
B) DT201/3 KT202
C) DT202 KT201
D) DT201 KT202/7
E) DT201/1 KT202/1
204) Sual:Bitkiçilikdәn istehsal olunan mәhsullar mәdaxil edildikdә necә qiymәtlәndirilir.
A) plan maya dәyәri ilә
B) smeta maya dәyәri ilә
C) normativ maya dәyәri ilә
D) hәqiqi maya dәyәri ilә
E) fifo metodu ilә
205) Sual:Bitkiçilikdә gәlәcәk dövr üçün ehtiyat yaradılıb.
A) DT202 KT414
B) DT202/3 KT441
C) DT201/1 KT412
D) DT202 KT412
E) DT133/2 KT416
206) Sual:Bitkiçilikdә qeyrimaddi aktivlәrә amortizasiya hesablanıb.
A) DT202/1 KT102/8
B) DT202/2 KT102/8
C) DT202/3 KT102/8

D) DT202/1 KT102/6
E) DT202/2 KT102/6
207) Sual:Bitkiçilikdә uçot obyekti nә hesab edilir.
A) satılmış mәhsul növlәri
B) sәpin üçün istifadә edilәn toxum növlәri
C) kәnd tәsәrrüfatı bitki növlәri, bitmәmiş istehsal
D) qrup mәhsulun hazırlanma texnologiyası
E) sair kәnd tәsәrrüfatı obyektlәri
208) Sual:Hazırlanacaq kәnd tәsәrrüfatı mәhsul növlәrini kim müәyyәn edir.
A) onun ixtisaslaşma sәviyyәsi nәzәrә alınır
B) müәssisә vә tәşkilat, torpaq , iqlim şәraitini onun ixtisas sәviyyәsini әsas
C) alınacaq mәhsulların sifarişi nәzәrә alınır
D) mәhsulun yetişdirilmәsi sәviyyәsi
E) su ilә tәmin olunma sәviyyәsinә görә müәyyәn edilir
209) Sual:Bitkiçiliyә toxum vә basdırma materialları sәrf edildikdә necә mühasibat yazılışı verilir.
A) DT131/1 KT201/1
B) DT202/6 KT201/2
C) DT131/2 KT201/3
D) DT202/3 KT201/4
E) DT202/4 KT201/6
210) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında işlәyәn fәhlәlәrә әmәk haqqı hesablandıqda necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT122 KT533
B) DT143 KT533
C) DT131 KT533
D) DT202/1 KT533
E) DT303 KT533

211) Sual:Qoyunçuluqda mәsrәflәrin uçot obyekti nә hesab edilir.
A) ixtisaslaşma sәviyyәsi ( әtçilik,südçülük,yun)
B) ancaq yunçuluq qrupu
C) әt , yun
D) karagülçülük
E) cavan balaların çәki artımı
212) Sual:Qoyunçuluqda kalkulyasiya obyekti nә hesab edilir.
A) 1  sentner әt
B) 1 – ton әt
C) 1 – sentner yun
D) bala , yun , çәki artımı
E) hәr bir qoyuluşdan alınan yun
213) Sual:Müxtәlif sәbәblәr üzündәn vә şәraitindәn asılı olmayaraq hesabat ilindә daxil olan vә xaric olan heyvanlar uçotda necә qiymәtlәndirilir.
A) bala – plan maya dәyәri ilә
B) alınmış heyvanlar әldә edilmә qiymәtilә
C) kökәlmәkdә olan heyvanlar –balans vә ya keçәn ilin hәqiqi qiymәti ilә
D) balans vә ya alış maya dәyәri ilә birlikdә
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin bütün qiymәtlәrilә
214) Sual:Cavan heyvanların hәrәkәtindә olan dәyişiliklәr hansı sәnәddә öz әksini tapır.
A) FN 211 ASK
B) FN 220ASK
C) FN 182ASK
D) FN 211,220,187,214
E) FN 213, 211,236
215) Sual:Cavan vә yaşlı heyvanların bәslәnmәsinin iqtisadi әhәmiyyәti nә ilә izah edilir.
A) sәrf edilәn xәrclәrә görә daha çox mәnfәәt әldә edilir
B) yaşlı heyvanlara sәrf edilәn xәrclәrә görә daha çox çәki artımı әldә edilir

C) cavan heyvanların hәrәkәti haqqında daha dәqiq informasiya toplamaq
D) cavan vә kökәlmәkdә olan yaşlı heyvanlara sәrf edilәn mәsrәflәrin ümumi
E) cavan heyvanlardan alınan әlavә vә әsas mәhsulu qiymәtlәndirmәk olur
216) Sual:Cavan heyvanların böyüdülmәsi xәrclәri öz tәyinatın asilindikdә necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT203/3 KT131
B) DT131/2 KT131
C) DT 202/229 KT201,202,522
D) DT131 KT701
E) DT29 KT202/2
217) Sual:әgәr әskik gәlmә vә onun maddimәsul şәxsin tәqsiri üzündәn baş veribsә bu zaman hansı mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT84 KT131/2
B) DT701 KT533
C) DT84 KT801
D) DT84 KT801
E) DT84 KT131
218) Sual:Cavan heyvanların hәrәkәti haqqında inventarizasiya aparıldıqda nә tәrtib edilir.
A) inventarizasiya aktı
B) tәhvil tәslim aktı
C) heyvanların mövçudluğu haqqında akt
D) çatışmazlıq haqqında akt
E) artıq gәlmә vә çatışmamazlıq haqqında akt
219) Sual:Cavan vә kökәlmәkdә olan heyvanların hәrәkәtinin inventarizasiyası nә vaxt başa çatmalıdır .
A) 1/IV
B) 1/VII
C) 1/XI
D) 31/XII
E) ancaq illik hesabat tәrtib edilәndә

220) Sual:Ölәn heyvanlar sürü sıralarından çıxarılmışdır.
A) DT11 KT84,11
B) DT 46,202/2 KT11,84
C) DT11,46 KT84,46
D) DT 202/2,84 KT132/2
E) DT201 KT  123
221) Sual:Tәftiş zamanı normadan kәnar әskik gәlmә aşkar edilib,hansı mühasibat yazılışı ilә rәsmiyyәtә salınar.
A) DT131 KT84
B) DT13/2 KT131
C) DT131 KT217
D) DT84 KT131
E) DT84 KT217
222) Sual:Cavan heyvanlar satılıb.
A) DT701 KT131/2
B) DT721 KT131/3
C) DT171,701 KT701
D) DT701 KT202/2
E) DT 701 KT131/4
223) Sual:Cavan heyvanlar әsas sürüyә keçrildikdә necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT111,113 KT113,131/2
B) DT131/2 KT113
C) DT111 KT113
D) DT113 KT131
E) DT111 KT131/2
224) Sual:әhalidәn cavan heyvan alındıqda necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT131/4 KT431

B) DT76 KT131/3
C) DT 131/3 KT202/2
D) DT76/2 KT431
E) DT131/2 KT217
225) Sual:Heyvanlardan bala mәdaxil edildikdә necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT131/1 KT202
B) DT131/2 KT202/3
C) DT131 KT131/2
D) DT131/1 KT131/3
E) DT131/2 KT131/7
226) Sual:Cavan vә kökәlmәkdә olan yaşlı heyvanların saxlanılmasına mәsrәflәr hansı hesabda uçota alınır.
A) 131/4
B) 132/2
C) 133/6
D) 132/1
E) 131/2
227) Sual:Cavan vә kökәlmәkdә olan heyvanların uçotu hansı hesabda aparılır
A) 131/2
B) 131/3
C) 131/4
D) 131/5
E) 132/1
228) Sual:İri buynyzlu malqarada bir sentner canlı çәkinin maya dәyәrini hesablamaq üçün nә etmәk lazımdır.
A) ilin әvvәlinә olan qalığın üzәrinә il әrzindә xәrci әlavә etmәk lazımdır
B) il әrzindә doğulmuş heyvanların çәkisini ümumi saya vurmaq lazımdır
C) il әrzindә sıradan çıxan heyvanların çәki artımını müәyyәn etmәk lazımdır
D) daxil olan çәki artımı mәblәğini ,hәmin dövrdә әldә edilәn çәki artımına

E) il әrzindә verilәn yemin dәyәrini hesablamaq lazımdır
229) Sual:Quşçuluqda kalkulyasiya obyekti nә hesab edilir.
A) inkubasiyadakı – 1000 әdәd yumurta
B) yaşlı toyuqda – 1000 yumurta
C) cavan quşlarda 1sentner çәki artımı
D) yaşlı toyuqlarda 1 – sentner çәki artımı
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
230) Sual:Cavan heyvanlar satışa göndәrildikdә hansı sәnәd tәrtib edilir.
A) әmtәә yol qaimәsi
B) hesabfaktura vә doğulması haqqında sәnәd (şahәdәtnamә)
C) FN 220 –ASK
D) hәkimin arayışı
E) hәr iki tәrәfin razılığını tәsdiq edәn müqavilә
231) Sual:İnkubasiya yolu ilә әldә edilәn cavan quşlar ücün hansı sәnәd tәrtib edilir.
A) FN 187 – ASK
B) FN 213 – ASK
C) FN 214 – ASK
D) FN 220 – ASK
E) FN 191 – ASK
232) Sual:әhalidәn alınan cavan vә kökәlmәkdә olan heyvanlar üçün hansı sәnәd tәrtib edilir.
A) müqavilә
B) FN 213 – ASK
C) müqavilә vә FN 213 – ASK
D) bazar qiymәtini tәsdiq edәn sәnәd
E) göstәrilәnlәrdәn heç biri
233) Sual:Cavan heyvanların tәrkibindә dәyişiliklәr nә zaman baş verә bilәr.

A) kәnardan yeni bala alındıqda
B) cavan heyvanlar әsas sürüyә keçrildikdә
C) tәsәrrüfatda yeni balalar doğulduqda
D) kәnardan alındıqda, satıldıqda, kәsildikdә,yenisi doğulduqda
E) ancaq kәnara satıldıqda , kәsildikdә
234) Sual:Öz tәsәrrüfatından alınan balalar necә qiymәtlәndirilir.
A) südçülük istiqamәtindәki hәqiqi maya dәyәri ilә
B) әtçilik istiqamәti, bazar qiymәti ilә
C) südçülük vә әtçilikdә plan maya dәyәri ilә
D) müqavilә qiymәti ilә
E) sair qiymәtlәrlә
235) Sual:Cavan vә kökәlmәkdә olan heyvanların tәrkibindә dәyişiliklәr nә zaman baş verir.
A) bir qrupdan başqasına keçrildikdә
B) kәsildikdә
C) çәki artımı hesablandıqda
D) satıldıqda
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı baş verdikdә
236) Sual:Cavan vә kökәlmәkdә olan heyvanlar hansı vәsait qrupuna aid edilirlәr.
A) әsas vәsaitlәr qrupuna
B) dövriyyı vәsaitlәri qrupuna
C) әsas vә dövriyyә vәsaitlәri qrupuna
D) uzun müddәtli istifadәyә yararlı vәsaitlәr qrupuna
E) müvәqqәti istifadәyә yararlı vәsaitlәr qrupuna
237) Sual:Quşçuluqda mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması әsasәn nәdәn asılıdır.
A) tәsәrrüfatdakı quşların sayından
B) tәsәrrüfatda quşçuluq mәhsullarının hesablanması metodikasından
C) kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin ixtisaslaşma sәviyyәsindәn

D) quşların növü vә mәhsuldarlığından ( әt,yumurta)
E) quşlara verilәn yemin hәcmindәn
238) Sual:İstifadә olunan ehtiyat hissәlәrinin әsas vәsait obyektinin modernlәşdirilmәsi üzrә dәyәrin mәsrәflәrin tәrkibinә daxil edilmәsi aşağıdakı
muhasibat köçürmәsinin hansı ilә rәsmilәşdirilir?
A) debet 113 kredit 201
B) debet 111 kredit 201
C) debet 801 kredit 201
D) debet 202 kredit 201
E) debet 721 kredit 201
239) Sual:Yenidәn qurulma, modernlәşdirmә, әlavә avadanlığın qurulması vә әlavә tikinti ilә әlaqәdar müәssisәnin xәrclәri hansı hesabın debetindә
cәmlәnir?
A) 113
B) 111
C) 801
D) 202
E) 721
240) Sual:Bina tikәn mәsrәflәrin analitik uçotunu hansı vedomostda aparılır?
A) 18 № li vedomostda;
B) 12 № li vedomostda;
C) 15 № li vedomostda;
D) 18/1 № li vedomostda;
E) düzgün cavab yoxdur.
241) Sual:Sifarişçi obyekt üzrә yerinә yetirilәn işlәri podratçıdan hansı sәnәd әsasında qәbul edir?
A) ӘV1 aktı üzrә;
B) ӘV3 aktı üzrә;
C) 2 № li akt vә 3 № li arayış üzrә;
D) ӘT12 aktı üzrә;

E) düzgün cavab yoxdur.
242) Sual:Debet 07, Kredit 60 muhasibat yazılışı necә başa düşülür?
A) quraşdırılmaq tәlәb etmәyәn avadanlığa görә hesab tәqdim olunmuşdur;
B) quraşdırılmaq tәlәb edәn avadanlığa görә hesab tәqdim olunmuşdur;
C) lahiyәaxtarış işlәrinә görә hesab tәqdim olunmuşdur;
D) malsatana hesab tәqdim olunmuşdur;
E) düzgün cavab yoxdur.
243) Sual:Obyektin inventar dәyәri hansı vedomostda әks etdirilir?
A) 12 № li vedomostda;
B) 10 № li vedomostda;
C) 18/1 № li vedomostda;
D) 18 № li vedomostda;
E) düzgün cavab yoxdur.
244) Sual:Quraşdırılası avadanlığın podratçıya verilmәsi hansı aktla rәsmiyyәtә salınır?
A) ӘT12
B) ӘV14
C) ӘV1
D) ӘV15
E) düzgün cavab yoxdur.
245) Sual:Nәqliyyatda alınan qiymәtlәrә әlavә dәyәr vergisi hesabladıqda necә yazılış verilir
A) DT201 KT701
B) DT201 KT431
C) DT19 KT431
D) DT202/2 KT431
E) DT19 KT545
246) Sual:Nәqliyyat tәşkilatlarında tәrtib edilәn DT202 , KT201 yazılışı nәyi izah edir.

A) istehsaldan hazır mәhsul buraxılmışdır
B) әsas istehsalda istifadә olunmayan materiallar anbara qaytarılmışdır
C) nәqliyyat xidmәtinә yanacaq sәrf edilmişdir
D) nәqliyyat tәşkilatında istifadәsi mümkün olmayan materiallar zay
E) geri qaytarılan zay mәhsullar satışa göndәrilmişdir
247) Sual:Nәqliyyat tәşkilatının göstәrdiyi xidmәtinә görә sifarişçidәn pul vәsaiti daxil olduqda necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir .
A) DT221 KT177
B) DT221 KT211
C) DT701 KT211
D) DT177 KT211
E) DT251 KT701
248) Sual:Nәqliyyat tәşkilatlarında DT202 әsas istehsalat ,KT201 Materiallar mühasibat yazılışı nә zaman tәrtib edilir .
A) әmәk haqqı hesablandıqda
B) enerji xәrclәri silindikdә
C) yanacaq sәrf edildikdә
D) nәqliyyata amortizasiya hesablandıqda
E) nәqliyyatdan ehtiyat hissәlәri vә materiallar geri qaytarıldıqda
249) Sual:Müәssisәlәr üçün әş ucuz nәqliyyat növü nә hesab edilir.
A) tәyyarә ,avtomobil vaxtında tәmin edir
B) gәmi nәqliyyatı
C) avtomobil nәqliyyatı
D) dәmir yol nәqliyyatı
E) boru nәqliyyatı
250) Sual:Nәqliyyat tәşkilatlarının yerinә yetirdiklәri işlәrini tәnzimlәyәn sәnәdә nә daxildir.
A) yol vәrәqәsi
B) dispeçer xidmәtinin tәyinatı
C) müәssisә vә tәşkilatlarla bağlanmış müqavilә

D) müqavilә,istismar müqavilәsi, göstәrilәn xidmәt müqavilәsi
E) ekspeditorun yükün daşınmasını tәsdiq edәn qeydiyyat sәnәdi
251) Sual:Nәqliyyat tәşkilatlarının digәr sahәlәrdәn fәrqlәndirәn xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir .
A) xalq tәsәrrüfatının bir sahәsi kimi sәrbәst fәaliyyәt göstәrmәk hüququna malikdir
B) ancaq digәr sahәlәrә xidmәt göstәrir
C) müәssisәlәrә kompleks xidmәt göstәrir
D) yalnız uzaq mәsafәlәrә yük daşıyır
E) xidmәtin dәyәri ilin axırında hesablanılır
252) Sual:Hesabatın bu vә ya digәr maddәsinin әhәmiyyәtini müәyyәnlәşdirmәk üçün muhasibin, onu aşağıdakı göstәricilәrdәn biri ilә müqayisә
etmәsinә ehtiyac yoxdur.
A) aktivlәrin mәcmusu;
B) öhdәliklәrin mәcmusu;
C) әmәkdaşların ümumi sayı;
D) xalis mәnfәәt;
E) debitor borcları.
253) Sual:Hansı hallarda invenitarlaşmanın aparılması vaacibdir?
A) illik muhasibat hesabatının tәrtibindәn әvvәl;
B) әmlak icarәyә verildikdә, satıldıqda yaxud alındıqda;
C) maddimәsul şәxs dәyişdirildikdә;
D) illik hesabat tәrtib edilәndәn әvvәl, әmlak icarәyә verildikdә, satıldıqda, yaxud alındıqda, maddimәsul şәxs dәyişdirildikdә, mәnimsәmә halları
aşkarlandıqca, tәbii fәlakәt zamanı;
E) dövlәt müәssisәsi sәhmdar cәmiyyәtә çevrildikdә.
254) Sual:Aşağıdakı xarakteriklikdәn hansı podrat tikintitәmir tәşkilatının maliyyә hesabatının tәrkib ünsürü sayılmır?
A) pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda hesabat;
B) mәnfәәt vә zәrәr haqda hesabat;
C) kapitaldakı dәyişiklәr haqda hesabat;
D) müәssisәnin uçot siyasәti;

E) müşahidә şurasının strukturu vә tәrkibi.
255) Sual:Aşağıdakı xarakteriklikdәn hansı podrat tikintitәmir tәşkilatının maliyyә hesabatının keyfiyyәt xarakteristikası hesab olunmur?
A) münasiblik;
B) etibarliliq;
C) konservatizm;
D) müqasiyәlilik;
E) düzgün cavab yoxdur.
256) Sual:Podrat tikintitәmir tәşkilatının muhasibat balansında nә әks etdirir?
A) gәlirlәr, öhdәliklәr vә xüsusi kapital;
B) xәrclәr, dividendlәr vә xüsusi kapital;
C) gәlirlәr, xәrclәr vә dividendlәr;
D) aktivlәr, öhdәliklәr vә xüsusi kapital;
E) aktivlәr, gәlirlәr, xәrclәr, öhdәliklәr vә xüsusi kapital.
257) Sual:Aşağıdakı tәnliklәrdәn hansı podrat tikintitәmir tәşkilatının әsas balans tәnliyinә uyğun gәlir?
A) aktivlәr=kapital;
B) aktivlәr+öhdәliklәr=xüsusi kapital;
C) aktivlәr=öhdәliklәr+ xüsusi kapital;
D) aktivlәr=gәlirlәrxәrclәr;
E) bütün cavablar düzgündür.
258) Sual:Azәrbaycan respublikası MUBSnı nә vaxt tәtbiq etmәyә başlamışdır.
A) 1998
B) 2008
C) 2003
D) 2009
E) 2010
259) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında mühasibat uçotunun beynәlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasında әsas mәqsәd nәdәn ibarәtdir.

A) kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışının tәşkilini etmәk
B) dünya bazarına kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarını çıxarmaq
C) kәnd tәsәrrüfatı uçotuvә hesabatını beynәlxalq sәviyyәdә qurmaq
D) hesabat göstәricilәrindәn istifadә etmәk
E) bunlardan heç biri
260) Sual:MUBSı nә vaxt tәşkil edilib.
A) 1967
B) 1958
C) 1948
D) 1973
E) 1971
261) Sual:Dünya ölkәlәrinin MUMHnın tәşkilindә әsas mәqsәd nәdir.
A) hәr bir ölkәnin daxili marağı
B) bütün dünyada vahid formada hesabatın tәtbiqi
C) mal dövriyyәsinin sürәtlәndirilmәsi
D) ölkәlәr arasında hesablaşmaların aparılması
E) bütün ölkәlәr üçün vahid formanın tәtbiqi
262) Sual:MUMHnin ilk yarandığı illәrdә onun fәaliyyәtini nә tәnzimlәyir.
A) MUMHnın komitә tәrәfindәn hazırlanan nizamnamәsi
B) ayrıayrı ölkәlәrin uçotu vә hesabatın yaxşılaşdırılması üçün verdiyi tövsiyyәlәr
C) MUMHnın bazası әsasında hazırlanan standartlar
D) bu hesablara olan ictimayyәtin marağı
E) hәr bir ölkәnin milli standartları
263) Sual:MUBS komitәsi hansı şәhәrdә yerlәşir.
A) Moskvada
B) Parisdә
C) Berlindә

D) Vaşinqtonda
E) Londonda
264) Sual:İnşa edilәn әsas vәsait obyektinә görә podratçı tәşkilata olan borjun nağdsız qaydada ödәnilmәsi hansı mühasibat göçürmәsi ilә
rәsmilәşdirilir?
A) debet 601 kredit 113
B) debet 601 kredit 223
C) debet 113 kredit 601
D) debet 601 kredit 201
E) debet 202 kredit 223
265) Sual:İnşa edilәn әsas vәsait obyektinә görә podratçı tәşkilatın hesabnamәsi hansı mühasibat köçürmәsi ilә rәsmiyyәtә salınır?
A) debet 601 kredit 113
B) debet 601 kredit 223
C) debet 113 kredit 601
D) debet 601 kredit 201
E) debet 202 kredit 113
266) Sual:Sifarişçi hansı tikinti podratı müqavilәsi әsasında podratçıya müqavilә üzrә görülәn işlәrin bütün hәjminә görә qeyd alınan mәblәği ödәyir
A) möhkәm qiymәtә әsaslanan müqavilәyә görә
B) qarışıq qiymәtli müqavilәyә görә
C) Xәrjlәr üstәgәl” metodu ilә müәyyәnlәşdirilәn müqavilәyә görә
D) bütün javablar düzgündür
E) düzgün cavab yoxdur
267) Sual:İnşaatın maya dәyәrinin müәyyәnlәşdirilmәsindә әvvәllәr tikilәn vә yaxud planlaşdırılan analoci bina vә tikililәrin dәyәr göstәrijilәri
metodundan istifadә nәzәrdә tutulur?
A) resurs metodu
B) resursindeks metodu
C) bazisindeks metodu
D) yuvarlaqlaşdırılan (irilәşdirilәn) smeta normativlәri әsasında)

E) düzgün javab yoxdur
268) Sual:Tikintinin maya dәyәrini müәyyәnlәşdirәn hansı metod, resurs metodlarının resurslara indekslәr sistemi ilә әlaqәlәndirilmәsini nәzәrdә
tutur?
A) resurs metodu
B) resursindeks metodu
C) bazisindeks metodu
D) yuvarlaqlaşdırılan (irilәşdirilәn) smeta normativlәri әsasında.
E) düzgün cavab yoxdur
269) Sual:İnşaatın maya dәyәrinin müәyyәnlәşdirilmәsin dә qiymәtlәrin bazis sәviyyәsinә әsaslanan jari vә proqnoz indekslәr sistemindә hansı
metoddan istifadә nәzәrdә tutulur
A) resurs metodu
B) resursindeks metodu
C) bazisindeks metodu
D) yuvarlaqlaşdırılan (irilәşdirilәn) smeta normativlәri әsasında
E) düzgün javab yoxdur
270) Sual:Smeta (hesablama) tәrtib edildikdә, dәyәrin müәyyәnlәşdirilmәsinin aşağıdakı metodlar tәtbiq edilә bilәr:
A) resurs metodu
B) resursindeks metodu
C) bazisindeks metodu
D) yuvarlaşdırılan (irilәşdirilәn) smeta normativlәri әsasında
E) bütün javablar düzgündür
271) Sual:Tәmir, nәqliyyat,yağ, su, işıq, qaz tәchizatında mәsrәflәr hansı mәsrәf formasına daxildir?
A) әsas istehsal mәsrәflәri
B) kömәkçi istehsal mәsrәflәri
C) daşınma xәrclәri
D) tәmir xәrclәri
E) müәssisәnin fәaliyyәt xәrclәri

272) Sual:Pul, әmәk material mәsrәflәri hansı vәsaitlәrә aiddir?
A) әsas vәsaitlәrә
B) dövriyyәdә olan mәsrәflәri
C) material mәsrәfi
D) daşınma xәrclәri
E) heç biri
273) Sual:Hansı şәhәrdә MUMUBS komitәsi yerlәşir?
A) London
B) İtaliya
C) İsveçrә
D) Amerika
E) Fransa
274) Sual:Dt 202/1 Kt 431 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) bitkiçiliyә sәrf edilәn xәrclәr hesablandıqda
B) tәsәrrüfatda bütün sahәlәrdә mәhsul satışından әldә edilәn mәnfәәti hesblandıqda
C) kәnar tәşkilatlar tәrәfindәn yerinә yetirilәn iş vә xidmәtlәrin dәyәri hesablandıqda
D) hazır mәhsulun tәrkibindә maya dәyәrinin hesablanması
E) heyvandarlığa sәrf edilәn xәrclәr hesablandıqda
275) Sual:Dt 201/1 Kt721 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) ümumistehsal vә ümumtәsәrrüfat xәrclәri bitkiçiliyә aid edildikdә
B) ümumistehsal vә ümumtәsәrrüfat xәrclәri heyvandarlığa aid edildikdә
C) sәnaye istehsalının idarә edilmәsi xәrclәri silindikdә
D) ayrıayrı bitki növlәrinin idarә edilmәsi xәrclәri
E) istehsaldan tәmir xәrclәrinә ayırmalar edildikdә
276) Sual:Dt 201 Kt 202 yazılışı nәyi ifadә edir?
A) әsaslı tәmir xәrclәri öz hesabına silindi

B) istehsalatdakı işçilәrә әmәk haqqı ödәnildikdә
C) istehsalatda yüklәrin daşınması
D) anbarda hazır mәhsul verildikdә
E) tәmir xәrclәri mühasibatlıqdan silindikdә
277) Sual: Sadә, normativ metod hansı istehsal formasında daha çox istifadә edilir?
A) enerji istehsalında
B) mәhsul istehsalında
C) tәkrar istehsalda
D) su tәsәrrüfatında
E) neftqaz istehsalında
278) Sual:Hansı hallarda әmәk predmetindәn istifadә әsas sayılır?
A) istehsal vaxtı
B) satış fәaliyyәti dövründә
C) mәnfәәt әldә edildikdә
D) materiallar daşındıqda
E) әsas vәsaitlәr alındıqda
279) Sual:Neçәnci ildә MUMUBS komitәsi yaradılıb?
A) 1973
B) 1959
C) 1961
D) 1993
E) 1997
280) Sual:İstehsal dövrünün fasilәsizliyi üçün nәlәr vacibdir?
A) işçi qüvvәsi
B) әmәk әşyası, әmәk vәsaiti
C) әkәk predmeti
D) әmәk ölçüsü

E) әsas vәsaitlәr
281) Sual:Tәsәrrüfat prosesi dövründә vәsaitlәr necә hәrәkәt edir?
A) ancaq tәdavül prosesindә
B) satış prosesindә
C) tәhcizat prosesindә
D) istehsal, tәhcizat, satış
E) vәsaitlәrin hәrәkәti zamanı
282) Sual:Qarşıdakı xәrclәri ödәmәk üçün olan ehtiyatlar hesabı hansı mәnbәdәn maliyyәlәşir?
A) istehsal xәrclәri
B) әsaslı tәmir işlәri
C) müәssisәnin mәnfәәti vә zәrәri hesabına
D) kreditlәr vә öhdәliklәr hesabına
E) borc hesabına
283) Sual:Halhazırda maliyyә uçotunun mahiyyәt әhәmiyyәti nәlәrdәn ibarәtdir?
A) uçot standartlara uyğunlaşdırılması
B) pul vәsaitlәrinin hәtәkәtini uçota almaqda
C) müәssisә fәaliyyәtini tam qurmaqda
D) amortizasiyanı hesablanmasında
E) maliyyә nәticәlәrinin hesablanmasında
284) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında istehsal prosesi necә tәşkil edilir?
A) mәhsul satıldıqda
B) satış nәticәsindә mәnfәәt әldә edildikdә
C) balans tәrtib edildikdә
D) müәssisә fәaliyyәtinә xitam verildikdә
E) öhdәlik olmadıqda
285) Sual:Uçot sistemindә kapitalın hәrәkәti nәlәrdәn ibarәtdir?

A) istehsal prosesi pozulduqda
B) müәssisә zәrәrә uğradıqda
C) kapitalın mövcudluğu üçün uçot sistemi tәrtib edildikdә
D) vergilәrin tәtbiqi
E) tәsәrrüfat fәaliyyәti nәticәsindә hesabat tәrtib edildikdә
286) Sual:10APK adlı jurnal order nәyә görә vacib sayılır?
A) heyvandarlığın uçotu
B) bitkiçiliyin uçotu
C) kömәkçi istehsala mәsrәflәri
D) bitmәmiş istehsal mәsrәflәri
E) amortizasiya xәrclәri
287) Sual:Kömәkçi istehsal hesabının 1ci sub hesabında nәlәr uçota alınır?
A) әsas istehsal xәrclәri
B) kommersiya xәrclәri
C) tәmir emalatxanası xәrclәri
D) ümumtәsәrrüfat xәrclәri
E) ümumistehsalat xәrclәri
288) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında bütün sahәlәrdә bütün hadisәlәri düzgün vә vaxtında uçota almaq üçün nә etmәk lazımdır?
A) kәnd tәsәrrüfatında baş verәn hadisәlәri sәnәdlәşdirmәk
B) bütün xәrclәri hesablamaq
C) nәqliyyatda sәrf edilәn xәrclәri hesablamaq
D) ümumistehsal xәrclәrini hesablamaq
E) ümumtәsәrrüfat xәrclәrini hesablamaq
289) Sual:әsas, kömәkçi vә xidmәt mәsrәflәri xәclәrin hansı sferada olan vәsaitlәrә daxildir?
A) baş vermә yerinә görә olan xәrclәr
B) әsas istehsal mәsrәflәri
C) bitmәmiş mәsrәflәr

D) bitkiçilikdә istehsal mәsrәflәri
E) material mәsrәflәri
290) Sual:әmәlә gәlmә mәnbәyi vә baş vermә yerindәn asılı olaraq xәrclәr nәlәrdәn ibarәtdir?
A) istehsal prosesi
B) mövcud mәnbәdәn
C) xidmәt sferası
D) satış sferası
E) heç biri
291) Sual:İstehsal vәsitlәri nәlәrdәn tәşkil edilir?
A) istehsal vә әmәk vәsaitlәri
B) әmәk әşyaları
C) istehsal mәsrәflәri
D) bitmәmiş istehsal mәsrәflәri
E) hazır mәhsulun daşınması xәrclәri
292) Sual:әmәk vәsaiti, әmәk predmeti, әmәk әşyaları hansı sferada olan vәsaitlәrә daxildir?
A) istehsal sferasında olan vәsaitlәr
B) satış sferasında olan vәsaitlәr
C) heyvandarlıqda әmәk mәsrәflәri
D) tәhcizat sferasında olan vәsaitlәr
E) tәdarük sferasında olan vәsaitlәr
293) Sual:İstehsal, tәdavül, kapital qoyuluşu, idarәetmә, xidmәt sferası nәyin tәrkibinә daxildir?
A) xәrclәrin
B) istehsal prosesi
C) mәsrәflәrin
D) investisiya qoyuluşu
E) heç biri

294) Sual:Ümumistehsal vә ümumtәsәrrüfat xәrclәri dedikdә nә başa düşülür?
A) xidmәt xәrclәri
B) idarәetmә vә xidmәt xәrclәri
C) üstәlik xәrclәr
D) müstәqim xәrclәr
E) qeyrimüstәqim xәrclәr
295) Sual:Hesabat ayının sonunda hansı hesablarda dәyişikliklәr baş verir?
A) ümumistehsalat vә ümumtәsәrrüfat xәrclәri hesabı bağlanır
B) ümumtәsәrrüfat xәrclәri hesabı açılır
C) ümumtәsәrrüfat xәrclәri hesabı açılır
D) әsas xәrclәr bölünür
E) istehsalın hәcminә daxil edilir
296) Sual:Dt 202 Kt 533 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) sosial sığortanın ayırmakar edilib
B) tәmir işçilәrinә әmәk haqqı hesablanıb
C) hesablaşma hesabından pul verilib
D) kommunal xәrclәr ödәnildikdә
E) malsatanlardan material alındıqda
297) Sual:Tәmir işlәri podratçı tәfәrindәn tәşkil verildikdә?
A) Dt 202/2 Kt 531
B) Dt 202/7 Kt 511
C) Dt 202 Kt 302
D) Dt 202/4 Kt 701
E) Dt 202/5 Kt 301
298) Sual:İctimai iaşә, uşaq bağçası hansı xidmәt sahәsinә aiddir?
A) sair istehsalda xidmәt mәsrәflәri
B) xidmәt sferası

C) istehsal sferası
D) materialların daşınması mәsrәflәri
E) restoran, otel, uşaq bağçasına
299) Sual:әmәk vәsaiti, canlı әmәk, әmәk predmeti nәyә daxildir?
A) mәsrәflәrin tәrkibinә
B) әmәk әşyalarına
C) әmәk predmetinә
D) әmәk ölçüsünә
E) heç biri
300) Sual:Hansı mәlumatlardan maliyyә uçotu ibarәtdir?
A) vergi uçotunun mәlumatlarından
B) bütün maliyyә uçotunun mәlumatları göstәricilәri
C) audit sahәsi üzrә mәlumatlar
D) statistik göstәricilәr haqda mәlumatlar
E) idarәetmә heyәtinin mәlumatları
301) Sual:Dt 131/2 Kt 471 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) heyvanların satılması
B) heyvanlar üçün yemin alınması
C) malsatanlardan cavan heyvanlar alındıqda
D) heyvanların tәlәf olması
E) heyvanların alınıb ilkin dәyәrlә tәsәrrüfata gәtirilmәsi
302) Sual: Dt 131/1 Kt 131/2 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) heyvanların sayının azaldılmasını
B) yeni heyvanların alınıb gәtirilmәsi
C) heyvanlardan bala mәdaxil edildikdә
D) yaşlı heyvanlanların silinmәsi
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hәr birini

303) Sual:131/5 saylı subhesab necә adlanır?
A) kapital qoyuluşu
B) әsas vәsait
C) Cavan vә kökәldilmәkdә olan heyvanlar
D) artıq vә әskik gәlmәlәr
E) әlavә ehtiyat
304) Sual:Daxil olan çәki artımı mәblәği hәmin dövrdә әldә edilәn çәki artımını hesablamaq nә üçün vacibdir?
A) iri buynuzlu malqarada maya dәyәrini hesablamaq
B) bütün xәrclәri heyvanların cәminә bölmәklә
C) 1 baş heyvana düşәn mәhsul vahidini hesablamaq üçün
D) il әrzindә dağılmış heyvanların sayını hesablamaq üçün
E) göstәrilәnlәrdәn heç biri düzgün deyil
305) Sual:Quşçuluq sahәsindә ümumi xәrcdәn istifadә qiymıti üzrә әlavә mәhsulu çıxmaq nәyә әsasәn vacibdir?
A) cavan quşlarda 1 sentiner çәki artımı
B) inkubasiyadakı 1000 әdәd yumurta
C) bәslәnilәn 1000 әdәd yumurtanın maya dәyәrini hesablamaq üçün
D) quşlara verilәn yemin hәcmini hesablamaq üçün
E) mәhsulların daşınması xәrclәrini hesablanmaq üçün
306) Sual:Dt 131/2 Kt 217 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) heyvanlardan bala mәdaxil edildikdә
B) yaşlı heyvanların silinmәsi
C) әhalidәn cavan heyvan alındıqda
D) yemin alınmasına çәkilәn xәrclәri hesablamasını
E) hәr birini
307) Sual:Qoyunçuluq sahәsindә bütün xәrclәrdәn әlavә vә balansın dәyәrini çıxdıqdan sonra qalan xәrci yeni günlәrin cәminә bölmәk nәyә daxil
edilir?

A) qoyunçuluqdan alınan әsas mәhsulun maya dәyәrinә
B) 1baş heyvanın orta çәkisinә
C) balans vә ya alış maya dәyәrinә
D) heyvanların alınma qiymәtinә
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin bütün qiymәtlәriylә
308) Sual:Bala, yun, çәki artımı hansı heyvandarlıq sahәsinә kolkulyasiya obyektinә daxildir?
A) maldarlıq
B) quşçuluq
C) qoyunçuluq
D) balıqçılıq
E) heç birinә
309) Sual:1 sentiner çәki artımı nәyi göstәrir?
A) cavan heyvanların çәki artımı
B) cavan vә kökәldilmәkdә olan heyvanların kolkulyasiya obyekti
C) balaların say artımı
D) hәr bir baş heyvan
E) heyvanların sayı
310) Sual:Cavan vә kökәldilmәkdә olan heyvanlardan alınan çәki artımı nәyә daxil edilir?
A) cavan vә kökәldilmәkdә olan heyvanların kolkulyasiya obyektinә
B) bәslәnmәyә göndәrilәn heyvanlara
C) 6 aylıq heyvanlara
D) yaşlı heyvanlar
E) әtlik heyvanlar
311) Sual:Kәnd tәsәrrüfatının mühasibat uçotunda әsas vәsaitlәrin adı hansı hesabda qeyd olunur?
A) 111
B) 113
C) 112

D) 101
E) 104
312) Sual:Amortizasiyanın tәtbiqi qeyrimaddi aktivlәrdә necә aparılır?
A) sistemli forma ilә
B) istehsalın hәcminә mütәnasib olaraq xәtt qalığının azaldılması
C) xәtsiz forma ilә
D) satışın hәcminә uyğun olaraq
E) Proqram sistemi il’
313) Sual:Torpaq, tikili, avadanlıqlara qiymәtlәndirmә necә hәyata keçirilir?
A) 6 ay üzrә
B) bütün dövrlәr üzrә
C) 1 ay keçirilir
D) işçilәrilә razılaşdırıldıqda
E) dövlәtin qәrarı ilә
314) Sual:Mühasibat uçotu kәnd tәsәrrüfatı sektorunda necә tәşkil edilir?
A) müәssisә üçün vahid halda
B) yüklәrin daşınması xәrclәrinә görә
C) mәhsul istehsalı üçün
D) mәrkәzlәşdirilmiş formada
E) müxtәlif formalarda
315) Sual:Mühasibat uçotunda material ehtiyatları hansı hesabda aparılır?
A) materiallar 201
B) әsas vәsaitlәr 111
C) istehsal ehtiyatları
D) ümumi istehsalat xәrclәri
E) ümumi tәsәrrüfat xәrclәri

316) Sual:Torpaq, tikili, avadanlıqlar üzrә amortizasiya hansı hesabda aparılır?
A) 112
B) 103
C) 104
D) 101
E) 113
317) Sual:MUBSni nә vaxtdan Azәrbaycanda tәtbiq edilir?
A) 2009
B) 2000
C) 1999
D) 2010
E) 2013
318) Sual:Mәhsul istehsalı ilә mövsimliyi ilә әlaqәdar kәnd tәsәrrüfatı sahәlәri nә ilә fәrqlәnir?
A) istehsalın xüsusiyyәti ilә
B) xәrclәrin maksimum sәrfi ilә
C) qiymәtlәndirmә metodu ilә
D) texnologiyanın inkişafı ilә
E) istehsalın mәrhәlәlәri ilә
319) Sual:Mәhsul yığımına kәnd tәsәrrüfatında nәlәr tәsir edir?
A) torpağın münbitliyi
B) mәhsulun satılması
C) tәbiiiqlim qurşaqları
D) suvarma sistemlәri
E) mәhsulun daşınması
320) Sual:Torpaq, tikili, avadanlıqlara amortizasiya necә hesablanır?
A) istehsalın hәcminә görә, xәtti qalıq
B) plan daxilindә

C) qalığın çoxaldılması hesabına
D) düz xәtt üsulu ilә
E) normativlәr hesabına
321) Sual:Maliyyә uçotunun vәzifәlәrinә nәlәr aiddir?
A) nәzarәtin tәşkili
B) sәnәdlәşdirmә sisteminin tәmin edilmәsi
C) ehtiyatların mövcudluğu üzәrindә nәzarәtin tәşkili
D) mәrkәzlәşdirilmiş infromasiyanın qurulması
E) müәssisә fәaliyyәtinin sәnәdlәşdirilmәsi
322) Sual:Qeyrimaddi aktivlәrdә köhnәlmә hansı hesabda aparılır?
A) 111
B) 113
C) 102
D) 119
E) 114
323) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı sistemindә uçotun hansı ölçü vahidinә daha çox üstünlük verilir?
A) xarici valyuta
B) manat
C) ton,sentner, kiloqram
D) metr
E) kilometr
324) Sual:Uçot siyasәti dedikdә nәyi başa düşürsünüz?
A) ümumilikdә müәssisәdә tәsәrrüfat uçotunun tәşkili, uçotda әks etdirmәk
B) balans tәrtib etmәk
C) mәlumatları sistemlәşdirmәk
D) kassaya nәzarәt
E) sәnәdlәşdirmәnin tәtbiqi

325) Sual: Aşağıdakılardan hansı mühasibat uçotu tәnzimlәyәn orqanıdır?
A) Maliyyә Nazirliyi
B) Mәrkәzi Bank
C) Auditorlar Palatası
D) Prezident vә Hökümәt
E) Hesablama Palatası
326) Sual:Uçotun tәşkilinin mәqsәdi nәdir?
A) ehtiyatların ortaya çıxarılması
B) nәzarәtin tәşkili
C) ehtiyatların qorunması
D) hәr biri daxildir
E) informasiyanın tәşkili
327) Sual:Ümumiyyәtlә amortizasiya necә aparılır?
A) dinamik üsulla
B) qrafik üsulla
C) normativin hәcminә görә, istehsalın hәcminә görә
D) düzz xәtt sistemi ilә
E) cәdvәl göstәricilәri әsasında
328) Sual:Daxili nәzarәt necә hәyata keçirilir?
A) sahәlәrin nәzarәtә götürülmәsi
B) yoxlama sisteminin möhkәmlәndirmәklә
C) hamısı daxildir
D) şöbәlәrin yoxlanması
E) işçilәrә nәzarәt
329) Sual:Kim tәrәfindәn uçot siyasәti aparılır?
A) Baş mühasib

B) Prezident
C) Şöbә müdiri
D) Kardrlar şöbәsi
E) İnzibati idarә heyәti
330) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında daxili ehtiyatların aşkara çıxarılması vә istifadәyә verilmәsi mühasibat uçotunun aparılmasına daxildir?
A) bәli
B) xeyr
C) qismәn
D) әlaqәsi yoxdur
E) ehtimal var
331) Sual:Qeyrimaddi aktivlәrә qudvil?
A) bәli
B) xeyir
C) әlaqәsi var
D) 50% daxildir
E) 50% daxil deyil
332) Sual:Qeyrimaddi aktivlәrin uçotu kәnd tәsәrrüfatında hansı hesabdadır?
A) 101
B) 104
C) 116
D) 102
E) 103
333) Sual:Dt 202/1 Kt 112/3 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) әsas vәsaitlәr әvәzsiz olaraq müәssisәyә dövlәt orqanları tәrәfindәn verilmişdir
B) bitkiçilikdә işlәyәn әsas vәsaitlәrә amortizasiya hesablanmışdır
C) әsas vәsaitlәr kapital qoyuluşu kimi müәssisәyә daxil edilmişdir
D) әsas vәsaitlәr istehsalatdan silinmişdir

E) әsas vәsaitlәr tәmir xәrclәri hesablanmışdır
334) Sual:әmәk haqqına ödәnilәn xәrclәr kәnd tәsәrrüfatının hansı sahәsindә xüsusi çәkiyә malikdir?
A) bitkiçilik mәhsullarının becәrilmәsindә
B) inzibati xәrclәri
C) ümumistehsal xәrclәri
D) ümumtәsәrrüfat xәrclәri
E) tәmir xәrclәri
335) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı bitki növlәri, bitmәmiş istehsal hansı uçot obyektinә aiddir?
A) bitkiçilikdә uçot obyekti
B) taxıl mәhsullarının hazırlanması
C) toxum növlәrinin yeni texnologiyası
D) dәnli bitkilәrin yetişdirilmәsi
E) heç biri aid deyil
336) Sual:Dt 202/1 Kt 102/8 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) bitkiçiklikdә qeyrimaddi aktivlәrә amortizasiya hesablanmışdır
B) qeyrimaddi aktivlәr istehsalata daxil edilmişdir
C) qeyrimaddi aktivlәr müәssisәdәn silinmişdir
D) qeyrimaddi aktivlәrә köhnәlmә hesablanmışdır
E) qeyrimaddi aktivlәr satılmışdır
337) Sual:Dt 131 Kt 533 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) istehsalatda işlәyәn işçilәrә әmәk haqqı hesablandıqda
B) istehsalatda işlәyәn işçilәrә әmәk haqqısından sosialsığorta ayırmalar edilmişdir
C) debitor vә kreditorlarda olan hesablaşmalar aparılmışdır
D) material istehsalata daxil edilmişdir
E) hazır mәhsul anbara mәdaxil edilmişdir
338) Sual:Dt 131/1 Kt 201/1 mühasibat yazılışı nә demәkdir?

