AAA_2616#01#Q16#01EDUMAN testinin sualları
Fәnn : 2616 Maliyyә (mühasibat) hesabatı
1 Hansı nәzәriyyәyә uyğun olaraq yığılmış mәnfәәtin bölüşdürülmәsi müdiriyyәtin müәyyәnlәşdirdiyi
mәhdudiyyәtlәri әks etdirir:

•

Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;
Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;
Fondlar nәzәriyyәsi;
Müәssisә nәzәriyyәsi ;

2 Hansı nәzәriyyәyә uyğun olaraq , müәsisәnin bazardakı vәziyyәtini qorumağa yönәldilәn kapital ,
tәkcә sәhmdarlar üçün deyil, cәmiyyәt üçün dә fayda gәtirir:

•

Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;
Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;
Fondlar nәzәriyyәsi;
Müәssisә nәzәriyyәsi ;

3 Hansı nәzәriyyәyә uyğun olaraq mәnfәәt әlavә dәyәr kimi (satılmış mәhsulların (iş, xidmәt) bazar
dәyәri ilә kәnardan alınan malların , iş vә xidmәtlәrin dәyәri arasındakı fәrq ) traktovka olunur:

•

Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;
Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;
Fondlar nәzәriyyәsi;
Müәssisә nәzәriyyәsi ;

4 Hansı nәzәriyyә fәaliyyәti bir sıra sosial qrupların maraqlarının tәmin edilmәsinә yönәldilәn
firmanın necә bir sosial qrup kimi nәzәrdә tutur:

•

Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;
Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;
Fondlar nәzәriyyәsi;
Müәssisә nәzәriyyәsi ;

5 Şübhәli borclar üzrә ehtiyat mәblәği malların (iş, xidmәt) satışından alınan vәsaitin mәblәğinә tәsir
göstәrir:

•

Azaldır;
Dәyişdirmir;
Artırır;
Düzgün cavab yoxdur.
Artırır, yaxud azaldır;

6 Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatı imzalayır:

•

Müәssisәnin rәhbәri;
Müәssisәnin rәhbәri vә baş mühasibi;
Baş mühasib vә mühasibkassir;

Düzgün cavab yoxdur.
Tәşkilatın bütün işçilәri;

7 Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda hesabat dövrünә görә hansı informasiyalar açıqlanır:

•

Müәssisә işçilәrinin әmәk haqqı vә digәr mükafatlar haqqında;
Tәşkilatın işgüzar partnyorlarının qarşılıqlı münasibәtlәri haqqında;
Tәşkilatın gәlirlәri vә xәrclәrinin formalaşması haqqında;
Düzgün cavab yoxdur.
Büdcә vә büdcәdәn kәnar fondlarla hesablaşmalar haqqında;

8 Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq Standartında (MHBS) Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatın
tәqdim olunmasının neçә formatı tövsiyyә olunur

•

1
3
2
5
4

9 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın tәrtib olunmasının müstәqim (birbaşa) metodu
әsaslanır:

•

Tәşkilatın pul vәsaitlәrinin mühasibat uçotu mәlumatlarının qruplaşmasına;
Tәşkilatın maliyyә hesabatı göstәricilәrinin qruplaşmasına;
Vergiyә cәlbolunanadәk xalis mәnfәәtin kәmiyyәtinin düzәlişinә;
Düzgün cavab yoxdur.
Xalis mәnfәәtin kәmiyyәtinin düzәlişinә (ondan investisiya vә yaxud maliyyәlәşdirmә pul axınlarının kәsirini
çıxmaq yolu ilә);

10 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın Maliyyәlәşdirmә faәliyyәtindәn xalis pul vәsaitlәri
sәtirindә әks etdirilir:

•

İlin әvvәlinә pul vәsaitlәrinin qalığı +maliyyәlәşdirmә fәaliyyәtindәn pulun daxil olması  maliyyәlәşdirmә
fәaliyyәtindәn pulun çıxması;
İlin әvvәlinә pul vәsaitlәrinin qalığı+ maliyyәlәşdirmә fәaliyyәtindәn pulun daxil olması  ilin axırına pulun
qalığı;
Sәhmlәrin emissiyasından pul vәsaitlәrinin daxil olması ilә maliyyә icarәsi üzrә öhdәliklәrin ödәnilmәsi
arasında fәrq;
İlin әvvәlinә pul vәsaitlәrinin qalığı  maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti üzrә pulun xaric olması  ilin axırına pulun
qalığı.
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәtindәn pulun daxil olması ilә maliyyәlәşdirmә fәaliyyәtindәn pulun çıxması;

11 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın İnvestisiya fәaliyyәtindәn xalis pul vәsaitlәri
sәtirindә әks etdirilir:

•

İnvestisiya fәaliyyәti üzrә pul vәsaitlәrinin daxil olması ilә investisiya fәaliyyәti üzrә pulun xaric olması
arasındakı fәrq;
Sair әmlakın alıcılarından daxil olan pul vәsaiti ilә әsas vәsaiti göndәrәnlәrә pulun köçürülmәsi arasındakı
fәrq;
İlin әvvәlinә pul vәsaitlәrinin qalığı  investisiya fәaliyyәti üzrә pulun çıxması  ilin axırına pulun qalığı;
Pul vәsaitlәrinin ilin әvvәlinә qalığı + investisiya fәaliyyәti üzrә pul vәsaitlәrinin daxil olması ilin axırına
pulun qalığı;
İlin әvvәlinә pul vәsaitlәrinin qalığı + investisiya fәaliyyәti üzrә pulun xaric olması investisiya fәaliyyәti üzrә
pulun xaric olması;

12 Müstәqim (birbaşa) metoddan istifadә olunduqda әmәliyyat fәaliyyәti bölmәsindә aşağıda

sadalananlardan hansı әks etdirilmir:

•

Qulluqçulara ödәnilәn pul vәsaitlәri.
Ödәnilәn mәnfәәt vergisi;
Müştәridәn pul vәsaitinin daxil olması;
Düzgün cavab yoxdur.
Avadanlıqların satışından mәnfәәt;

13 Hansı әmәliyyat maliyyәlәşdirmә fәaliyyәtinә aid edilmir:

•

Uzunmüddәtli istiqrazların satın alınması;
Dividendlәrin ödәnilmәsi;
Xüsusi sәhmlәrin satın alınması;
Bütün cavablar düzgündür.
Diskont istiqrazların buraxılışı;

14 Dolayı metoddan istifadә olunduqda patentә amortizasiya xәrclәrinin mәblәği әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti bölmәsindә xalis mәnfәәtә әlavә olunur;
İnvestisiya fәaliyyәti bölmәsindә pul daxilolması kimi әks etdirlir;
Әmәliyyat fәaliyyәti bölmәsindә xalis mәnfәәtdәn çıxılır;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti bölmәsindә xalis mәnfәәtdәn çıxılır.
İnvestisiya fәaliyyәti bölmәsindә pul ödәnişlәri kimi әks etdirlir;

15 Dolayı metoddan istifadә olunduqda aşağıda sadalananlardan hansı xalis mәnfәәtin düzәlişindә
iştirak etmir:

•

Әsas vәsaitlәrin amortizasiya xәrclәri;
Amortizasiya xәrclәri;
Sığortaya gәlәcәk dövrlәrin xәrclәrinin artması;
Bütün cavablar düzgündür.
Torpaq sahәsinin dәyәrinin artması;

16 Dolayı metoddan istifadә olunduqda xalis mәnfәәtdәn nә çıxılmalıdır:

•

Әsas vәsaitlәrin amortizasiya xәrclәri;
Kreditor borclarının artması;
Debitor borcların artması;
Bütün cavablar düzgündür.
Gәlәcәk dövrlәrin xәrclәrinin azalması;

17 Dolayı metoddan istifadә olunduqda hesabat dövrü әrzindә patentә hesablanan amortizasiya
xәrclәri:

•

Xalis mәnfәәtdәn çıxılır;
Pul vәsaitlәrinin hәcminin azalmasına gәtirib çıxarır;
Pul vәsaitlәrinin ölçüsünün artmasına gәtirib çıxarır;
Düzgün cavab yoxdur.
Xalis mәnfәәәtә әlavә edilir;

18 Hesabat dövründә debitor borcların artması aşağıdakı kimi başa düşülür:

•

Hesablama metodu ilә hesablanan gәlirin kassa metodu ilә hesablanan gәlirdәn aşağı olması;
Hesablama metodu ilә hesablanan gәlirin kassa metodu ilә hesablanan gәlirә bәrabәr olması;
Hesablama metodu ilә hesablanan gәlirin kassa metodu ilә hesablanan gәlirdәn yüksәk olması;

Düzgün cavab yoxdur.
Hesablama metodu ilә hesablanan xәrclәrin kassa metodu ilә hesablanan xәrclәrdәn yüksәk olması;

19 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat tәrtib olunduqda hansı hәrәkәt mәcburi sayılmır:

•

Pul vәsaitlәrindәki dәyişikliklәrin müәyyәnlәşdirilmәsi;
İnvestisiya fәaliyyәtindәn alınan xalis pul vәsaitlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
Әmәliyyat faәliyyәtindәn alınan xalis pul vәsaitlәrinin müәyyәnlәşdirlimәsi;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәtindәn alınan xalis pul vәsaitlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi;
Bank hesablarındakı pul vәsaitlәrinin müәyyәnlәşdirlimәsi;

20 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın әn mühüm bölmәsi hansıdır:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә faәliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Pul vәsaitlәrindәn istifadә ilә әlaqәsi olmayan әhәmiyyәtli әmәliyyatlar.
Fövqәladә fәaliyyәt;

21 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda fәaliyyәt növlәri adәtәn aşağıdakı ardıcıllıqla tәqdim
olunur:

•

Әmәliyyat, investisiya vә maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә, әmәliyyat vә investisiya fәaliyyәti;
Әmәliyyat, maliyyәlәşdirmә vә investisiya fәaliyyәti;
İnvestisiya, әmәliyyat vә maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә, investisiya vә әmәliyyat fәaliyyәti;

22 Adi sәhmlәrin emissiya yolu ilә torpaqların әldә olunması:

•

Pul vәsaitlәrindәn istifadә ilә әlaqәdar olmayan әmәliyyatlar, ya pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın
aşağı hissәsindә әks etdirilir, ya da maliyyә hesabatına әlavәlәrdә açıqlanır;
Pul vәsaitlәrindәn istifadә ilә әlaqәdar olmayan әmәliyyatlar, pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda әks
etdirilir;
Pul vәsaitlәrindәn istifadә ilә әmәliyyatlar, pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda әks etdirilir;
Dolayı metodun tәtbiq olunduğu şәraitdә әmәliyyatlar pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda әks
etdirilir;
Müstәqim metodun tәtbiqi şәraitindә әmәliyyatlar pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda әks etdirilir;

23 Pul ekvivalentlәri adәtәn yüksәk likvidli maliyyә qoyuluşları ilә tәqdim edilir:

•

Nominal dәyәri 1000 manat vә daha çox tәşkil edir;
Ödәnmә müddәti satın alınandan 6 aydan az olmamaqla;
Ödәnmәnin ilkin müddәti 3 ay, yaxud daha az tәşkil edir;
Düzgün cavab yoxdur.
Ödәnmә müddәti daha az olan 2 dövrdәn biri : әmәliyyat mәrhәlәsi , yaxud 1 il.

24 Pul ekvivalentlәrinә daxil edilmir:

•

Ödәnmә müddәti 2 il olan depozit sertifikatları.
Xәzinәdarlıq öhdәlikәri;
Qısamüddәtli veksellәr;
Qısamüddәtli veksellәr vә xәzinәdarlıq öhdәlikәri;
Pul bazarının alәtlәri;

25 Pul vәsaitlәrinә aid edilmir:

•

Hesablaşma hesabında olan vәsaitlәr;
Tәşkilatın kassasındakı vәsaitlәr;
Bankdakı depozit hesablar;
Düzgün cavab yoxdur.
Ssuda hesabındakı vәsaitәr;

26 Düzgün cavabı seçin:

•

Amortizasiya ayırmaları nettoaxının hesablanmasının dolayı metodunda xalis mәnfәәti artırır;
Amortizasiya ayırmaları nettoaxının hesablanmasının dolayı metodunda xalis mәnfәәtә tәsir etmir;
Amortizasiya ayırmaları nettoaxının hesablanmasının dolayı metodunda xalis mәnfәәti azaldır;
Düzgün cavab yoxdur.
Amortizasiya ayırmaları nettoaxının hesablanmasının dolayı metodunda xalis mәnfәәti azaldır vә ya ona tәsir
etmir;

27 Tәşkilatın maliyyә vәziyyәtinә real qiymәti vermәk üçün mühasibat (maliyyә) hesabatının
istifadәçilәri üçün zәruru olan әlavә mәlumatların açıqlanması aşağıdakı hesabat forması vasitәsilә
tәmin edilir:

•

Mühasibat balansında;
Kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabatda;
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda;
İzahedici qeydlәrdә.
Pul vәsaitinin hәrәkәti haqqında hesabatda;

28 Tәşkilatın mühasibat (maliyyә) hesabatı müәyyәn tarixә göstәricilәr sistemini әks etdirir:

•

Tәsәrrüfatçılıq subtektinin әmlakının , öhdәliklәrinin vәziyyәtini , hesabat dövrü әrzindә onun maliyyә
nәticәlәrini;
Tәşkilatın uçot siyasәtindә qәbul edilәn ünsürlәri;
Qoyulmuş , lakin hәlәlik istehlak olunmamış kapitalın ünsürlәrini;
Düzgün cavab yoxdur.
Qoyulmuş , lakin hәlәlik istehlak olunmamış kapitalın vә tәşkilatın uçot siyasәtindә qәbul edilәn ünsürlәri;

29 Etibarlı mühasibat hesabatının tәrtibi üzrә hazırlıq işlәrinә aiddir:

•

Qalıqların natural şәkildә yenidәn hesablanması, yaxud uçot qeydlәrinin yoxlanılması yolu ilә vәsaitlәrin vә
onların yaranması mәnbәlәrinin faktik mövcudluğunun müәyyәn edilmәsi;
Dekabrın 31i tarixinә qәdәr ehtiyatların yaradılmasının әsaslılığının müәyyәn edilmәsi;
Qalıqların natural şәkildә yenidәn hesablanması, yaxud uçot qeydlәrinin yoxlanılması yolu ilә xәrclәrin
müәyyәn edilmәsi;
Bütün cavablar düzgündür.
Dekabrın 31dәk düzgün әks etdirilmәyәn qeydlәrin aşkara çıxarılması vә mühasibat uçotonun müvafiq
hesabaları üzrә düzәlişlәrin aparılması;

30 Pul vәsaitlәrinin inventarlaşması gedişindә kassada artıq pul aşkarlanmışdır:

•

Dövlәr büdcәsinә köçürülür;
Kassirә qaytarılır;
Tәşkilatın sair gәlirlәrinin artırılmasına aid edilir;
Düzgün cavab yoxdur
Dövlәr büdcәsinә köçürülür vә tәşkilatın sair gәlirlәrinin artırılmasına aid edilir;

31 Mühasibat hesabatının qarşısına aşağıdakı tәlәblәr qoyulur:
Hesabat dövrü vә ondan әvvәlki dövr arasındakı mühasibat hesabatı mәlumatlarını müqayisә etmәk;

•

Hesabat formalarının qәbul olunan mәzmununun tәtbiqinin ardıcıllığı;
İnformasiyaların dәqiqliyi , tamlığı vә neytrallığı;
Hesabat dövrü vә ondan әvvәlki dövr arasındakı mühasibat hesabatı mәlumatlarını müqayisә etmәk;
informasiyaların dәqiqliyi , tamlığı vә neytrallığı; hesabat formalarının qәbul olunan mәzmununun tәtbiqinin
ardıcıllığı;
Formanın mәzmundan üstünlüyü;

32 Fәaliyyәtin hәcmindәn asılı olaraq orta vә iri tәşkilatlar qrupuna aid olunan kommersiya
tәşkilatları üçün mühasibat (maliyyә) hesabatlarının tәrkibinә daxildir:

•

Mühasibat balansı, mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat;
Mühasibat balansı, mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat;kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabat, pul
vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat;uçot siyasәti vә izahedici qeydlәr;
Mühasibat balansı, mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat;kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabat, pul
vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat;
Mühasibat balansı, mәnfәәt vә zәrәr haqında hesabat; uçot siyasәti vә izahedici qeydlәr;
Kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabat , pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat;uçot siyasәti vә
izahedici qeydlәr;

33 Mühasibat (maliyyә) hesabatı dәqiq vә tam hesab edilir:

•

Mühasibat uçotu üzrә normativ aktların müәyyәn etdiyi qaydalar әsasında formalaşması.
Dövri mәtbuatda dәrc olunan;
Hesabatın tipik formalarında tәrtib olunan;
Bütün cavablar düzgündür.
MHBS әsasında formalaşan

34 Gәlir vә xәrclәrin tanınmasının müxtәlif qaydalarının tәtbiqi nәticәsindә yaranan hesabat dövrünün
mühasibat vә vergi mәnfәәti (zәrәri) arasındakı fәrqin açıqlanması hәyata keçirilir:

•

Mühasibat balansında;
Kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabatda;
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda;
İzahedici qeydlәrdә.
Pul vәsaitinin hәrәkәti haqqında hesabatda;

35 Vergiyә cәlb olunan mәnfәәt formalaşdıqda müvәqqәti fәrqlәr aşağıdakıların yaranmasına gәtirib
çıxarır:

•

Tәxirә salınan vergi öhdәliklәri;
Tәxirә salınan vergi öhdәliklәri vә daimi vergi öhdәliklәri;
Daimi vergi öhdәliklәri;
Düzgün cavab yoxdur.
Daimi vergi aktivlәri;

36 Tәşkilatın mühasibat hesabatı tәsәrrüfat praktikasında necә bir baza kimi istifadә olunur:

•

Dövlәt büdcәdәnkәnar fondlara ayrılmaların hesablanmaları üçün;
Tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarını mühasibat uçotu hesablarında әks etdirmәk üçün;
Mühasibat hesabatından istifadә edәnlәrin әsas qrupları tәrәfindәn tәşkilatın maliyyә vәziyyәtini
qiymәtlәndirmәk üçün;
Düzgün cavab yoxdur.
Dövlәt büdcәdәnkәnar fondlara ayrılmaları vә tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarını mühasibat uçotu hesablarında әks
etdirmәk üçün;

37 Mühasibat hesabatının tәrtib olunmasında әsas mәqsәd nәdir?

•

Maliyyә bazarında tәşkilatın imicini formalaşdırmaq mәqsәdilә hesabatın müxtәlif göstәricilәrinin
saxtalaşdırılması vә vergi hesabatını tәrtib etmәk üçün informasiya bazasını formalaşdırmaq;
Maliyyә informasiyasının istifadәçilәri üçün mühasibat informasiyalarının nәticәlәrinin faydalılığının tәmin
olunması vә maliyyә bazarında tәşkilatın imicini formalaşdırmaq mәqsәdilә hesabatın müxtәlif göstәricilәrinin
saxtalaşdırılması;
Vergi hesabatını tәrtib etmәk üçün informasiya bazasını formalaşdırmaq;
Maliyyә informasiyalarının istifadәçilәri üçün mühasibat informasiyalarının nәticәlәrinin faydalılığını tәmin
etmәk;
Maliyyә bazarında tәşkilatın imicini formalaşdırmaq mәqsәdilә hesabatın müxtәlif göstәricilәrinin
saxtalaşdırılması;

38 Mühasibat hesabatı tәrtib edilir;

•

İlk sәnәdlәrlә tәsdiqlәnәn sintetik vә analitik uçot mәlumatlarının vә inventarlaşmanın nәticәlәrinin bazasında;
Tәşkilatdaxili cari nәzarәt vә idarә etmәk üçün;
Maliyyә Nazirliyinin tәsdiq etdiyi vahid metodika vә formalar әsasında;
Bütün cavablar düzgündür.
Vergilәr Nazirliyinin vahid metodika vә formalar әsasında;

39 Hesabatların maliyyә hesabatlarının beynәlxalq standartlarına (MHBS) uyğun olaraq hazırlanması
vә tәqdim olunması:

•

Qәbul olunmuş uçot prinsiplәrinә uyğun olaraq müxtәlif balans maddәlәri uçot mәlumatlarına uyğun gәlmәyә
bilәr;
Pul vәsaitlәrin hәrәkәti haqqında hesabat yalnız dolayı metodla tәrtib edilir;
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat yalnız müstәqim metodla tәrtib edilir;
Balans maddәlәrinin yerlәşmәsi reqlamentlәşdirilmir;
Bütün cavablar düzgündür.