A) bitkiçiliyә toxum vә basırdırma materiallar edildikdә
B) heyvandarlıq sahәsinә investisiyanın qoyuluşu
C) malsatanlardan material daxil edilmişdir
D) müәssisәyә kapital qoyuluşu qoyulmuşdur
E) mәhsul istehsalından mәnfәәt әldә edilmişdir
339) Sual:Hansı hesabat formaları daha geniş әhatәni tәşkil edir?
A) pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat
B) mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat
C) balansa әlavә adlı hesabat
D) balans hesabatı, pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat
E) kapitalda baş verәn dәyişikliklәr
340) Sual:Müәssisәdә әmlak vәziyyәtini tәhlil etmәk üçün mәlumatlar harada ümumilәşdirilir?
A) mühasibat hesabatı
B) balans forması
C) akt formaları
D) orderjurnal forması
E) kassa mәdaxil orderi
341) Sual:Mühasibat hesabatında vacib olan mәqsәd hansıdır?
A) hesab dәqiq olmalı, müәssisә fәaliyyәtinin fasilәsizliyi
B) maliyyә aktivlәrini aşkar etmәk
C) vergi öhdәliklәrini tam әks etdirmәk
D) zәrәri hesablamaq
E) mәnfәәti vә satışı sәnәdlәrdә yoxlamaq
342) Sual:Bir il qurtardıqdan 90 gün әrzindә hansı hesabat tәqdim edilmәlidir?
A) cari hesabat
B) faktiki hesabat
C) illik hesabat

D) dövrü hesabat
E) aylıq hesabat
343) Sual:30gün әrzindә tәrtib edilәn hesabat nә adlanır?
A) illik hesabat
B) rüblük hesabat
C) aylıq hesabat
D) cari hesabat
E) dövrü hesabat
344) Sual:FN83 ASKN10 sәnәdlәri nәyә daxildir?
A) jurnal order formasını tәtbiq edәn müәssisәlәr
B) akt forması
C) hesabat forması
D) balans formasında
E) heç biri
345) Sual:Dt 221,223 Kt 601 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) istehsalatda mәnfәәtin olmasını
B) istehsalatda zәrәrin olmasını
C) istehsal vә xidmәtә daxil olmalar
D) istehsaldan silinmәlәr
E) heç birinә
346) Sual:Mәnzil kommunal, ictimai iaşә, uşaq bağçaları vә.s uçotu nәyә daxil edilir?
A) istehsalın uçotuna vә xidmәtin uçotuna
B) istehsalın uçotuna
C) xidmәtin uçotuna
D) mәnfәәtә
E) Zәrәrә

347) Sual:Dt 19 Kt 431 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir
A) materiallara hesabnan ӘDV hesablandıqda
B) nәqliyyat vasitәlәrinә ӘDV hesablandıqda
C) vergilәr büdcәyә köçürülmüşdür
D) satılmış mәhsullara ӘDV hesablandıqda
E) malsatanlardan material alınmışdır
348) Sual:Dt 221 Kt 177 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir
A) alıcı vә sifarişçilәrdәn pulun alınması
B) materialların daşınıb gәtirilmәsi
C) nәqliyyat tәşkilatının göstәrdiyi xidmәtә görә sifarişçidәn pul vәsaiti daxil olduqda
D) kassaya pulun daxil olması
E) istehsalatda işlәyәn fәhlәlәri әmәk haqqı ödәnildikdә
349) Sual:İşlәrin görülmәsi haqqında akt, talon, әmtәәnәqliyyat qaimәsi 3cü nüsxәnin hansı nәqliyyatda istifadә edilir?
A) avtomobil nәqliyyatında
B) su nәqliyyatında
C) hava nәqliyyatında
D) boru nәqliyyatında
E) dәmiryol nәqliyyatında
350) Sual:Ekspeditorun yükün daşınması haqqında qeydiyyat sәnәdi hansı tәşkilata aiddir?
A) maliyyә tәşkilatı
B) vergi tәşkilatı
C) nәqliyyat tәşkilatı
D) müqavilә bütün tәşkilatlar üçün
E) heç biri
351) Sual:Nәqliyyatdan ehtiyat hissәlәri vә materiallar geri qaytarıldıqda:
A) Dt 223 Kt 431
B) Dt 202 Kt 201

C) Dt 202 Kt 531
D) Dt 531 Kt 202
E) Dt 431 Kt 202
352) Sual:Hansı nәqliyyat növü daha ucuz sayılır?
A) tәyyarә, hava nәqliyyatı
B) gәmi nәqliyyatı
C) boru nәqliyyatı
D) dәmiryolu nәqliyyatı
E) avtomobil nәqliyyatı
353) Sual:Nәqliyyat xidmәtinә yanacaq sәrf edilmişdir
A) Dt 202 Kt 201
B) Dt 202 Kt 531
C) Dt 201 Kt 202
D) Dt 531 Kt 202
E) Dt 431 Kt 202
354) Sual:Dt 202 Kt 131 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir
A) istehsalata material buraxılmışdır
B) әsas vәsaitlәri amortizasiya hesablanmışdır
C) nәqliyyat tәşkilatının göstәridiyi nәqliyyat tәdarük xәrclәrinin dәyәri әsas istehsala aid edilmişdir
D) malsatanlardan material alınmışdır
E) әmәk haqqı deponentlәşdirilib
355) Sual:Dt 445 Kt 422 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) mәnfәәt satışdan әldә olunduqda
B) zәrәr satışdan әldә olunduqda
C) büdcәyә vergilәrin ödәnilmәsi
D) avans şәkilindә hesablanan ӘDV alındıqda
E) әsas vәsaitlәr alındıqda

356) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә heyvandarlıq mәhsullarının xәrclәrinә nәlәr daxildir?
A) sabit vә dәyişәn xәrclәr
B) daimi vә dәyişәn xәrclәr
C) müstәqim xәrclәr
D) yem xәrclәri
E) dәyişәn xәrclәr
357) Sual:131/2 subhesabın adı nәdir
A) heyvandarlıq mәsrәflәrinin uçotu
B) bitkiçilik mәsrәflәrinin uçotu
C) istehsal mәsrәflәrinin uçotu
D) satış mәsrәflәrinin uçotu
E) xidmәti xәrclәri
358) Sual:Yem, әmәk haqqı, material xәrclәri heyvandarlığın hansı sahәsinin xәrclәrinә daxildir?
A) müstәqim xәrclәr
B) daimi xәrclәrә
C) sabit xәrclәrә
D) dәyişәn xәrclәr
E) xidmәti xәrclәrә
359) Sual:Uçot obyekti heyvandarlıqda nәyi tәşkil edir?
A) әtçilik, südçülük, balıqçılıq, quşçuluq, arıçılıq
B) әtçilik, quşçuluq
C) balıqçılıq
D) quşçuluq
E) heç biri
360) Sual:İlin bütün fәsillәrindә mәhsul istehsal etmәk hansı sahәdә mümkündür?
A) istehsalın fasilәsizliyi

B) bitkiçilik sahәsindә
C) heyvandarlıq sahәsi
D) mәhsul becәrmәk sahәsi
E) heç bir
361) Sual:Dt 202/2 Kt 112/3 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) amortizasiya xәrclәrin ayırmalar
B) әsas vәsaitlәrin tәsәrrüfata gәtirilmәsi xәrclәrini
C) әsas vәsaitlәrә köhnәlmә hesablanmışdır
D) heyvandarlıqda әsas vәsaitlәrә amortizasiya hesablanmışdır
E) bütün yuxarıda sadalananlar
362) Sual:Dt 203/3 Kt 533 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) istehsalata materail daxil edilmişdir
B) heyvanların saxlanma xәrclәri hesablanmışdır
C) heyvandarlıq sahәsindә işlәyәn fәhlәlәri әmәk haqqı hesablanmışdır
D) әmәk haqqı vaxtında alınmamışdır
E) istehsalatda işlәyәn işçilәrin әmәk haqqısından gәlir vergisi tutulmuşdur
363) Sual:Dt 202/2 Kt 201/1 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) istehsalata sәrf edilmiş xәrclәr hesablanmışdır
B) qeyrimaddi aktivlәrә amortizasiya hesablanmışdır
C) heyvandarığa material sәrfi edildikdә
D) heyvandarlıqda gәlәcәk dövr üçün ehtiyat yaradılmışdır
E) itkilәr hesablanmışdır
364) Sual:Dt 202 Kt 721/2 mühasibat yazılışı necә ifadә edilir?
A) maşın vә avadanlıqların istimarına çәkilәn xәrclәrin maya dәyәri silindikdә
B) maşın vә avadanlıqların müәssisәyә gәtirilmәsi
C) maşın vә avadanlıqların tәmirә göndәrilmәsi
D) maşın vә avadanlıqların amortizasiyası

E) Yuxarıda bütün göstәricilәr düzgündür
365) Sual:Tikinti tәşkilatlarında xәrclәrin uçotu hansı sintetik hesabda aparılır?
A) 131
B) 112
C) 202
D) 220
E) 111
366) Sual:Kapital xarakterli xәrclәr necә qruplaşdırılır?
A) materiallar, әsas әmәk haqqı, üstәlik xәrclәri
B) idarәetmә xәrclәrinin saxlanması xәrclәri
C) mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar olan xәrclәr
D) amortizasiya xәrclәri
E) elektrik enerjisi xәrclәr
367) Sual:İqtisadi mәzmununa görә xәrclәr necә qruplaşdırılır?
A) әsas xәrclәr, dövriyyә xәrclәri
B) müstәqim, qeyrimüstәqim xәrclәr
C) material mәsrәflәri, sosial sığortaya ayırmalar, әsas fondların amortizasiyası
D) nәqliyyat xәrclәri
E) sabit xәrclәr, dәyişәn xәrclәr
368) Sual:Tikinti işlәrinin tәşkilindә üstәlik xәrclәrә nә aid edilir?
A) idarәetmә aparının
B) nәqliyyat xәrclәri
C) amortizasiya
D) anbartәdarük xәrclәri
E) әmәk haqqı xәrclәri
369) Sual:Tikinti işlәrinin planlaşdırılması vә uçotun aparılmasında bütün mәsrәflәr maya dәyәrinә daxil edilmәsinә görә neçә cür xәrc növlәri

tanıyırsınız?
A) müstәqim vә üstәlik xәrclәr
B) birbaşa, dolayı xәrclәr
C) sabit, dәyişәn xәrclәr
D) sabit, üstәlik xәrclәr
E) birbaşa, müstәqim xәrclәr
370) Sual:Dt 202 Kt 721 mühasibat yazılışı necә ifadә edilir?
A) tikinti obyektlәrindәki tullantıların anbara mәdaxil olması
B) avadanlıqların istismara verilmәsi
C) avadanlıqların amortizasiyası
D) avadanlıqların tikinti obyektlәrindәn silinmәsi
E) avadanlıqların malsatanlardan alınması
371) Sual:191 saylı sintetik hesabın adı nәdir?
A) gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri
B) ümumistehsalat xәrclәri
C) amortizasiya
D) ümumtәsәrrüfat xәrclәri
E) kapital qoyuluşu
372) Sual:721 saylı sintetik uçotda nә әks etdirilir?
A) ümumistehsalat xәrclәri
B) ümumtәsәrrüfat xәrclәri
C) zaydan itkilәr
D) әsas istehsalat
E) kömәkçi istehsalat
373) Sual:Tikintidә smetanın әsasında nәlәr baş verir?
A) smeta әsasında kapital qoyuluşlarının tәnzimlәşdirilmә yerinә yetirilmiş әsaslı işlәr üzrә hesablaşmalar hәyata keçir
B) maliyyә vәsaiti ayrılır

C) vergilәr ödәnilir
D) nәzarәt sistemi qurulur
E) hesablaşmaların tәrkibi araşdırlır
374) Sual:Kapital qoyuluşu uçotunun әsas vәzifәlәrinә nәlәr daxildir?
A) aparılmış bütün kapital qoyuluşu mәsrәflәrin növlәrinә vә uçot işinin obyektlәrinә görә dәqiq vaxtında uçotda әks etdirmәk
B) qoyulan tapşırıqların, istehsal gücündәn istifadә edilmә, üzәrindә nәzarәti tәmin etmәk
C) istifadәyә verilәn obyektlәrin inventar dәyәrini müәyyәn edib uçotda әks etdirmәk
D) maliyyә tapşırıqlarını vaxtında müәyyәn etmәk
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hәr biri düzgündür
375) Sual:Kapital qoyuluşu qeyriistehsalat obyektlәrinә nәlәr daxildir?
A) yaşayış evlәri, mәktәblәr, xәstәxana vә.s
B) zavod
C) mәdәn
D) elektrik stansiya
E) fabrik
376) Sual:Kapital qoyuluşları istehsalat obyektlәrinә nәlәr daxildir?
A) zavod, fabrik, mәdәn, elektrik stansiyası
B) yaşayış evlәri
C) klublar
D) xәstәxanalar
E) bütün yuxarıda sadalananlar
377) Sual:Tikinti dedikdә nә başa düşülür?
A) qurulan müәssisә, bina vә qurğuların mәcmusu, inşaat;
B) kapital qoyuluşu
C) müәssisәnin әsas vәsaiti
D) qurğuların qurulması
E) istehsal obyeklәri

378) Sual:Tikinti tәşkilatlarında kapital qoyuluşları necә yerinә yetirilir?
A) mәsrәflәrin uçotunun aparılması ilә
B) әsaslı tikinti maliyyәşmә uçotu ilә
C) maşın vә mexanizmlәrlә tәmin olduqda
D) xüsusi tikinti tәşkilatı vasitәsi ilә
E) podrat üsulu vә tәsәrrüfat üsulu ilә
379) Sual:Kapital qoyuluşu özündә nәyi әks etdirir?
A) istehsal mәsrәflәrini, әsas vәsaitlәri
B) mәnfәәti, gәliri
C) çәkilәn xәrclәri
D) avadanlıqların yenilәşdirilmәsi, modernlәşdirilmәsi
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısını
380) Sual:Dt 223 Kt 215 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) kassaya pulun daxil olması
B) kassadan hesablaşma hesabına daxil olan pul
C) müştәridәn avans şәkilindә alınan mәblәğ ӘDV hesablandıqda
D) istehsalata material buraxılışı
E) mәhsul satışından mәnfәәt әldә edilmәsi
381) Sual:Avtomobil sahәsindә ilkin sәnәd nә hesab edilir?
A) jurnalorder, yol vәrәqlәri
B) qәbultәhvil aktları
C) memorial order
D) mәdaxil orderi
E) mәxaric orderi
382) Sual:Dt 721 Kt 521 mühasibat yazılışı necә ifadә olur?
A) İnzibati idarәetmә işçilәrinә әmәk haqqı hesablanmışdır

B) kassaya pulun daxil olması
C) materiallara ӘDV hesablandıqda
D) istehsalata material buraxılışı
E) materialların anbara mәdaxil edilmәsi
383) Sual:İnzibati idarәetmә işçilәrinә әmәk haqqı hesablanmışdır?
A) Dt 721 Kt 521
B) Dt 202 Kt 223
C) Dt 412 Kt 521
D) Dt 521 Kt 412
E) Dt 202 Kt 412
384) Sual:Avtomobillәrdә dәyişәn xәrclәr hansı sintetik hesabda uçota alınır?
A) 102
B) 201
C) 204
D) 205
E) 207
385) Sual:Nәqliyyat sahәsindә hansı xәrclәr әsasdır?
A) әsas vә әlavә әmәk haqqı, avtomobillәr üçün yanacaq texniki xidmәt xәrclәri, amotizasiya xәrci, üstәlik xәrclәr
B) amortizasiya xәrclәri
C) üstәlik xәrclәri
D) istehsal xәrclәri
E) qeyriistehsal xәrclәri
386) Sual:Daşınan yükün maya dәyәrini hesablamaq üçün nә etmәk lazımdır?
A) yükün maya dәyәrini aşağı salınsın
B) yüklәr üzәrindәki qiymәtlәri bazar qiymәrinә uyğunlaşıdrmaq
C) müqavilә әsasında daşınmanı hәyata keçirtmәk
D) tәmir xәrclәrini hesablamaq

E) yüklәrin boşaldılması
387) Sual:Nәqliyyat sahәsindә әsas vәsaitlәrin invetarlaşması nә adlanır?
A) 07
B) 04
C) 01
D) 05
E) 06
388) Sual:Tәmir üçün ehtiyat yaradıldıqda necә mühasibat yazılışı verilir?
A) Dt 202 Kt 412
B) Dt 202 Kt 223
C) Dt 412 Kt 202
D) Dt 412 Kt 521
E) Dt 521 Kt 412
389) Sual:Ehtiyyat hissәlәri vә yanacaq hansı sahәsinin xәrcinә daxildir?
A) su nәqliyyatı
B) dәmiryol nәqliyyatı
C) avtomobil nәqliyyatı
D) boru nәqliyyatı
E) heç biri
390) Sual:Dt 511 Kt 531 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) müqavilә әsasında yükdaşıma hәyara keçirilәndә
B) malların yüklәnib boşaldılması
C) materiallara ӘDV hesablandıqda
D) malsatan podratçılaradn material alındıqda
E) materialların anbara mәdaxil edilmәsi
391) Sual:202/4 saylı subhesabda nәlәr uçota alınır?

A) avotmobil xidmәtlәrinin uçotu
B) bioloji aktivlәr
C) texniki aktivlәr
D) su tәchizatı xidmәti
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
392) Sual:Tikinti işlәrinә hesablanmış әmәk haqqının necә mühasibat yazılışı verilir?
A) Dt 533 Kt 113
B) Dt 533 Kt 522
C) Dt 113 Kt 533
D) Dt 533 Kt 113
E) Dt 522 Kt 53
393) Sual:121 saylı sintetik hesabın adı necә adlanır?
A) torpaq, tikili avadanlıqlardәyәr
B) daşınmaz әmlaka investisiyalardәyәr
C) inzibati xәrclәr
D) ümumistehsalat xәrclәri
E) ümumtәsәrrüfat xәrclәri
394) Sual:Tikinti smeta 113 saylı hesabın Dtqalığı nәyi göstәrir?
A) tikintimontaj işlәrinin başa çatmadığını
B) tikintimontaj işlәrinin başa çatdığına
C) qurtarmış kapital qoyuluşu işlәri
D) balansda bitmәmiş istehsal qalığı
E) zaydan itkilәr
395) Sual:Tikintimontaj işlәrinin başa çatmaması hansı hesabın Dtdәm göstәrilir?
A) 122
B) 721
C) 531

D) 113
E) 112
396) Sual:341 saylı sintetik hesabın adı necә adlanır?
A) hesabat dövrünün xalis mәnfәәti
B) maliyyә nәticәlәri
C) zәrәrlә hesablaşmalar
D) mәnfәәtlә hesablaşmalar
E) gәlәcәk dövrü gәliri
397) Sual:İşçilәrә әmәk haqqı vermәk üçün bankdan alınmış pul vәsaiti hesablandıqda necә mühasibat yazılışı verilir?
A) Dt 221 Kt 223
B) Dt 223 Kt 221
C) Dt 521 Kt 533
D) Dt 533 Kt 521
E) Dt 533 Kt 221
398) Sual:әhalinin sosial müdafiәsi fonduna aparılmış ayırmalarına necә mühasibat yazılışı verilir?
A) Dt 522 Kt 533
B) Dt 113 Kt 522
C) Dt 113 Kt 533
D) Dt 533 Kt 522
E) Dt 522 Kt 533
399) Sual:Tikintimontaj işlәri tәsәrrüfat üsulu ilә aparıldıqda hansı maya dәyәri ilә uçotda әks etdirilir?
A) hәqiqi maya dәyәri
B) simeta maya dәyәri
C) tam maya dәyәri
D) faktiki maya dәyәri
E) plan maya dәyәri

400) Sual:Dt 121 Kt 113 mühasibat yazılışı necә ifadә edilir?
A) tikintidә smeta xәrclәri daşınmaz әmlaka investisiya dәyәr hesabına silinmişdir
B) tәşkilata kapital qoyuluşu qoyulmuşdur
C) quraşdırılma işlәri hesablanmışdır
D) materiallar anbara mәdaxil edilmişdir
E) materialların dәyәri silinmişdir
401) Sual:Tikinti sektorunda inventar dәyәri qiymәtinә nә daxil edilir?
A) quraşdırılma xәrclәri
B) material alınması xәrclәri
C) әsas vәsaitlәrә kapital qoyuluşu
D) әsas vәsaitlәrә amortizasiya xәrclәri
E) digәr xәrclәr
402) Sual:Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti hansı sintetik hesabda aparılır?
A) 341
B) 244
C) 721
D) 113
E) 101
403) Sual:Quraşdırılmaya verilmiş avadanlıqların dәyәri hesablandıqda necә mühasibat yazılışı verilir?
A) Dt 113 Kt 113/1 “Quraşdırılası avadanlıqlar”
B) Dt 113 Kt 112
C) Dt 113/1 Kt 113
D) Dt 101 Kt 113
E) Dt 102 Kt 113
404) Sual:Alınmış material vә avadanlıqlara görә malsatanlara köçürülmüş mәblәğ uçotda necә әks etdirilir?
A) Dt 531 Kt 223
B) Dt 221 Kt 223

C) Dt 223 Kt 531
D) Dt 223 Kt 221
E) Dt 531 Kt 221
405) Sual:Tikintimontaj rekonstruksiya işlәri podrat üsulu ilә aparılarsa tikintimontaj işlәrin inventar dәyәri hansı maya dәyәri ilә uçota alınır?
A) smeta maya dәyәri
B) hәqiqi maya dәyәri
C) tam maya dәyәri
D) faktiki maya dәyәri
E) plan maya dәyәri
406) Sual:Obyekt tam tikildikdәn sonra akt tәrtib edildikdәn sonra, hәmin obyektә sәrf edilәn mәsrәflәr yekunlaşdırıldıqda necә mühasibat yazılışı
verilir?
A) Dt 121 Kt 113
B) Dt 113 Kt 121
C) Dt 531 Kt 121
D) Dt 121 Kt 531
E) Dt 121 Kt 431
407) Sual: Daşınmazәmlaka investisiyalarDәyәr hesabı hansı kodla әks etdirilir
A) 121
B) 125
C) 131
D) 113
E) 112
408) Sual:Tikintidә smeta xәrclәri daşınmaz әmlaka investisiyadәyәr hesabına silindikdә necә mühasibat yazılışı verilir?
A) Dt 112 Kt 113
B) Dt 113 Kt 112
C) Dt 121 Kt 113
D) Dt 113 Kt 121

E) Dt 101 Kt 113
409) Sual:Tikintidә layihәsmeta işlәrinә sәrf edilәn xәrclәr hansı hesabın debetinә silinir?
A) 112
B) 113
C) 101
D) 111
E) 112
410) Sual:Tikilmәkdә olan obyektlәrә aid edilәn zәrәrlәrin uçotu qarşısında hansı vәzifәlәr qoyulmuşdur?
A) tikinti işlәrinin inventar dәyәrinin müәyyәn edilmәsi, istismara verilәn obyketlәrә sәrf edilәn xәrclәrin hesablanması, obyektin dәyәrinin
müәssisәnin balansına silinmәsini tәşkil etmәkdәn ibarәtdir
B) obyektin inventar dәyәrinin subhesaba silinmәsi
C) tikinti sahәsinә sәrf edilәn xәrclәrin hesablanması
D) obyektin inventar dәyәrini hesablamaq
E) materialların ilkin dәyәrini hesablamaq
411) Sual:İstehsalatda işlәyәn işçilәrin kassadan әmәk haqqı verildikdә necә mühasibat yazılışı verilir?
A) Dt 523 Kt 221
B) Dt 221 Kt 523
C) Dt 513 Kt 522
D) Dt 533 Kt 223
E) Dt 223 Kt 533
412) Sual:Dt 113 Kt 113/1 mühasibat yazılışı necә әks etdirilir?
A) müәssisәdә әsas vәsitlәr kapital qoyuluşu şәklindә daxil olduqda
B) istehsalda materiallar istifadә edilmişdir
C) quraşdırılmaya verilmiş avadanlıqların dәyәri hesablanmışdır
D) ümumistehsalat xәrclәri hәr ay hesablandıqda
E) zaydan itkilәr hesablandıqda

413) Sual:Dt 113 Kt 201 mühasibat yazılışı necә adlanır?
A) tikinti prosesindә istifadә olunmuş materiallar
B) materialların ilk dәyәri hesablandıqda
C) materialların anbardan mәxaric olunması
D) istehsalata materialların buraxılması
E) zaydan itkilәr hesablanması
414) Sual:Tikintinin aparılması prosesindә istifadә olunmuş materiallar üçün necә mühasibat yazılışı verilir?
A) Dt 113 Kt 201
B) Dt 201 Kt 113
C) Dt 211 Kt 113
D) Dt 113 Kt 211
E) Dt 202 Kt 113
415) Sual:Dt 531 Kt 223 mühasibat yazılışı necә adlanır?
A) malsatanların hesabına materialların dәyәri köçürülmüşdür
B) malsatanlardan material alınmışdır
C) materiallardan zәrәr әldә edilmişdir
D) materiallar istehsaldan silinmişdir
E) materiallar müәssisәdәn daşınmışdır
416) Sual:Tikinti maşın mexanizmlәrinin istismarı üzrә Ümumistehsalat xәrclәri hesabında toplanan mәblәğ hәr ay hansı mühasibat yazılışı ilә
silinir?
A) Dt 113 Kt 721
B) Dt 721 Kt 113
C) Dt 112 Kt 721
D) Dt 112 Kt 113
E) Dt 721 Kt 112
417) Sual: Ümumistehsalat xәrclәri adlı hesab hansı koda daxildir?
A) 220

B) 431
C) 721
D) 191
E) 193
418) Sual:Malstan vә podratçılarla qısamüddәtli kredot borclar:
A) 431
B) 434
C) 531
D) 444
E) 445
419) Sual:Alınmış material vә avadanlıqlara görә malsatanlara köçürülmüş mәblәğ hesabda necә әks etdirilir?
A) Dt 531 Kt 223
B) Dt 221 Kt 223
C) D t223 Kt 531
D) Dt 221 Kt 531
E) Dt 223 Kt 221
420) Sual:Dt 431,531 Kt 223 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) alınmış material vә avadanlıqlara görә malsatanlara köçürülmüş mәblәğ
B) daxil olmuş avadanlıqların dәyәri
C) kassaya pulun daxil edilmәsi
D) ümumistehsalat xәrclәrinin silinmәsi
E) müәssisәyә material şәklindә kapital qoyuluşu qoyulmuşdur
421) Sual:Malstan vә podratçılar uzunmüddәtli kreditor borcları:
A) 431
B) 531
C) 404
D) 523

E) 601
422) Sual:536 saylı hesabın adı necә adlanır?
A) malsatan vә podratçılarla hesablaşmalar
B) materiallar
C) qısamüddәtli kreditor borcları
D) uzunmüddәtli kreditor borcları
E) büdcә ilә hesablaşmalar
423) Sual:437 saylı hesabın adı necә adlanır?
A) uzunmüddәtli kreditor borcları
B) qısamüddәtli kredir borcları
C) uzunmüddәtli bank kreditlәri
D) qısamüddәtli bank kreditlәri
E) borc vәsaitlәri
424) Sual:Dt 201 Kt 433 yazılışı necә ifadә olunur?
A) malsatanlardan alınmış tikinti materaillarının dәyәri hesablandıqda
B) materiallar anbara mәdaxil edilmişdir
C) alınmış material vә avadanlıqlara görә malsatanlara köçürülmüş mәblәğ
D) xaric olmuş avadanlıqların dәyәri
E) müәssisәnin xaric olunmuş tullantıların dәyәri
425) Sual:Dt 113 Kt 721 mühasibat yazılışı necә ifadә olunur?
A) daxil olmuş avadanlıqların dәyәri
B) materialların anbara daxil olması
C) alıcı vә sifarişçilәrlә hesablaşmalar avans olaraq aparıldıqda
D) tikinti maşın istismarı üzrә “Ümumistehsalat xәrclәri” hesabında toplanan mәblәğ silindikdә
E) quraşdırılmaya verilmiş avadanlıqların dәyәri
426) Sual:Tikinti podrat müqavilәsi nәdir?

A) yәni tikintiyә aid podrat işlәrin aparılmasına görә bağlanmış müqavilәdә iştirak edәn tәrәflәrin öhdәlik vә vәzifәlәrinә aid bir sәnәddir
B) sifarişçinin tapşırığına aid bir sәnәddir
C) podrataya aparılan işlәrin siyahısı haqqında bir sәnәddir
D) vergilәrin hesablanmasına aid bir sәnәddir
E) nәzarәt işlәri haqqında bir sәnәddir
427) Sual:Podratçının xәrclәri nәdәn ibarәtdir?
A) tikinti müqavilәsinә әsasәn apardığı podrat işlәrin yerinә yetirilmәsinә çәkilәn bütün faktiki xәrclәr
B) kapital qoyuluşundan
C) ümumtәsәrrüfat xәrclәrindәn
D) ümumistehsalat xәrclәrindәn
E) gәlәcәk dövrün xәrclәrindәn
428) Sual:Tikinti obyekti dedikdә nәyi başa düşürsünüz?
A) torpaq sahәsi
B) tikintisinә ayrıca layihә vә smeta tәrtib edilmәsi tәlәb olunan ayrıca bina vә ya tikili
C) tikintidә baş verәn tәmir işlәri
D) müqavilә әsasında yerinә yetirilmiş işlәr
E) tikinti işlәrindә baş verәn itkilәr
429) Sual:Sifarişçi dedikdә nә başa düşülür?
A) әsaslı tikintinin tәrkibindә mütәxәsislәşmiş tәşkilat başa düşülür
B) mühasibatlıqda işlәyәn işçilәr başa düşülür
C) podrat işlәrin yerinә yetirәn hüquqi şәxslәrdir
D) tikintidә işlәyәn işçilәr başa düşülür
E) bütün yuxarıda göstәrilәnlәr düzdür
430) Sual:Tәyin edilmiş qaydada quraşdırmağa verilmiş avadanlıqlar üçün aşağıdakı mühasibat yazılışı verilir:
A) Dt 113 Kt 531,431
B) Dt 113 Kt 502
C) Dt 502 Kt 113

D) Dt 113 Kt 192
E) Dt 192 Kt 113
431) Sual:Tikintiyә kapital qoyuluşu qoyulduqda hansı sintetik hesab aparılır?
A) 113
B) 112
C) 102
D) 101
E) 111
432) Sual:Tikinti işlәri avadanlıqların montaj edilmә işlәri podrat tәşkilatlara müqavilә qiymәtlәri әsasında ödәnildikdә:
A) Dt 113 Kt 431,531
B) Dt 113 Kt 221
C) Dt 531 Kt 113
D) Dt 431 Kt 113
E) Dt 113 Kt 112
433) Sual:Obyektlәrin tikintisindә işlәrin tamamlanmasına qәdәr çәkilәn xәrclәr hansı sintetik hesabda aparılır?
A) 113 “Kapital qoyuluşu”
B) 112 “Torpaq, tikili, avadanlıqlar üzrә amortizasiya”
C) 191 “Gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri
D) 202 “Әsas istehsalat”
E) 201 “Materiallar
434) Sual:Podrat müqavilәsindә hansı üsullar göstәrilir?
A) müәssisәnin öhdәliyi
B) yerinә yetirilәn işlәrin qiymәti, tәyin edilәn üsulu
C) tikintinin qurtarma müddәti
D) smeta xәrclәri
E) amortizasiya xәrclәri

435) Sual:Podratçı tәşkilat dedikdә nә başa düşülür?
A) tikinti müqavilә әsasında “sifarişçi” üçün podrat işlәri yerinı yetirәn hüquqi şәxsdir
B) mühasibat hesabatlarını hazırlayan hüquqi şәxsdir
C) müәssisәnin hüquq şürasıdır
D) sifarişçi şәxsdir
E) bütün yuxarıda göstәricilәr başa düşülür
436) Sual:Malsatanlardan daxil olmuş quraşdırma tәlәb edәn avadanlıqların dәyәrinә tikinti aparan tәşkilat tәrәfindәn aşağıdakı mühasibat yazılışı
verilir:
A) Dt 113 Kt 531
B) Dt 113 Kt 112
C) Dt 531 Kt 112
D) Dt 112 Kt 531
E) Dt 531 Kt 113
437) Sual:Bankın uzunmüddәtli krediti hesabına ödәniş aparıldıqda:
A) Dt 531 Kt 401,501
B) Dt 531 Kt 223
C) Dt 221 Kt 223
D) Dt 223 Kt 531
E) Dt 223 Kt 221
438) Sual:Müәssisәnin vәsaiti hesabına ödәniş aparıldıqda:
A) Dt 531 Kt 223
B) Dt 113 Kt 531
C) Dt 531 Kt 113
D) Dt 531 Kt 901
E) Dt 901 Kt 531
439) Sual:Podratçı tәşkilat tәrәfindәn banka ödәniş qәbul edildikdә:
A) Dt 113 Kt 431,531

B) Dt 113 Kt 221
C) Dt 221 Kt 113
D) Dt 531 Kt 113
E) Dt 113 Kt 115
440) Sual:Tikinti tәşkilatlarında 2№li forma necә adlanır?
A) qurtarmış tikinti obyektlәri üzrә yerinә yetirilmiş işlәrin qәbul aktı
B) yerinә yetirilmiş tikinti işlәrinin dәyәri haqda arayış
C) razılaşdırılmış dәyәr forması
D) qәbultәhlil aktı
E) görülәn müәyyәn işlәrin kompleksi
441) Sual:Beynәlxalq standartlar komitәsi dedikdә hansı komitәlәr nәzәrdә tutulur?
A) satış, standartlar komitәsi, standartların dәrcedilmәsi komitәsi
B) torpaq komitәsi
C) hesabatların tәşkili komitәsi
D) maliyyә komitәsi
E) heç biri
442) Sual: Maliyyә aktivlәri, әsas vәsaitlәr, qeyrimaddi aktivlәr hansı növ aktivlәrә aid edilir?
A) dövriyyәdәn kәnar aktivlәr
B) dövriyyәdә olan aktivlәr
C) [yeni cavab]
D) öhdәliklәr
E) vergi aktivlәri
443) Sual:1973cü ildә hansı standart tәşkil edilib?
A) MUBS
B) Audit standartı
C) Beynәlxalq Mühasibat hesabatı standartı
D) Firma daxili standart

E) Milli standart
444) Sual:3 №li hesabat formasının adı necә adlanır?
A) balans
B) kapitalın dәyişmәsi
C) mәnfәәt vә zәrәr
D) pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
E) balansa әlavә
445) Sual:Neçә növ hesabat tәrtib edilir?
A) müәssisәnin özünün istehsal ehtiyacını ödәmәk üçün
B) müәssisәdә infomasiyaların toplanması
C) kütlәvi informasiya vasitәlәrindә dәrc olunma üçün
D) müәssisәnin özünün istehsal ehtiyacını idarәetmәnin, informasiyanın toplanması
E) satışdan әldә edilәn mәnfәәt vә zәrәr ehtiyacını ödәmәk üşün
446) Sual:Mәnfәәt vә zәrәr haqda hesabatda nәlәrin edilmәsi vacibdir?
A) satışdan daxil olan pul, әsas fәaliyyәtdәn mәnfәәt
B) maliyyә xәrclәri, vergilәr
C) satışdan daxil olan pul, әsas fәaliyyәtdәn mәnfәәt, maliyyә xәrclәri
D) vergi öhdәliklәri
E) maliyyә öhdәliklәri
447) Sual:Dövriyyә aktivlәri borc kapitalının tәrkibindә nәyә üstünlük verilir?
A) material, әsas vәsait
B) debitor borclar, kreditor borclar
C) vergi aktivlәri
D) öhdәliklәr
E) material, debitor borcları, kreditor borcları, vergi, öhdәliklәr
448) Sual:Müәssisәlәrdә hesabatlar hansı prinsip әsasında qurulur?

A) tarixi dәyәr, bazar dәyәri
B) cari dәyәr, satış dәyәri
C) tarixi dәyәr, cari dәyәr
D) satış dәyәri, bazar dәyәri
E) cari dәyәr, bazar dәyәri
449) Sual:Balansda mövcud olan dövriyyәdәn kәnar aktivlәr hansılardı?
A) әsas vәsaitlәr
B) qeyrimaddi aktivlәr
C) maliyyә aktivlәri
D) әsas vәsaitlәr maliiyә aktivlәri
E) maliyyә aktivlәri, әsas vәsaitlәr, qeyrimaddi aktivlәr
450) Sual:Hesabat formalarına nәlәr daxildir?
A) balans, mәnfәәt vә zәrәr hesabatı, kapitalda gedәn dәyişiklәr haqda hesabat, pul vәsaitlәri haqda hesabat
B) balans hesabat, maliyyә hesabatı
C) pul vәsaitlәri haqqında hesabat
D) kapitalda gedәn dәyişikliklәr haqda hesabat
E) mәnfәәt hesabatı
451) Sual:Tikinti istehsalına hәqiqi çәkilmiş mәsrәflәrin uçotu üçün әsas sәnәd hansılar sayılır?
A) әmәk haqqının, materialların, maşın vә avadanlıqların, üstәlik xәrclәri vә.s
B) ümumistehsalat xәrclәri haqda sәnәd
C) ümumtәsәrrüfat xәrclәri haqda sәnәd
D) gәlәcәk dövr üçün xәrclәr haqda sәnәd
E) bütün göstәricilәr hәr biri
452) Sual:Kapital qoyuluşuma mәsrәflәrin uçotu sahәsindә işlәrin yerinә yetirilmәsindә hansı vәzifәlәr әsasdır?
A) material, pul vәsaitlәrin tikinti obyektlәri üzrә düzgün әks etdirmәk, әmәk haqqının üzәrindә nәzarәt etdirmәyi әks etdirmәk, elәcәdә tikinti
obyektlәrinin hәqiqi maya dәyәrini әks etdirmәk
B) әmәk haqqının işçilәrә hesablanması

C) materialların daşınması xәrci
D) amortizasiyanın hesablanması
E) bütün yuxarıda göstәrilәnlәr hamısı daxildir
453) Sual:721 saylı hesabın adı necә adlanır?
A) inzibati xәrclәr
B) ümumistehsalat xәrclәri
C) amortizasiya xәrclәri
D) üstәlik xәrclәr
E) idarәetmә xәrclәr
454) Sual:191 saylı hesabın adı necә adlanır?
A) “Gәlәcәk dövrün xәrclәri”
B) “Hazır mәhsul”
C) “Әsas istehsalat”
D) “Kömәkçi istehsalat”
E) “Qeyrimaddi aktivlәr”
455) Sual:Tikinti quraşdırma işlәrin maya dәyәri hansı hesab Dtә daxil edilir?
A) 113 “Kapital qoyuluşunun” Dbi üzrә
B) 112 “Torpaq, tikili avadanlıqların amortizasiyası” Dti
C) 111 “Torpaq, tikili avadanlıqlar” Dt
D) 101 “Qeyrimaddi aktivlәr” Dt
E) 102 “Qeyrimaddi aktivlәrin amortizasiyası” Dt
456) Sual:Podratçı tәrәindәn yerinә yetirilәn işin dәyәri tәşkilatda hansı hesabın Dtdә uçota alınır?
A) 112
B) 111
C) 113
D) 102
E) 101

457) Sual: Gәlәcәk dövrün xәrclәri adlı hesabın nömrәsi hansıdır?
A) 131
B) 112
C) 104
D) 172
E) 180
458) Sual:Tikinti başlandığı dövrәdәk hansı sintetik hesab әsas götürülür?
A) 202
B) 201
C) 223
D) 221
E) 219
459) Sual:İstehsal neçә xüsusiyyәtә malikdir?
A) 5
B) 4
C) 1
D) 2
E) 3
460) Sual:Tәsәrrüfat üsulu ilә aparılması zamanı istehsalın uçotu әsasәn nәyә әsaslanır?
A) sәnaye mәhsulu istehsalı mәsrәflәrinә
B) kömәkçi mәsrәflәrә
C) üstәlik xәrclәrә
D) müstәqim vә qeyrimüstәqim xәrclәrә
E) sabit vә dәyişәn xәrclәrә
461) Sual:202/4 saylı subhesabın adı nәdir?
A) sәnaye istehsalı üzrә mәsrәflәrin uçotu hesabı

B) bitkiçilikdә mәsrәflәrin uçotu hesabı
C) heyvandarlıqda mәsrәflәrin uçotu hesabı
D) әsas vәsaitlәrin köhnәlmәsi hesabı
E) investisiya qoyuluşları hesabı
462) Sual:Daimi vә dәyişәn xәrclәrdәn әlavә, yanacaq mәhsulun dәyәri çıxılır yerdә qalan xәrc mәhsulun cәminә bölünmәklә maya dәyәrinә daxil
edilir?
A) hәqiqi maya dәyәrinә
B) plan maya dәyәrinә
C) faktiki maya dәyәrinә
D) ilkin dәyәr
E) satış dәyәri
463) Sual:Dt 204 Kt 202 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) hazır mәhsul satıldıqda
B) hazır mәhsul anbardan alındıqda
C) hazır mәhsullar daşındıqda
D) materiallar istehsalata buraxıldıqda
E) materiallar silindikdә
464) Sual:Dt 204 Kt 206 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) tәmir xidmәti istehsal prosesinә daxil edilmişdir
B) hazır mәhsul anbardan istehsalata buraxıldıqda
C) materiallar silindikdә
D) materiallar lifo vә fifo sistemi ilә qiymәtlәndirilikdә
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hәr birini
465) Sual:Dt 202 Kt 201 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) materiallar anbara mәdaxil edilmişdir
B) materialların daşınması xәrclәrinin hesablanması
C) materialların istehsalata buraxılmışdır

D) materialalrın istehsalatdan silinmәsi
E) materialların ilkin dәyәri uçota alınması
466) Sual:Dt 202 Kt 112 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) әmәk haqqının hesablanması
B) materialların daşınması xәrclәrinin hesablanması
C) alıcı vә sifarişçilәrә borcun ödәnilmәsini
D) әsas vәsaitlәrin amortizasiyası hesablanması
E) әsas vәsitlәrin silinmәsi hesablandıqda
467) Sual:Dt202 Kt 522 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) әsas vәsaitlәrә amortizasiya hesablanmışdır
B) әsas vәsaitlәr ilkin dәyәrlә daxil edilmişdir
C) büdcәyә vergi ödәnilmişdir
D) әmәk haqqından sosialsığortaya ayırmalar edilmişdir
E) әmәk haqqında vergi tutulmuşdur
468) Sual:Material mәsrәflәri sәnaye müәssisәsindә nәyin әsasını tәşkil edir?
A) hazır mәhsulun hazırlanması
B) hazırlanan mәhsulun maya dәyәrinin әsasını
C) xidmәti xәrclәrin әsasını
D) faktiki maya dәyәrini
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısını
469) Sual:Sәnaye müәssisәlәrindә istehsalın hәcmi, texnologiyası nәdәn asılıdır?
A) xәrclәrin uçotundan
B) iş vaxtından
C) mәhsul satışından
D) materialların daşınmasında
E) mәhsulun hәcmindәn

470) Sual:Dt202 Kt 533 mühasibat yazılışı nәyi ifadә edir?
A) istehsalata material daxil edilmişdir
B) hazır mәhsul anbara daxil edilmişdir
C) malsatanlaradan material alınmışdır
D) istehsalatda işlәyәn işçilәrә әmәk haqqı hesablanmışdır
E) әmәk haqqından vergiyә tutulmalar edilmişdir
471) Sual:Süd vә balanın maya dәyәrini müәyyәn etmәk üçün hansı metoddan istifadә olunur .
A) sadә metod
B) kombinәlәşmiş metod
C) normativ metod
D) sifariş vә kombinәlәşmiş metod
E) göstәrilәnlәrin hamısı
472) Sual:Norma daxilindә olan itkilәr heyvandarlıq sahәsinә aid edilmişdir.
A) DT 202/3 KT 84/2
B) DT 203/2 KT 84/1
C) DT 202/5 KT 84
D) DT 202/4 KT 84/1
E) DT 202/1 KT 84
473) Sual:Kömәkçi istehsalın xidmәti heyvandarlığa aid edildikdә necә yazılış tәrtib edilir.
A) DT 202 KT 131/1
B) DT 202/2 KT 201/2,3
C) DT 202/4 KT 202/4,5
D) DT 202/5 KT 202/6
E) DT 202/3 KT 202/1
474) Sual:Heyvandarlıqda әsas vәsaitlәrә amortizasiya hesablandıqda necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT 202/1 KT 112
B) DT 202/2 KT 112/2

C) DT 202/3 KT 112/4
D) DT 202/2 KT 112/3
E) DT 202/2 KT 113/5
475) Sual:Heyvandarlığa mәsrәflәrin uçotu hansı hesabda uçota alınır.
A) 202/1
B) 202/3
C) 131/4
D) 131/3
E) 131/2
476) Sual:Heyvandarlıqda hansı әlavә vә ya kafi mәhsul alınır.
A) bala
B) peyin
C) tük vә peyin
D) peyin, tük, dәri
E) әt vә sud
477) Sual:Heyvandarlıqda әsas xәrc nә hesab edilir.
A) heyvanlara verilәn yem xәrci
B) әmәk haqqı
C) әsas vәsaitlәrin amortizasiyası
D) ümumistehsal vә idarәetmә xәrclәri
E) material, dәrman vә az qiymәtli xәrclәr
478) Sual:Heyvandarlıqda bitmәmiş istehsalın nәticәsi nә zaman hesablanır.
A) hәr ay
B) hәr rüb
C) 6aydan bir
D) ilin axırında
E) hәmin sahәdә mәhsul әldә edәndә