40 Mühasibat uçotunun mili sistemindә islahatlar üçün aşağıdakı prinsiplәrә istinad olunmuşdur:

•

Avropa әmәkdaşlığı çәrçivәsindә hazırlanan;
Mühasibat uçotunun ümumilikdә qәbul edilәn prinsiplәrinә uyğun olaraq hazırlanan;
Maliyyә hesabatlarının beynәlxalq standartlar sistemindә olan;
Mühasibat uçotunun ümumilikdә qәbul edilәn prinsiplәrinә uyğun olaraq hazırlanan vә Avropa әmәkdaşlığı
çәrçivәsindә hazırlanan vә maliyyә hesabatlarının beynәlxalq standartlar sistemindә olan;
Mühasibat uçotunun ümumilikdә qәbul edilәn prinsiplәrinә uyğun olaraq hazırlanan vә Avropa әmәkdaşlığı
çәrçivәsindә hazırlanan ;

41 Tәşkilat üçün mühasibat hesabatının tәqdim olunması tarixi sayılır;

•

Tәsis sәnәdlәrindә müәyyәnlәşdirilәn qaydada , onun tәsdiq olunduğu gün;
Onun sәhmdarların ümumi yığıncağında baxıldığı gün;
Onun tәsdiqә tәdqim olunduğu gün;
Hesabatın dövrü nәşrlәrdә dәrc olunduğu gün.
Onun poçtla göndәrildiyi gün yaxud müәyyәn ünvana faktiki verildiyi gün;

42 әgәr mühasibat uçotu vә hesabat tәrtib olunan zaman tәşkilatın maliyyә vәziyyәti haqqında tam
tәsәvvürün formalaşması üçün mәlumatlar kifayәt etmәzsә, onda mühasibat hesabatı özünün müvafiq
formalarında açıqlanan göstәrişlәr dә әlavә edir:

•

Mühasibat balansına
Kapitala dәyişikliklәr haqqında hesabata;
Mәnfәәt vә hesablar haqqında hesabata;
İzahedici qeydlәrdә.
Pul vәsitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda;

43 Amerikan balansının sxemi belәdir:

•

Aktivlәr = Kapital+ Öhdәliklәr;
Aktivlәr Öhdәliklәr= Kapital;
Aktivlәr = Öhdәliklәr+Kapital;
Aktivlәr +Kapital= Öhdәliklәr.
Aktivlәr –Kapital = Öhdәliklәr;

44 Qitә (kontinental) balansının sxemi belәdir:

•

Aktivlәr = Kapital+ Öhdәliklәr;
Aktivlәr Öhdәliklәr= Kapital;
Aktivlәr = Öhdәliklәr+Kapital;
Aktivlәr +Kapital= Öhdәliklәr
Aktivlәr –Kapital = Öhdәliklәr;

45 İngilis balansının sxemi belәdir:

•

Aktivlәr = Kapital+ Öhdәliklәr;
Aktivlәr Öhdәliklәr= Kapital;
Aktivlәr = Öhdәliklәr+Kapital;
Aktivlәr +Kapital= Öhdәliklәr.
Aktivlәr –Kapital = Öhdәliklәr;

46 Mühasibat hesabatının kәnar istifadәçilәrinә aiddir:

•

Tәşkilatın rәhbәrlәri, tәsisçilәri vә әmlakının mülkiyyәtçilәri;
İnvestorlar, tәsisçilәr vә kommersiya müştәrilәri;
Kreditorlar, investorlar, statistika vә vergi orqanları;
Rәhbәrlәr, kreditorlar, statistika vә vergi orqanları.
Rәhbәrlәr, tәsisçilәr , statistika vә vergi orqanları;

47 Tәrtib olunma dövriliyinә görә hesabat bölünür:

•

Mühasibat, statistika vә vergi;
İllik vә dövri;
İlk vә icmal;
Bütün cavablar düzgündür.
Kәnar vә daxili;

48 Xarici ölkәlәrin әksәriyyәtindә hesabat tәrtib olunur:

•

Uçot qiymәtilә;
Faktik qiymәtlә;
Tarixi qiymәtlә;
Bütün cavablar düzgündür.
Bazar qiymәtilә;

49 Hansı ölkәlәr mühasibat uçotunu ingilissakson modeli ilә aparır?

•

İtaliya vә Almaniya;
Hindistan vә Argentina
Braziliya vә Argentina;
Meksika vә Kanada;
Çin vә Brazilya.

50 Balans bәrabәrliyinin әsas görünüşü belәdir:

•

Aktiv= Öhdәliklәr –Kapital;
Kapital =Aktiv Öhdәlik;
Aktiv= Öhdәlik;
AktivÖhdәlik=Kapital.
Aktiv= Öhdәlik+ Kapital;

51 Mühasibat hesabatının müәssisәnin әmlak vә maliyyә hesabatı haqqında etibarlı vә tam mәlumat
vermәsi hansı tәlәblәrә uyğundur?

•

Hesabat dövrünün gözlәnilmәsi tәlәbi;
Bütövlük tәlәbi;
Ardıcıllıq tәlәbi;
Etibarlılıq vә tamlıq tәlәbi;
Bütün cavablar düzgündür.

52 Hesabat dövrü әrzindә mühasibat(maliyyә)hesabatı tәrtib olunduqda hesabat dövrünә nә aiddir?

•

Tәşkilatın dövlәt qeydiyyatı tarixindәn hәmin ilin dekabr ayının 31dәk olan tarix;
Yanvarın 1dәn dekabrın 31dәk olan tәqvim ili;
Tәşkilatın dövlәt qeydiyyatı tarixindәn növbәti ilin dekabr ayının 31dәk olan tarix;
Növbәti ilinin yanvar ayının 1dәn dekabrın 31dәk.
Tәşkilatın dövlәt qeydiyyatı tarixindәn hәmin ilin dekabr ayının 31dәk yaxud növbәti ilin dekabr ayının 31
dәk;

53 Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabat tәşkilatın hesabat dövrü әrzindә maliyyә nәticәlәrini
xarakterizә edir , gәlir vә xәrclәr aşağıdakı qaydada göstәrilir:

•

İdarәetmә vә nümayәndәlik
Adi vә sair;
Cari vә bölüşdürülmәyәn;
Adi vә cari.
İdarәetmә vә cari;

54 Ölkәdә mühasibat uçotu vә hesabat haqqında qaydalardan kәnarlaşmaların pul ifadәsindә
qiymәtlәndirilmәsinin tәsdiqi tәşkilatda әks etdirilir:

•

Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda;
Mühasibat balansında
Kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabatda;
İzahedici qeydlәrdә.
Pul vәsaitinin hәrәkәti haqqında hesabatda;

55 Aktivlәr Kapitalın bir hissәsi = Qalıq kapitalı balans tәnliyi hansı nәzәriyyәyә istinad edir:

•

Müәssisә nәzәriyyәsi ;
Fondlar nәzәriyyәsi;
Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;
Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;

56 Hansı Milli Mühasibat Uçotu Standartı Kapitalda dәyişikliklәr Haqqında Hesabatı tәnzimlәyir :
MMUS 5;
MMUS 21;

•

MMUS 7;
MMUS 1;
MMUS 2;

57 Tәşkilatın illik hesabatının hansı sәnәdindә hesabatdan istifadә edәnlәrin qәbul etdiklәri qәrarlara
tәsir göstәrәn amillәr açıqlanır:

•

Kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabatda.
İzahedici qeydlәrdә;
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda;
Mühasibat balansında;
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda;

58 Tәşkilat uçot siyasәtindә baş verәn gәlәcәk dәyişikliklәr barәdә harada elan edir:

•

Auditor qәrarında;
Mühasibat balansında;
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda hesabatda.
Növbәti ilә uçot siyasәti haqda әmrdә;
İzahedici qeydlәrdә;

59 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının Uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә öz
әksini tapmır?

•

Qeyrimaddi aktivlәr;
Torpaq, tikinti vә avadanlıqlar
Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları;
Daşınmaz әmlaka investisiyalar;
Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri.

60 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı mühasibat balansının Uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә öz әksini
tapmır:

•

Torpaq, tikinti vә avadanlıqlar
Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları;
Daşınmaz әmlaka investisiyalar;
Qeyrimaddi aktivlәr;
Hazır mәhsul.

61 Mühasibat balansının forması hazırlanır:

•

Müәssisәnin özü tәrәfindәn;
Ölkә hökumәti tәrәfindәn hazırlanır vә mәcburi xarakter daşıyır.
Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn hazırlanır vә mәcburi xarakter daşıyır;
Ölkәnin hökumәti tәrәfindәn hazırlanır;
Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn hazırlanır vә tövsiyyә xarakteri daşıyır;

62 Mühasibat balansına aşağıdakı göstәrilәnlәr daxil edilir:

•

Heyәtin sayı vә mәhsulların keyfiyyәti haqda;
Mәhsulların keyfiyyәti haqda;
Debitor borclar haqda;
Heyәtin sayı haqda;
İşçilәrin ixtisas sәviyyәsi haqda;

63 Nizamlayıcı hesablar tәqdim edilir:

•

Düzgün cavab yoxdur.
Müstәqim surәtdә;
Onların açıldığı hesablarla yalnız qoşa halda;
Nizamlayıcı hesablar tpraktikada tәbiq edilmir.
Hesabda әksini tapan obyektdәn asılı olaraq, yaxud onların açıldığı hesablarla birlәşdikdә;

64 Dinamik balansın informasiya bazasına aiddir:

•

Statistik mәlumatlar;
Operativ uçot mәlumatları;
Bütün cavablar düzgündür.
İnventarlaşma;
İlk sәnәdlәr;

65 Dinamik balansın әsas istifadәçilәri aşağıdakılardır:

•

Debitorlar.
Alıcılar;
Mülkiyyәtçilәr;
Kreditorlar;
Satıcılar;

66 Müasir mühasibat uçotunun prinsiplәri bilavasitә әsasını aşağıda qeyd olunan prinsip tәşkil edәn
balansın dinamik konsepsiyası bazasında formalaşmışdır:

•

Mülkiyyәt ayrılığı prinsipi;
Uçot siyasәtinin tәtbiqinin ardıcıllığı;
Fәaliyyәtin fasilәsizliyi prinsipi;
Mülkiyyәt ayrılığı prinsipi vә uçot siyasәtinin tәtbiqinin ardıcıllığı;
Düzgün cavab yoxdur.

67 Hesabat tarixinә mühasibat balansı xarakterizә edir:

•

Tәşkilatın öhdәliklәri;
Tәşkilatın pul vәsaitlәrini.
Cari aktivlәrin kәmiyyәtini;
Tәşkilatın maliyyә vәziyyәti;
İstehsal xәrclәrini;

68 Dövriyyәdәn kәnar aktivlәrin tәrkibindә öz әksini tapır:

•

Uzunmüddәtli maliyyә qoyuluşları;
Tәxirә salınan vergi aktivlәri;
Qeyrimaddi aktivlәr, әsas vәsaitlәr vә dövriyyәdәn kәnar aktivlәr;
Bitmәmiş tikinti vә materila sәrvәtlәrinә gәlirli qoyuluşlar;
Bütün cavablar düzgündür.

69 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?
renta ödәnişlәri şәklindә pul daxilolmaları
müәssisәnin işçilәrinә ödәnilәn pul vәsaitlәri
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışından pul daxilomaları

•

•

digәr tәşkilatların borc maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
sair satış şәklindә pul daxilolmaları

70 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilir:

•

qısamüddәtli borc qismindә әlaqәli tәrәflәrә verilәn pil vәsaitlәri
fyuçer kontraktları üzrә alınan pul vәsaitlәri
alınan pul vәsaiti çıxılmaqla övlad şirkәtә investisiyalara görә ödәnilәn pul vәsaitlәri
bioloji aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaitlәri
müştәridәn pul daxil olmaları

71 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

müştәridәn pul daxil olması
bioloji aklivlәrin satışından pul daxil olması
lisenziya yığımları (royaltı) şәklindә pul daxil olması
mәnfәәt vergisinә ödәnilәn pul vәsaitlәri
övlad şirkәtin satılmasından alınan pul vәsaiti

72 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

qeyrimaddi aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaiti
mәnfәәt vergisinә ödәnilәn pul vәsaitlәri
lisenziya yığımları (royaltı) şәklindә pul daxil olması
bioloji aklivlәrin satışından pul daxil olması
müştәridәn pul daxil olması

73 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

müştәridәn pul daxil olması
lisenziya yığımları (royaltı) şәklindә pul daxil olması
bioloji aklivlәrin satışından pul daxil olması
uzunmüddәtli borc şәklindә әlaqәli tәrәflәrә verilәn pul vәsaiti
mәnfәәt vergisinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

74 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilir:

•

sair gәlirlәr qismindә pul daxilolmaları
mallara vә xidmәtlәrә görә malsatanlara ödәnilәn pul vәsaitli
әsas vәsaitlәrin alınması zamanı ödәnilәn pul vәsaitlәri
konvertasiya olunan istiqrazların buraxılışından alınan pul vәsaiti
alınmış borclar qismindә pul vәsaitlәrinin daxil olması

75 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilir:

•

bioloji aktivlәrin satışından pul daxil olması
Mәzәnnә fәrqlәri üzrә ehtiyat
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri
Sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr

Uzunmüddәtli pensiya öhdәliklәri

76 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilir:

•

lisenziya yığımı (royaltı) şәklindә pul daxilolmaları
Mәzәnnә fәrqlәri üzrә ehtiyat
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri
Sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr
Uzunmüddәtli pensiya öhdәliklәri

77 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilir:

•

sair gәlirlәr qismindә pul daxilolmaları
mallara vә xidmәtlәrә görә malsatanlara ödәnilәn pul vәsaitli;
digәr tәşkilatların pay maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsait
konvertasiya olunan istiqrazların buraxılışından alınan pul vәsaiti
alınmış borclar qismindә pul vәsaitlәrinin daxil olması

78 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilir:

•

sair gәlirlәr qismindә pul daxilolmaları
mallara vә xidmәtlәrә görә malsatanlara ödәnilәn pul vәsaitli
forvard kontraktları üzrә ödәnilәn pul vәsaiti
konvertasiya olunan istiqrazların buraxılışından alınan pul vәsaiti
alınmış borclar qismindә pul vәsaitlәrinin daxil olması

79 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

müştәridәn pul daxil olması
lisenziya yığımları (royaltı) şәklindә pul daxil olması
bioloji aklivlәrin satışından pul daxil olması
qısamüddәtli borc şәklindә әlaqәli tәrәflәrә verilәn pul vәsaiti
mәnfәәt vergisinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

80 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

müştәridәn pul daxil olması
lisenziya yığımları (royaltı) şәklindә pul daxil olması
bioloji aklivlәrin satışından pul daxil olması
pul vәsaitlәri şәklindә alınan dividendlәr
mәnfәәt vergisinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

81 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

müştәridәn pul daxil olması
lisenziya yığımları (royaltı) şәklindә pul daxil olması
bioloji aklivlәrin satışından pul daxil olması
öhdәlik şәklindә tәsniflәşdirilәn maliyyә alәtlәrinin buraxılışından alınan pul vәsaiti
mәnfәәt vergisinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

82 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilir:

•

mallara vә xidmәtlәrә görә malsatanlara ödәnilәn pul vәsaitli
konvertasiya olunan istiqrazların buraxılışından alınan pul vәsaiti
alınmış borclar qismindә pul vәsaitlәrinin daxil olması
svop müqavilәsi üzrә ödәnilәn pul vәsaiti
sair gәlirlәr qismindә pul daxilolmaları

83 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

müştәridәn pulun daxil olması
digәr tәşkilatların pay maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
digәr tәşkilatların borc maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
әsas vәsaitlәrin satışından alınan pul vәsaiti
daşınmaz әmlaka investisiyaların satışından alınan pul vәsaiti

84 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

renta ödәnişlәri şәklindә pul daxilolmaları
digәr tәşkilatların pay maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
digәr tәşkilatların borc maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
әsas vәsaitlәrin satışından alınan pul vәsaiti
daşınmaz әmlaka investisiyaların satışından alınan pul vәsaiti

85 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda maliyyә fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

alınan borclar şәklindә pul vәsaitlәrinin daxil olması
ödәnilәsi imtiyazlı sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
forvard kontraktı üzrә alınan pul vәsaiti
adi sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
sәhmlәrin alınmasına yönәldilәn pul vәsaiti

86 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda maliyyә fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

alınan borclar şәklindә pul vәsaitlәrinin daxil olması
ödәnilәsi imtiyazlı sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
opsion müqavilәsi üzrә alınan pul vәsaiti
adi sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
sәhmlәrin alınmasına yönәldilәn pul vәsaiti

87 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

renta ödәnişlәri şәklindә pul daxilolmaları
sair satış şәklindә pul daxilolmaları
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışından pul daxilomaları
borc şәklindә әvvәllәr alınanların geriyә qaytarılması ilә bağlı pul vәsaitlәrinin xaric olması
müәssisәnin işçilәrinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

88 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında

hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

renta ödәnişlәri şәklindә pul daxilolmaları
sair satış şәklindә pul daxilolmaları
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışından pul daxilomaları
alınan borc şәklindә pul vәsaitlәrinin daxil olması
müәssisәnin işçilәrinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

89 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

renta ödәnişlәri şәklindә pul daxilolmaları;
sair satış şәklindә pul daxilolmaları;
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışından pul daxilomaları;
qeyrimaddi aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaiti
müәssisәnin işçilәrinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

90 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

renta ödәnişlәri şәklindә pul daxilolmaları
sair satış şәklindә pul daxilolmaları
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışından pul daxilomaları
konvertasiya olunan istiqrazların buraxılışından alınan pul vәsaiti
müәssisәnin işçilәrinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

91 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

müştәridәn pul daxil olması
lisenziya yığımları (royaltı) şәklindә pul daxil olması
bioloji aklivlәrin satışından pul daxil olması
maliyyә icarәsi üzrә öhdәliklәrin ödәnilmәsi ilә әlaqәdar pul vәsaitlәri
mәnfәәt vergisinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

92 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

müştәridәn pul daxil olması
lisenziya yığımları (royaltı) şәklindә pul daxil olması
bioloji aklivlәrin satışından pul daxil olması
pensiya öhdәliklәri üzrә faiz şәklindә ödәnilәn pul vәsaiti
mәnfәәt vergisinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

93 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

müştәridәn pul daxil olması
lisenziya yığımları (royaltı) şәklindә pul daxil olması
bioloji aklivlәrin satışından pul daxil olması
adi sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
mәnfәәt vergisinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

94 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

müştәridәn pul daxil olması
lisenziya yığımları (royaltı) şәklindә pul daxil olması
bioloji aklivlәrin satışından pul daxil olması
dividendlәr şәklindә ödәnilәn pul vәsaiti
mәnfәәt vergisinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

95 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

renta ödәnişlәri şәklindә pul daxilolmaları
sair satış şәklindә pul daxilolmaları
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışından pul daxilomaları
sәhmlәrin alınmasına yönәldilәn pul vәsaiti
müәssisәnin işçilәrinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

96 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

renta ödәnişlәri şәklindә pul daxilolmaları
sair satış şәklindә pul daxilolmaları
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışından pul daxilomaları
dividendlәr şәklindә ödәnilәn pul vәsaiti
müәssisәnin işçilәrinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

97 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

renta ödәnişlәri şәklindә pul daxilolmaları
sair satış şәklindә pul daxilolmaları
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışından pul daxilomaları
daşınmaz әmlaka investisiyaların satışından alınan pul vәsaiti
müәssisәnin işçilәrinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

98 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

renta ödәnişlәri şәklindә pul daxilolmaları
sair satış şәklindә pul daxilolmaları
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışından pul daxilomaları
әsas vәsaitlәrin satışından alınan pul vәsaiti
müәssisәnin işçilәrinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

99 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

forvard kontratklarına görә ödәnilәn pul vәsaiti
bioloji aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaiti
satın alınan pul vәsaiti çıxılmaqla övlad müәssisәlәrә investisiyalara görә ödәnilәn pul vәsaiti
renta ödәnişi şәklindә pul daxilolmaları
digәr müәssisәlәrin borc maliyyә alәtlәrinә investisiyalarla әlaqәdar ödәnilәn pul vәsaiti;

100 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

maliyyә icarәsi üzrә öhdәliklәrin ödәnilmәsi ilә әlaqәdar ödәnilәn pul vәsaiti

digәr tәşkilatların pay maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
digәr tәşkilatların borc maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
әsas vәsaitlәrin satışından alınan pul vәsaiti
daşınmaz әmlaka investisiyaların satışından alınan pul vәsaiti

101 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

bioloji aktivlәrin satışından pul daxilolmaları
digәr tәşkilatların pay maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
digәr tәşkilatların borc maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
әsas vәsaitlәrin satışından alınan pul vәsaiti
daşınmaz әmlaka investisiyaların satışından alınan pul vәsaiti

102 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

digәr tәşkilatların borc maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
daşınmaz әmlaka investisiyaların satışından alınan pul vәsaiti
әsas vәsaitlәrin satışından alınan pul vәsaiti
digәr tәşkilatların pay maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
öhdәliklәr şәklindә tәsniflәşdirilәn maliyyә alәtlәrinin buraxılışından pul daxilolmaları;

103 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

bioloji aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaiti
digәr müәssisәlәrin borc maliyyә alәtlәrinә investisiyalarla әlaqәdar ödәnilәn pul vәsaiti;
lisenziya yığımları (royaltı) şәklindә pul daxilolmaları
forvard kontratklarına görә ödәnilәn pul vәsaiti
satın alınan pul vәsaiti çıxılmaqla övlad müәssisәlәrә investisiyalara görә ödәnilәn pul vәsaiti

104 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

digәr müәssisәlәrin borc maliyyә alәtlәrinә investisiyalarla әlaqәdar ödәnilәn pul vәsaiti;
satın alınan pul vәsaiti çıxılmaqla övlad müәssisәlәrә investisiyalara görә ödәnilәn pul vәsaiti
mәnfәәt vergisinә görә ödәnilәn pul vәsaiti
forvard kontratklarına görә ödәnilәn pul vәsaiti
bioloji aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaiti

105 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

digәr müәssisәlәrin borc maliyyә alәtlәrinә investisiyalarla әlaqәdar ödәnilәn pul vәsaiti
satın alınan pul vәsaiti çıxılmaqla övlad müәssisәlәrә investisiyalara görә ödәni¬lәn pul vәsaiti
konvertasiya olunan istiqrazların buraxılışından alınan pul vәsaiti
forvard kontratklarına görә ödәnilәn pul vәsaiti
bioloji aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaiti

106 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?
digәr müәssisәlәrin borc maliyyә alәtlәrinә investisiyalarla әlaqәdar ödәnilәn pul vәsaiti
satın alınan pul vәsaiti çıxılmaqla övlad müәssisәlәrә investisiyalara görә ödәni¬lәn pul vәsaiti

•

•

mәqsәdli maliyyәlәşmә qaydasında pul vәsaitlәrinin daxil olması;
forvard kontratklarına görә ödәnilәn pul vәsaiti
bioloji aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaiti

107 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilir:

•

fyuçer kontraktları üzrә alınan pul vәsaitlәri
renta ödәnişlәri qismindә pul
alınan pul vәsaiti çıxılmaqla övlad şirkәtә investisiyalara görә ödәnilәn pul vәsaitlәri
bioloji aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaitlәr
qısamüddәtli borc qismindә әlaqәli tәrәflәrә verilәn pil vәsaitlәri
fyuçer kontraktları üzrә alınan pul vәsaitlәri

108 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

dividendlәr şәklindә ödәnilәn pul vәsaiti
digәr tәşkilatların pay maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
digәr tәşkilatların borc maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
әsas vәsaitlәrin satışından alınan pul vәsaiti
daşınmaz әmlaka investisiyaların satışından alınan pul vәsaiti

109 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

renta ödәnişlәri şәklindә pul daxilolmaları
sair satış şәklindә pul daxilolmaları
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışından pul daxilomaları
övlad şirkәtinin satılmasından alınan pul vәsaiti
müәssisәnin işçilәrinә ödәnilәn pul vәsaitlәri

110 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışından pul daxilolmaları
digәr tәşkilatların pay maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
digәr tәşkilatların borc maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
әsas vәsaitlәrin satışından alınan pul vәsaiti
daşınmaz әmlaka investisiyaların satışından alınan pul vәsaiti

111 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

konvertasiya olunan istiqrazların buraxılışından alınan pul vәsaiti
digәr tәşkilatların pay maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
digәr tәşkilatların borc maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
әsas vәsaitlәrin satışından alınan pul vәsaiti
daşınmaz әmlaka investisiyaların satışından alınan pul vәsaiti

112 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda maliyyә fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?
alınan borclar şәklindә pul vәsaitlәrinin daxil olması
ödәnilәsi imtiyazlı sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti

•

•

mәnfәәt vergisinә ödәnilәn pul vәsaiti
adi sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
sәhmlәrin alınmasına yönәldilәn pul vәsaiti

113 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda maliyyә fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

alınan borclar şәklindә pul vәsaitlәrinin daxil olması
ödәnilәsi imtiyazlı sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
renta ödәnişi şәklindә pul daxilolmaları
adi sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
sәhmlәrin alınmasına yönәldilәn pul vәsaiti

114 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda maliyyә fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

alınan borclar şәklindә pul vәsaitlәrinin daxil olması
ödәnilәsi imtiyazlı sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
opsion müqavilәsi üzrә ödәnilәn pul vәsaiti
adi sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
sәhmlәrin alınmasına yönәldilәn pul vәsaiti

115 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda maliyyә fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

alınan borclar şәklindә pul vәsaitlәrinin daxil olması
ödәnilәsi imtiyazlı sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
fyuçers kontraktı üzrә alınan pul vәsaiti
adi sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
sәhmlәrin alınmasına yönәldilәn pul vәsaiti

116 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

ödәnilәsi imtiyazlı sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
digәr tәşkilatların pay maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsait
digәr tәşkilatların borc maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
әsas vәsaitlәrin satışından alınan pul vәsaiti
daşınmaz әmlaka investisiyaların satışından alınan pul vәsaiti

117 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

mәqsәdli maliyyәlәşmә şәklindә pul vәsaitlәrinin daxil olması
digәr tәşkilatların pay maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
digәr tәşkilatların borc maliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaiti
әsas vәsaitlәrin satışından alınan pul vәsaiti
daşınmaz әmlaka investisiyaların satışından alınan pul vәsaiti

118 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda maliyyә fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?
ödәnilәsi imtiyazlı sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
adi sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
sәhmlәrin alınmasına yönәldilәn pul vәsaiti

•

•

lisenziya yığımları (royaltı) şәklindә pul daxilolmaları
alınan borclar şәklindә pul vәsaitlәrinin daxil olması

119 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda maliyyә fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

alınan borclar şәklindә pul vәsaitlәrinin daxil olması
ödәnilәsi imtiyazlı sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
fyuçer kontraktları üzrә ödәnilәn pul vәsaiti
adi sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
sәhmlәrin alınmasına yönәldilәn pul vәsaiti

120 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda maliyyә fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

alınan borclar şәklindә pul vәsaitlәrinin daxil olması
ödәnilәsi imtiyazlı sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
forvard kontraktları üzrә ödәnilәn pul vәsaiti
adi sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
sәhmlәrin alınmasına yönәldilәn pul vәsaiti

121 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda maliyyә fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

alınan borclar şәklindә pul vәsaitlәrinin daxil olması
ödәnilәsi imtiyazlı sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
svop müqavilәsi üzrә ödәnilәn pul vәsaiti
adi sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
sәhmlәrin alınmasına yönәldilәn pul vәsaiti

122 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

digәr müәssisәlәrin borc maliyyә alәtlәrinә investisiyalarla әlaqәdar ödәnilәn pul vәsaiti
satın alınan pul vәsaiti çıxılmaqla övlad müәssisәlәrә investisiyalara görә ödәni¬lәn pul vәsaiti
mәqsәdli maliyyәlәşmә şәklindә alınan pul vәsaitinin geri qaytarılması ilә әlaqә¬dar pul vәsaitlәrinin xaric
olması
forvard kontratklarına görә ödәnilәn pul vәsaiti
bioloji aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaiti

123 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

digәr müәssisәlәrin borc maliyyә alәtlәrinә investisiyalarla әlaqәdar ödәnilәn pul vәsaiti
satın alınan pul vәsaiti çıxılmaqla övlad müәssisәlәrә investisiyalara görә ödәnilәn pul vәsaiti
pensiya öhdәliklәri üzrә faizlәr şәklindә ödәnilәn pul vәsaiti
forvard kontratklarına görә ödәnilәn pul vәsaiti
bioloji aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaiti

124 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

digәr müәssisәlәrin borc maliyyә alәtlәrinә investisiyalarla әlaqәdar ödәnilәn pul vәsaiti
satın alınan pul vәsaiti çıxılmaqla övlad müәssisәlәrә investisiyalara görә ödәnilәn pul vәsaiti
adi sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaiti
forvard kontratklarına görә ödәnilәn pul vәsaiti

bioloji aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaiti

125 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

digәr müәssisәlәrin borc maliyyә alәtlәrinә investisiyalarla әlaqәdar ödәnilәn pul vәsaiti
satın alınan pul vәsaiti çıxılmaqla övlad müәssisәlәrә investisiyalara görә ödәnilәn pul vәsaiti
alınan borc şәklindә pul vәsaitlәrinin daxil olması
forvard kontratklarına görә ödәnilәn pul vәsaiti
bioloji aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaiti

126 Aşağıda sadalanan maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda
hesabatda investisiya fәaliyyәti bölümündә әks etdirilmir?

•

digәr müәssisәlәrin borc maliyyә alәtlәrinә investisiyalarla әlaqәdar ödәnilәn pul vәsaiti
satın alınan pul vәsaiti çıxılmaqla övlad müәssisәlәrә investisiyalara görә ödәnilәn pul vәsaiti
maliyyә icarәsi üzrә öhdәliklәrin ödәnilmәsi ilә әlaqәdar verilәn pul vәsaiti
forvard kontratklarına görә ödәnilәn pul vәsaiti
bioloji aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaiti

127 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilir:

•

bioloji aktivlәrin satışından pul daxil olması
Mәzәnnә fәrqlәri üzrә ehtiyat
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri
Sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr
Uzunmüddәtli pensiya öhdәliklәri

128 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı MHBSna uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda әmәliyyat fәaliyyәti bölümündә әks etdirilir:

•

sair gәlirlәr qismindә pul daxilolmaları
mallara vә xidmәtlәrә görә malsatanlara ödәnilәn pul vәsaitli
daşınmaz әmlaka investisiyalar alındıqda ödәnilәn pul vәsaiti
konvertasiya olunan istiqrazların buraxılışından alınan pul vәsaiti.
alınmış borclar qismindә pul vәsaitlәrinin daxil olması

129 Tәşkilatın, torpaqların, binaların vә digәr daşınmaz әmlakın satın alınmasına sәrf olunan kapital
qoyuluşları ilә әlaqәdar fәaliyyәti belә adlanır:

•

Cari;
Maliyyәlәşdirmә;
İnvestisiya;
Fövqәladә.
Әmәliyyat;

130 әmәliyyat fәaliyyәtindәn daxil olmanın hesablanmasının müstәqim (birbaşa) metoduna uyğun
olaraq düzәlişlәr nәdәn başlanır:

•

Satışdan vәsaitin daxil olması;
Satılmış mәhsulun maya dәyәri;
Xalis mәnfәәt;
Kreditor borcları.
Debitor borcları;

131 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın başlıca mәqsәdi bunlardır:

•

Banklarla münasibәtlәrin inkişafına tәsir göstәrmәk;
Hesabat dövrü әrzindә investisiya vә maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti haqqında informasiyaların tәqdim olunması;
Xalis mәnfәәtin mövcudluğu şәraitindә xәrclәrin gәlirlәri üstәlәmәsi vә Banklarla münasibәtlәrin inkişafına
tәsir göstәrmәk;
Hesabat dövrü әrzindә pul daxilolmalarının vә pul ödәnişlәrinin hәrәkәti haqda informasiyaların tәqdim
olunması;
Xalis mәnfәәtin mövcudluğu şәraitindә xәrclәrin gәlirlәri üstәlәmәsinin tәsdiqi;

132 Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәtinә aiddir:

•

Digәr tәrәflәrә kreditlәrin verilmәsi;
Borc alәtlәrinin buraxılışı;
İnvestisiyaların әldә olunması;
Uzunmüddәtli aktivlәrin vә investisiyaların alınması.
Uzunmüddәtli aktivlәrin alınması;

133 İnvestisiya fәaliyyәtinә aiddir:

•

Kreditә verilәn vәsaitlәrin qaytarılması;
Sәhmlәrin emissiyasından pulların daxil olması;
Kreditorlardan pul vәsaitlәrinin daxil olması;
Bütün cavablar düzgündür.
Borc vәsaitlәri üzrә ödәnişlәr;

134 Alınmış faizlәr vә dividendlәr pul axınları necә tәsniflәşdirilir:

•

Maliyyәlәşdirmә faәliyyәtindәn;
Әmәliyyat fәaliyyәtidәn ;
İnvestisiya fәaliyyәtindәn ;
Fövqәladә fәaliyyәtdәn.
Hәm әmәliyyat , hәm dә maliyyәlәşdirmә fәaliyyәtindәn;

135 Hansı әmәliyyat pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә tәsir göstәrmir:

•

Tutulması real görünmәyәn borcların silinmәsi;
Sәhmdarlardan alınan xüsusi sәhmlәrin satılması;
Debitor borcların ödәnmәsi;
Bütün cavablar düzgündür.
İstiqrazların vaxtından әvvәl ödәnmәsinin hәyata keçirilmәsi;

136 Hansı fәaliyyәt hesabat dövrü әrzindә pul vәsaitlәrinin kәmiyyәtinә tәsir göstәrir:

•

Әsas vәsaitlәrin amortizasiya xәrclәrinin әks etdirilmәsi;
Tutulması real olmayan borcların silinmәsi;
Dividendlәrin elan olunması;
Bütün cavablar düzgündür.
Kreditor borclarının silinmәsi;

137 Dolayı metoddan istifadә olunduqda hesabat dövrü әrzindә gәlәcәk dövrün xәrclәrinin artan
mәblәği:

•

Xalis mәnfәәtdәn çıxılır;
Mәnfәәtin ölçüsünә tәsir etmәdiyi üçün nә çıxılır , nә dә әlavә olunur;
Xalis mәnfәәtә әlavә olunur;

Düzgün cavab yoxdur.
Xәrclәrin ölçüsünә tәsir göstәrmәdiyi üçün nә çıxılır, nә dәәlavә olunur;

138 Avadanlıq pulla satıldıqda , alınan mәblәğ әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn pul vәsaitinin daxil olması;
Investisiya fәaliyyәtindәn pul vәsaitinin daxil olması;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәtindәn pul vәsaitinin daxil olması;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti ilә әlaqәdar pul ödәnişlәri.
Әmәliyyat fәaliyyәti ilә әlaqәdar pul ödәnişlәri;

139 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda müstәqim metoddan istifadә olunduqda hansı
maddә әks etdirilmir

•

Bütün cavablar düzgündür.
Avadanlıqların satışından pul vәsaitlәri;
Әsas vәsaitlәr amortizasiya xәrclәri;
Müştәrilәrdәn pul vәsaitlәrinin daxil olması;
Malsatanlara pul ödәnişlәri;

140 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda pul daxilolmaları vә pul ödәnişlәri aşağıdakı
bölmәlәrdә әks etdirilir:

•

Fәaliyyәtin iki növü
Fәaliyyәtin dörd növü
Fәaliyyәtin üç növü
Düzgün cavab yoxdur.
Fәaliyyәtin beş növü

141 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın tәrtib olunması qaydasını hansı Milli Standart
tәnzimlәyir?

•

MMUS 5
MMUS 2
MMUS 1
MMUS 7
MMUS 21

142 MHBSә uyğun olaraq pul vәsaitlәrinin müştәrilәrdәn daxil olması Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

143 MHBSә uyğun olaraq renta ödәnişlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı
bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

144 MHBSә uyğun olaraq bioloji aktivlәrin satışından pul daxil olmaları Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Cari fәaliyyәt;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Әmәliyyat fәaliyyәti;
Fövqәladә fәaliyyәt;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;

145 MHBSә uyğun olaraq kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının satışından pul daxil olmaları Pul
vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

146 MHBSә uyğun olaraq lisenziya yığımları Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı
bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

147 MHBSә uyğun olaraq sair satışdan vәsaitlәr qismindә pul daxil olmaları Pul vәsaitlәrinin
hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

148 MHBSә uyğun olaraq mallara vә xidmәtlәrә görә malsatanlara ödәnilәn pul vәsaitlәri Pul
vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

149 MHBSә uyğun olaraq müәssisәnin işçilәrinә ödәnilәn pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

150 MHBSә uyğun olaraq mәnfәәt vergisinә ödәnilәn pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti

haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

151 MHBSә uyğun olaraq bioloji aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

152 MHBSә uyğun olaraq övlad şirkәtә investisiyalara görә ödәnilәn pul vәsaitlәri (alınmış pul
vәsaitlәri çıxılmaqla) Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

153 MHBSә uyğun olaraq әsas vәsaitlәrin әldә olunmasına ödәnilәn pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin
hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

154 MHBSә uyğun olaraq digәr müәssisәlәrin paymaliyyә alәtlәrinә investisiyalarla әlaqәdar
ödәnilәn pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks
etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

155 MHBSә uyğun olaraq digәr müәssisәlәrin borcmaliyyә alәtlәrinә investisiyalarla әlaqәdar
ödәnilәn pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks
etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

156 MHBSә uyğun olaraq daşınmaz әmlaka qoyulan investisiyalar әldә olunduqda ödәnilәn pul
vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

157 MHBSә uyğun olaraq fyuçers kontraktlarına görә ödәnilәn pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin
hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

158 MHBSә uyğun olaraq forvard kontraktlarına görә ödәnilәn pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin
hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

159 MHBSә uyğun olaraq opsion kontraktları üzrә ödәnilәn pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

160 MHBSә uyğun olaraq svop müqavilәlәri üzrә ödәnilәn pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

161 MHBSә uyğun olaraq fyuçers kontraktlarına görә alınan pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

162 MHBSә uyğun olaraq forvard kontraktlarına görә alınan pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti

haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

163 MHBSә uyğun olaraq opsion kontraktları üzrә alınan pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

164 MHBSә uyğun olaraq svop müqavilәlәri üzrә alınan pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

165 MHBSә uyğun olaraq әsas vәsaitlәrin satışından alınan pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Fövqәladә fәaliyyәt;
Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
İnvestisiya fәaliyyәti;

166 MHBSә uyğun olaraq daşınmaz әmlaka qoyulan investisiyanın satışından alınan pul vәsaitlәri
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Fövqәladә fәaliyyәt;
Cari fәaliyyәt;
Әmәliyyat fәaliyyәti;