479) Sual:Heyvandarlıqda uçotun әsas vәzifәsi nәdәn ibarәtdir.
A) mәsrәflәrin uçotunu aparmaq
B) mәsrәflәri iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırmaq
C) heyvandarlıq mәhsullarını qruplara ayırıb uçotunu aparmaq
D) müәssisәdә heyvan qrupları üzrә ,vaxtında vә iqtisadi cәhәtdәn әsaslandırılmış uçot aparmaq
E) xәrclәrin elementlәr üzrә tәsnifatını hәyata keçirmәk
480) Sual:Yerinә yetirilmiş vә sifarişçiyә tәhvil verilmiş tikintiquraşdırma işlәrindәn әldә edilmiş maliyyә nәticәsi mәnfәәtdәn ibarәt olduqda hansı
mühasibat yazılışında әks etdirilir?
A) Dt 223 Kt 601
B) Dt 801Kt 601
C) Dt 611Kt 601
D) Dt601 Kt801
E) Dt 644 Kt 611
481) Sual:Tikinti tәşkilatında inventarizasiya aparan zaman artıq çıxmış betonqarışdıran qurğunun dәyәri uçotda necә әks etdirilir?
A) Dt 111 Kt 801
B) Dt 112 Kt 801
C) Dt 801 Kt 111
D) Dt 801 Kt 112
E) doğru cavab yoxdur
482) Sual:Tikinti tәşkilatında inventarizasiya aparan zaman artıq çıxmış betonqarışdıran qurğunun dәyәrini uçotda әks etdirmәk üçün hansı tәdbir
görülür?
A) İstifadәsi dayandırılır
B) Satışa çıxarılır
C) Dәyәri qiymәtlәndirilir
D) Mәnbәyi müәyyәn edilir
E) doğru cavab yoxdur

483) Sual:Tikinti tәşkilatında inventarizasiya aparan zaman artıq çıxmış betonqarışdıran qurğu haqqında hansı tәdbir görülür?
A) İstifadәsi dayandırılır
B) Satışa çıxarılır
C) Tikinti tәşkilatlarına bağışlanır
D) Mәnfәәt hesabına mәdaxıl edilir
E) doğru cavab yoxdur
484) Sual:Müәssisә yeni tikilәcәk binada inşaat işlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün daş karxanasından 60 min әdәd mişar daşı almiş, lakin pulunu hәlә
ödәmәmişdir. Bu halda daş karxanası hәmin müәssisә üçün aşağıdakılardan hansına aid olur?
A) sifarişçi müәssisәyә
B) investor müәssisәyә
C) kreditor müәssisәyә
D) podratçı müәssisәyә
E) başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlәrindәn istifadә edәn müәssisәyә
485) Sual:Müәssisә hәr hansı bir tikinti tәşkilatı ilә müqavilә bağlayaraq, yeni tikilәcәk binada inşaat işlәrinin yerinә yetirilmәsi mәsәlәlәrini
razılaşdırdığı halda, hәmin müәssisә aşağıdakılardan hansına aid olur?
A) sifarişçi müәssisәyә
B) investor müәssisәyә
C) kreditor müәssisәyә
D) podratçı müәssisәyә
E) başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlәrindәn istifadә edәn müәssisәyә
486) Sual:Müәssisә hәr hansı bir tikinti tәşkilatı ilә müqavilә bağlayaraq, yeni tikilәcәk binada inşaat işlәrinin yerinә yetirilmәsi mәsәlәlәrini
razılaşdırdığı halda, tikinti tәşkilatı aşağıdakılardan hansına aid olur?
A) sifarişçi tәşkilata
B) investor tәşkilata
C) kreditor tәşkilata
D) podratçı tәşkilata
E) başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlәrindәn istifadә edәn tәşkilata

487) Sual:İnşaat fәaliyyәtinin növlәrinә aiddir:
A) inşaat sahәsinin hazirlanması, bina vә tikililәrin inşaatı;
B) bina vә tikililәrin mühәndis avadanlıqlarının quraşdırılması;
C) bәzi işlәrin görülmәsi;
D) inşaat, maşın vә avadanlıqlarının operatorlarla birlrikdә icarәsi;
E) bütün cavablar doğrudur.
488) Sual:Görülәn işlәrin hәcmindәn vә әsas vәsaitlәrin tәzәlәnmә dәrәcәsindәn asılı olaraq müәssәnin yenidәnqurulması fәrqlәndirilir:
A) tam vә kiçik;
B) tam vә qismәn;
C) qismәn vә kiçik;
D) tam, qismәn vә kiçik;
E) tam vә dolayı.
489) Sual:Müxtәlif istehsalatların vә istehsalat bölmәlәrinin texniki sәviyyәsinin yüksәldilmәsi üzrә hәyata keçirilәn tәdbirlәrә vә işlәrә aiddir:
A) yeni inşaat;
B) fәaliyyәtdә olan müәssisә vә tәşkilatların genişlәndirilmәsi;
C) fәaliyyәtdә olan müәssisә vә tәşkilatların yenidәn qurulması;
D) fәaliyyәtdә olan müәssisә vә tәşkilatların texniki yenidәn qurulması;
E) düzgün cavab yoxdur.
490) Sual:Yeni texniki әsasda әsas fondların tәzәlәnmәsinә aiddir:
A) yeni inşaat;
B) fәaliyyәtdә olan müәssisә vә tәşkilatların genişlәndirilmәsi;
C) fәaliyyәtdә olan müәssisә vә tәşkilatların yenidәn qurulması;
D) fәaliyyәtdә olan müәssisә vә tәşkilatların texniki yenidәn qurulması;
E) düzgün cavab yoxdur.
491) Sual:әsas vәsaitlәrin tәkrar istehsalının başlıca istiqamәtlәrinә aiddir:
A) yeni inşaat;
B) fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin vә tәşkilatların genişlәndirilmәsi;

C) fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin vә tәşkilatların yenidәn qurulması;
D) fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrin vә tәşkilatların texniki yenidәn qurulması;
E) bütün cavablar düzgündür.
492) Sual:Tikinti tәşkilatı tәrәfindәn tikintisi başa çatdırılaraq, sifarişçiyә tәhvil verilmiş binanın maya dәyәri ilә mәblәği uçotda necә әks etdirilir?
A) Dt 538 Kt 601
B) Dt 204 Kt 211
C) Dt 601 Kt 204
D) Dt 531 Kt 204
E) Dt 601 Kt 211
493) Sual:Tikinti tәşkilatı tәrәfindәn tikintisi başa çatdırılaraq, sifarişçiyә tәhvil verilmiş binanın satış mәblәği uçotda necә әks etdirilir?
A) Dt 211 Kt 601
B) Dt 531 Kt 601
C) Dt 538 Kt 601
D) Dt 601 Kt 538
E) Dt 601 Kt 204
494) Sual:Tikinti tәşkilatı tәrәfindәn tikintisi başa çatdırılaraq, sifarişçiyә tәhvil verilmiş binanın hansı mәblәği tikinti tәşkilatının mühasibat
şöbәsindә satış mәblәği olaraq uçota qәbul edilir?
A) Yalnız sifarişçi tәşkilatla bağlanmış müqavilәdә göstәrilәn mәblәğ
B) Sifarişçi tәşkilatla bağlanmış müqavilәdә göstәrilәn mәblәğ , üstәgәl tikintinin gedişi prosesindә tәrәflәrin razılaşdıqları әlavәlәrin mәblәği,
çıxılsın binanın qәbulu zamanı komissiya tәrәfindәn çatışmadığı aşkar edilmiş vә quraşdırılması sifarişçinin öhdәsindә qalan qurğunun mәblәği
C) Sifarişçi tәşkilatla bağlanmış müqavilәdә göstәrilәn mәblәğ, üstәgәl binanın tәhvil verilmәsi xәrclәri
D) Sifarişçi tәşkilatla bağlanmış müqavilәdә göstәrilәn mәblәğ, çıxılsın binanın qәbulu zamanı komissiya tәrәfindәn çatışmadığı aşkar edilmiş vә
quraşdırılması sifarişçinin öhdәsindә qalan qurğunun mәblәği
E) Binanın tikintisinә çәkilmiş xәrclәrin mәblәği, üstәgәl tikinti tәşkilatının üstәlik әlavәlәri, üstәgәl tikinti tәşkilatının mәnfәәti
495) Sual:Tikinti tәşkilatının aylıqinzibati xәrclәrinin silinmәsi hansı mühasibat yazılışında әks etdirilir?
A) Dt 601 Kt 721
B) Dt 202 Kt 721

C) Dt 611 Kt 721
D) Dt 204 Kt 721
E) Dt 801 Kt 721
496) Sual:Tikinti müәssisәlәrindә kommersiya xәrclәrinin silinmәsi hansı mühasibat yazılışında әks etdirilir?
A) DT601 KT 711
B) DT202 KT 711
C) DT 801 KT 711
D) DT 204 KT 711
E) DT 611 KT 711
497) Sual: Tikinti –mantaj işlәrinin sintetik uçotunu aparmaq üçün hansı hesabdan istifadә edilir?
A) 113Nli hesabdan
B) 111Nli hesabdan
C) 11/3Nli hesabdan
D) 121/5Nli hesabda
E) 111/5Nli hesabda
498) Sual: Obyektin smeta dәyәri müәyyәn edilәn zaman layihә axtarış işlәri obyektlәr arasında necә bölüşdürülür?
A) hәr bir obyekt üzrә ayrıca
B) ümumi sahә xәrclәrinә müntәnasib olaraq
C) bir neçә obyekt arasında bәrabәr
D) inventar dәyәrinә әsasәn
E) ancaq tәhvil verilәn obyektlәrә görә
499) Sual: Qurtarmış tikinti –mantaj işlәri xәrclәrinә nә aid edilir?
A) layihә axtarış işlәri
B) әsas vә üstәlik xәrclәr
C) material vә әmәk haqqı
D) kömәkçi istehsal xәrclәri
E) Göstәrilәnlәrin hamısı

500) Sual: Podrat üsulu ilә tikintimantaj işlәri apaparkәn üstәlik xәrclәrin uçotunu kim hәyata keçirir?
A) tikintini hәyata keçirәn tәşkilat
B) mәrkәzlәşdirilmiş qaydada uçota alınır
C) podratçı tәşkilat tәrәfindәn
D) sifarişçi tәşkilat tәrәfindәn
E) sifarişçi vә podratçı tәrәfindәn birgә
501) Sual: Qurtarmış tikintimantaj işlәrinin ucotunu kim vә necә hәyata keçirirlәr?
A) dövlәt tәrәfindәn vә ayrıayrı şәxslәr tәrәfindәn
B) ayrıayrı şәxslәr tәrәfindәn
C) dövlәt tәrәfindәn mәrkәzlәşdirilmiş qaydada
D) hәr bir tikinti obyekti üçün fәrdi qaydada
E) ancaq ayrıayrı şәxslәrin tәşәbbüsü ilә
502) Sual:İnformasiyalarda әhәmiyyәtli sәhflәr olmalıdır vә aşağıdakılarda çaşqınlıq yaratmamalıdır:
A) müqaisәlilik;
B) münasiblik;
C) ardıcıllıq;
D) proqnoz;
E) konservatizm.
503) Sual:Fәaliyyәtin fasilәsizliyi haqda ehtimala(fәrziyyә) görә müәssisә:
A) müәssisә yaxın gәlәcәkdә lәğv edilәcәk;
B) diqәr şirkәt tәrәfindәn satın alınacağ;
C) dinamik inkişaf edәn müәssisәdir;
D) fәaliyyәtdәdir, gәlәcәkdәdә fәaliyyәt göstәrәcәk, lәğv olunmayacaq vә nәhayәt onun fәaliyyәt miqrası әhәmiyyәtli dәrәcәdә ixtisara mәruz
qalmayacaq.
E) düzgün cavab yoxdur.
504) Sual:Aşağıdakı tәnliklәrdәn hansı podrat tikintitәmir tәşkilatının әsas balans tәnliyinin açıqlanmış variantını mәcәssum etdirir?

A) aktivlәr=öhdәliklәr+ xüsusi kapital gәlirlәrxәrclәr;
B) aktivlәr+xәrclәr=öhdәliklәr+ xüsusi kapital+gәlirlәr;
C) aktivlәröhdәliklәr= xüsusi kapital gәlirlәrxәrclәr;
D) aktivlәr= gәlirlәr+xәrclәröhdәliklәr;
E) aktivlәr+gәlirlәr= öhdәliklәr+xüsusi kapitalxәrclәr.
505) Sual:Podrat tikintitәmir tәşkilatının mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatında nә göstәrilir?
A) müәyyәn dövr әrzindә hüsusi kapitalda dәyişikliklәr;
B) müәyyәn dövr әrzindә aktivlәrin, öhdәliklәrin vә xüsusi kapitalın dәyişilmәsi;
C) müәyyәn dövr әrzindә gәlirlәr vә xәrclәr;
D) hesabat tarixinә aktivlәr, öhdәliklәr vә xüsusi kapital;
E) hesabat tarixinә xәrclәr, öhdәliklәr vә xüsusi kapital.
506) Sual:Tikinti tәşkilatı tәrәfindәn tikintisi başa çatdırılaraq, sifarişçiyә tәhvil verilmiş bina üzrә әldә edilmiş mәnfәәtin mәblәği uçotda necә әks
etdirilir?
A) Dt 801 Kt 601
B) Dt 204 Kt 801
C) Dt 601 Kt 901
D) Dt 531 Kt 801
E) Dt 601 Kt 801
507) Sual:Tikinti tәşkilatının tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinә uyğun әldә olunan bölüşdürülmәmiş mәnfәәt ilin sonunda hansı hesaba keçirilir?
A) 343 saylı hesaba
B) 801 saylı hesaba
C) 225 saylı hesaba
D) 731 saylı hesaba
E) 801 saylı hesaba
508) Sual:Tikinti tәşkilatının mәrkәzi ofisindә cari ilin noyabr ayında növbәti il üçün dövri mәtbuata abunә yazılışının mәblәği hansı mühasibat
yazılışındaәks etdirilir?
A) Dt 242 Kt 531

B) Dt 201 Kt 538
C) Dt 242 Kt 538
D) Dt 241 Kt 538
E) Dt 242 Kt 435
509) Sual:Tikinti tәşkilatının mәrkәzi ofisinın yerlәşmış olduğu biznes mәrkәzindәki otaqların icarәyә götürülmәsi üçün cari ilin noyabr ayında
növbәti 3 ilin ıcarә haqqının mәblәği tәşkilatın bankdakı hesablaşma hesabından biznes mәrkәzinin bank hesabına köçürüldükdә bu әmәliyyat hansı
mühasibat yazılışındaәks etdirilir?
A) Dt 192 Kt 223
B) Dt 191 Kt 538
C) Dt 193 Kt 223
D) Dt 191 Kt 223
E) Dt 242 Kt 223
510) Sual:Tikinti tәşkilatının mәrkәzi ofisindә çalışan menecerin ezamiyyә xәrclәrinin mәblәği onun tәqdim etdiyi avans hesabatı әsasında uçotda
necә әks etdirilir?
A) Dt 711 Kt 244
B) Dt 244 Kt 538
C) Dt 601 Kt 244
D) Dt 202 Kt 244
E) Dt 721 Kt 244
511) Sual:İstifadә edilәn enerji hesabat tәrtib edildikdәn sonra hara silinir.
A) ancaq әsas istehsalata
B) kömәkçi istehsalatın bütün növlәrinә
C) ümumi istehsal sahәsinә
D) ümumtәsәrrüfat sahәsinә
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısına
512) Sual:Istifadә edilmiş suyun ölcü vahidi nә qәbul edilir
A) 1 ton su

B) 1 kq su
C) 100 kq su
D) 500 kq su
E) 1 m3 su
513) Sual:Enerji istehsalı vә istehlakı zamanı kalkulyasiya obyekti nә hesab edilir.
A) 1 kvt
B) 5 kvt
C) 10 kvt
D) 15 kvt
E) 20 kvt
514) Sual:Hesabat dövrünün axırında canlı dartıcı qüvvәnin xidmәti hara silinir.
A) bitkiçiliyә
B) heyvandarlığa
C) xidmәt sahәlәrinә
D) kömәkçi istehsal sahәlәrinә
E) bütün göstәrilәn sahәlәrә
515) Sual:Canlı dartıcı qüvvәyә sәrf edilәn xәrclәr hansı hesabda uçota alınır.
A) 202/2
B) 202/4
C) 202/7
D) 202/6
E) 202/1
516) Sual:Maşin vә traktor parkı digәr sahәlәrә xidmәt göstәrdikdә necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT202/3 KT 412
B) DT232/2 KT 202/6
C) DT202/3 KT 203/7
D) DT203/3 KT 202/3

E) DT231/7 KT 202/3
517) Sual:Bina vә qurğuların әsaslı tәmir üçün ehtiyatlar hansı hesabdan silindikdә necә mühasibat yazılıçı tәrtib edilir.
A) DT202/1 KT 202/2 “Kömәkçi istehsalat”
B) DT412 KT202/5
C) DT341 KT202/6
D) DT601 KT202/7
E) DT711 KT215
518) Sual:Bina vә qurğuların cari tәmir xәrclәri hansı mәnbә hesabına silinir.
A) gәlәcәk dövrün xәrclәri hesabına
B) qarşıdakı xәrclәri ödımık hesabına
C) bank krediti hesabına
D) ümumistehsal xәrclәri hesabına
E) әsas istehsal xәrclәri hesabına
519) Sual:DT 202/2 , 19 KT 531 nә demәkdir.
A) tәmir işlәri podratçı tәrәfindәn tәhvil verilib
B) tәmirin dәyәri podratçı tәrәfindәn köçrülüb
C) tәmir podrat üsüulu ilә yerinә tetirilib
D) әsaslı tәmirә әlavә dәyәr vergisi hesablanıb
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
520) Sual:Bina vә qurğuların cari tәmiri nәyә әsasәn hәyata keçirilir.
A) tәmir planına görә
B) tәsәrrüfat rәhbәrinin istәyinә görә
C) mövsümü tәlәbata görә
D) mühәndislәrin tәqdim etdiklәri nöqsan aktına görә
E) istifadәçinin tәlәbinә görә
521) Sual:әsaslı tәmir xәrclәri öz tәyinatına silindikdә necә mühasibat yazılışı verilir .

A) DT701 KT 202
B) DT 202 KT 701
C) DT 201 KT 202
D) DT 202 KT 207/7
E) DT 701 KT 721
522) Sual:DT әsas istehsal , KT Tәmir emalatxanası xәrclәri yazılışı nәyi izah edir .
A) tәmirә xәrc sәrf edilib
B) tәmirin mәnbәyi müәyyәn edilib
C) tәmir xәrclәri әsas istehsala aid edilib
D) tәmir xәrclәri kapital qoyuluşuna aid edilib
E) tәmirә әsas vә üstәlik mәsrәf aid edilib
523) Sual:Tәmir emalatxanası üzrә xәrclәr hansı üsulla bölüşdürülüb әsas istehsala aid edilir .
A) әsas әmәk haqqına görә
B) maşın saatlarına görә
C) normativlәrә görә
D) әmәk haqqı maşın vә avadanlıqlara sәrf edilәn mәsrәflәrә görә
E) ancaq smeta xәrclәrinә görә
524) Sual:Tәmir emalatxanası üzrә analitik hesab necә açılmalıdır.
A) tәmir emalatxanasında yerinә yetirilәn bütün işlәr üzrә
B) alınmış hәr sifarişlәr üzrә
C) ancaq fәrdi yerinә yetirilәn tәmir işlәrinә
D) müәssisә daxili tәmir işlәrinә
E) hәr bir briqada , ferma üçün ayrıca
525) Sual:Kömәkçi istehsala mәsrәflәrin uçotu hansı jurnal orderdә aparılır.
A) 1 APK
B) 34 APK
C) 10 – APK

D) 78 –APK
E) ancaq 303 – APK
526) Sual:Kömәkçi istehsala mәsrәflәr hansı hesabın debetindә cәmlәşir.
A) 722/2
B) 28 “ İstehsalatda zay”
C) 711
D) 202
E) 721/2
527) Sual:131/2nömrә cavan vә kökәlmәkdә olan heyvanların sub hesabı hesab planında hansı bölmәdә göstәrilir .
A) Ibölmә
B) I, II bölmә
C) III –bölmә
D) V,VI bölmә
E) II bölmә
528) Sual:Cavan vә kökәlmәkdә olan heyvanların uçotu qarşısında hansı vәzifәlәr durur.
A) cavan vә kökәlmәkdә olan heyvanların hәrәkәtinin uçotunu aparmaq
B) heyvanların qrupdanqrupa keçmәsinin uçotunu aparmaq
C) kәnardan alınan heyvanların qiymәtini dәqiqlәşdirmәk vә uçotda әks etdirmәk
D) satılan ,ölәn ,oğurlanan heyvanların sәnәdlәşmәsi vә sәbәblәrini
E) yuxarıda göstәrilәnlәri tam yerinә yetirmәk
529) Sual:İnventarizasiya zamanı artıq çıxan cavan heyvanlar hansı mühasibat yazılışı ilә rәsmiyyәtә salınır.
A) DT131/2 KT131
B) DT131 KT202/2
C) DT131 KT132/1
D) DT84 KT701
E) DT131 KT131/2

530) Sual:Tәbii fәlakәt nәtiçәsindә ölәn cavan heyvanlar silinmişdir.
A) DT131 KT111
B) DT801 KT132
C) DT801 KT131
D) DT801 KT701
E) DT801 KT84
531) Sual:Cavan heyvanlar kәsilmişdir.Hansı mühasibat yazılışı tәrtib edilmәlidir.
A) DT131/2 KT131
B) DT202/2 KT131
C) DT202/6 KT131
D) DT202 KT131/2
E) DT202/3 KT131
F) DT202/3 KT131
532) Sual:Cavan heyvanlar bir qrupdan digәrinә keçrildikdә hansı mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT131/2 KT131/3
B) DT131/1 KT131
C) DT131/3 KT131
D) DT131/4 KT432
E) DT131/5 KT217
533) Sual:Mal satanlardan cavan heyvan aldıqda necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT431 KT131/2
B) DT131/4 KT131/2
C) DT131/6 KT76
D) DT131/2 KT471
E) DT131/8 KT202/2
534) Sual:Cavan heyvanları kökәlmәyә göndәrdikdә hansı mühasibat sәnәdlәri tәrtib edilir.
A) FN 187 ASK

B) FN 220 ASK
C) әmtәәnәqliyyat qaimәsi vә FN 191 ASK
D) tәsәrrüfatın veterenarının arayışı
E) hesab faktura
535) Sual:Cavan heyvanların hәrәkәtini tәnzimlәyәn sәnәdlәrә nә daxil edilir.
A) cavan heyvanların doğulması haqqında akt
B) FN 211 ASK
C) hesab faktura
D) әhali ilә bağlanmış müqavilә
E) yuxarıda göstәrilәn sәnәdlәr
536) Sual:Hansı qrup heyvanlar cavan vә kökәlmәkdә olan heyvanlar adlanır.
A) әsas sürüyә keçrilәn vә әsas sürüdәn çıxarılan heyvanlar
B) kökәlmәyә göndәrilәn yaşlı heyvanlar
C) kökәlmәyә göndәrilәn iş heyvanları
D) kökәlmәyә göndәrilәn 8aya qәdәr balalar
E) 8aydan yuxarı olan heyvanlar
537) Sual:Qarğıdalı istehsalında mәsrәflәrin uçot obyekti hansı analitik hesablarda uçota alınır.
A) bütün qarğıdalı mәhsulu üzrә
B) ancaq dәn qarğıdalısı üzrә
C) quru qarğıdalı dәni üzrә
D) qarğıdalı vә ondan alınan әlavә mәhsul üzrә
E) dәn üçün , silos üşün , yem üçün qarğıdalı
538) Sual:Sәnaye әsasında bәslәnilәn 1000 әdәd yumurtanın maya dәyәrini hesablamaq üçün nә etmәk lazımdır.
A) bütün xәrclәri yumurtaların cәminә bölmәk lazımdır
B) ümumi xәrcdәn istifadә qiymәti üzrә әlavә mәhsulu çıxmaq lazımdır
C) bütün xәrclәri yumurtlayan toyuğun cәminә bölmәk lazımdır
D) 1000 әdәd inkubasiya qaydası ilә alınan cücәlәrә mәsrәflәri hesablamaq