167 MHBSә uyğun olaraq digәr tәşkilatların paymaliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaitlәri
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Fövqәladә fәaliyyәt;
Cari fәaliyyәt;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Әmәliyyat fәaliyyәti;

168 MHBSә uyğun olaraq digәr tәşkilatların borcmaliyyә alәtlәrinin satışından alınan pul vәsaitlәri
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Fövqәladә fәaliyyәt;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;

169 MHBSә uyğun olaraq övlad şirkәtin satışından alınan pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Әmәliyyat fәaliyyәti;

170 MHBSә uyğun olaraq alınmış faizlәr Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı
bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

171 MHBSә uyğun olaraq pul qismindә alınan dividendlәr Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

172 MHBSә uyğun olaraq qeyrimaddi aktivlәrә görә ödәnilәn pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin
hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

173 MHBSә uyğun olaraq qısamüddәtli borclar şәklindә әlaqәli tәrәflәrә verilәn pul vәsaitlәri Pul
vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

174 MHBSә uyğun olaraq uzunmüddәtli borclar şәklindә әlaqәli tәrәflәrә verilәn pul vәsaitlәri Pul
vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:
Әmәliyyat fәaliyyәti;

•

Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

175 MHBSә uyğun olaraq әlaqәli tәrәflәrin qısamüddәtli borcların ödәmәsi ilә әlaqәdar alınan pul
vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

176 MHBSә uyğun olaraq әlaqәli tәrәflәrin uzunmüddәtli borcların ödәmәsi ilә әlaqәdar alınan pul
vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

177 MHBSә uyğun olaraq öhdәlik qismindә tәsnif olunan maliyyә alәtlәrinin buraxılışından alınan
pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

178 MHBSә uyğun olaraq maliyyә icarәsi üzrә öhdәliklәrin ödәnilmәsi ilә әlaqәdar verilәn pul
vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

179 MHBSә uyğun olaraq pensiya öhdәliklәri üzrә faizlәr şәklindә ödәnilәn pul vәsaitlәri Pul
vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

180 MHBSә uyğun olaraq öhdәlik şәklindә tәsnif olunan maliyyә alәtlәri üzrә faizlәr qismindә
ödәnilәn pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks
etdirilir:
Әmәliyyat fәaliyyәti;

•

•

Maliyyәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

181 MHBSә uyğun olaraq öhdәlik şәklindә tәsnif olunan maliyyә alәtlәrinin ödәnilmәsi ilә әlaqәdar
verilәn pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

182 MHBSә uyğun olaraq adi sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

183 MHBSә uyğun olaraq sәhmlәrin satın alınmasına yönәldilәn pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin
hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

184 MHBSә uyğun olaraq dividend şәklindә ödәnilәn pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

185 MHBSә uyğun olaraq konvertasiya edilәn sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaitlәri Pul
vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

186 MHBSә uyğun olaraq ödәnilәn imtiyazlı sәhmlәrin buraxılışından alınan pul vәsaitlәri Pul
vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;

İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

187 MHBSә uyğun olaraq mәqsәdli maliyyәlәşmә şәklindә daxil olan pul vәsaitlәri Pul vәsaitlәrinin
hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

188 MHBSә uyğun olaraq mәqsәdli maliyyәlәşmә şәklindә alınan pul vәsaitlәrinin qaytarılması ilә
әlaqәdar pul vәsaitlәrinin çıxması Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә
әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

189 MHBSә uyğun olaraq alınan borclar şәklindә pul vәsaitlәrinin daxil olması Pul vәsaitlәrinin
hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

190 MHBSә uyğun olaraq borc şәklindә әvvәllәr alınan mәblәğin qaytarılması ilә әlaqәdar pul
vәsaitlәrinin çıxması Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda aşağıdakı bölmә üzrә әks etdirilir:

•

Әmәliyyat fәaliyyәti;
Maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti;
İnvestisiya fәaliyyәti;
Cari fәaliyyәt;
Fövqәladә fәaliyyәt;

191 Hansı MHBS (Maliyyә Hesabatının Beynәlxalq Standartı) Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
hesabatın tәrtib olunması qaydasını tәnzimlәyir:

•

MHBS 16
MHBS 18
MHBS 7
MHBS 2
MHBS 1

192 Kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabatda aşağıdakı informasiyalar әks etdirilir:

•

Balansın aktiv hissәsindәki dәyişikliklәr;
Balansın passiv hissәsindәki dәyişikliklәr;
Tәşkilatın xüsusi vәsaitlәrinә münasibәtdә balansın passiv hissәsindәki dәyişikliklәr;

Hesabat dövrü әrzindә müәssisәnin tәsәrrüfat vә maliyyә fәaliyyәtindәki dәyişikliklәr;
Düzgün cavab yoxdur.

193 Tәşkilatın xüsusi kapitalının mahiyyәtinin traktovkası hansı nәzәriyyәyә istinad edir:

•

Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;
Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Müәssisә nәzәriyyәsi vә fondlar nәzәriyyәsi;
Bütün cavablar düzgündür.
Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;

194 Hansı nәzәriyyә aktivlәrin cari qiymәtlәndirilmәsinә vә Aktivlәr – Kreditor borcları= Kapital
balans tәnliyindәn istifadәyә istinad edir:

•

Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;
Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;
Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Müәssisә nәzәriyyәsi;
Fondlar nәzәriyyәsi;

195 Kapital müәssisәnin necә bir mülkiyyәti, aktivlәr –mülkiyyәtçinin sәrәncamında olan vәsaitlәr,
kreditor borcları isә onun öhdәliklәri kimi xarakterizә edәn nәzәriyyә hansıdır:

•

Fondlar nәzәriyyәsi;
Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;
Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;
Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Müәssisә nәzәriyyәsi ;

196 Tәsәrrüfat vahidinin mülkiyyәtçinin şәxsi maraqlarından aralıqda nәzәrdә tutulması hansı
nәzәriyyә vә fәrziyyәyә әsaslanır:

•

Müәssisә nәzәriyyәsi ;
Fondlar nәzәriyyәsi;
Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;
Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;

197 Aktivlәr= Kapital balans tәnliyi hansı nәzәriyyәyә istinad edir:

•

Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;
Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;
Fondlar nәzәriyyәsi;
Müәssisә nәzәriyyәsi ;

198 Hansı nәzәriyyәyә uyğun olaraq aktivlәr gәlәcәkdә mallar , iş vә xidmәtlәr formasında gәlir
götürmәsi haqda firmanın hüququ , kapital isә mülkiyyәtçi vә kreditorlar qarşısında öhdәliklәr
şәklindә traktovka edilir:

•

Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;
Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Fondlar nәzәriyyәsi ;
Müәssisә nәzәriyyәsi ;
Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;

199 Hansı nәzәriyyә adi sәhmlәrin sahiblәrini investisiya qәrarlarını qәbul etmәk üçün zәruri
informasiyalarla tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Müәssisә nәzәriyyәsi ;
Fondlar nәzәriyyәsi;
Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;
Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;

200 Hansı nәzәriyyә müәssisәnin vә onun mülkiyyәtçilәrinin fәrdi surәtdә qarşılıqlı münasibәtlәrinә
diqqәt yetirmir vә tәsәrrüfat vahidini ayrılıqda nәzәrdә tutmur:

•

Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Müәssisә nәzәriyyәsi ;
Fondlar nәzәriyyәsi;
Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;
Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;

201 Aktivlәr= Aktivlәrin mәhdudlaşdırılması balans tәnliyi hansı nәzәriyyәyә istinad edir:

•

Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;
Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Müәssisә nәzәriyyәsi ;
Fondlar nәzәriyyәsi;
Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;

202 Hansı nәzәriyyә aktivlәrin fonda gәlәcәkdә xidmәt göstәrilmәsi , kreditor borcları isә fondun
bütün aktivlәrindәn yaxud onun bәzilәrindәn istifadәnin mәhdudlaşdırılmasını nәzәrdә tutur:

•

Fondlar nәzәriyyәsi;
Müәssisә nәzәriyyәsi ;
Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;
Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;

203 Dövlәt qeyri –kommersiya tәşkilatlarının hesabatlarında hansı nәzәriyyәyә istinad olunur:

•

Mülkiyyәt nәzәriyyәsi;
Qalıq kapitalı nәzәriyyәsi;
Tәsәrrüfat vahidi nәzәriyyәsi;
Fondlar nәzәriyyәsi;
Müәssisә nәzәriyyәsi ;

204 Kapitalda dәyişikliklәr haqda hesabatın әsas tәyinatı aşağıdakıları göstәrmәkdir:

•

Xәrclәrin, o cümlәdәn amortizasiya vә әmәk ödәnişi xәrclәrinin xarakteri haqda әlavә informasiyalar vermәk;
Tәşkilatın maliyyә vәziyyәtini xarakterizә etmәk üçün әhәmiyyәtli sayılan , bir vә ya bir neçә fәaliyyәtin
nәticәsind yaranan xәrclәr vә onlarla әlaqәdar gәlirlәr;
”Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında “ hesabatda tanınmayan, ancaq bilavasitә kapitaldakı dәyişikliklәr qismindә
tanınan mәnfәәt (zәrәr)
Bütün cavablar düzgündür.
Әmәliyyat fәaliyyәtindәn alınan pul vәsaitlәrinin xalis artımı;

205 Kapitalda dәyişikliklәr Haqqında Hesabatda neçә komponent verilmişdir:

•

3

•

5
4
6
2

206 Kapitalda dәyişikliklәr Haqqında Hesabatda hansı komponentlәr verilmişdir:

•

Ödәnilәn nizamnamә kapitalı;
Geri satın alınan kapital(sәhmlәr) vә kapital ehtiyatları;
Emissiya gәlirlәri;
Bütün cavablar düzgündür.
Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt;

207 Mühasibat uçotunun hansı modeli üçün vergitutma ilә uçotun sıx әlaqәsi xarakterikdir?

•

Ingilissakson;
Latın –Amerikan;
Qitә (kontinental);
Latın –Amerikan vә İslam.
İslam;

208 Tәqdim olunma ünvanlarına görә hesabat bölünür:

•

Mühasibat, statistika vә vergi;
İllik vә dövri;
İlk vә icmal;
Bütün cavablar düzgündür.
Kәnar vә daxili;

209 İqtisadi mahiyyәtinә vә formalaşmasına görә hesabat bölünür:

•

Mühasibat, statistika vә vergi;
İllik vә dövri;
İlk vә icmal;
Bütün cavablar düzgündür.
Kәnar vә daxili;

210 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin statik vә dinamik tәrәflәri әks etdirlilәn hesabatın әsas formaları
bunlardır:

•

Mühasibat balansı;
Mühasibat balansı vә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat;
Mühasibat balansı vә kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabat;
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat vә kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabat.
Mühasibat balansı vә mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabat;

211 Maliyyә hesabatı vә uçotun beynәlxalq sәviyyәdә standartlaşmasının zәruriliyindәn irәli gәlәn
әsas amillәrә aiddir:

•

Milli mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun adekvat transformasiyasının zәruriliyi;
Milli iqtisadi sistemin vahid ümumplanet iqtisadi orqanizminә sıx inteqrasiyası;
Müxtәlif ölkәlәrdәn alınan uçot mәlumatlarının müqayisәliliyinin tәmin olunması;
Düzgün cavab yoxdur.
Müxtәlif ölkәlәrdәn alınan uçot mәlumatlarının müqayisәliliyinin tәmin olunması vә milli iqtisadi sistemin
vahid ümümplanet iqtisadi orqanizminә sıx inteqrasiyası

212 Mühasibat hesabatından istifadә edәn bütün qrupların maraqlarının gözlәnilmәsi hәr şeydәn әvvәl
aşağıdakı tәlәblә tәmin olunur:

•

Bütovlük;
Neytrallıq;
Ardıcılıq;
Müqayisәlilik.
Әhәmiyyәtlilik;

213 Mühasibat hesabatları tәrtib olunan zaman qabaqcadan görülәn işlәrә aiddir:

•

Mühasibat uçotu hesablar üzrә maşınoqramların hesablanması;
Tәşkilatın kassasının qәflәtәn inventarlaşması;
Әmlak vә öhdәliklәrin inventarlaşması;
Mühasibat uçotu hesablar üzrә maşınoqramların hesablanması vә әmlak vә öhdәliklәrin inventarlaşması vә
tәşkilatın kassasının qәflәtәn inventarlaşması;
Mühasibat uçotu hesablar üzrә maşınoqramların hesablanması vә әmlak vә öhdәliklәrin inventarlaşması;

214 Mühasibat hesabat aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir:

•

Hesabat maliyyә informasiyalarının formalaşmasına çәkilәn xәrclәri azaltmağa imkan verir;
Tәşkilatın rәhbәri tәrәfindәn idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün informasiya bazası sayılır;
Mühasibat uçotu hesablar planının quruluşunda varisliyi tәmin edir;
Tәşkilatın rәhbәri tәrәfindәn idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün informasiya bazası sayılır vә Hesabat maliyyә
informasiyalarının formalaşmasına çәkilәn xәrclәri aşağı salır.
İdarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün informasiya bazası sayılır vә hesablar planının quruluşunda varisliyi tәmin
edir;

215 Hesabat aşağıdakı halda etibarlı sayıla bilәr;

•

Maliyyә informasiyalarını istifadә edәn müәyyәn qrupların maraqlarına istiqamәtlәnmәdikdә;
Mühasibat uçotu üzrә normativ aktlar әsasında qoyulan tәlәblәrә uyğun olaraq formlaşdırılmışdır
Әhәmiyyәtli sәhvlәr vә yaxud qiymәtlәrin tәhrifi olmadıqda vә tәsәrrüfat faәliyyәti düzgün әks etdirildikdә;
Düzgün cavab yoxdur.
Maliyyә informasiyalarından istifadә edәn müxtәlif qrupların mәnafelәrini nәzәrә almadıqda vә әhәmiyyәtli
sәhvlәr vә yaxud qiymәt tәhrifi olmadıqda;

216 Mühasibat hesabatının tәrifini belә formalaşdırmaq olar:

•

Statistik, operativ vә mühasibat uçot mәlumatları әsasında tәşkilatın tәsәrrüfat maliyyә fәaliyyәtinin nәticәlәri
barәdә formalaşan mәlumatlar sistemi;
Tәşkilatın maliyyә vәziyyәti vә onun maliyyә fәaliyәtinin sәmәrәliliyi haqqında icmal mәlumatları әks etdirәn
cәdvәllәr sistemi;
Mühasibat uçotu mәlumatları әsasında tәrtib olunan tәşkilatın әmlak vә maliyyә vәziyyәti haqqında vahid
göstәricilәr sistemi;
Statistik hesabat vә mühasibat uçotu mәlumatları әsasında tәşkilatın istehsalat – tәsәrrüfaq fәaliyyәtiin
nәticәlәri haqqında göstәricilәr sistemi.
Operativ hesabat vә mühasibat uçotu mәlumatları әsasında tәşkilatın istehsalat tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
nәticәlәri haqda göstәricilәr sistemi

217 Mühasibat vә vergidә cәlbolunma mәnfәәti (zәrәri) arasındakı çıxılan müvәqqәti fәrqlәr
aşağıdakıların nәticәsindә meydana gәlir:
Mühasibat mәnfәәti (zәrәr) formalaşdıqda nәzәrә alınan faktik xәrclәr , vergiyә cәlb olunma mәqsәdlәri üçün
qәbul edilәn xәrclәri üstәlәdikdә vә әmlakın әvәzsiz qaydada verilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr vergiyә cәlb
olunma mәqsәdlәri üçün tanınmadıqda , hәmin verilmә ilә әlaqәdar xәrclәrin dәyәri mәblәğindә;
Mühasibat uçotu vә vergiyә cәlb olunma mәqsәdlәri üçün amartizasiya hesablamasının müxtәlif üsulları tәtbiq
edildikdә;

•

Hesabat dövründә mәnfәәt vergisinin azalması üçün istifadә olunmayan vә gәlәcәyә köcürülәn zәrәr sonrakı
hesabat dövrlәrindә vergiyә cәlb olunma mәqsәdlәrinә qәbul edilmәdikdә;
Mühasibat uçotu vә vergiyә cәlb olunma mәqsәdlәri üçün amortizasiya hesablanmasının müxtәlif üsulları,
hesabat dövründә satılmış mәhsulların , iş vә xidmәtlәrin maya dәyәrindә kommersiya vә idarәetmә
xәrclәrinin tanınmasının müxtәlif üsulları tәtbiq edildikdә.
Mühasibat uçotu vә mәnfәәt vergisi mәqsәdi üçün hesabat dövründә satılmış mәhsulların , iş vә xidmәtlәri
maya dәyәrindә kommersiya vә idarәetmә xәrclәrinin tanınmasının müxtәlif üsullsrı tәtbiq edildidә;

218 Mühasibat vә vergiyә cәlb oluna mәnfәәt(zәrәr) arasında daimi fәrqlәr nәyin nәticәsindә
meydana çıxır?

•

Mühasibat mәnfәәti (zәrәr) formalaşdıqda nәzәrә alınan faktik xәrclәr , vergiyә cәlb olunma mәqsәdlәri üçün
qәbul edilәn xәrclәri üstәlәdikdә vә әmlakın әvәzsiz qaydada verilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr vergiyә cәlb
olunma mәqsәdlәri üçün tanınmadıqda , hәmin verilmә ilә әlaqәdar xәrclәrin dәyәri mәblәğindә;
Mühasibat uçotu vә vergiyә cәlb olunma mәqsәdlәri üçün amartizasiya hesablamasının müxtәlif üsulları tәtbiq
edildikdә;
Hesabat dövründә mәnfәәt vergisinin azalması üçün istifadә olunmayan vә gәlәcәyә köcürülәn zәrәr sonrakı
hesabat dövrlәrindә vergiyә cәlb olunma mәqsәdlәrinә qәbul edilmәdikdә;
Bütün cavabalar düzgündür.
Mühasibat uçotu vә mәnfәәt vergisi mәqsәdi üçün hesabat dövründә satılmış mәhsulların , iş vә xidmәtlәri
maya dәyәrindә kommersiya vә idarәetmә xәrclәrinin tanınmasının müxtәlif üsullsrı tәtbiq edildidә;

219 Hesabat dövrünün mühasibat mәnfәәtini (zәrәrini) formalaşdıran gәlir vә xәrclәr formasında olan
daimi fәrqlәr mәnfәәt vergisinin cәlb olunma bazasından çıxılmaqla, aktivlәrin vә öhdәliklәrin
müvafiq hesablarında daimi fәrqlәrin yarandığı qiymәtlә әks etdirilir:

•

Daimi vergi aktivlәri kimi;
Tәxirә salınan vergi öhdәliklәri kimi;
Daimi vergi öhdәliklәri kimi;
Daimi vergi aktivlәri vә tәxirә salınan vergi öhdәliklәri kimi.
Daimi vergi aktivlәri vә daimi vergi öhdәliklәri kimi;

220 Gәlir vә xәrclәrin tanınmasının müxtәlif qaydalarının tәtbiqi nәticәsindә yaranan hesabat
dövrünün mühasibat vә vergi mәnfәәti (zәrәri) arasındakı fәrq aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

Daimi vә müvәqqәti fәrq;
Büdcә fәrqlәri;
Çıxılan vә vergi fәrqlәri
Çıxılan vә daimi fәrqlәr.
Daimi vә büdcә fәrqlәri;

221 Mühasibat balansının mәzmunu tәşkilatın müәyyәn tarixә aktiv vә öhdәliklәrinin vәziyyәtini
tәcәssüm etdirir:

•

Әmәliyyat tsiklinin davamı üzrә bölünmәdәn;
Borc vә xüsusi kapital formasında;
Tәdavül (ödәmә) müddәtindәn asılı olaraq qısamüddәtli vә uzunmüddәtli bölünmәklә;
Bütün cavablar düzgündür.
Dövriyyә vә dövriyyәdәn kәnar fondlar formasında;

222 Mühasibat (maliyyә) hesabatı tәrtib olunduqda informasiyaların aşağıdakı neytrallığı tәmin edilir:

•

İnformasiyaların seçilmәsi yolu, yaxud tәqdim olunması formaları (bunlar hesabatdan istifadә edәnlәrin
qәrarlarına tәsir göstәrir)
İnformasiyaların sadә variantda tәqdim olunması yolu ilә;
Hesabatdan istifadә edәnlәrin bir qrupunun maraqlarının digәr qrupun maraqlarından birtәrәfli qaydada tәmin
olunmasını istisna etmәk;

Bütün cavablar düzgündür.
Tәşkilatın әmlakının vә onun öhdәliklәrinin bazar qiymәtlәri әsasında hesabatının tәqdim olunması yoli ilә;

223 Mühasibat hesabatı aşağıdakı mәlumatların vahid sistemidir

•

Tәşkilatın Müәyyәn olunan formada mühasibat uçotu mәlumatları әsasında tәrtib edilәn әmlak vә maliyyә
vәziyyәti, habelә onun tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәri ;
Tәşkilatın mühasibat uçotu mәlumatları әsasında tәrtib olunan maliyyә vәziyyәti;
Mühasibat vә statistika uçotunun mәlumatları әsasında tәşkilatın әmlak vә maliyyә vәziyyәti, habelә onun
onun tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәri ;
Tәşkilatın statistik vә operativ uçot mәlumatları әsasında tәrtib olunan әmlak vә maliyyә vәziyyәti,habelә
onun tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәri .
Tәşkilatın operativ uçot mәlumatları әsasında tәrtib olunan әmlak vә maliyyә vәziyyәti, habelә onun tәsәrrüfat
fәaliyyәtinin nәticәlәri ;

224 Uçot siyasәti baş mühasib tәrәfindәn hazırlanır vә müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn hәyata keçirilir:

•

Mühasibat uçotu üzrә qanunvericilik, yaxud normativ aktlar dәyişikliklәr yaradıqda;
Muhasibat uçotu üzrә qanunvericilik, yaxud normativ aktlar, tәşkilatın fәaliyyәt şәrati vә növlәri , habelә
mülkiyyәtlәr dәyişdirildikdә;
Tәşkilatın fәaliyyәt şәrati vә növlәri , habelә mülkiyyәtlәr dәyişdirildikdә;
Bir hesabat dövründәn digәrinәdәk hәr il;
Bütün cavablar düzgündür.

225 Hesabat dövrü әrzindә hansı ardıcıllıqla tәşkilatın faәliyyәtinin maliyyә nәticәlәri (xalis mәnfәәt,
yaxud xalis zәrәr) müәyyәnlәşdirilir?

•

Fәaliyyәtin adi növlәrindәn mәnfәәt(zәrәr ), mәnfәәt vergisinin hesablanması vә vergi sanksiyaları; fövqәladә
vәziyyәtlәrdәn irәli hәlәn itkilәr, xәrclәr , gәlirlәr ;sair gәlir vә xәrclәrin saldosu;
Fövqәladә vәziyyәtlәrdәn irәli hәlәn itkilәr,xәrclәr, gәlirlәr, mәnfәәt vergisinin hesablanması vә vergi
sanksiyaları;fәaliyyәtin adi növlәrindәn mәnfәәt(zәrәr ), sair gәlir vә xәrclәrin saldosu;
Fәaliyyәtin adi növlәrindәn mәnfәәt(zәrәr), sair gәlir vә xәrclәrin saldosu; fövqәladә vәziyyәtlәrdәn irәli hәlәn
itkilәr, xәrclәr ; mәnfәәt vergisinin hesablanması vә vergi sanksiyaları;
Fövqәladә vәziyyәtlә bağlı itkilәr; xәrclәr, gәlirlәr, mәnfәәt vergisinin hesablanması vә vergi sanksiyaları; sair
gәlir vә xәrclәrin saldosu;
Fövqәladә vәziyyәtlәrdәn irәli hәlәn itkilәr; fәaliyyәtin adi növlәrindәn mәnfәәt(zәrәr ), sair gәlir vә xәrclәrin
saldosu;

226 İllik hesabata edilәn son qeydlәr nәyi göstәrir?

•

Hesabat dövrü әrzindә bütün tәsәrrüfat әmәliyyatlarının tam әks etdirilmәsi;
Sintetik vә analitik göstәricilәr arasında eyniliyә nail olunması;
Bütün әmlakın, öhdәliklәrin, hazır mәhsulun, malların vә hesablaşmaların inventarlaşması nәticәlәrinin tam
әks etdirilmәsi;
Bütün cavablar düzgündür.
Hesabat formalarının normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulan qaydalar üzrә qiymәtlәndirilmәsi;

227 Hesabatın tәrtib olunması prinsiplәri aşağıdakı qruplara bölünür:

•

Әsas fәrziyyәlәr vә informasiyaların keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri;
Maliyyә hesabatının mәqsәdi vә keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri;
Әsas fәrziyyәlәr vә maliyyә hesabatının elementlәri;
Maliyyә hesabatının mәqsәdi vә elementlәri.
Әsas fәrziyyәlәr vә mәhdudiyyәtlәr;

228 İnformasiyaların münasibliyi hansı keyfiyyәt ilә müәyyәn olunur:

•

Xüsusiyyәt (mahiyyәt) vә әhәmiyyәtlilik;

•

Xüsusiyyәt (mahiyyәt) vә anlaşıqlılıq;
Әhәmiyyәtlilik vә ehtiyatlılıq;
Әhәmiyyәtlilik vә anlaşıqlılıq.
Tamlıq vә müqayisәlilik;

229 Hesabat mәlumatları ümümilәşdirmә dәrәcәsinә görә bölünür:

•

Mühasibat , statistika vә vergi.
İllik vә dövri.
İlk vә icmal.
Bütün cavablar düzgündür.
Kәnar vә daxili.

230 İzahedici qeydlәrin әsas tәyinatı nәdәn ibarәtdir:

•

Tәşkilatın maliyyә vәziyyәti haqda daha tam informasiya әldә etmәk mәqsәdilә mühasibat hesabatının
tәrkibindә tәqdim olunan formaların mahiyyәtinә әlavә;
Müәyyәn tәsәrrüfat şәraitindә tәşkilatın fәaliyyәtinin bir hissәsini açıqlayan informasiyaların verilmәsi;
Mühasibat balansında tәqdim olunan göstәricilәrin dәqiqlәşdirilmәsi;
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda verilәn göstәricilәrin dәqiqlәşdirilmәsi;
Mühasibat balansında vә mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda verilәn göstәricilәrin dәqiqlәşdirilmәsi;

231 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrti faktlarının nәticәsi belә ola bilәr:

•

Şәrti gәlirlәr vә şәrti xәrclәr;
Mәnfәәt vә zәrәrlәr;
Şәrti aktivlәr vә şәrti öhdәliklәr;
Bütün cavablar düzgündür.
Mümkün aktivlәr vә öhdәliklәr;

232 İzahedici qeydlәrdә tәşkilatın maliyyә vәziyyәtinә qiymәt verilir:

•

Qısamüddәtli vә uzunmüddәtli perspektivlәrә;
Hesabat dövrünә;
Uzunmüddәtli perspektivә;
Düzgün cavab yoxdur.
Konkret tarixә;

233 Satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәrinin әlamәtinә aiddir:

•

Maliyyә alәtlәri bazar qiymәtlәrinin qısamüddәtli tәrәddüdündәn sonra gәlir әldә etmәk mәqsәdi ilә satın
alınmışdır;
Dividend şәklindә gәlir әldә etmәk mәqsәdi ilә maliyyә aktivi satın alınmışdır;
Maliyyә aktivlәrinin 1 ildәn çox olmamaqla sahibi olmaq nәzәrdә tutulur;
Düzgün cavb yoxdur.
Maliyyә aktivi digәr şirkәtlәrin pay alәti hesab olunur;

234 Satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәri ilkin tanınma zamanı necә qiymәtlәndirilir:

•

Faktik xәrclәrlә;
Bәrpa dәyәri ilә;
Bazar dәyәri ilә;
Düzgün cavab yoxdur.
Әdalәtli dәyәrlә;

235 Satış üçün nәzәrdә tutulan maliyyә aktivlәrinin sonrakı qiymәtlәndirilmәsi (ilk dәfә tanınandan

sonra) hәyata keçirilir:

•

Amortizasiya olunan faktik xәrclәr üzrә;
Bәrpa dәyәri üzrә;
Әdalәtli dәyәr üzrә;
Düzgün cavab yoxdur.
Seçilmiş uçot siyasәtindәn asılı olaraq amortizasiya olunan faktiki xәrclәr üzrә vә yaxud әdalәtli dәyәr üzrә;

236 Ödәlinәnәdәk tutulan maliyyә aktivlәrinin sonrakı qiymәtlәndirilmәsi (ilk dәfә tanınandan sonra)
hәyata keçirilir:

•

Amortizasiya olunan faktik xәrclәr üzrә;
Bәrpa dәyәri üzrә;
Әdalәtli dәyәr üzrә;
Düzgün cavab yoxdur.
Seçilmiş uçot siyasәtindәn asılı olaraq amortizasiya olunan faktiki xәrclәr üzrә vә yaxud әdalәtli dәyәr üzrә;

237 İnformasiyaların münasibliyi hansı keyfiyyәt ilә müәyyәn olunur

•

Xüsusiyyәt (mahiyyәt) vә әhәmiyyәtlilik
Xüsusiyyәt (mahiyyәt) vә anlaşıqlılıq
Әhәmiyyәtlilik vә ehtiramlılıq
Әhәmiyyәtlilik vә anlaşıqlılıq
Tamlıq vә müqayisәlilik

238 Mühasibat balansının mәzmunu tәşkilatın müәyyәn tarixә aktiv vә öhdәliklәrinin vәziyyәtini
tәcәssüm etdirir

•

Әmәliyyat tsiklinin davamı üzrә bölünmәdәn
Borc vә xüsusi kapital formasında
Tәdavül (ödәmә) müddәtindәn asılı olaraq qısamüddәtli vә uzunmüddәtli bölünmәklә
Bütün cavablar düzgündür
Dövriyyә vә dövriyyәdәn kәnar fondlar formasında

239 Mühasibat (maliyyә) hesabatı tәrtib olunduqda informasiyaların aşağıdakı neytrallığı tәmin edilir:

•

Hesabatdan istifadә edәnlәrin bir qrupunun maraqlarının digәr qrupun maraqlarından birtәrәfli qaydada tәmin
olunmasını istisna etmәk
Tәşkilatın әmlakının vә onun öhdәliklәrinin bazar qiymәtlәri әsasında hesabatının tәqdim olunması yoli ilә
İnformasiyaların sadә variantda tәqdim olunması yolu ilә
İnformasiyaların seçilmәsi yolu, yaxud tәqdim olunması formaları (bunlar hesabatdan istifadә edәnlәrin
qәrarlarına tәsir göstәrir)
Bütün cavablar düzgündür

240 Mühasibat hesabatı aşağıdakı mәlumatların vahid sistemidir

•

Tәşkilatın Müәyyәn olunan formada mühasibat uçotu mәlumatları әsasında tәrtib edilәn әmlak vә maliyyә
vәziyyәti, habelә onun tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәri
Tәşkilatın mühasibat uçotu mәlumatları әsasında tәrtib olunan maliyyә vәziyyәti
Mühasibat vә statistika uçotunun mәlumatları әsasında tәşkilatın әmlak vә maliyyә vәziyyәti, habelә onun
onun tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәri
Tәşkilatın statistik vә operativ uçot mәlumatları әsasında tәrtib olunan әmlak vә maliyyә vәziyyәti,habelә
onun tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәri
Tәşkilatın operativ uçot mәlumatları әsasında tәrtib olunan әmlak vә maliyyә vәziyyәti, habelә onun tәsәrrüfat
fәaliyyәtinin nәticәlәri

241 Uçot siyasәti baş mühasib tәrәfindәn hazırlanır vә müәssisәnin rәhbәri tәrәfindәn hәyata keçirilir:

•

Bir hesabat dövründәn digәrinәdәk hәr il
Tәşkilatın fәaliyyәt şәrati vә növlәri , habelә mülkiyyәtlәr dәyişdirildikdә
Mühasibat uçotu üzrә qanunvericilik, yaxud normativ aktlar dәyişikliklәrә yaradıqda
Bütün cavablar düzgündür
Mahsibat uçotu üzrә qanunvericilik, yaxud normativ aktlar, tәşkilatın fәaliyyәt şәrati vә növlәri , habelә
mülkiyyәtlәr dәyişdirildikdә

242 Hesabat dövrü әrzindә hansı ardıcıllıqla tәşkilatın faәliyyәtinin maliyyә nәticәlәri (xalis mәnfәәt,
yaxud xalis zәrәr) müәyyәnlәşdirilir?

•

Fövqәladә vәziyyәtlәrdәn irәli hәlәn itkilәr; fәaliyyәtin adi növlәrindәn mәnfәәt(zәrәr ), sair gәlir vә xәrclәrin
saldosu
Fövqәladә vәziyyәtlә bağlı itkilәr; xәrclәr, gәlirlәr, mәnfәәt vergisinin hesablanması vә vergi sanksiyaları; sair
gәlir vә xәrclәrin saldosu
Fövqәladә vәziyyәtlәrdәn irәli hәlәn itkilәr,xәrclәr, gәlirlәr, mәnfәәt vergisinin hesablanması vә vergi
sanksiyaları;fәaliyyәtin adi növlәrindәn mәnfәәt(zәrәr ), sair gәlir vә xәrclәrin saldosu;
Fәaliyyәtin adi növlәrindәn mәnfәәt(zәrәr), sair gәlir vә xәrclәrin saldosu; fövqәladә vәziyyәtlәrdәn irәli hәlәn
itkilәr, xәrclәr ; mәnfәәt vergisinin hesablanması vә vergi sanksiyaları;
Fәaliyyәtin adi növlәrindәn mәnfәәt(zәrәr ), mәnfәәt vergisinin hesablanması vә vergi sanksiyaları; fövqәladә
vәziyyәtlәrdәn irәli hәlәn itkilәr, xәrclәr , gәlirlәr ;sair gәlir vә xәrclәrin saldosu;

243 İllik hesabata edilәn son qeydlәr nәyi göstәrir?

•

Hesabat dövrü әrzindә bütün tәsәrrüfat әmәliyyatlarının tam әks etdirilmәsi;
Sintetik vә analitik göstәricilәr arasında eyniliyә nail olunması
Bütün әmlakın, öhdәliklәrin, hazır mәhsulun, malların vә hesablamaların inventarlaşması nәticәlәrinin tam әks
etdirilmәsi
Bütün cavablar düzgündür
Hesabat formalarının normativ sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulan qaydalar üzrә qiymәtlәndirilmәsi

244 Büdcә tәşkilatlarının mühasibat hesabatlarının tәrkibi müәyyәnlәşdirilir:

•

Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn;
Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn;
Tәşkilatın özü tәrәfindәn;
Vergi Nazirliyi tәrәfindәn.
Hökumәt tәrәfindәn;

245 Maliyyә Hesabatlarının Beynәlxalq Standartları (MHBS) maliyyә hesabatlarının tәrtib olunması
üçün nәzәrdә tutulmuşdur:

•

Fәaliyyәt növündәn asılı olmayaraq istәnilәn ticarәt vә kommersiya tәşkilatları üçün;
Sığorta şirkәtlәri vә digәr maliyyә institutları üçün;
Kommersiya bankları üçün;
Bütün cavablar düzgündür
Dövlәt bölmәsinin müәssisәlәri üçün;

246 Mühasibat hesabatının formaları tәrtib edildikdә әsasәn istifadә olunur:

•

Baş kitabın mәlumatları (maliyyә hesabatları tәrtib edildikdә);
Operativ vә statistik uçotun mәlumatları;
Analitik vә sintetik uçotun, Baş kitabın ,uçot hesabları üzrә maşınoqramların vә dövriyyә cәdvәlinin
mәlumatları;
Uçot hesabları üzrә maşınoqramların vә dövriyyә cәdvәlinin mәlumatları.
Analitik vә sintetik uçotun mәlumatları;

247 Dәrc olunan mühasibat hesabatının etibarlılığı kim tәrәfindәn tәsdiq edilir?

•

Vergi orqanları;
Statistika orqanları
Maliyyә Nazirliyi;
Maliyyә Nazirliyi vә vergi orqanları.
Müstәqil auditor tәşkilatı;

248 Beynәlxalq sәviyyәdә uçotun harmonizasiyasına tәlәbat vә mühasibat hesabatlarının tәrtibinә
yanaşma aşağıdakılardan irәli gәlir:

•

Milli şirkәtlәrin beynәlxalq bazara çıxışı;
Nәhәng fond birjalarının tәlәblәrinin korporasiyanın qiymәtli kağızlarının listinqinә aid edilmәsi;
Milli fәrqlәrdәn asılı olaraq mühasibat hesabatı informasiyalarının eyni olmaması;
Düzgün cavab yoxdur.
Milli fәrqlәrdәn asılı olaraq mühasibat hesabatı informasiyalarının eyni olmaması vә milli şirkәtlәrin
beynәlxalq bazara çıxışı;

249 Hesabat aşağıdakı halda müqayisә olunan hesab edilir;

•

Әvvәlki hesabat dövrünün mәlumatları ilә müqayisә oluna bildikdә;
Tәşkilatın tәsәrrüfat fәaliyyәtinin bütün faktları haqqında informasiyaya malikdir;
Tәşkilatın göstәricilәri digәr tәşkilatın göstәricilәri ilә müqayisә olunduqda;
Düzgün cavab yoxdur.
Tәşkilatın mәlumatları digәr tәşkilatın mәlumatları ilә müqayisә olunandır vә burada tәşkilatın tәsәrrüfat
fәaliyyәtinin bütün faktları haqqında informasiyalar var;

250 Aşağıdakı göstәrilәn hesabat növlәrindәn hansı tәşkilatın maliyyә hesabatına aid edilir;

•

Statistik;
Konsolidә edilәn ;
Xüsusi;
Xüsusi vә konsolidә edilәn.
Statistik vә xüsusi;

251 Nizamnamә (yığım) kapitalında , ehtiyat kapitalında vә kapitalın digәr tәrkib hissәlәrindә
dәyişikliklәr haqqında informasiyaların açıqlanması tәşkilatda aşağıdakı hesabatda әks etdirilir:

•

Mühasibat balansında;
Kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabatda;
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda;
İzahedici qeydlәrdә.
Pul vәsaitinin hәrәkәti haqqında hesabatda;

252 Pul vәsaitlәrinin hesabat dövründә mövcudluğunu, daxil olmasını vә istifadәsini xarakterizә edәn
hesabat mәlumatlarının açıqlanması cari, investisiya vә maliyyә fәaliyyәti bölmәlәr üzrә әks etdirilir:

•

Mühasibat balansında;
Kapitlada dәyişiklәr haqqında hesabatda;
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda;
İzahedici qeydlәrdә.
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda;

253 Mühasibat (maliyyә) hesabatı kimlәr tәrәfindәn imzalanır:

•

Tәşkilatın rәhbәri vә baş mühasibi tәrәfindәn;
Tәşkilatın baş mühasibi vә auditor tәrәfindәn;
Tәşkilatın rәhbәri vә auditor tәrәfindәn;

Tәşkilatın rәhbәri tәrәfindәn.
Tәşkilatın rәhbәri, baş mühasibi vә auditor tәrәfindәn;

254 Hesabat dövrü dedikdә nә başa düşülür?

•

Tәşkilatın fәaliyyәtә başladığı andan onun lәvğ olunduğu, yaxud yenidәn quruluduğu anadәk;
İki auditor yoxlaması arasındakı dövr;
Hesabat ilinin yanvarın 1dәn hesabat ilinin dekabr ayının 31dәk olan dövr;
Bütün cavablar düzgündür.
Mülkiyyәtçinin müәyyәnlәşdirdiyi hesabatın tәrtib olunduğu dövr;

255 Bütövlükdә mühasibat uçotunun vә mühasibat hesabatının tәşkilinә görә mәsuliyyәt daşıyır:

•

Tәşkilatın rәhbәri;
Daxili audit;
Tәşkilatın baş mühasibi;
Kәnar audit.
Mühasibanalitik

256 Tәşkilatın uçot siyasәti dedikdә başa düşülür:

•

Bütün cavablar düzgündür.
Sәnәdlәrin yazılmasından onların arxivә verilmәsi mәrhәlәsi;
Müәssisәnin fәaliyyәtinin xüsusiyyәtlәrini nәzәrә alan tәlәblәr әsasında mühasibat uçotunun aparılmasının
konkret metod vә formalarının mәcmusu;
İcmal cәdvәllәrin tәrtibinә imkan verәn iqtisadi mahiyyәtinә görә hәmcins sәnәdlәrin kip halında seçilmәsi;
Müәssisәnin qәbul etdiyi mühasibat uçotunun hesablar planının müxabirlәşmәsi;

257 Hesabat dövründә inventarlaşmaların sayı , onların keçirilmә müddәtlәri, yoxlanılması, әmlakın
vә öhdәliklәrin siyahısı:

•

Normativ sәnәdlәrlә müәyyәn edilir;
Tәşkilat müstәqil şәkildә müәyyәnlәşdirir;
Normativ sәnәdlәrlә vә tәşkilat tәrәfindәn müstәqil şәkildә müәyyәnlәşdirir.
Tәşkilatın maliyyә hesabatını yoxlayan auditor tәşkilatı müәyyәnlәşdirir;
Respublikanın Maliyyә Nazirliyi müәyyәnlәşdirir;

258 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәti haqqında informasiyaları uçotda formalaşdıran әsas elemenlәr
hansılardır?