E) göstәrilәnlәrdәn heç biri düzgün deyil
539) Sual:Qoyunçuluqdan alınan әsas mәhsulun maya dәyәri necә müәyyәn edilir.
A) bütün xәrclәri әldә edilәn mәhsulun cәminә bölmәklә
B) hәr bir sürü növlәri üzrә xәrclәri toplayıb әldә olunan (әt,yun ,dәri)
C) ümumi xәrclәrin tәrkibindәn әlavә mәhsul vә yeni doğulan balaların
D) mәsrәflәrin tәrkibindәn yunun dәyәrini çıxmaqla
E) bütün xәrclәrdәn әlavә vә balansın dәyәrini çıxdıqdan sonra qalan xәrci
540) Sual:Cavan vә kökәlmәkdә olan heyvanlarda nә kalkulyasiya edilir.
A) hәr bir baş heyvan
B) 1sentner çәki artımı
C) hәr bir heyvan qrupu qzrә әldә edilәn әt mәhsulu
D) cari ildә daxil olan heyvanlardan alınmış çәki artımı
E) yaşlı heyvanların çәki artımı
541) Sual:Cavan vә kökәlmәkdә olan heyvanların kalkulyasiya obyekti nәlәr hesab edilir.
A) yeni doğulmuş balalar
B) 8aya qәdәr olan cavan heyvanlar
C) mәhsuldarlığını itirәn yaşlı heyvanlar
D) kökәlmәyә vә bәslәnmәyә göndәrilәn cavan heyvanlar
E) cavan vә kökәlmәkdә olan heyvanlardan alınan çәki artımı
542) Sual:Obyekt istismara verildikdә, hansı muhasibat köçürmәsi tәrtib olunur?
A) debet 113 kredit 601
B) debet 113 kredit 07
C) debet 111 kredit 113
D) debet 07 kerdit 601
E) debet 111 kredit 601.
543) Sual:Tikilmәkdә olan müәssisәnin әsas fәaliyyәti üçün kadr hazırlığına çәkilәn xәrclәr hansı növ xәrclәrә aiddir:

A) tikintiquraşdırma işlәrinә;
B) sair işlәrә vә mәsrәflәrә;
C) lahiyәaxtarış işlәrinә;
D) әsas vәsaitlәrin dәyәrini artırmayan xәrclәrә;
E) düzgün cavab yoxdur.
544) Sual:Sair kapital qoyuluşu işlәri vә mәsrәflәr obyektlәr arasında necә bolünmüşdür?
A) obyektlәrin smeta dәyәrinә mütәnasib;
B) obyektlәrin faktik dәyәrinә mütәnasib;
C) müstәcim xәrclәrin mәblәğinә mütәnasib;
D) fәhlәlәrin әsas әmәk haqqına mütәnasib;
E) düzgün cavab yoxdur.
545) Sual:Yerinә yetirilmiş vә sifarişçiyә tәhvil verilmiş tikintiquraşdırma işlәrindәn әldә edilmiş maliyyә nәticәsi zәrәrdәn ibarәt olduqda hansı
mühasibat yazılışında әks etdirilir?
A) Dt 223 Kt 601
B) Dt 801Kt 601
C) Dt 611Kt 601
D) Dt601 Kt801
E) Dt 644 Kt 611
546) Sual:Debet 111 Torpaq, tikili vә avadanlıqlar , Kredit 531 Malsatan vә podratçılara qısamüddәtli kreditor borcları – muhasibat yazılışı nә
demәkdir?
A) Avadanlığın istismara verilmәsi
B) Yeni avadanlığın alınması
C) Avadanlığın tәmirә verilmәsi
D) Lәğv olunan avadanlığın silinmәsi
E) Bütün cavablar düzgündür
547) Sual:Debet 111 Torpaq, tikili vә avadanlıqlar , Kredit 113 Torpaq, tikili vә avadanlıqlarla bağlı mәsrәflәrin kapitallaşdırılması – muhasibat
yazılışı nә demәkdir?

A) Yeni obyektin istismara qәbul edilmәsi
B) Yeni avadanlığın alınması
C) Avadanlığın tәmirә verilmәsi
D) Lәğv olunan avadanlığın silinmәsi
E) Bütün cavablar düzgündür
548) Sual:Fәrdi sifarişlәr üzrә yerinә yetirilәn tәmir vә digәe xidmәt xәrclәri nә zaman öz tәyinatına silinir .
A) hәr ayın sonunda
B) hәr rübün sonunda
C) sifariş tam başa çatan kimi
D) ilin axırında
E) 6aydan bir
549) Sual:İstehsal vә tәsәrrüfata xidmәt hesabının neçә sub hesabı var .
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
550) Sual:İstehsala vә tәsәrrüfata xidmәtin uçotu dedikdә nә başa düşülür.
A) bütün sahәlәrdә baş verәn tәsәrrüfat hadisәlәrini uçota almaq
B) bitkiçilik vә heyvanndarlığa xidmәti uçota almaq
C) mәnzil –komunal ,ictimai iaşә ,uşaq bağçaları mәktәbә qәdәr,mәktәblәr
D) istehsalın son nәticәsi olan satış vә mәnfәәti uçota almaq
E) mәhsul vә xidmәtin maya dәyәrini uçota almaq
551) Sual:Avtomobil nәqliyyatından istifadәni tәsdiq edәn sәnәdlәrә nә daxil edilir.
A) bağlanmış müqavilәnin nüsxәsi
B) işin yerinә yetirilmәsi aktı , yol vәrәqәsinin kәsilmiş talonu, әmtәә nәqliyyat qaimәsinin 3cü nüsxәsi

C) yükün daşınması üçün qәbz
D) ekspeditorun bağladığı müqavilә
E) avtomobilә xidmәti tәsdiq edәn müqavilә
552) Sual:Avans şәklindә hesablanan әlavә dәyәr vergisi alındıqda necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir .
A) DT445 “Digәr uzunmüddәtli öhdәliklәr” KT422 “ Digәr tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri”
B) DT177 “ Digәr uzunmüddәtli debitor borcları” KT421 “ Mәnfәәtdәn vergi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri”
C) DT177 “ Digәr uzunmüddәtli borclar” KT191 “ Gәlәcәk hesabat dövrünün xәrclәri”
D) DT241 “ Әvәzlәşdirilәn әlavә dәyәr vergisi” KT413 “zunmüddәtli hüquqi öhdәliklәr ”
E) DT413 “ Uzunmüddәtli aktivlәr” KT421 “ Mәmnfәәtdәn vergi”
553) Sual:Avtomobil nәqliyyatı müәssisәlәrindә istifadәdә olan yük avtomobillәrinә amortizasiya hansı üsulla hesablanır?
A) Sürәtlәndirilmiş üsulla
B) Azalan qalıq üsulu ilә
C) Bәrabәrdüzxәtli bölüşdürmә üsulu ilә
D) İllәrin sayı üsulu ilә
E) Avtomobilin yürüş göstәricisi üsulu ilә
554) Sual:Nәqliyyat müәssisәsindә çalışan baş mühәndisin normadan artıq ezamiyyә xәrclәri onun növbәti әmәk haqqından tutulduqda hansı
mühasibat yazılışı tәrtib edilir?
A) Dt 533 Kt 721
B) Dt 213 Kt 244
C) Dt 711 Kt 244
D) Dt 533 Kt 244
E) Dt 202 Kt 244
555) Sual:Nәqliyyat müәssisәsindә çalışan baş mühәndisin normadan artıq ezamiyyә xәrclәri aşkar edildikdә hansı mühasibat yazılışı tәrtib edilir?
A) Dt 244 Kt 721
B) Dt 213 Kt 244
C) Dt 711 Kt 244
D) Dt 721 Kt 244

E) Dt 202 Kt 244
556) Sual:Nәqliyyat müәssisәsindә çalışan baş mühәndisin ezamiyyә xәrclәri hansı hesablarda әks etdirilir?
A) Dt 244 Kt 721
B) Dt 244 Kt 202
C) Dt 711 Kt 244
D) Dt 721 Kt 244
E) Dt 202 Kt 244
557) Sual:Nәqliyyat tәşkilatının göstәrdiyi nәqliyyat tәdarük xәrclәrinin dәyәri әsas istehsala aid edilmişdir.
A) DT177 KT171
B) DT202 KT131
C) DT202 KT177
D) DT202 KT202/2 “ Kömәkçi istehsalat”
E) DT202 KT201
558) Sual:Nәqliyyat müәssisәlәrindә hansı xüsusi tәyinatlı fond yaradılır?
A) Yanacaq fondu
B) Ehtiyat hissәlәr fondu
C) Tәkәr fondu
D) Pay fondu
E) Yeni texnika fondu
559) Sual:Tikinti obyektindә çalışan iş icraçısı tikinti tәşkilatının mühasibat şöbәsinә vaxtaşırı olaraq hansı hesabatı tәqdim edir?
A) a) maddi dәyәrlilәrin daxil olması vә mәxarici haqqında hesabat; b) tikintidә işlәrin yerinә yetirilmәsi haqqında hesabat; c) avans hesabatı
B) a) materialların hәrәkәti haqqında hesabat; b) tikintidә işlәrin yerinә yetirilmәsi haqqında hesabat
C) a) malların vә materialların hәrәkәti haqqında hesabat; b) tikintidә işlәrin yerinә yetirilmәsi haqqında hesabat
D) a) malpul hesabatı; b) avans hesabatı
E) a) maddi dәyәrlilәrin daxil olması vә mәxarici haqqında hesabat; b) tikintidә işlәrin yerinә yetirilmәsi haqqında istehsalat hesabatı
560) Sual:Tikintidә çalışan usta vә fәhlәlәrә hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının mәblәği hansı mühasibat yazılışında әks etdirilir?

A) DT 711 KT 522
B) DT 721 KT 521
C) DT 202 KT 522
D) DT 721 KT 522
E) DT 721 KT 532
561) Sual:Tikintidә çalışan usta vә fәhlәlәrә hesablanmış әmәk haqqının mәblәği hansı mühasibat yazılışında әks etdirilir?
A) DT 711 KT 533
B) DT 721 KT 531
C) DT 721 KT 533
D) DT 202 KT 533
E) DT 711 KT 522
562) Sual:Tikinti tәşkilatının idarә aparatında çalışan işçilәrә hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının mәblәği hansı mühasibat yazılışında әks
etdirilir?
A) DT 711 KT 522
B) DT 721 KT 522
C) DT 721 KT 531
D) DT 721 KT 521
E) DT 202 KT 522
563) Sual:Tikinti tәşkilatının idarә aparatında çalışan işçilәrә hesablanmış әmәk haqqının mәblәği hansı mühasibat yazılışında әks etdirilir?
A) DT 721 KT 533
B) DT 721 KT 531
C) DT 711 KT 522
D) DT 711 KT 533
E) DT 202 KT 533
564) Sual:Tikinti obyektindә tikinti işlәrinә sәrf edlmiş mişar daşlarının mәblәği hansı mühasibat yazılışında әks etdirilir?
A) DT 202/6 KT 201/6
B) DT 201/1 KT 201/2

C) DT 202 KT 201
D) DT 201 KT 531
E) DT 202/2 KT 531
565) Sual:Tikinti obyektinә daş karxanasından gәtirilmiş mişar daşlarının tikinti tәşkilatına mәdaxil edilmәsi hansı mühasibat yazılışında әks
etdirilir?
A) DT 201/2 KT 201/6
B) DT 211/1 KT 201/2
C) DT 202 KT 201
D) DT 201 KT 531
E) DT 202/2 KT 531
566) Sual:Tikinti obyektinә daş karxanasından gәtirilmiş mişar daşları tikinti meydançasında hansı sәnәd әsasında qәbul edilir?
A) Karxananın hesabfakturası
B) Hesabfaktura vә yolvәrәqәsi
C) Aktsiyahı vә yazılı izahat
D) Hesabfaktura vә malnәqliyyat qaimәsi
E) Hesabfaktura vә materialnәqliyyat qaimәsi
567) Sual:Tikinti obyektindә çalışan avtokran sürücüsü tәrәfindәn yanacağın israf edilmәsi halı aşkar edildikdә israf edilmiş yanacağın mәblәği
aşağıda verilmiş mühasibat yazılışlarından hansında әks etdirilir?
A) әvvәlcә DT 213/1 KT 201, sonra isә DT 213/1 KT 245/1 yazılışında
B) әvvәlcә DT 213/1 KT 201, sonra isә DT 211/1 KT 245/1 yazılışında
C) әvvәlcә DT 245/1 KT 201, sonra isә DT 213/1 KT 245/1 yazılışında
D) әvvәlcә DT 245/1 KT 201, sonra isә DT 213/1 KT 211/1 yazılışında
E) әvvәlcә DT 213/1 KT 201, sonra isә DT 201/1 KT 245/1 yazılışında
568) Sual:Tikinti obyektindә çalışan avtokran sürücüsü tәrәfindәn yanacağın israf edilmәsi halı aşkar edildikdә hansı sәnәd tәrtib edilir?
A) Aktsiyahı
B) Akt
C) İnventarlaşdırma siyahısı

D) İnventarlaşdırma aktı
E) Siyahı
569) Sual:Tikinti obyektindә aparılan inventarlaşdırma başa çatdıqdan sonra әskikliyi aşkar edilmiş tikinti materiallarının mәblәği aşağıda verilmiş
mühasibat yazılışlarından hansında әks etdirilir?
A) әvvәlcә DT 213/1 KT 201, sonra isә DT 213/1 KT 245/1 yazılışında
B) әvvәlcә DT 245/1 KT 201, sonra isә DT 213/1 KT 245/1 yazılışında
C) әvvәlcә DT 213/1 KT 201,sonra isә DT 211/1 KT 245/1 yazılışında
D) әvvәlcә DT 245/1 KT 201, sonra isә DT 213/1 KT 211/1 yazılışında
E) әvvәlcә DT 213/1 KT 201, sonra isә DT 201/1 KT 245/1 yazılışında
570) Sual:Tikinti obyektindә inventarlaşdırma aparılarkәn inventarlaşdırma komissiyası tәrәfindәn hansı sәnәd tәrtibedilir?
A) Materialların inventarlaşdırılması haqqında aktsiyahı
B) Maddi dәyәrlilәrin inventarlaşdırılması aktı
C) Malmaterial dәyәrlilәrinin inventarlaşdırılmasına dair siyahı
D) Maddi dәyәrlilәrin inventarlaşdırılması aktı vә maddimәsul şәxsin son hesabatı
E) Maddi dәyәrlilәrin inventarlaşdırılması aktı, maddimәsul şәxsin izahatı vә son hesabatı
571) Sual:Tikinti obyektindә materialların inventarlaşdırmasını aparmaq üçün yaradılan komissiyanın tәrkibi kimlәrdәn ibarәt olmalıdır?
A) Baş mühasib, iş icraçısı vә maddimәsul şәxsdәn
B) Direktor, baş mühasib vә iş icraçısından
C) Direktor, baş mühasib vә maddimәsul şәxsdәn
D) İş icraçısı, bir fәhlә vә maddimәsul şәxsdәn
E) Mühasibat işçisi, iş icraçısı vә maddimәsul şәxsdәn
572) Sual:Tikinti obyektindә aparılan inventarlaşdırma zamanı tikinti materiallarının әskikliyi aşkar edildikdә әskikliyin mәblәği hansı mühasibat
yazılışında әks etdirilir?
A) DT 184 KT 201
B) DT 211/1 KT 201
C) DT 213/1 KT 201
D) DT 245/1 KT 201

E) DT 184/2 KT 201/2
573) Sual:Obyektin әsaslı tikintisindә tikintiquraşdırma işlәri hansı üsularla tәşkil edilә bilәr?
A) Sifariş üsulu vә podrat üsulu ilә
B) Sifariş üsulu vә tәsәrrüfat üsulu ilә
C) Podrat üsulu vә tәsәrrüfat üsulu ilә
D) Podrat üsulu, tәsәrrüfat üsulu vә sifariş üsulu ilә
E) Yalnız podrat üsulu ilә
574) Sual:Müәssisәnin özünün tәmirtikinti sexlәri tәrәfindәn yerinә yetirilәn tikintiquraşdırma işlәrindә istifadә olunan inşaat materiallarının faktik
maya dәyәri silinmişdir:
A) debet 113 kredit 201;
B) debet 202 kredit 201;
C) debet 721/2 kredit 201;
D) debet 201 kredit 202/2;
E) debet 202/2 kredit 201.
575) Sual:Debet 113 Kapital qoyuluşu , Kredit 202/2 Kömәkçi istehsalatlar  mühasibat yazılışı nә demәkdir?
A) avadanlığın quraşdırılmağa verilmәsi;
B) tәsәrrufat üsulu ilә yerinә yetirilәn tikintiquraşdırma işlәrinin faktik maya dәyәrinin silinmәsi;
C) podrat üsulu ilә yerinә yetirilәn tikintiquraşdırma işlәrinin faktik maya dәyәrinin silinmәsi;
D) quraşdırılmaq tәlәb edәn avadanlıqların daxil olması;
E) quraşdırılmaq tәlәb etmәyәn avadanlıqların daxil olması.
576) Sual:Tәsәrrufat üsulu ilә obyektlәrin inşası zamanı üstәlik xәrclәrin bölüşdürülmәsi üçün baza nәdir?
A) istehsal fәhlәlәrin әsas әmәk haqqı;
B) obyektin smeta dәyәri;
C) istehsal fәhlәlәrinin әsas әmәk haqqı vә inşaat maşın vә mexanizmlәrinin saxlanılması üzrә xәrclәr;
D) obyektin faktik maya dәyәri;
E) düzgün cavab yoxdur.

577) Sual:Sәnaye müәssisәlәrindә idarәetmә xәrclәri necә bölüşdürülüb mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir.
A) әmәk haqqına görә böldükdә
B) әsas xәrclәrә bölmәklә
C) maşın vә avadanlıqlara bölmәklә
D) mәhsul satışının hәcminә görә
E) әmәk haqqı vә maşın avadanlıqların istismarı vә saxlanması xәrclәrinә
578) Sual:Müәssisәdә xidmәt vә idarәetmә xәrclәri dedikdә nә başa düşülür.
A) Ümumistehsal vә ümumtәsәrrüfat xәrclәri
B) avadanlıqlara vә tәsәrrüfata xidmәt xәrclәri
C) hәr bir istehsal sahәsinә ayrıca xidmәt xәrclәri
D) mühәndis vә inzibati xәrclәr
E) digәr sәmәrәli xidmәt xәrclәri
579) Sual:Ümumistehsal xәrclәri özündә nәyi birlәşdirib uçota alır.
A) bitkiçiliyin idarı edilmәsi xәrclәrini
B) heyvandarlığın idarә edilmәsi xәrclәrini
C) sәnaye istehsalının idarә edilmәsi xәrclәrini
D) istehsal sahәlәrinin idarә edilmәsi vә digәr ümumistehsal xәrclәrini
E) ayrıayrı bitki növlәrinin idarә edilmәsi xәrclәrini
580) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında baş verәn hadisәlәri sәnәdlәşdirib uçota almaq üçün nә etmәk lazımdır.
A) tәsәrrüfatda bütün sahәlәrdә baş verәn hadisәlәri düzgün vә vaxtında
B) bitkiçiliyә sәrf edilәn xәrclәri hesablamaq
C) heyvandarlığa sәrf edilәn xәrclәri hesablamaq
D) sәnaye istehsalına sәrf edilәn xәrclәri hesablamaq
E) kömәkçi istehsal sahәlәrinә sәrf edilәn xәrclәri düzgün hesablamaq
581) Sual:Bitkiçilik mәhsulları istehsalının digәr sahәlәrdәn fәrqi nәdәn ibarәtdir.
A) hәr hektardan alınmış mәhsulun hәcminә
B) mәhsulun satış qiymәtinin mövsümlüyü ilә

C) tәkrar istehsal prosesindә ondan istifadәsi ilә
D) bir mәhsuldan bir neçә növ mәhsul hazırlanması ilә
E) mәhsulun hazırlanmasının mövsümlüyü ilә
582) Sual:İllik mühasibat hesabatları hansı vaxta tәqdim olunmalıdır.
A) il qurtardıqdan 60 gün әrzindә
B) il qurtardıqdan 30 gün әrzindә
C) il qurtardıqdan 90 gün әrzindә
D) il qurtardıqdan 120 gün әrzindә
E) il qurtardıqdan 45 gün sonra
583) Sual:Halhazırda hansı mühasibat hesabatları fәaliyyәt göstәrir.
A) mühasibat balansı,pul vәsaitlәri haqqında hesabat
B) mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat vә kapitalın hәrәkәti
C) mühasibat balansı vә mühasibat balansına әlavә
D) mühasibat balansı,mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat ,FN2,5 izahat qeydlәri
E) әsas vәsait vә materiallar haqqında olan hesabat
584) Sual:Tikintiquraşdırma işlәri tәhvil verilmәsindәn alınan gәlirlәrin müәyyәnlәşdirilmәsinin neçә metodu var?
A) 3
B) 4
C) 1
D) 5
E) 2
585) Sual:Yerinә yetirilәn vә sifarişçiyә tәhvil verilәn tikintiquraşdırma işlәrinin dәyәrinin әks etdirilmәsi (satışdan vәsaitin daxil olması tanınan
zaman) üçün hansı köçürmәdәn istifadә olunur?
A) debet 223 kredit 601
B) debet 801 kredit 601
C) debet 211 kredit 601
D) debet 601 kredit 223

E) debet 223 kredit 611
586) Sual:Yerinә yetirilәn vә sifarişçiyә tәhvil verilәn tikintiquraşdırma işlәrinin maliyyә nәticәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün hansı köçürmәdәn
istifadә olunur?
A) debet 223 kredit 601;
B) debet 801 kredit 601;
C) debet 611 kredit 601;
D) debet 601 kredit 211;
E) debet 64 kredit 611.
587) Sual:Qeyri maddi aktivlәrә amortizasiya hesablanması hansı hesabda uçota alınır.
A) 101
B) 101/4
C) 101/8
D) 111
E) 102
588) Sual:Müәssisәdә tәsәrrüfat daxili nәzarәtin tәşkili necә tәnzimlәnir.
A) bütün tәsәrrüfat bölmәlәrinin әhatә etdiyi sahәlәr yoxlanılır
B) ancaq şübhәli hesab edilәn sahә nәzarәtә alınır
C) obyektlәri nәzarәtә almaqla tәsәrrüfat daxili yoxlama
D) briqada, ferma vә sexlәrin yoxlanılması
E) bütün yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısının tәtbiqi
589) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında uçot siyasәtini kim hәyata keçirir.
A) müәssisә rәhbәri
B) müәssisәnin idarә heyәti
C) ancaq baş mühasib
D) müәssisәnin meneceri
E) yuxarıda göstәrilәnlәrdәn heç biri