•

aktivlәr, öhdәlik, kapital
aktivlәr, passivlәr, öhdәlik, kapital
gәlirlәr, xәrclәr
aktivlәr,gәlirlәr, xәrclәr
Bütün cavablar düzgündür

259 Müәssisәnin maliyyә nәticәlәri haqqında informasiyaları uçotda formalaşdıran әsas elementlәr
hansılardı?

•

gәlirlәr, xәrclәr
aktivlәr, passivlәr, öhdәlik, kapital
aktivlәr, öhdәlik, kapital
aktivlәr,gәlirlәr, xәrclәr
Bütün cavablar düzgündür

260 Kapitalın hәrәkәti haqda hesabatı necә tәsәvvür edirsiniz?

•

balansa әlavә
Bütün cavablar düzgündür
üzlәşdirmә cәdvәli
dövriyyә cәdvәli
mühasibat hesabatı formasında

261 Mühasibat vә vergiyә cәlb oluna mәnfәәt(zәrәr) arasında daimi fәrqlәr nәyin nәticәsindә
meydana çıxır?

•

Mühasibat uçotu vә mәnfәәt vergisi mәqsәdi üçün hesabat dövründә satılmış mәhsulların , iş vә xidmәtlәri
maya dәyәrindә kommersiya vә idarәetmә xәrclәrinin tanınmasının müxtәlif üsullsrı tәtbiq edildidә
Hesabat dövründә mәnfәәt vergisinin azalması üçün istifadә olunmayan vә gәlәcәyә köcürülәn zәrәr sonrakı
hesabat dövrlәrindә vergiyә cәlb olunma mәqsәdlәrinә qәbul edilmәdikdә
Mühasibat mәnfәәti (zәrәr) formalaşdıqda nәzәrә alınan faktik xәrclәr , vergiyә cәlb olunma mәqsәdlәri üçün
qәbul edilәn xәrclәri üstәlәdikdә vә әmlakın әvәzsiz qaydada verilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr vergiyә cәlb
olunma mәqsәdlәri üçün tanınmadıqda , hәmin verilmә ilә әlaqәdar xәrclәrin dәyәri mәblәğindә
Bütün cavabalar düzgündür
Mühasibat uçotu vә vergiyә cәlb olunma mәqsәdlәri üçün amartizasiya hesablamasının müxtәlif üsulları tәtbiq
edildikdә

262 Hesabat dövrünün mühasibat mәnfәәtinin (zәrәr) formalaşdıran gәlir vә xәrclәrin daimi fәrqlәri
mәnfәәt vergisindәn çıxılmaqla, aktivlәrin vә öhdәliklәrin müvafiq hesablaırnda daimi fәrqlәr
qaydasında әks etdirilir:

•

Daimi vergi aktivlәri vә daimi vergi öhdәliklәri
Daimi vergi öhdәliklәri
Daimi vergi aktivlәri
Daimi vergi aktivlәri vә tәxirә salınan vergi öhdәliklәri
Tәxirә salınan vergi öhdәliklәri

263 Gәlir vә xәrclәrin tanınmasının müxtәlif qaydalarının tәtbiqi yaranan hesabat dövrünün
mühasibat vә vergi mәnfәәti (zәrәri) arasındakı fәrq aşağıdakılardan ibarәtdir

•

Daimi vә büdcә fәrqlәri
Çıxılan vә vergi fәrqlәri
Daimi vә müvәqqәti fәrq;
Çıxılan vә daimi fәrqlәr
Büdcә fәrqlәri

264 İqtisadi mahiyyәtinә vә formalaşmasına görә hesabat bölünür:

•

Kәnar vә daxili
İlk vә icmal
Mühasibat, statistika vә vergi
Bütün cavablar düzgündür
İllik vә dövri

265 Büdcә tәşkilatlarının mühasibat hesabatlarının tәrkibi müәyyәnlәşdirilir:

•

Vergi Nazirliyi
Dövlәt Statistika Komitәsi
Tәşkilatın özü
Maliyyә Nazirliyi
Hökumәt

266 Mühasibat hesabatından istifadә edәn bütün qrupların maraqlarının gözlәnilmәsi hәr şeydәn әvvәl

hesabatda olan aşağıdakı informasiyalar vasitәsi ilә tәmin olunur:

•

Әhәmiyyәtlilik
Ardıcılıq
Bütovlük
Müqayisәlilik
Neytrallıq

267 Mühasibat hesabatları tәrtib olunan zaman qabaqcadan görülәn işlәrә aiddir:

•

Mühasibat uçotu hesablar üzrә maşınoqramların hesablanması vә әmlak vә öhdәliklәrin inventarlaşması vә
tәşkilatın kassasının qәflәtәn inventarlaşması
Tәşkilatın kassasının qәflәtәn inventarlaşması
Әmlak vә öhdәliklәrin inventarlaşması
Bütün cavablar düzgündür
Mühasibat uçotu hesablar üzrә maşınoqramların hesablanması vә әmlak vә öhdәliklәrin inventarlaşması

268 Mühasibat hesabat aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir:

•

İdarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün informasiya bazası sayılır vә hesablar planının quruluşunda varisliyi tәmin
edir
Mühasibat uçotu hesablar planının quruluşunda varisliyi tәmin edir
Hesabat maliyyә informasiyalarının formalaşmasına çәkilәn xәrclәri azaltmağa imkan verir
Tәşkilatın rәhbәri tәrәfindәn idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün informasiya bazası sayılır vә Hesabat maliyyә
informasiyalarının formalaşmasına çәkilәn xәrclәri aşağı salır
Tәşkilatın rәhbәri tәrәfindәn idarәetmә qәrarlarının qәbulu üçün informasiya bazası sayılır

269 Hesabat aşağıdakı halda etibarlı sayıla bilәr;

•

Maliyyә informasiyalarından istifadә edәn müxtәlif qrupların mәnafelәrini nәzәrә almadıqda vә әhәmiyyәtli
sәhvlәr vә yaxud qiymәt tәhrifi olmadıqda
Әhәmiyyәtli sәhvlәr vә yaxud qiymәtlәrin tәhrifi olmadıqda vә tәsәrrüfat faәliyyәti düzgün әks etdirildikdә
Maliyyә informasiyalarını istifadә edәn müәyyәn qrupların maraqlarına istiqamәtlәnmәdikdә
Düzgün cavab yoxdur
Mühasibat uçotu üzrә normativ aktlar әsasında qoyulan tәlәblәrә uyğun olaraq formlaşdırılmışdır

270 Mühasibat hesabatının tәrifini belә formalaşdırmaq olar

•

Operativ hesabat vә mühasibat uçotu mәlumatları әsasında tәşkilatın istehsalat tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
nәticәlәri haqda göstәricilәr sistemi
Mühasibat uçotu mәlumatları әsasında tәrtib olunan tәşkilatın әmlak vә maliyyә vәziyyәti haqqında vahid
göstәricilәr sistemi
Statistik, operativ vә mühasibat uçot mәlumatları әsasında tәşkilatın tәsәrrüfat maliyyә fәaliyyәtinin nәticәlәri
barәdә formalaşan mәlumatlar sistemi
Statistik hesabat vә mühasibat uçotu mәlumatları әsasında tәşkilatın istehsalat – tәsәrrüfaq fәaliyyәtiin
nәticәlәri haqqında göstәricilәr sistemi
Tәşkilatın maliyyә vәziyyәti vә onun maliyyә fәaliyәtinin sәmәrәliliyi haqqında icmal mәlumatları әks etdirәn
cәdvәllәr sistemi

271 Mühasibat vә vergidә cәlbolunma mәnfәәti (zәrәri) arasındakı çıxılan müvәqqәti fәrqlәr
aşağıdakıların nәticәsindә meydana gәlir
Mühasibat mәnfәәti (zәrәr) formalaşdıqda nәzәrә alınan faktik xәrclәr , vergiyә cәlb olunma mәqsәdlәri üçün
qәbul edilәn xәrclәri üstәlәdikdә vә әmlakın әvәzsiz qaydada verilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr vergiyә cәlb
olunma mәqsәdlәri üçün tanınmadıqda , hәmin verilmә ilә әlaqәdar xәrclәrin dәyәri mәblәğindә
Mühasibat uçotu vә vergiyә cәlb olunma mәqsәdlәri üçün amartizasiya hesablamasının müxtәlif üsulları tәtbiq
edildikdә

•

•

Hesabat dövründә mәnfәәt vergisinin azalması üçün istifadә olunmayan vә gәlәcәyә köcürülәn zәrәr sonrakı
hesabat dövrlәrindә vergiyә cәlb olunma mәqsәdlәrinә qәbul edilmәdikdә
Bütün cavablar düzgündür
Mühasibat uçotu vә mәnfәәt vergisi mәqsәdi üçün hesabat dövründә satılmış mәhsulların , iş vә xidmәtlәri
maya dәyәrindә kommersiya vә idarәetmә xәrclәrinin tanınmasının müxtәlif üsullsrı tәtbiq edildidә

272 Mühasibat hesabatının formalarının nümünәlәri :

•

tәtbiq olunması mәcburidir
müәssisә özü hazırlayır
tövsiyyә xarakteri daşıyır
Bütün cavablar düzgündür
yalnız yekun kodlara әmәl etmәklә, müәssisә tәrәfindәn hazırlanır

273 Mühasibat hesabatının formaları vә onların doldurulması qaydası tәsdiq edilir:

•

Statistika Komitәsi tәrәfindәn
Vergilәr Nazirliyi tәrәfindәn
Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
Bütün cavablar düzgündür
Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn

274 Müәssisә hansı hesabatı tәrtib etmәlidir?

•

mühasibat
konsolidә edilәn
xüsusi
Bütün cavablar düzgündür
statistik

275 Hesabatın tәrtib olunmasının hansı mәqsәdlәri var?

•

mühasibat uçotunun nәticә verәn informasiyalarının faydalılığını tәmin etmәk
vergi hesabatın tәrtib etmәk üçün informasiya bazası
bütün cavablar sәhvdir
nәzarәt orqanlarını informasiya ilә tәmin etmәk
sәhmdarların tәlәblәrini ödәmәk

276 Mühasibat hesabatı nәdir?

•

dövriyyә cәdvәli
ilkin sәnәdlәşmә
hesabatın birbirilә qarşılıqlı әlaqәsi olan formaları
Bütün cavablar düzgündür
üzlәşdirmә vedomostu

277 Aktivlәrin, öhdәliklәrin, gәlir vә xәrclәrin habelә digәr göstәricilәrin olmadığı halda hesabatın
hәmin maddәlәri belә qeydә alınır:

•

heçnә göstәrilmir
üstündәn xәtt çәkilir, yaxud göstәrilmir
üstündәn xәtt çәkilir
“0” rәqәmi yazılır
bütün cavablar sәhvdir

278 Mühasibat hesabatı belә bir tәrtib edilmәlidir:

•

müәssisә rәhbәrinin vә baş mühasibin imzası ilә
tәsdiq edilmiş formada, azәrbaycan dilindә, müәssisәnin rәhbәri vә baş mühasibi tәrәfindәn imzalanmaqla
hesabat ilinin dekabr ayının 31  i tarixinә
müәssisәnin rәhbәri imzası ilә
baş mühasibin imzası ilә

279 Qüvvәdә olan qanunvericiliyә görә mühaisbat hesabatında mәlumatlar hansı valyuta ilә verilir?

•

ABŞ dolları
Bütün cavablar düzgündür
Türk lirәsi
Azәrbaycan manatı
Avro

280 Mühasibat hesabatında verilәn göstәricilәrin әhәmiyyәti asılıdr:

•

işin xarakterinә qiymәt verilmәsindәn
konkret vәziyyәtә vә işin xarakterinә qiymәt verilmәsindәn
ümumiyyәtlә, heç bir amildәn
Bütün cavablar düzgündür
konkret vәziyyәtә qiymәt verilmәsindәn

281 Hansı hesabat formasında maliyyә nәticәsi haqda informasiya açıqlanir?

•

mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat
balans
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat
kapitalın hәrәkәti haqqqında hesabat
Bütün cavablar düzgündür

282 Hansı hesabat formasında maliyyә vәziyyәti haqda informasiyalar açıqlanır?

•

balans
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat
kapitalın hәrәkәti haqqqında hesabat
Bütün cavablar düzgündür
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat

283 Kiçik sahibkarlıq subyektlәri hansı hesabat formasını tәqdim etmәlidir?

•

balans
Bütün cavablar düzgündür
vergi bәyannamәsi
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında
kapitalın hәrәkәti haqqqında hesabat

284 Aralıq vә illik hesabatların tәrkibinә hansılar daxil edilir?

•

mühasibat balansı, mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat, pul
mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat
vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat
Bütün cavablar düzgündür
balans, mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat, pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat, kapitalın hәrәkәti
haqqqında hesabat

285 Maliyyә hesabatında açıqlanan informasiyalara qoyulan tәlәblәrә nәlәr aiddir?

•

tamlıq vә etibarlılıq
etibarlılıq, tamlıq, neytrallıq, әhәmiyyәtlilik, müqayisәlilik
neytrallıq vә әhәmiyyәtlilik
Bütün cavablar düzgündür
müqayisәlilik, әhәmiyyәtlilik, etibarlılıq, neytrallıq

286 Daxili istifadәçilәr üçün mühasibat uçotunda formalaşan informasiyaların faydalılıq tәlәblәrini
hansı tәşkilat müәyyәn edir?

•

Maliyyә Nazirliyi
sәhmdarlar
mülkiyyәtçilәr
bütün cavablar düzgündür
tәşkilatın rәhbәri

287 Mühasibat uçotunda formalaşan informasiyaların qarşısına qoyulan keyfiyyәt tәlәblәri:

•

faydalılıq vә yerindә olmaq
әhәmiyyәtlilik
etibarlılıq vә müqayisәlilik
Bütün cavablar düzgündür
faydalılıq, yerindә olmaq, etibarlılıq, müqayisәlilik

288 Oktyabr ayının 1dәn sonrakı dövrdә yaradılan müәssisә üçün hesabat ili aşağıdakı kimidir:

•

cari ilin dekabr ayının 31dәk
növbәti ilin dekabr ayının 31dәk
növbәti ilin oktyabr ayının 1dәk
bütün cavablar düzgündür
növbәti ilin iyun ayının 31dәk

289 İllik mühasibat hesabatının tәqdim olunma müddәti belәdir:

•

il başa çatandan sonra 60 gün әrzindә
növbәti ilin iyun ayının 1 dәk
növbәti ilin aprel ayının 1dәk
120 gün әrzindә
90 gün әrzindә

290 Mühasibat hesabatının dәrc olunması müddәti:

•

hesabat ilindәn sonrakı yanvar ayının 1dәk
hesabat ilindәn sonrakı iyul ayının 1dәk
hesabat ilindәn sonrakı aprel ayının 1dәk
Bütün cavablar düzgündür
hesabat ilindәn sonrakı oktyabr ayının 1dәk

291 Mühasibat hesabatına hansı әlavә informasiyalar әlavә edilir?

•

dövriyyә vedomostları
debitorların siyahısı
ilkin sәnәdlәr
bütün cavablar düzgündür
xarici valyuta ilә hesablar

292 әgәr mühasibat uçotu vә hesabat tәrtib olunan zaman tәşkilatın maliyyә vәziyyәti haqqında tam
tәsәvvürün formalaşması üçün mәlumatlar kifayәt etmәzsә, onda mühasibat hesabatı özünün müvafiq
formalarında açıqlanan göstәrişlәr dә әlavә edir:

•

Mühasibat balansına
Kapitala dәyişikliklәr haqqında hesabata
Mәnfәәt vә hesablar haqqında hesabata
İzahedici qeydlәrdә
Pul vәsitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatda

293 Maliyyә hesabatı vә uçotun beynәlxalq sәviyyәdә standartlaşmasının zәruriliyindәn irәli gәlәn
әsas amillәrә aiddir:

•

Milli mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun adekvat transformasiyasının zәruriliyi
Milli iqtisadi sistemin vahid ümumplanet iqtisadi orqanizminә sıx inteqrasiyası
Müxtәlif ölkәlәrdәn alınan uçot mәlumatlarının müqayisәliliyinin tәmin olunması
Düzgün cavab yoxdur.
Müxtәlif ölkәlәrdәn alınan uçot mәlumatlarının müqayisәliliyinin tәmin olunması vә milli iqtisadi sistemin
vahid ümümplanet iqtisadi orqanizminә sıx inteqrasiyası

294 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin statik vә dianmik tәrәflәri әks etdirlilәn hesabatın әsas formaları
bunlardır:

•

Mühasibat balansı
Mühasibat balansı vә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat
Mühasibat balansı vә kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabat
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat vә kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabat.
Mühasibat balansı vә mәnfәәtlәr haqqında hesabat

295 Hesabatın tәrtib olunması prinsiplәri aşağıdakı qruplara bölünür

•

Әsas fәrziyyәlәr vә informasiyaların keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri
Maliyyә hesabatının mәqsәdi vә keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri
Әsas fәrziyyәlәr vә maliyyә hesabatının elementlәri
Maliyyә hesabatının mәqsәdi vә elementlәri
Әsas fәrziyyәlәr vә mәhdudiyyәtlәr

296 Mühasibat uçotunun hansı modeli üçün vergitutma ilә sıx әlaqәsi xarakterikdir?

•

Ingilissakson
Latın –Amerikan
Qitә
Latın –Amerikan vә Islam
İslam

297 Hesabat mәlumatları ümümilәşdirmә dәrәcәsinә görә bölünür:

•

Mühasibat , statistika vә vergi
İllik vә dövri
İlk vә icmal.
Bütün cavablar düzgündür
Kәnar vә daxili

298 Tәqdim olunma ünvanlarına görә hesabat bölünür:

•

Mühasibat, statistika vә vergi;

•

Kәnar vә daxili;
İlk vә icmal;
Bütün cavablar düzgündür.
İllik vә dövri;

299 Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabat xarakterizә edir:

•

Tәşkilatın fәaliyyәtinin maliyyә nәticәsi;
Tәşkilatın maliyyә vәziyyәtini;
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti;
Tәşkilatın maliyyә vәziyyәtini vә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti;
Düzgün cavab yoxdur.