590) Sual:Mühasibatlıqda istifadә edilәn metadologiyanı kim hazırlayır vә tәsdiq edir.
A) maliyyә nazirliyi
B) mәrkәzi bank
C) digәr qanunverici orqanlar
D) mühasibat uçotu vә audit üzrә özünü tәnzimlәyәn orqanlar
E) yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
591) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında mühasibat uçotunu qanunla tәnzimlәyәn orqan hansılardır.
A) maliyyә vә iqtisadi inkişaf nazirliyi
B) ölkә prezidenti vә hökumәt
C) ancaq nazirlәr kabineti
D) maliyyә nazirliyi vә mәrkәzi bank
E) milli mәclis vә maliyyә nazirliyi
592) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında mühasibat uçotunun aparılmasının mәqsәdi nәdir.
A) müәssisәnin әmlakı haqqında dәqiq informasiya әldә etmәk
B) qanun dairәsindә әsas vә dövriyyә vәsaitlәrinin üzәrindә uçot nәzarәtini
C) daxili ehtiyatların aşkara çıxarıb istifadәyә vermәk
D) daxili vә xarici tәcrübәni öyrәnib tәtbiq etmәk
E) bütün yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısını hәyata keçirmәk
593) Sual:Kәnd tәsәrrüfatında mühasibat uçotunun hansı forması daha çox istifadә edilir.
A) jurnal –order
B) hesab perfokart
C) memoral order forması
D) uçotun proqram tәminatı
E) ancaq avtomatlaşdırılmış forması
594) Sual:Bitkiçilikdә işlәyәn әsas vәsaitlәrә amortizasiya hesablandıqda necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT202/1 KT132/2
B) DT202/4 KT 122/2

C) DT202/1 KT112/4
D) DT202/1 KT121/5
E) DT202/1 KT112/3
595) Sual:Bitkiçilik mәhsullarının becәrilmәsindә hansı xәrc maddәsi daha çox xüsusi çәkiyә malikdir.
A) toxum vә basdırma materialları
B) әsas vәsaitlәrin amortizasiyası vә tәmip xәrclәri
C) material xәrclәri
D) әmәk haqqına ödәnilәn xәrclәr
E) idarәetmә xәrclәri
596) Sual:Jurnal order formasını tәtbiq etdikdә kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrindә mәsrәflәr hansı jurnal orderdә hәyata keçirilir.
A) 6ASK
B) 8AKS
C) 11ASK
D) 13ASK
E) 10ASK
597) Sual:Gәlәcәk dövrün xәrclәri bitkiçiliyә aid edildikdә necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT202/1 KT242
B) DT132/3 KT244/3
C) DT202/1 KT244
D) DT202/1 KT243
E) DT202/2 KT245
598) Sual:Kömәkçi istehsalın tәmir xidmәti bitkiçiliyә silinmişdir.
A) DT132 KT202/4
B) DT202/1 KT202/1
C) DT133/6 KT202/3
D) DT131/1 KT202/2
E) DT131 KT202/6

599) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin anbarındanmüqavilә üzrә alıcı müәssisәnin ünvanına göndәrilmәklә satılmış mәhsulun satışı zәrәrlә başa
çatarsa, onda zәrәrin mәblәği uçotda necә әks etdirilәr?
A) Dt 801 Kt 731
B) Dt 601 Kt 801
C) Dt 721 Kt 801
D) Dt 731 Kt 801
E) Dt 801 Kt 601
600) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin anbarındanhazır mәhsulun müqavilә üzrә alıcı müәssisәnin ünvanına göndәrilmәsi hansı mühasibat
yazılışında әks etdirilir?
A) Dt 204/5Kt 204/1
B) Dt 211 Kt 204/1
C) Dt 201 Kt 204/1
D) Dt 204/5 Kt 711
E) Dt 601 Kt 204/1
601) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin anbarındanhazır mәhsulun müqavilә üzrә alıcı müәssisәnin ünvanına göndәrilmәsi әmәliyyatı hansı
sәnәddә әks etdirilir?
A) Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin tәrtib etdiyi qaimәdә
B) Alıcı müәssisәnin tәrtib etdiyi hesabfakturada
C) Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin tәrtib etdiyi hesabfakturada
D) Alıcı müәssisәnin tәrtib etdiyi qaimәdә
E) Hәr iki müәssisәnin birgә imzaladığı müqavilәdә
602) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin anbarındahazır mәhsulun әlverişli satış mövsümünәdәk saxlanması xәrclәri silinir:
A) Dt 601 Kt 711
B) Dt 343 Kt 711
C) Dt 801 Kt 711
D) Dt 204 Kt 711
E) Dt 611 Kt 711

603) Sual:Kәnd tәsәrrufatı müәssisәsindә bitkiçilik tәsәrrüfatından pul vәsaitinin müәssisәnin bankdakı hesablaşma hesabına göndәrilmәsi üçün yerli
poçt şöbәsinә verilmәsi hesablarda necә әks etdirilir?
A) DT223 KT211
B) DT221 KT601
C) DT222 KT601
D) DT223 KT601
E) DT223 KT801
604) Sual:Kәnd tәsәrrufatı müәssisәsindә bitkiçilik tәsәrrüfatından pul vәsaitinin banka daxil olması hesablarda necә әks etdirilir?
A) DT223 KT211
B) DT221 KT601
C) DT223 KT601
D) DT223 KT244
E) DT223 KT801
605) Sual:Kәnd tәsәrrufatı müәssisәsindә bitkiçilik tәsәrrüfatından pul vәsaitinin kassaya daxil olması hesablarda necә әks etdirilir?
A) DT221 KT601
B) DT223 KT601
C) DT221 KT211
D) DT221KT223
E) DT221 KT801
606) Sual:Hüquqi şәxs yaratmaqla fәaliyyәt göstәrәn fermer tәsәrrüfatının tәsisçisi tәrәfindәn hәmin müәssisәnin nizamnamә kapitalına qoyuluş
olaraq banka 10000 manat nağd pulun verilmәsi hansı mühasibat yazılışında әks etdirilir?
A) Dt 223 Kt301
B) Dt223 Kt302
C) Dt222 Kt301
D) Dt223 Kt303
E) Dt224 Kt302

607) Sual:Hüquqi şәxs yaratmaqla fәaliyyәt göstәrәn fermer tәsәrrüfatının tәsisçisi tәrәfindәn hәmin müәssisәnin nizamnamә kapitalına qoyuluş
olaraq banka 10000 manat nağd pul vermәk uçün hansı sәnәd tәrtib edilmәlidir?
A) Bankın mәdaxil orderi
B) Ödәniş tapşışığı
C) Ödәniş tәlәbnamәsi
D) Elanqәbzorder
E) Mәktubәrizә
608) Sual:Bitkiçilikdә plan maya dәyәri ilә hәqiqi maya dәyәri arasındakı kәnarlaşmalar necә müәyyәn edilir .
A) әvvәlcә plan maya dәyәri hesablanır
B) hәqiqi maya dәyәri hesablanır
C) hәmin mәhsulun satış qiymәti müәyyәn edilir
D) plan maya dәyәri ilә hәqiqi maya dәyәri arasındakı kәnarlaşma
E) ancaq illik hesabat tәrtib edәn zaman hesablama aparılır
609) Sual:Bitkiçilik üzrә kәnd tәsәrrüfatında hansı sahәlәr var.
A) sәnaye
B) dәnli bitkilәr , texniki ,bağ , bostan
C) yem mәhsulları
D) xidmәt sahәlәri
E) ictimai iaşә , mәhsulun ilkin emalı
610) Sual:Bitkiçilikdә bitmәmiş istehsal necә qiymәtlәndirilir.
A) plan maya dәyәri ilә
B) smeta maya dәyәri ilә
C) sәrf edilәn mәsrәflәrin sәviyyәsinә görә
D) plan maya dәyәri ilә hәqiqi maya dәyәri arasındakı fәrqlә
E) hәqiqi maya dәyәri ilә
611) Sual:Pambıq mәhsulunun maya dәyәrinin kalkulyasiya obyekti nәdir.
A) tәmiz pambıq

B) xam pambıq
C) pambıq toxumu
D) pambıq mәhsulları
E) göstәrilәnlәrin hamısı
612) Sual:Texniki bitkilәrin maya dәyәrinin kalkulyasiyası hansı metodla hәyata keçirilir.
A) sadә
B) normativ
C) sifariş
D) mәrhәlә
E) sadә ,sifariş
613) Sual:Texniki bitkilәr qrupuna hansı bitkiçilik mәhsulları aid edilir.
A) dәn üçün qarğıdalı
B) yağ üçün qarğıdalı
C) qәnd çuğunduru
D) lifli mәhsullr
E) göstәrilәnlәrin hamısı
614) Sual:İstehsaldan buraxılan kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları il әrzindә necә qiymәtlәndirilir.
A) fifo metodu ilә
B) plan maya dәyәri ilә
C) lifo metodu ilә
D) müqavilә qiymәti ilә
E) hәqiqi maya dәyәri ilә
615) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin anbarındanmüqavilә üzrә alıcı müәssisәnin ünvanına göndәrilmiş hazır mәhsulun satış mәblәğinin kәnd
tәsәrrüfatı müәssisәsinin bankdakı hesablaşma hesabına daxil olması hansı mühasibat yazılışlarında әks etdirilir?
A) Dt 223Kt 204
B) Dt 223 Kt 222
C) Dt 221 Kt 204

D) Dt 223 Kt 211
E) Dt 224 Kt 211
616) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin anbarındanmüqavilә üzrә alıcı müәssisәnin ünvanına göndәrilmiş hazır mәhsulun alıcı müәssisә tәrәfindәn
qәbul edilmәsi hansı mühasibat yazılışlarında әks etdirilir?
A) Dt 204/5Kt 204/1; Dt 211 Kt 204/5
B) Dt 601 Kt 204/5; Dt 211 Kt 601
C) Dt 223 Kt 204/5; Dt 211 Kt 601
D) Dt 204 Kt 711; Dt 211 Kt 204/5
E) Dt 601 Kt 204/5; Dt 538 Kt 204/1
617) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı müәssisәsinin anbarındanmüqavilә üzrә alıcı müәssisәnin ünvanına göndәrilmәklә satılmış mәhsulun satışından әldә
edilmış mәnfәәtın mәblәği uçotda necә әks etdirilir?
A) Dt 801 Kt 731
B) Dt 601 Kt 801
C) Dt 721 Kt 801
D) Dt 731 Kt 801
E) Dt 801 Kt 601
618) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı istehsalı ilә mәşqul olan müәssisәnin baş mühasibinә ezamiyyәtә göndәrilәrkәn kassadan verilmiş 200 manat mәblәğin
norma üzrә hesablanmış ezamiyyәt xәrclәrindәn artıq qalan 18 manatı baş mühasibin әmәk haqqından tutulmuşdur. Bu әmәliyyat uçotda necә әks
etdirilir?
A) Dt 711 Kt 244
B) Dt 533 Kt 244
C) Dt 533Kt 202
D) Dt 202 Kt 244
E) Dt 244 Kt 533
619) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı istehsalı ilә mәşqul olan müәssisәnin baş mühasibi Maliyyә Nazirliyinin tәşkilatçılığı ilә keçirilәn konfransda iştirak
etmәk üçün Bakı şәhәrinә ezam edilmiş, ona ezamiyyә xәrclәri üçün avans olaraq kassadan 200 manat pul verilmişdir. Bu әmәliyyat uçotda necә әks
etdirilir?
A) Dt 711 Kt 221

B) Dt 221Kt 244
C) Dt 244Kt 221
D) Dt 202Kt 221
E) Dt 244Kt 223
620) Sual:Kәnd tәsәrrüfatı istehsalı ilә mәşqul olan müәssisәnin baş mühasibi Maliyyә Nazirliyinin tәşkilatçılığı ilә keçirilәn konfransda iştirak
etdikdәn sonra ezamiyyәtdәn qayıdaraq, avans hesabatı tәqdim etmiş vә hәmin hesabat üzrә ona mövcud normalara uyğun 182 manat ezamiyyә
xәrclәri hesablanmışdır. Bu әmәliyyat uçotda necә әks etdirilir?
A) Dt 711 Kt 244
B) Dt 721 Kt 244
C) Dt 601 Kt 244
D) Dt 202 Kt 244
E) Dt 244 Kt 538
621) Sual:ASKnın emal müәssisәlәrindәtәtbiq edilәn normativ üsulunun digәrlәrindәn fәrqi nәdәn ibarәtdir?
A) xәrclәr mәhsul növlәri üzrә uçota alınır
B) әlavә mәhsulun maya dәyәrinin daha tez hesablanmasından
C) sәrf edilәn xәrclәrin normativinin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmәsindәn
D) istehsal prosesindәki kәnarlaşmaların hesablanmasının asanlaşdırılması
E) cari uçotda mәhsul növlәri üzrә normativin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmәsi vә kәnarlaşmaların hesablanması qaydasına görә
622) Sual:ASKnın emal müәssisәlәrindәhazırlanmış şәrti konservi bankalarının hәqiqi maya dәyәri necә hesablanılır?
A) bütün xәrclәr hazır mәhsula bölünmәklә
B) ümumi mәhsuldan , tullantı vә әlavә mәhsul çıxılır
C) bitmәmiş istehsalın üzәrinә hesabat ilindәki xәrclәr әlavә edilib, növbәti ilә aid xәrclәr çıxılır
D) şәrti banka hesablandıqdan sonra xәrclәr onların cәminә bölünür
E) ilin axırına olan qalıq çıxılır, qalan mәblәğ 1әdәd fiziki bankaya bölünür
623) Sual:Kiçik hәcmli kәnd tәsәrrüfatı müәssisәlәrindә istehsalın hәcmindәn asılı olaraq xәrclәr necә uçota alınır?
A) bütün tәsәrrüfat üzrә uçota alınaraq, mәhsul növlәri üzrә bölüşdürülür
B) mәhsul bir vә iki növ olduqda mәhsul növlәri üzrә bölüşdürülür

C) bütün mәsrәflәr birgә uçota alınaraq, mәhsul növlәri üzrә bölüşdürülür
D) xәrclәr mәhsul növlәri üzrә deyil ,xәrc qrupları üzrә әks etdirilir
E) amortizasiya ,tәmir, enerji birlikdәuçota alınaraq mәhsul növlәri üzrә bölüşdürülür
624) Sual:ASKnın emal müәssisәlәrindәilin axırında emaldan alınmış hazır mәhsul necә qiymәtlәndirilir?
A) hesabat ili әrzindә hәqiqi maya dәyәri ilә
B) hesabat ili әrzindә müqavilә qiymәti ilә
C) hesabat ili әrzindә plan maya dәyәri ilә
D) fifo vә lifo qiymәti ilә
E) hesabat ili әrzindә normativ vә ya bazar qiymәti ilә
625) Sual:ASKnın emal müәssisәlәrindәhansı kalkulyasiya metodundan istifadә edilir?
A) sadә vә sifariş metodlarından
B) sifariş vә keçid metodlarından
C) mәrhәlә vә sadә metodlarından
D) normativ vә mәrhәlә metodlarından
E) normativ vә sifariş metodlarından
626) Sual:ASKnın emal müәssisәlәrindәәsas istehsalda işlәyәn fәhlәlәrin әmәk haqqına görә sosial sığortaya ayırmaların hesablanması hansı
mühasibat yazılışında әks etdirilir?
A) DT533 KT522
B) DT202 KT522
C) DT202/3 KT521
D) DT202/6 KT522
E) DT202/2 KT522
627) Sual:ASKnın sәnaye istehsalı müәssisәlәrindә mәsrәflәrin analitik uçotu hesabları hansı әlamәtlәrә görә açılır?
A) analitik uçot istehsal edilәn hәr bir sәnaye obyekti üzrә açılır
B) material mәsrәflәri, әmәk vә digәr mәsrәflәrin hәr biri üzrәanalitik hesablar açılır
C) heyvandarlıq mәhsullarının emalı vә satışı üzrә
D) istehsal kombinataları ,un istehsalı, yunun ilkin emalı, tәrәvәzin emalı üzrә

E) bütün emal müәssisәlәri vә satışı üzrә
628) Sual:ASKnın emal müәssisәlәrindәkömәkçi istehsalın tәmir xidmәtinin sәnayenin әsas istehsal prosesinә aid edilmәsi hansı mühasibat
yazılışında әks etdirilir?
A) DT202/1 KT202
B) DT205 KT202/1
C) DT 204 KT207
D) DT204 KT206
E) DT204/2 KT202/1
629) Sual:ASKnın emal müәssisәlәrindә istehsalda hazırlanan mәhsulun hәqiqi maya dәyәri nә vaxt müәyyәn edilir?
A) mәhsul istehsaldan buraxılan kimi
B) malalanlar tәrәfindәn dәyәri ödәnilәn kimi
C) hesabat ilinin sonunda
D) hәr rübün sonunda
E) hәr rübün sonunda hazır mәhsul anbara tam mәdaxil edildikdәn sonra
630) Sual:ASKnın emal müәssisәlәrindәhazırlanacaq mәhsul vә göstәrilәcәk xidmәt üçün kalkulyasiya obyekti necә seçilir?
A) bütün mәhsul iş vә xidmәtlәr üçün vahid qaydada seçilir
B) әmsalla şәrti qaydada seçilir
C) hәr bir mәhsul üçün analitik hesab açmaqla seçilir
D) әmәk ölçüsünә görә seçilir
E) [cinsivahid metodu, şәrtivahid metodu, әmsalın kömәyi ilә vә digәr metodlarla seçilir
631) Sual:ASKnın emal müәssisәlәrindәmәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiyası sahәlәr arasında necә bölüşdürülür?
A) sadә , normativ metodları üzrә
B) normativ , sifariş metodları üzrә
C) mәrhәlә , keçid metodları üzrә
D) sadә, sifariş, mәrhәlә, әmsallı , kombinәlәşmiş metodları üzrә
E) mәrhәlәli , normativ metodları üzrә

632) Sual:ASKnın emal müәssisәlәrindәtullantısı olmayan konserv sexindә hansı kalkulyasiya metodu tәtbiq edilir?
A) sifariş vә mәrhәlә metodları
B) sadә , normativ vә sifariş metodları
C) sadә vә normativ metodları
D) mәrhәlә vә sifariş metodları
E) göstәrilәnlәrin hamısı
633) Sual:ASKnın konserv istehsalı müәssisәlәrindә koserv mәhsullarının kalkulyasiya obyekti nә hesab edilir?
A) kәnardan alınan mәhsul növlәri
B) öz tәsәrrüfatında hazırlanan mәhsul növlәri
C) qablaşdırılan vә emal edilәn bütün növ mәhsullar
D) ancaq emal üçün qәbul edilәn mәhsullar
E) göstәrilәnlәrdәn heç biri
634) Sual:ASKnın konserv istehsalı müәssisәlәrindә koserv mәhsullarının kalkulyasiyası zamanı hansı ölçü vahidindәn istifadә edilir?
A) 100 şәrti banka
B) 353,4 şәrti banka
C) 1000 şәrti banka
D) 1 şәrti banka
E) 440 şәrti banka
635) Sual:Muhasibat uçotunun jurnalorder formasının tәtbiq edildiyikәnd tәsәrrufatı müәssisәsindә istehsala mәsrәflәr hansı sәnәdlәrdә qeyd edilir?
A) istehsal hesabında vә satışda
B) FN83 ASK, N10ASK
C) ancaq FN10 ASKda
D) icmal vә yığma sәnәdlәrdә
E) 1e formasında
636) Sual:Müasir dövrdә hancı tipli kәnd tәsәrrufatı müәssisәsindә istehsala vә tәsәrrüfata xidmәt işlәrinin uçotu ayrıca aparılır?
A) bütün istehsal sahәlәrindә
B) ayrıayrı fermer tәsәrrüfatlarında

C) kiçik emal müәssisәlәrindә
D) heç bir tәsәrrüfatda iastifadә olunmur
E) iri emal müәssisәlәrindә vә ASKdә istifadә olunur
637) Sual:Kәnd tәsәrrufatı müәssisәsindә hesabat ili başa çatdıqda istehsala vә tәsәrrüfata xidmәt xәrclәri necә silinir?
A) xidmәt vә idarәetmә xәrclәrinә silinir
B) kömәkçi istehsal vә xidmәt xәrclәrinә silinir
C) xidmәt vә satış prosesinә silinir
D) tәsәrrüfat ilindә әldә olunan gәlirә silinir
E) istehsal vә tәsәrrüfat sahәlәrinә ayrıayrılıqda silinir
638) Sual:Hazırlanmış şәrti konservi bankalarının hәqiqi maya dәyәri necә hesablanılır.
A) bütün xәrclәr hazır mәhsula bölünmәklә
B) bitmәmiş istehsalın üzәrinә ,hesabat ilindәki xәrclәr әlavә edilib, növbәti
C) ümumi mәhsuldan , tullantı vә әlavә mәhsul çıxılır
D) şәrti banka hesablandıqdan sonra xәrclәr onların cәminә bölünür
E) ilin axırına olan qalıq çıxılır, qalan mәblәğ 1әdәd fiziki bankaya bölünür
639) Sual:Tullantısı olmayan konservi sәnayesindә hansı kalkulyasiya metodu tәtbiq edilir.
A) sifariş , mәrhәlә
B) sadә , normativ, sifariş
C) sadә, normativ
D) mәrhәlә , sifariş
E) göstәrilәnlәrin hamısı
640) Sual:Sәnaye istehsalında mәhsulun maya dәyәri kalkulyasiyası sahәlәr arası necә bölüşdürülür .
A) sadә , normativ
B) normativ , sifariş
C) mәrhәlә , keçid
D) mәrhәlәli , normativ
E) sadә, sifariş, mәrhәlә, әmsallı , kombinәlәşmiş

641) Sual:Normativ üsulunun digәrlәrindәn fәrqi nәdәn ibarәtdir .
A) xәrclәr mәhsul növlәri üzrә uçota alınır
B) cari uçotda mәhsul növlәri ,normativin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmәsi,kәnarlaşmaların hesablanması qaydasına görә
C) sәrf edilәn xәrclәrin normativinin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmәsindәn
D) istehsal prosesindәki kәnarlaşmaların hesablanmasının asanlaşdırılma
E) әlavә mәhsulun maya dәyәrinin daha tez hesablanmasından
642) Sual:Hazırlanacaq mәhsul vә göstәrilәcәk xidmәt üçün kalkulyasiya obyekti necә seçilir .
A) bütün mәhsul iş vә xidmәtlәr üçün vahid qaydada
B) әmsalla şәrti qaydada
C) hәr bir mәhsul üçün analitik hesab açmaqla
D) әmәk ölçüsünә
E) cinsivahid , şәrtivahid, әmsalın kömәyi, vә digәr metodlar
643) Sual:әn mütәrәqqi kalkulyasiya metodu hansılardır.
A) sadә vә sifariş
B) sifariş vә keçid
C) normativ vә sifariş
D) normativ vә mәrhәlә
E) mәrhәlә vә sadә
644) Sual:Sәnaye istehsalında hazırlanan mәhsulun hәqiqi maya dәyәri nә vaxt müәyyәn edilir.
A) mәhsul istehsaldan buraxılan kimi
B) mal alanlar tәrәfindәn dәyәri ödәnilәn kimi
C) hesab ilinin sonunda
D) hәr rübün sonunda
E) hәr rübün sonunda hazır mәhsul tam anbara mәdaxil edildikdәn sonra
645) Sual:Kömәkçi istehsalın tәmir xidmәti sәnayenin әsas istehsal prosesinә aid edilmişdir.
A) DT202/1 KT202