300 Fәaliyyәtin adi növlәri üzrә gәlirlәr vә xәrclәr bölmәsindә hansı göstәrici öz әksini tapmır:

•

Kommersiya xәrclәri;
Satışdan mәnfәәt (zәrәr);
Düzgün cavab yoxdur.
Әlavә dәyәr vergisi;
Satılmış mәhsulların, malların, işlәrin vә xidmәtin maya dәyәri;

301 Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda hansı göstәrici әks etdirilmir:

•

Bazis hәr bir sәhmin mәnfәәti (zәrәri)
Ümumi mәnfәәt;
Sair әmәliyyat gәlirlәri;
Debitor borcları;
Düzgün cavab yoxdur.

302 Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda maddәlәrin qruplaşmasının neçә üsulu mövcuddur:

•

5
1
4
3
2

303 Tәdavüldә olan adi sәhmlәrin miqdarı haqqında informasiyaları hansı sәnәd açıqlayır:

•

İzahedici qeydlәr;
Müәssisәnin nizamnamәsi;
Sәhmdarların reyestri;
Bütün cavablar düzgündür.
Uçot siyasәti;

304 Hesabat dövrünün bazis mәnfәәti hesablandıqda hansı göstәrici nәzәrә alınmır:

•

Mәnfәәtin cari vergisi vә imtiyazlı sәhmlәrin dividendlәri;
Mәnfәәtin cari vergisi vә adi sәhmlәrin dividendlәri;
İmtiyazlı sәhmlәrin dividendlәri;
Adi sәhmlәrin dividendlәri;
Mәnfәәtin cari vergisi;

305 Tәşkilatın rәhbәrinin mәqsәdindәn asılı olaraq mәnfәәt iqtisadi nәzәriyyәdә necә xarakterizә
olunur:

•

•

Hesabat dövrü әrzindә gәlirlәr vә xәrclәr arasındakı fәrq kimi;
Gәlirlәrin artması hesabına aktivlәrin qiymәtinin hesabat dövrü әrzindә artması (praqmatik konsepsiya)
Kapitalın hesabat dövrü әrzindә artması(statik konsepsiya);
Düzgün cavab yoxdur
Kapitalın hesabat dövrü әrzindә azalması;

306 Tәşkilatın mülikiyyәtçilәrinin (tәsisçilәr , sәhmdarlar ) mәqsәdindәn asılı olaraq iqtisadi
nәzәriyyәdә mәnfәәt necә traktovka olunur:

•

Hesabat dövrü әrzindә gәlirlәr vә xәrclәr arasındakı fәrq kimi;
Gәlirlәrin artması hesabına aktivlәrin qiymәtinin hesabat dövrü әrzindә artması (praqmatik konsepsiya)
Kapitalın hesabat dövrü әrzindә artması(statik konsepsiya);
Düzgün cavab yoxdur
Kapitalın hesabat dövrü әrzindә azalması;

307 İctimaiyyәtin mәqsәdindәn asılı olaraq iqtisadi әdәbiyyatda mәnfәәt necә traktovka olunur:

•

Hesabat dövrü әrzindә gәlirlәr vә xәrclәr arasındakı fәrq kimi;
Gәlirlәrin artması hesabına aktivlәrin qiymәtinin hesabat dövrü әrzindә artması (praqmatik konsepsiya)
Kapitalın hesabat dövrü әrzindә artması(statik konsepsiya);
Düzgün cavab yoxdur.
Kapitalın hesabat dövrü әrzindә azalması;

308 Hansı cavab düzgün deyil:

•

İzahedici qeydlәrdә digәr hesabat formalarında olmayan tәşkilatın fәaliyyәti haqda әlavә informasiyalar
yerlәşdirilir.
İzahedici qeydlәrin mühüm hissәsi illik mühasibat hesabatınn yekunları vә xalis mәnfәәtin bölüşdürülmәsi
haqda informasiyalar hesab olunur.
Mühasibat uçotu üzrә normativ sәnәdlәrlә izahedici qeydlәrin quruluşu reqlamentlәşdirilmişdir.
Düzgün cavab yoxdur.
Tәşkilat izahedici qeydlәri mühasibat hesabatının tәrkibindә tәqdim edir.

309 Uçot siyasәtindәki dәyişikliklәr aşağıdakı hallarda baş verә bilәr:

•

Müәssisәnin direktoru, yaxud baş mühasibi dәyişdirildikdә;
Sәhmdarlar şurasının qәrarı ilә;
Müәssisәnin fәaliyyәt şәraitindә әhәmiyyәtli dәyişikliklәr olduqda
Bütün cavablar düzgündür.
Mütlәq sәbәb olmadan;

310 Hansı dövrdә hesabat tarixindәn sonra hadisәlәr baş verә bilәr?

•

Hesabat ili başa çatdıqdan sonrakı 90 gün әrzindә;
Hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra ay әrzindә;
Hesabat dövrü başa çatdıqdan sonrakı 60 gün әrzindә;
Hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra 45 gün әrzindә.
Tәşkilatın müәyyәnlәşdirdiyi dövr әrzindә;

311 Hesabat dövrü әrzindә cәmiyyәtin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrinә görә illik dividendlәrin
elan olunması:

•

Hesabat tarixindәn sonrakı hadisәdir;
Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrti faktıdır;
Hesabat dövrünün hadisәsidir;
Düzgün cavab yoxdur.

Hesabat dövründәn sonrakı tәsәrrüfat fәaliyyәti faktıdır;

312 Sәhmlәrin vә digәr qiymәtli kağızların emissiyası haqqında qәrarın qәbulu:

•

Birgә fәaliyyәt haqqında informasiyadır;
Hesabat tarixindәn sonrakı hadisәdir;
Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin şәrti faktıdır;
Seqmentlәr üzrә informasiyadır;
Düzgün cavab yoxdur.

313 İzahedici qeydlәr aşağıdakıları әks etdirmәyә istiqamәtlәnmişdir:

•

Tәşkilat fәaliyyәtinin qısa xarakteristikası;
Tәşkilatın fәaliyyәtinin әsas göstәricilәri;
Tәşkilatin fәaliyyәti haqqında daha tam vә obyektiv mәnzәrә әldә etmәk üçün faydalı informasiyalar;
Düzgün cavab yoxdur.
Tәşkilatın maliyyә vәziyyәti;

314 Maliyyә hesabatında әksini tapan hesabat tarixindәn sonrakı hadisәlәr aşağıdakı dövrlәrdә olur:

•

Hesabat tarixindәn sonra, lakin növbәti maliyyә hesabatı tarixinәdәk;
Hesabat tarixindәn sonra vә hesabat sәhmdarların ümumi iclasında tәsdiq olunan tarixәdәk;
Hesabat tarixindәn sonra vә hesabat buraxılış üçün tәsdiq olunan tarixinәdәk;
Düzgün cavab yoxdur
Hesabat tarixindәn sonra vә maliyyә hesabatı dәrc olunan tarixәdәk;

315 Hesabat tarixindәn sonra düzәliş edilәn hadisәlәrә aiddir:

•

Hesabat tarixindәn sonra meydana çıxan şәrtlәri göstәrәn
Hesabat tarixinәdәk yol verilәn hadisәlәrә münasibәtdә tәqdim olunan sübutlar;
Hesabat dövrü ilә müqayisәdә tәşkilatın fәaliyyәtini dәyişәn şәrtlәr;
Düzgün cavab yoxdur.
Şirkәtin maliyyә nәticәsinә tәsir edәn amillәr

316 Hesabat tarixindәn sonrakı düzәliş olunmayan hadisәlәrә aiddir:

•

Hesabat tarixindәn sonra meydana çıxan şәrtlәri göstәrәn;
Hesabat tarixinәdәk yol verilәn hadisәlәrә münasibәtdә tәqdim olunan sübutlar;
Hesabat dövrü ilә müqayisәdә tәşkilatın fәaliyyәtini dәyişәn şәrtlәr;
Düzgün cavab yoxdur.
Şirkәtin maliyyә nәticәsinә tәsir edәn amillәr;

317 Hesabat tarixindәn sonrakı hadisәlәr әvvәlki dövrün maliyyә hesabatında aşağıdakı halda әks
etdirilir:

•

Әhәmiyyәtli olduqda;
Şirkәtin fәaliyyәtinin yeni şәrtlәri әvvәlki dövrlә müqayisәdә öz әksini tapdıqda;
Hesabat tәsdiq olunan tarixәdәk yol verildikdә;
Bütün cavabalr düzgündür.
Maliyyә hesabatı dәrc olunan tarixәdәk baş verdikdә;

318 Aşağıda sadalanan hansı maddә maliyyә aktivlәrinә aid edilmir:

•

Pul vәsaitlәri;
Qısamüddәtli bank kreditlәri;
Pul vәsaitlәrinin vә yaxud digәr maliyyә aktivlәrinin tәlәb olunması dair müqavilә hüququ;

Potensial әlverişli şәraitdә maliyyә alәtlәrinin digәr şirkәtlәrin maliyyә alәtlәri ilә mübadilәsinә dair müqavilә
hüququ.
Digәr şirkәtlәrin pay alәtlәri;

319 Aşağıda sadalanan hansı maddә maliyyә öhdәliklәrinә aid edilmir:

•

Pul vәsaitlәri;
Qısamüddәtli bank kreditlәri;
Pul vәsaitlәrinin vә yaxud digәr maliyyә aktivlәrinin tәlәb olunması dair müqavilә hüququ;
Potensial әlverişli şәraitdә maliyyә alәtlәrinin digәr şirkәtlәrin maliyyә alәtlәri ilә mübadilәsinә dair müqavilә
hüququ.
Digәr şirkәtlәrin pay alәtlәri;

320 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin birinci bölmәsindә öz әksini tapır?

•

Tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;
Nizamnamә üzrә ehtiyat;
Hazır mәhsul;
Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr;

321 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin birinci bölmәsindә öz әksini tapır?

•

Tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;
Nizamnamә üzrә ehtiyat;
Hazır mәhsul;
Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr;

322 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz
әksini tapır?

•

Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları;
Keçmiş illәrin bölüşdürülmәmiş mәnfәәti (ödәnilmәmiş zәrәri);
Ödәnişә qәdәr saxlanılan uzunmüddәtli investisiyalar;
Qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar;

323 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapır?

•

Tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;
Nizamnamә üzrә ehtiyat;
Hazır mәhsul;
Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr;

324 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapır?

•

Tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;
Nizamnamә üzrә ehtiyat;
Hazır mәhsul;
Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr;

325 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz әksini tapır?

•

Nizamnamә üzrә ehtiyat;
Sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr;
Hazır mәhsul;
Tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;

326 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının Uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә öz
әksini tapmır?

•

Sair tәxirә salınmış vergi aktivlәri;
İşçilәr üçün uzunmüddәtli bank kreditlәri;
Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları;
Tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;
Faizlәr üzrә uzunmüddәtli debitor borcları.

327 Ehtiyatlılıq prinsipi çәrçivәsindә ehtiyatlılığın yüksәk dәrәcәsi satışın aşağıdakı anı ilә
xarakterizә olunur:

•

Hazır mәhsulun anbara verilmәsi;
Sәrvәtlәrin yola salınması;
Pulun alınması;
Düzgün cavab yoxdur.
Hazır mәhsulun anbara verilmәsi vә onun yola salınması.

328 Ehtiyatlılıq prinsipi çәrçivәsindә ehtiyatlılığın nisbi dәrәcәsi satışın aşağıdakı anı ilә xarakterizә
olunur:

•

Hazır mәhsulun anbara verilmәsi;
Sәrvәtlәrin yola salınması;
Pulun alınması;
Düzgün cavab yoxdur.
Hazır mәhsulun anbara verilmәsi vә onun yola salınması.

329 Ehtiyatlılıq prinsipi çәrçivәsindә ehtiyatlılığın aşağı dәrәcәsi satışın aşağıdakı anı ilә xarakterizә
olunur:

•

Hazır mәhsulun anbara verilmәsi;
Sәrvәtlәrin yola salınması;
Pulun alınması;
Düzgün cavab yoxdur.
Hazır mәhsulun anbara verilmәsi vә onun yola salınması.

330 Mühasibat balanslarının tәsnifat әlamәtlәri mövcud deyildir:

•

Tәrtib olunma müddәti üzrә,
Tәmizlәnmә üsulu üzrә;
Fәaliyyәtin xarakteri üzrә;
Düzgün cavab yoxdur.
Әks olunma forması üzrә;

331 Amortizasiya olunan әmlak mühasibat balansında әks etdirilir:
İlk dәyәri üzrә;
Bәrpa dәyәri ilә;
Faktik dәyәri ilә;

•

Düzgün cavab yoxdur.
Qalıq dәyәri ilә;

332 Aktiv anlayışı neçә elementdәn ibarәtdir:

•

2
4
3
6
5

333 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Alıcıların vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları"
öz әksini tapır?

•

Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;

334 Övlad (asılı)müәssisәnin uzunmüddәtli debitor borcu" maddәsi mühasibat balansının hansı
bölmәsindә öz әksini tapıb?

•

Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;

335 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә әsas idarәetmә heyәtinin debitor borcu әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;

336 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә İcarә üzrә uzunmüddәtli debitor borcu maddәsi әks
etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

337 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә inşaat müqavilәsi uzrә uzunmüddәtli debitor borcları
maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

338 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Faizlәr üzrә uzunmüddәtli debitor borcları" maddәsi öz
әksini tapır?

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

339 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Sair uzunmüddәtli debitor borcları maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

340 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Malalanların vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor
borcları maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

341 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Övlad (asılı) müәssisәnin qısamüddәtli debitor borcları
maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

342 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә әsas idarәetmә heyәtinin qısamüddәtli debitor borcları
maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

343 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә İcarә üzrә qısamüddәtli debitor borcları maddәsi әks
etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

344 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә İnşaat müqavilәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcları
maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

345 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Faizlәr üzrә qısamüddәtli debitor borcları maddәsi әks
etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

346 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Sair qısamüddәtli debitor borcları maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

347 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Kassa maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

348 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Yolda olan pul köçürmәlәri maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;

349 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Bankdakı hesablaşma hesabı maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

350 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Material ehtiyatları maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;

351 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә İstehsal xәrclәri maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

352 Balansın hansı bölmәsindә Hazır mәhsullar maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

353 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Mallar maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

354 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Sair ehtiyatlar maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

355 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Qeyri –maddi aktivlәr maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

356 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Ödәnilәn nominal (nizamnanә) kapitalı maddәsi әks
etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

357 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Emissiya gәlirlәri maddәsi әks etdirilir:
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;

•

•

Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

358 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Geri alınmış kapital (sәhmlәr) maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

359 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat maddәsi әks
etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

360 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Mәzәnnә fәrqlәri üzrә ehtiyat maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

361 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Qanunvericilik üzrә ehtiyat maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;

362 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Nizamnamә üzrә ehtiyat maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә

363 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Sair ehtiyatlar maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

364 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Bankların uzunmüddәtli kreditlәri maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;

Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

365 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Qısamüddәtli hüquqi öhdәliklәr maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

366 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli kreditor borcları
maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
elan olunmuş dividendlәr
uzunnmüddәtli pensiya öhdәliklәri
mal satan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları

367 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

tәhtәlhesab mәblәğlәr
uzunmüddәtli pensiya öhdәliklәri
alınmış uzunmüddәtli avanslar
uzunmüddәtli borclar
mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri

368 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz әksini
tapmır:

•

alınmış qısamüddәtli avanslar
әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları
vergi öhdәliklәri
qisamüddәtli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar
satış mәqsәdilә saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar

369 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının Uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә öz
әksini tapmır?

•

Tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;
Törәmә (asılı) müәssisәlәrin uzunmüddәrli debitor borcları;
Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları;
Faizlәr üzrә uzunmüddәtli debitor borcları.
Törәmә (asılı) müәssisәlәrә uzunmüddәrli debitor borcları;

370 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının Uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә öz
әksini tapmır?

•

Verilmiş uzunmüddәtli borclar;
Әsas idarәetmә heyәtinin uzunmüddәtli debitor borcları;
Daşınmaz әmlaka investisiyalar;
Torpaq, tikinti vә avadanlıqlar.
Mallar;

371 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

•

sair tәxirә salınmış vergi aktivlәri
uzunmüddәtli pensiya öhdәliklәri
alınmış uzunmüddәtli avanslar
uzunmüddәtli borclar
mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri

372 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcları
alıcı vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları
hazır mәhsul
törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları
qısamüddәtli mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar

373 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli kreditor borcları
maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)
uzunnmüddәtli pensiya öhdәliklәri
mal satan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları

374 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz әksini
tapmır:

•

alınmış qısamüddәtli avanslar
әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları
vergi öhdәliklәri
qisamüddәtli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri

375 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz әksini
tapmır:

•

qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr
daşınmaz әmlaka investisiyalar
faiz xәrclәri yaradan sair qısamüddәtli öhdәliklәr
sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr
konvertasiya olunan qısamüddәtli istiqrazlar

376 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz әksini
tapmır:

•

qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr
pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri
faiz xәrclәri yaradan sair qısamüddәtli öhdәliklәr
sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr
konvertasiya olunan qısamüddәtli istiqrazlar

377 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz әksini
tapmır:
alınmış qısamüddәtli avanslar
әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları
vergi öhdәliklәri

•

qisamüddәtli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar
verilmiş qısamüddәtli avanslar

378 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz әksini
tapmır:

•

alınmış qısamüddәtli avanslar
әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları
vergi öhdәliklәri
qisamüddәtli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar
tәhtәlhesab mәblәglәr

379 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

bankın uzunmüddәtli kreditlәri
işdәnçıxma ilә әlaqәdar uzunmüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr
sığorta müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
yenidәnqiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat
mәhdud dövretmә müddәti olan geri satın alınmış uzunmüddәtli imtiyazlı sәhmlәr

380 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz әksini
tapmır:

•

qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr
emissiya gәlirlәri
faiz xәrclәri yaradan sair qısamüddәtli öhdәliklәr
sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr
konvertasiya olunan qısamüddәtli istiqrazlar

381 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

bankın uzunmüddәtli kreditlәri
işdәnçıxma ilә әlaqәdar uzunmüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr
sığorta müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri
mәhdud dövretmә müddәti olan geri satın alınmış uzunmüddәtli imtiyazlı sәhmlәr

382 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz әksini
tapmır:

•

alınmış qısamüddәtli avanslar
әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları
vergi öhdәliklәri
qisamüddәtli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar
ödәnişә qәdәr saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar

383 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının Uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә öz
әksini tapmır?

•

Sair tәxirә salınmış vergi aktivlәri;
Tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;
Uzunmüddәtli hüquqi öhdәliklәr;
Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları.
Birgә müәssisәlәrә investisiyalar;

384 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının Uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә öz
әksini tapmır?

•

Ödәnişә qәdәr saxlanılan uzunmüddәtli investisiyalar;
Birgә müәssisәlәrә investisiyalar;
Sair tәxirә salınmış vergi aktivlәri;
Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları.
Sair uzunmüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr;

385 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının aktivinin birinci bölmәsindә öz әksini
tapır?

•

Uzunmüddәtli hüquqi öhdәliklәr;
Satış üçün saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar;
Ödәnişә qәdәr saxlanılan uzunmüddәtli investisiyalar;
Faiz xәrclәri yaradan digәr qısamüddәtli öhdәliklәr.
Emissiya gәlirlәri;

386 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının passivinin birinci bölmәsindә öz
әksini tapır?