B) DT205 KT202/1
C) DT 204/2 KT202/1
D) DT204 KT206
E) DT204 KT207
646) Sual:әsas istehsalda işlәyәn fәhlәlәrin әmәk haqqına görә sosial sığortaya ayırmalar edildikdә, hansı mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT533 KT522
B) DT202 KT522
C) DT202/3 KT521
D) DT202/6 KT522
E) DT202/2 KT522
647) Sual:İlin axırında emaldan alınmış hazır mәhsul necә qiymәtlәndirilir.
A) hesabat ili әrzindә hәqiqi maya dәyәri ilә
B) hesabat ili әrzindә müqavilә qiymәti ilә
C) hesabat ili әrzindә normativ vә ya bazar qiymәti ilә
D) fifo vә lifo qiymәti ilә
E) hesabat ili әrzindә plan maya dәyәri ilә
648) Sual:Sәnaye istehsalına mәsrәflәrin analitik uçotu hansı әlamәtinә görә açılır.
A) analitik uçot istehsal edilәn hәr bir sәnaye obyekti üzrә açılır
B) material mәsrәflәri, әmәk vә digәr mәsrәflәr üzrә
C) istehsal kombinataları ,un istehsalı, yunun ilkin emalı, tәrәvәzin emalı
D) heyvandarlıq mәhsullarının emalı vә satışı üzrә
E) bütün emal müәssisәlәri vә satışı üzrә
649) Sual:İstehsalın hәcmindәn asılı olaraq xәrclәr necә uçota alınır (kiçik hәcmli müәssisәlәrdә )
A) bütün tәsәrrüfat üzrә
B) mәhsul bir vә iki növ olduqda
C) amortizasiya ,tәmir, enerji birlikdә
D) xәrclәr mәhsul növü üzrә deyil ,xәrc qrupu üzrә

E) bütün mәsrәflәr birgә uçota alınır,lakin mәhsul növü üzrә bölüşdürülür
650) Sual:ASKnın konserv istehsalı müәssisәlәrindә hazırlanan mәhsulun maya dәyәrindәhansı xәrc maddәsinin xüsusi çәkisi daha böyükdür?
A) әmәyin ödәnilmәsi mәsrәflәri
B) әsas vәsaitlәrin amortizasiyası vә tәmiri xәrclәri
C) material mәsrәflәri
D) kömәkçi istehsalın bütün xidmәtlәri xәrclәri
E) ümumistehsal vә ümumtәsәrrüfat xәrclәri
651) Sual:ASKnın konserv istehsalı müәssisәlәrindә kәnd tәsәrrüfatı mәhsulu emala buraxdıqda hansı qiymәt әsas götürülür?
A) plan maya dәyәri üzrә qiymәti ilә
B) hәqiqi maya dәyәri üzrә qiymәti ilә
C) fifo maya dәyәri üzrә qiymәti ilә
D) müqavilә qiymәti ilә
E) lifo maya dәyәri üzrә qiymәti ilә
652) Sual:ASKnın konserv istehsalı müәssisәlәrindә mәsrәflәrin uçotu hansı hesabda aparılır?
A) 131/1
B) 203/4
C) 204/4
D) 202/4
E) 202/7
653) Sual:ASKnın konserv istehsalı müәssisәlәrindә istehsaldan buraxılan konserv mәhsulları hansı maya dәyәri ilә mәdaxil edilir?
A) hәqiqi maya dәyәri ilә
B) plan maya dәyәri ilә
C) smeta maya dәyәri ilә
D) normativ maya dәyәri ilә
E) hәqiqi vә normativ maya dәyәri ilә
654) Sual:ASKnın konserv istehsalı müәssisәlәrindә istehsal edilmiş konserv mәhsullarının hәcmi şәrti banka ifadәsi ilә necә hesablanır?

A) 10 litr 28,3 şәrti bankaya bәrabәr olmaqla
B) 3 litr 8,40 şәrti bankaya bәrabәr olmaqla
C) 2 litr 5,66 şәrti bankaya bәrabәr olmaqla
D) 1000 litr 283,0 şәrti bankaya bәrabәr olmaqla
E) 1,5 litr 4,24 şәrti bankaya bәrabәr olmaqla
655) Sual:Mühasibat hesabatının qarşısına hansı mәqsәdlәr qoyulur.
A) müәssisәnin maliyyә vәziyyәti vә әmlak vәziyyәtinin dәqiq әks
B) mühasibat hesabları analitik vә sintetik uçot mәlumatlarına әsaslandırılmalıdır
C) hesabatın azәrbaycan dilindә tәrtib edilmәsi vә müәssisә rәhbәri tәrәfindәn imzalanmasıdır
D) hesabat dәqiq olmalı, müәssisәnin fәaliyyәti tam әks olunması mәrkәzlәşdirilmiş formada olan ucot sәnәdlәrinә әsaslanmalıdır
E) hesabat elә tәrtib edilmәlidir ki,onu hamı başa düşsün
656) Sual:Mühasibat hesabatı dedikdә nә başa düşülür.
A) mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabatın tәrtib edilmәsi
B) tәsdiq olunmuş formada mühasibat uçotu mәlumatlarına әsasәnmüәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin xarakterizә edilmәsi haqqında göstәrişlәr
formalaşdırılır
C) mühasibat uçotunun mәlumatlarına әsasәn müәssisәnin maliyyә nәticәlәri, vә maliyyә vәziyyәtinin dәyişmәsi haqqında mәlumat başa düşülür
D) müәssisәnin әmlak vәziyyәtini tәhlil etmәk üçün mәlumatları ümumilәşdirir
E) ancaq mәnfәәt haqqında dәqiq informasiya әldә etmәk
657) Sual:Mәcburi qaydada hesabatlar hara tәqdim olunmalıdır.
A) müәssisә sahibinә vә ya iştirakına
B) әrazi üzrә dövlәt statistika orqanına
C) bank vә maliyyә orqanına
D) tәsisçilәrә, dövlәt idarәsinә,banka vergi üzrә qanunda nәzәrdә tutulan
E) maliyyә nazirliyi, iqtisadi inkişaf nazirliyi vә mәrkәzi banka
658) Sual:İxtisaslaşdırılmış avtomobil nәqliyyatı müәssisәsinin ehtiyat hissәlәr anbarında aparılan inventarlaşdırma zamanı ehtiyat hissәlәrinin
әskikliyi aşkar edildikdә әskikliyin mәblәği hansı mühasibat yazılışında әks etdirilir?
A) DT 184 KT 201

B) DT 211/1 KT 201
C) DT 213/1 KT 201
D) DT 245/1 KT 201
E) DT 184/2 KT 201/2
659) Sual:İxtisaslaşdırılmış avtomobil nәqliyyatı müәssisәsinin ehtiyat hissәlәr anbarında aparılan inventarlaşdırma başa çatdıqdan sonra әskikliyi
aşkar edilmiş ehtiyat hissәlәrinin mәblәği aşağıda verilmiş mühasibat yazılışlarından hansında әks etdirilir?
A) әvvәlcә DT 213/1 KT 201, sonra isә DT 213/1 KT 245/1 yazılışında
B) әvvәlcә DT 245/1 KT 201, sonra isә DT 213/1 KT 245/1 yazılışında
C) әvvәlcә DT 213/1 KT 201, sonra isә DT 211/1 KT 245/1 yazılışında
D) әvvәlcә DT 245/1 KT 201, sonra isә DT 213/1 KT 211/1 yazılışında
E) әvvәlcә DT 213/1 KT 201, sonra isә DT 201/1 KT 245/1 yazılışında
660) Sual:Dәmiryol nәqliyyatı tәşkilatının yol infrastrukturunda çalışan işçilәrә hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının mәblәği hansı mühasibat
yazılışında әks etdirilir?
A) DT 711 KT 522
B) DT 721 KT 521
C) DT 202 KT 522
D) DT 721 KT 533
E) DT 721 KT 522
661) Sual:Dәmiryol nәqliyyatı tәşkilatının yol infrastrukturunda çalışan işçilәrә hesablanmış әmәk haqqının mәblәği hansı mühasibat yazılışında әks
etdirilir?
A) DT 711 KT 533
B) DT 202 KT 533
C) DT 721 KT 533
D) DT 711 KT 522
E) DT 721 KT 531
662) Sual:Dәmiryol nәqliyyatı tәşkilatının idarә aparatında çalışan işçilәrә hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının mәblәği hansı mühasibat
yazılışında әks etdirilir?

A) DT 711 KT 522
B) DT 721 KT 521
C) DT 721 KT 522
D) DT 721 KT 533
E) DT 202 KT 522
663) Sual:Dәmiryol nәqliyyatı tәşkilatının idarә aparatında çalışan işçilәrә hesablanmış әmәk haqqının mәblәği hansı mühasibat yazılışında әks
etdirilir?
A) DT 711 KT 533
B) DT 721 KT 531
C) DT 721 KT 533
D) DT 711 KT 522
E) DT 202 KT 533
664) Sual:Avtomobil nәqliyyatı müәssisәsinin idarә aparatında çalışan işçilәrә hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının mәblәği hansı mühasibat
yazılışında әks etdirilir?
A) DT 711 KT 522
B) DT 721 KT 521
C) DT 721 KT 533
D) DT 721 KT 522
E) DT 202 KT 522
665) Sual:Avtomobil nәqliyyatı müәssisәsinin idarә aparatında çalışan işçilәrә hesablanmış әmәk haqqının mәblәği hansı mühasibat yazılışında әks
etdirilir?
A) DT 711 KT 533
B) DT 721 KT 531
C) DT 721 KT 533
D) DT 711 KT 522
E) DT 202 KT 533
666) Sual:Avtomobil nәqliyyatı müәssisәsinin gәlirlәri daha çox hansı mәnbәlәrdәn formalaşır?

A) İşlәrin yerinә yetirilmәsindәn
B) Mәhsulları satışından
C) İşlәnmiş avtomobillәrin satışından
D) Xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn
E) Malların satışından
667) Sual:Avtomobil nәqliyyatı müәssisәsinin xәrclәri içәrisindә hansı xәrclәr daha yüksәk xüsusi çәkiyә malikdir?
A) Reklam xәrclәri + Kredit faizlәri + Әmlakin sığortası xәrclәri
B) Әmәk ödәnişi xәrclәri + Amortizasiya ayırmaları + Yanacaq mәsrәflәri
C) Avtomobil şinlәrinin köhnәlmәsi xәrclәri + İnzibati xәrclәr + Sosial sığorta ayırmaları
D) Amortizasiya ayırmaları + Kredit faizlәri + Әmlakın sığortası xәrclәri
E) Әmәk ödәnişi xәrclәri + Sosial sığorta ayırmaları + Amortizasiya ayırmaları
668) Sual:Avtomobil nәqliyyatı müәssisәsinin ehtiyat hissәlәr anbarında çalışan anbar müdiri müәssisәnin mühasibat şöbәsinә vaxtaşırı olaraq hansı
hesabatı tәqdim edir?
A) a) maddi dәyәrlilәrin daxil olması vә mәxarici haqqında hesabat; b) material hesabatı; c) avans hesabatı
B) a) materialların hәrәkәti haqqında hesabat; b) avtomobil şinlәrinin daxil olması vә buraxılışı haqqında hesabat
C) a) anbarda materialların hәrәkәti haqqında hesabat; b) avtomobil şinlәrinin daxil olması vә buraxılışı haqqında hesabat
D) a) malpul hesabatı; b) avtomaşınlara ehtiyat hissәlәrin verilmәsi haqqında hesabat
E) a) maddi dәyәrlilәrin daxil olması vә mәxarici haqqında hesabat; b) avtomobil xıdmәtinin yerinә yetirilmәsi haqqında istehsalat hesabatı
669) Sual:Avtomobil nәqliyyatı müәssisәsinin ehtiyat hissәlәr anbarına şin zavodundan gәtirilmiş avtomobil şinlәrinin müәssisәyә mәdaxil edilmәsi
hansı mühasibat yazılışında әks etdirilir?
A) DT 201/2 KT 201/6
B) DT 201 KT 531
C) DT 202 KT 531
D) DT 205 KT 201
E) DT 202/2 KT 531
670) Sual:Avtomobil nәqliyyatı müәssisәsinin ehtiyat hissәlәr anbarına şin zavodundan avtomobil daşımaları ilә gәtirilmiş avtomobil şinlәri hansı
sәnәd әsasında qәbul edilir?

A) Şin zavodunun hesabfakturasıvә uyğunluq sertifikatı
B) Şin zavodunun hesabfakturası, uyğunluq sertifikatı vә malnәqliyyat qaimәsi
C) Şin zavodunun hesabfakturası vә müşayiәtedici mәktubu
D) Şin zavodunun hesabfakturası, yol vәrәqәsi vә uyğunluq sertifikatı
E) Şin zavodunun hesabfakturası, uyğunluq sertifikatı vә materialnәqliyyat qaimәsi
671) Sual:Avtomobil nәqliyyatı müәssisәsindә nәqliyyat vasitәlәrinә hesablanmış amortizasiya ayırmalarının mәblәği hansı mühasibat yazılışında
әks etdirilir?
A) DT 711 KT 112
B) DT 721 KT 112
C) DT 202 KT 112
D) DT 202 KT 122
E) DT 202 KT 132
672) Sual:Avtomobil nәqliyyatı müәssisәsindә çalışan sürücülәrә hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının mәblәği hansı mühasibat yazılışında әks
etdirilir?
A) DT 711 KT 522
B) DT 721 KT 521
C) DT 202 KT 522
D) DT 721 KT 522
E) DT 721 KT 532
673) Sual:Avtomobil nәqliyyatı müәssisәsindә çalışan sürücülәrә hesablanmış әmәk haqqının mәblәği hansı mühasibat yazılışında әks etdirilir?
A) DT 711 KT 533
B) DT 721 KT 531
C) DT 721 KT 533
D) DT 711 KT 522
E) DT 202 KT 533
674) Sual: AZAL aviaşirkәtinin London şәhәrindәki nümayәndәliyindә çalışan işçilәrә hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının mәblәği hansı
mühasibat yazılışında әks etdirilir?

A) DT 711 KT 522
B) DT 721 KT 521
C) DT 721 KT 522
D) DT 721 KT 533
E) DT 202 KT 522
675) Sual: AZAL aviaşirkәtinin London şәhәrindәki nümayәndәliyindә çalışan işçilәrә hesablanmış әmәk haqqının mәblәği hansı mühasibat
yazılışında әks etdirilir?
A) DT 711 KT 533
B) DT 721 KT 531
C) DT 721 KT 533
D) DT 711 KT 522
E) DT 202 KT 533
676) Sual: AZAL aviaşirkәtinin idarә aparatında çalışan işçilәrә hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının mәblәği hansı mühasibat yazılışında әks
etdirilir?
A) DT 711 KT 522
B) DT 721 KT 521
C) DT 721 KT 522
D) DT 721 KT 533
E) DT 202 KT 522
677) Sual: AZAL aviaşirkәtinin idarә aparatında çalışan işçilәrә hesablanmış әmәk haqqının mәblәği hansı mühasibat yazılışında әks etdirilir?
A) DT 711 KT 533
B) DT 721 KT 531
C) DT 721 KT 533
D) DT 711 KT 522
E) DT 202 KT 533
678) Sual: AZAL aviaşirkәtindә çalışan uçuş heyәtinin işçilәrinә hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının mәblәği hansı mühasibat yazılışında әks
etdirilir?

A) DT 711 KT 522
B) DT 721 KT 521
C) DT 721 KT 522
D) DT 721 KT 533
E) DT 202 KT 522
679) Sual: AZAL aviaşirkәtindә çalışan uçuş heyәtinin işçilәrinә hesablanmış әmәk haqqının mәblәği hansı mühasibat yazılışında әks etdirilir?
A) DT 711 KT 533
B) DT 721 KT 531
C) DT 721 KT 533
D) DT 711 KT 522
E) DT 202 KT 533
680) Sual:Yük avtonәqliyyatında kalkulyasiya obyekti nә hesab edilir.
A) getdiyi yolun hәcmi
B) sәrf etdiyi yanacağın hәcmi
C) hesablanmış amortizasiyanın cәmi
D) satış prosesinә göstәrdiyi xidmәtin hәcmi
E) ton , km , daşınan yükün hәcmi
681) Sual:Yük avtonәqliyyatının xidmәti әsas istehsala aid edildikdә necә mühasibat yazılışı tәrtib edilir.
A) DT204 KT 202/4
B) DT202 KT 202/4
C) DT206 KT 202/4
D) DT202/3 KT 202/4
E) DT208 KT 202/4
682) Sual:Yük avtonәqliyyatı xidmәti xәrclәri ayın axırında hara silir
A) DT202/1 KT 202/4
B) DT207 KT 202/4

C) DT103, 201 KT 202/4
D) DT208 KT 202/4
E) DT206 KT 202/4
683) Sual:Yük avtonәqliyyatına yanacaq vә sürtkü materialları sәrf edildikdә
A) DT721 KT 201
B) DT202/2 KT 201
C) DT23/4 KT 201
D) DT201 KT 23/4
E) DT202/2 KT 201
684) Sual:Yük avtomobilin hәrәkәti ayın axırında hansı sәnәdlәrdә öz әksini tapır .
A) BN83 , AS12
B) ay әrzindә yerinә yetirdiyi işi tәsdiq edәn, yanacaq sәrfi cәdvәli
C) yük avtonәqliyyatı üzrә şәxsi cәdvәllәr
D) istehsal hesabında
E) göstәrilәnlәrdәn heç biri
685) Sual:İstehsala xidmәt edәn avtomobil xidmәtlәrinin uçotu hansı hesabda aparılır.
A) 202/1
B) 23/2
C) 202/4
D) 203/5
E) DT202/3 KT 23/4
686) Sual:Normativ – çek vә nәzәri metodu digәrlәrindәn nә ilә fәrqlәnir.
A) hәr bir müәssisәnin özünün işlәmәsi metodu olmasıdır
B) çek sistemi tәtbiqi xәrclәr üzәrindә nәzarәti güclәndirir
C) operativ nәzәri mәsrәflәr haqqında әn әlverişli metoddur
D) çek nәzarәti mәsrәflәr üzәrindә әn әlverişli metod hesab edilir
E) nәzarәt vә planlaşdırma digәr metodlardan daha әlverişlidir

687) Sual:İdarәetmә sferasında baş verәn xәrclәr nәdir.
A) müәssisәnin idarә edilmәsinә sәrf edilәn әmәk, pul , material vә digәr
B) idarә etmәyә aid olan inzibati idarә heyyәtinin әmәk haqqı
C) ümumistehsal heyyәtinin saxlanması xәrclәri
D) bank kreditlәrinә görә faizlәr, cәrimә vә digәr mәsrәflәr
E) müәssisә daxili islahatları aparmaq üçün sәrf edilәn mәsrәflәr
688) Sual:Dövriyyәdә olan vәsaitlәrә nә aid edilir.
A) әmәkpul , әmәk mәsrәfi , tәchizat
B) material vә pul vәsaitlәri
C) pә ,әp
D) tәchizat , xidmәt vә satış
E) tәchizat , istehsal xәrclәri , materiallapın tәdarükü
689) Sual:İstehsal prosesindә xәrclәrin baş vermәsi nәdәn asılıdır .
A) baş vermә yerindәn
B) әmәlә gәlmә mәnbәyindәn
C) göstәrilәn xidmәtlәrdәn
D) әmәlә gәlmә mәnbәyi vә baş vermә yerindәn
E) sair istehsal vә xidmәtlәrdәn
690) Sual:İstehsal sferasında olan vәsaitlәrә nә aid edilir.
A) әmәk mәsrәflәri
B) әmәk vәsaiti , әmәk predmeti , әmәk әşyaları
C) bitkiçilikdә әmәk mәsrәflәri
D) heyvandarlıqda әmәk mәsrәflәri
E) bütün istehsal sahәlәrindәki mәsrәflәr
691) Sual:Mәsrәflәr neçә yerә bölünür.
A) ancaq canlı әmәk mәsrәflәri

B) canlı vә әşyalaşmış әmәk mәsrәflәri
C) әmәk vәsaiti , canlı әmәk vә әmәk predmeti mәsrәflәri
D) әmәk vәsaiti vә әmәk әşyaları
E) göstәrilәnlәrdәn heç biri
692) Sual:İstehsal prosesindә vәsaitlәr necә dövr edirlәr.
A) ancaq istehsal sferasında
B) tәchizat sferasında
C) tәchizat , satış sferasında
D) satış sferasında
E) istehsal , tәchizat , satış
693) Sual:İstehsal prosesindә vәsaitlәr necә dövr edirlәr.
A) ancaq istehsal sferasında
B) tәchizat sferasında
C) tәchizat , satış sferasında
D) satış sferasında
E) istehsal , tәchizat , satış
694) Sual:Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә maliyyә uçotunun әhәmiyyәti vә tәyinatı nә ilә izah edilir.
A) onun mövcudluğu ilә
B) bazarın tәlәblәrinә uyğun öz fәaliyyәtini qurduqda
C) vәsaitlәrin hәrәkәtini uçota almaqda
D) istehsala mәsrәflәri hesablamaqda
E) onun mövcudluğu ilә vә istehsala mәsrәflәri hesablamaqda
695) Sual:Azәrbaycanın 1Nli Milli Mühasibat Uçotu Standartı kim tәrәfindәn tәsdiq edilmişdir?
A) Milli Mәclis tәrәfindәn
B) Ölkә Prezidenti tәrәfindәn
C) Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
D) Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn

E) Mühasiblәr Palatası tәrәfindәn
696) Sual:Azәrbaycanın 1Nli Milli Mühasibat Uçotu Standartı nә vaxt tәsdiq edilmişdir?
A) 18 aprel 2005ci ildә
B) 22 may 2004cü ildә
C) 18 aprel 2006cı ildә
D) 26 iyun 2007ci ildә
E) 26 iyun 2008ci ildә
697) Sual:MUBS komitәsi nә vaxt yaradılmışdır.
A) 1985ci ildә
B) 1993cü ildә
C) 1998ci ildә
D) 1973cü ildә
E) 2008ci ildә
698) Sual:MUMHnın tәrkib vә quruluşu necәdir.
A) satış üzrә komitә
B) standartlar üzrә komitә
C) dәrc edilmә üzrә
D) göstәrilәnlәrin heç biri
E) göstәrilәnlәrin hamısı
699) Sual:MUBS komitәsi nә vaxt yenidәn tәşkil edilmәyә başlamışdır.
A) 1985
B) 1993
C) 1998
D) 2000
E) 2008
700) Sual:Milli standartlarala Beynәlxalq standartların nә fәrqi var.

A) milli standartlar ancaq öz ölkәsinә xidmәt edir
B) milli standartlar beynәlxalq standartlara әsasın tәrtib edilir
C) beynәlxalq uçot vә hesabatlar digәr ölkәlәrin standaartları üçün proqram
D) milli vә beynәlxalq standartların tәtbiqi ancaq uçot işini asanlaşdırır
E) hәr bir ölkәdә aktiv fәaliyyәt göstәrir ki,öz işini MUBS sәviyyәsindә