•

Faiz xәrclәri yaradan sair qısamüddәtli öhdәliklәr.
Emissiya gәlirlәri;
Satış üçün saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar;
Ödәnişә qәdәr saxlanılan uzunmüddәtli investisiyalar;
Uzunmüddәtli hüquqi öhdәliklәr;

387 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

vergi öhdәliklәri
uzunmüddәtli pensiya öhdәliklәri
alınmış uzunmüddәtli avanslar
uzunmüddәtli borclar
mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri

388 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

işdәnçixma ilә әlaqәdar uzunmüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr
maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
konvertasiya olunan uzunmüddәtli istiqrazlar
sığorta müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
verilmiş uzunmüddәtli borclar

389 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

işdәnçixma ilә әlaqәdar uzunmüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr
maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
konvertasiya olunan uzunmüddәtli istiqrazlar
sığorta müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları

390 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:
bankın uzunmüddәtli kreditlәri
işdәnçıxma ilә әlaqәdar uzunmüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr

•

sığorta müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr
mәhdud dövretmә müddәti olan geri satın alınmış uzunmüddәtli imtiyazlı sәhmlәr

391 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli kreditor borcları
maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
mәnfәәtdә iştirak payı vә müavinәtlәr üzrә planlar
uzunnmüddәtli pensiya öhdәliklәri
mal satan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları

392 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli kreditor borcları
maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borc
uzunnmüddәtli pensiya öhdәliklәri
mal satan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları

393 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

işdәnçixma ilә әlaqәdar uzunmüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr
maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
konvertasiya olunan uzunmüddәtli istiqrazlar
sığorta müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
Sair tәxirә salınmış vergi aktivlәri

394 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

işdәnçixma ilә әlaqәdar uzunmüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr
maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
konvertasiya olunan uzunmüddәtli istiqrazlar
sığorta müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
torpaq, tikili vә avadanlıqlar

395 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

emissiya gәlirlәri
tikinti müqavilәlәri üzrә bitmәmiş tikinti işlәri
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri
istehsalatda istifadә olunan әsas xammal
әsas idarәetmә heyәtinin qısamüddәtli debitor borcları

396 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

işdәnçıxma ilә әlaqәdar qısamüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr
uzunmüddәtli pensiya öhdәliklәri
alınmış uzunmüddәtli avanslar
uzunmüddәtli borclar
mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri

397 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır

•

kassa
yolda olan pul köçürmәlәri

•

ödәnişә qәdәr saxlanılan uzunmüddәtli investisiyalar
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri
pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri

398 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

malsatan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları
işçilәr üçün uzunmüddәtli bank kreditlәri
әmәliyyat icarәsi üzrә uzunmüddәtli debitor borcları
uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr
törәmә (asılı) müәssisәlәrә uzunmüddәtli kreditor borcları

399 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

hazır mәhsul
vergi öhdәliklәri
alıcı vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları
törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları
maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcları

400 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

hazır mәhsul
qısamüddәtli mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar
alıcı vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları
törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları
maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcları

401 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

kassa
yolda olan pul köçürmәlәri
yenidәnqiymәtlәndirmә üzrә ehtiyyat
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri
pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri

402 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

kassa
yolda olan pul köçürmәlәri
emissiya gәliri
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri
pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri

403 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

kassa
yolda olan pul köçürmәlәri
tәbii ehtiyyatlar
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri
pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri

404 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının Uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә öz
әksini tapmır?

•

Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri;

•

Faizlәr üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;
Sair tәxirә salınmış vergi aktivlәri;
Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları.
Tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;

405 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini
tapır?

•

Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları;
Keçmiş illәrin bölüşdürülmәmiş mәnfәәti (ödәnilmәmiş zәrәri);
Ödәnişә qәdәr saxlanılan uzunmüddәtli investisiyalar;
Qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar;

406 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri
әsas idarәetmә heyәtinin qısamüddәtli debitor borcları
tikinti müqavilәlәri üzrә bitmәmiş tikinti işlәri
istehsalatda istifadә olunan әsas xammal
gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri

407 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri
әsas idarәetmә heyәtinin qısamüddәtli debitor borcları
tikinti müqavilәlәri üzrә bitmәmiş tikinti işlәri
istehsalatda istifadә olunan әsas xammal
birgә müәssisәlәrә investisiyalar

408 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

hazır mәhsul
sığorta müqavilәlәri üzrә qısamüddәtli öhdәliklәr
alıcı vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları
törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları
maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcları

409 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmә¬sindә öz
әksini tapır?

•

Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri;
Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi;
Әvәzlәşdirilәn әlavә dәyәr vergisi;
Qısamüddәtli konventasiya olunan istiqrazlar.
Uzunmüddәtli borclar;

410 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz
әksini tapır?

•

Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri;
Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi;
Әvәzlәşdirilәn әlavә dәyәr vergisi;
Qısamüddәtli konventasiya olunan istiqrazlar.
Uzunmüddәtli borclar;

411 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri
әsas idarәetmә heyәtinin qısamüddәtli debitor borcları
tikinti müqavilәlәri üzrә bitmәmiş tikinti işlәri
istehsalatda istifadә olunan әsas xammal
faiz xәrclәri yaradan sair qısamüddәtli öhdәliklәr

412 Mühasibat balansını tәrtib etmәk üçün informasiyanın başlıca mәnbәyinә aiddir:

•

İlk sәnәdlәr;
Jurnal –orderlәr;
Baş kitab;
Bütün cavablar düzgündür.
Cәdvәllәr vә kassa kitabı;

413 Mәnfәәtdәn istifadә , әsas vәsaitlәrin vә qeyri maddi aktivlәrin amortizasiyası maddәlәri olmayan
balans adlanır:

•

Lәvğetmә balansı;
Netto balans;
Brutto balans;
Sanir balans;
Giriş balansı;

414 Balans valyutası dedikdә nә başa düşülür:

•

Gәlir vә xәrclәrin bәrabәrliyi;
Aktiv vә passivlәrin xarici valyuta ilә әks olunan yekunu;
Aktiv vә passivlәrin manatla әks olunan yekunu;
Müәssisәnin illik vә rüblük mәnfәәti;
Müәssisәnin illik mәnfәәti;

415 Aşağıdakı tәlәblәrdәn hansı balans maddәlәrinin qiymәtlәmdirilmәsinin obyektiv hәqiqәtә
uyğunluğunu әks etdirir?

•

Hәqiqilik (dürüstlük);
Varislik;
Reallıq;
Vahidlik.
Açıqlıq;

416 Qısamüddәtli mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxil olmalar balansın aşağıdakı bölmәsinә aid edilir:

•

Kapital;
Qısamüddәtli öhdәliklәr;
Uzunmüddәtli öhdәliklәr;
Uzunmüddәtli aktivlәr.
Qısamüddәtli aktivlәr;

417 Gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri balansın aşağıdakı bölmәsinә aid edilir:
Düzgün cavab yoxdur.
Uzunmüddәtli öhdәliklәr;
Kapital;

•

•

Qısamüddәtli aktivlәr;
Qısamüddәtli öhdәliklәr;

418 Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri balansın aşağıdakı bölmәsinә aid edilir:

•

Kapital;
Qısamüddәtli öhdәliklәr;
Uzunmüddәtli öhdәliklәr;
Uzunmüddәtli aktivlәr.
Qısamüddәtli aktivlәr;

419 Mühasibat balansında Qısamüddәtli aktivlәr bölmәsinin maddәlәr qrupuna daxil edilmir:

•

Ehtiyatlar;
Satın alınan sәrvәtlәr üzrә ӘDV;
Debitor borcları;
Cәlb olunan vәsaitlәr.
Pul vәsaitlәri;

420 Bioloji aktivlәr balansın aşağıdakı bölmәsinә aid edilir:

•

Kapital;
Qısamüddәtli öhdәliklәr;
Uzunmüddәtli öhdәliklәr;
Uzunmüddәtli aktivlәr.
Qısamüddәtli aktivlәr;

421 Tәbii resurslar balansın aşağıdakı bölmәsinә aid edilir:

•

Kapital;
Qısamüddәtli öhdәliklәr
Uzunmüddәtli öhdәliklәr;
Uzunmüddәtli aktivlәr.
Qısamüddәtli aktivlәr;

422 Mühasibat balansının hansı elementi әsas sayılır:

•

Hesab vә valyuta;
Valyuta vә maddә;
Maddә;
Hesab vә maddә.
Dövriyyә vә valyuta;

423 Sanir balanslar hansı hallarda tәrtib olunur:

•

Müәssisәnin işgüzar fәallığı dayandırıldıqda;
Müәssisәnin fәaliyyәti dәyişdirildikdә;
Müәssisәnin imkansızlığı şәraitindә;
Bütün cavabalr düzgündür.
İri müәssisә bir neçә kiçik struktur vahidinә bölüşdürüldükdә;

424 Nә zamanki, tәsәrrüfat subyekti rolunda maliyyә qrupu çıxış edir , onda tәrtib olunur:

•

İcmal balans;
Konsolideә edilәn balans;
Müstәqim balans;

Xalq tәsәrrüfatı balansı.
Ayrıca balans;

425 Tәrtib olunma mәnbәlәrinin әlamәtlәrinә görә balanslar fәrqlәndirilir:

•

İnventar, baş, kitab vә aktuar balanslar;
Kommersiya vә vergi.
Başlanğıc, cari vә tamamlanan balanslar
Hesabat, provizor, perspektiv vә direktiv.
Standart vә törәmә;

426 Tәrtib olunma müddәtinә görә balanslar fәrqlәndirilir:

•

İnventar, baş, kitab vә aktuar balanslar;
Kommersiya vә vergi.
Başlanğıc, cari vә tamamlanan balanslar;
Hesabat, provizor, perspektiv vә direktiv.
İlk(standart ) vә tәkrar;

427 Maddәlәrin qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdinә görә balanslar fәrqlәndirilir:

•

İnventar, baş, kitab vә aktuar balanslar;
Kommersiya vә vergi.
Başlanğıc, cari vә tamamlanan balanslar;
Hesabat, provizor, perspektiv vә direktiv.
İlk(standart ) vә tәkrar;

428 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Sair uzunmüddәtli kreditor borcları maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

429 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Uzunmüddәtli pensiya öhdәliklәri maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

430 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Uzunmüddәtli alınmış avanslar maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

431 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Malsatan vә podratçılarla olan qısamüddәtli kreditor
borcları maddәsi әks etdirilir:
Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;

•

Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

432 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Övlad müәssisәlәrә olan qısamüddәtli kreditor borcları
maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

433 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә İnşaat müqavilәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları
maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

434 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Faizlәr üzrә qısamüddәtli kreditor borcları maddәsi әks
etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

435 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Sair qısamüddәtli kreditor borcları maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

436 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Qısamüddәtli pensiya öhdәliklәri maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

437 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Qısamüddәtli alınmış avanslar maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

438 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapır?

•

Birgә müәssisәlәrә investisiyalar;
Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat;
Әsas idarәetmә heyәtinin qısamüddәtli debitor borcları;
İşdәnçıxma ilә әlaqәdar qısamüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr.
Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr;

439 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin birinci bölmәsindә öz әksini tapır?

•

Assosiasiyalı (asılı) müәssisәlәrә investisiyalar;
Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri);
Tәhtәlhesab mәblәğlәr;
Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә olan kreditor borcları.
Sair uzunmüddәtli öhdәliklәr;

440 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini
tapır?

•

Ödәnişә qәdәr saxlanılan uzunmüddәtli investisiyalar;
Emissiya gәlirlәri;
Satış üçün nәzәrdә tutulan qısamüddәtli investisiyalar;
Faiz xәrclәri yaradan sair qısamüddәtli öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli hüquqi öhdәliklәr;

441 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının Uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә öz
әksini tapmır?

•

Tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;
Uzunmüddәtli zәmanәt öhdәliklәri;
Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları
Sair tәxirә salınmış vergi aktivlәri
Törәmә (asılı) müәssisәlәrin uzunmüddәrli debitor borcları;

442 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının Uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә öz
әksini tapmır?

•

Törәmә (asılı) müәssisәlәrin uzunmüddәrli debitor borcları;
İcarә üzrә qısamüddәtli debitor borcları.
Torpaq, tikinti vә avadanlıqlar
Daşınmaz әmlaka investisiyalar;
Qeyrimaddi aktivlәr;

443 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının aktivinin birinci bölmәsindә öz әksini
tapır?

•

Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları;
Keçmiş illәrin bölüşdürülmәmiş mәnfәәti (ödәnilmәmiş zәrәri);
Ödәnişә qәdәr saxlanılan uzunmüddәtli investisiyalar;
Qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar;

444 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının Uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә öz
әksini tapmır?

•

Faizlәr üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;
Sair tәxirә salınmış vergi aktivlәri;
Tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;
Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları.
Uzunmüddәtli konvertasiya olunan istiqrazlar;

445 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının Uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә öz
әksini tapmır?

•

Törәmә (asılı) uzunmüddәrli debitor borcları;
Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları;
Tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;
Uzunmüddәtli borclar.
Sair tәxirә salınmış vergi aktivlәri;

446 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının Uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә öz
әksini tapmır?

•

Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları;
Törәmә (asılı) müәssisәlәrin uzunmüddәrli vergi aktivlәri;
Sair tәxirә salınmış vergi aktivlәri;
Tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları.
Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr;

447 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının Uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә öz
әksini tapmır?

•

Faizlәr üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;
Törәmә (asılı) müәssisәlәrin uzunmüddәrli debitor borcları;
Malsatanlar vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları;
Tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları.
Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları;

448 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının Uzunmüddәtli aktivlәr bölmәsindә öz
әksini tapmır?

•

Faizlәr üzrә uzunmüddәtli debitor borcları;
Әvәzlәşdirilәn әlavә dәyәr vergisi;
Daşınmaz әmlaka investisiyalar;
Törәmә (asılı) müәssisәlәrin uzunmüddәrli debitor borcları.
Torpaq, tikinti vә avadanlıqlar;

449 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli debitor borcları
uzunmüddәtli borclar
uzunmüddәtli hüquqi öhdәliklәr
uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr
uzunmüddәtli mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar

450 Beynәlxalq praktikada mühasibat balansının aşağıdakı 2 forması tәtbiq edilir:

•

Üfuqi vә şaquli;
Dövriyyә vә saldo;
Bölüşdürücü vә birlәşdirici;

Әsas vә üstәlik.
Müstәqim vә dolayı;

451 Tәqdim olunma üsuluna görә balanslar fәrqlәndiriliir:

•

İnventar, baş, kitab vә aktuar balanslar;
Kommersiya vә vergi.
Başlanğıc, cari vә tamamlanan balanslar;
Hesabat, provizor, perspektiv vә direktiv.
Standart vә törәmә;

452 Tәrtib olunma vaxtına görә balanslar fәrqlәndiriliir:

•

İnventar, baş, kitab vә aktuar balanslar;
Kommersiya vә vergi.
Başlanğıc, cari vә tamamlanan balanslar;
Hesabat, provizor, perspektiv vә direktiv.
İlk(standart ) vә tәkrar;

453 Quruluşu vә tәyinatına görә hesabların tәsnifatı bu suala cavab verir:

•

Mühasibat hesabalrında nәlәr nәzәrә alınır?
Müşahidә obyekti hesabda necә әks etdirilir?
Hesabların müәyyәn qruplarında uçot necә tәşkil edilmişdir vә necә aparılır?
Düzgün cavab yoxdur.
Mühasibat hesablarında nәlәr vә nә qәdәr gec qeydә alınır?

454 Kapitallaşdırılan hesabatlar nәyi göstәrir?

•

İstismasrı gәlir gәtirәn resursları akkumilyasiya edir(cәmlәyir).
Hәr hansı bir real vә müstәqim mәzmun daşımır.
Gәlir vә xәrclәri üzlәşdirmәk әsasında müәssisәnin işinin nәticәlәrini akkumilyasiya edir.
Düzgün cavab yoxdur.
İstismasrı gәlir gәtirәn resursları, gәlir vә xәrclәri üzlәşdirmәk әsasında müәssisәnin işinin nәticәlәrini
akkumilyasiya edir.

455 Statik balansın әsas vәzifәsi bunlardan ibarәtdir:

•

Maliyyә vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi;
Düzgün cavab yoxdur.
Maliyyә nәitcәlәrinin aşkarlanması vә әmlakının bütövlükdә qiymәtlәndirilmәsi;
Müәssisәnin vә onun әmlakının bütövlükdә qiymәtlәndirilmәsi;
Maliyyә nәticәlәrinin aşkarlanması;

456 Statik balansda amortizasiya dedikdә nә başa düşülür:

•

Mәnәvi vә fiziki köhnәlmә;
Maliyyә nәticәlәrini tәnzimlәmәyә imkan verәn uçot siyasәti üsulu;
Vaxt ötdükcә sәrvәtlәrin qiymәtdәn düşmәsi;
Fiziki köhnәlmә.
Mәnәvi köhnәlmә;

457 Statik balansda aktivin әsas vәzifәsinә aiddir:

•

Resurslardan istifadәnin sәmәrәliliyi;
Satış imkanları;

•

Müәssisә vәsaitinin tәqdimatı;
Müәssisә xәrclәrinin tәqdimatı.
Vәsaitlәrin tәqdimatı vә müәssisәnin xәrclәri;

458 әmlak ayrılığı prinsipinin mahiyyәti aşağıdakılardan ibarәtdir:

•

Tәşkilatın vә onun sahibinin әmlakının vә öhdәliklәrinin uçotu bir informasiya mәcmusu şәklindә hәyata
keçirilir.
Tәşkilatın әmlakı vә öhdәliklәri hәmin tәşkilatın sahibi vә digәr müәssisәlәrin әmlakı vә öhdәliyindәn
ayrılıqda möcuddur.
Tәşkilatın hesablaşma hesabı, hәmin tәşkilatın sahibinin hesablaşma hesabından ayrıca fәaliyyәt göstәrir.
Bütün cavablar düzgündür.
Tәşkilatın valyuta hesabı hәmin tәşkilatın sahibinin valyuta hesabından ayrıca mövcuddur.

459 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

alınmış uzunmüddәtli avanslar
mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri
uzunmüddәtli pensiya öhdәliklәri
uzunmüddәtli borclar
mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәr

460 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

sığorta müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
mәhdud dövretmә müddәti olan geri satın alınmış uzunmüddәtli imtiyazlı sәhmlәr
işdәnçıxma ilә әlaqәdar uzunmüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr
qanunvericilik üzrә ehtiyat
bankın uzunmüddәtli kreditlәri

461 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz әksini
tapmır:

•

faiz xәrclәri yaradan sair qısamüddәtli öhdәliklәr
konvertasiya olunan qısamüddәtli istiqrazlar
sair tәxirә salınmış vergi aktivlәri
sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr
qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr

462 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz әksini
tapmır:

•

faiz xәrclәri yaradan sair qısamüddәtli öhdәliklәr
konvertasiya olunan qısamüddәtli istiqrazlar
icarә üzrә qısamüddәtli debitor borcları
sosial sığorta vә tәminat üzrә öhdәliklәr
qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr

463 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

keçmiş illәrin bölüşdürülmәmiş mәnfәәti (ödәnimәmiş zәrәri)
mal satan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları
maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
uzunnmüddәtli pensiya öhdәliklәri
tikinti müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli kreditor borcları

464 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

malsatan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları
işçilәr üçün uzunmüddәtli bank kreditlәri
mәnfәәt vergisi tәxirә salınmış vergi aktivlәri
uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr
törәmә (asılı) müәssisәlәrә uzunmüddәtli kreditor borcları

465 Öhdәlik anlayışı neçә elementdәn ibarәtdir:

•

2
4
3
6
5

466 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә İcarә üzrә qısamüddәtli kreditor borcları maddәsi әks
etdirilir:

•

Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;

467 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә әmәyin ödәnişi üzrә işçi heyәtinә olan borclar maddәsi
әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;

468 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Torpaq , tikili vә avadanlıqlar maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;

469 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri
maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

470 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Digәr tәxirә salınmış vergi aktivlәri maddәsi әks
etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;

Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

471 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Ödәnişә qәdәr saxlanılan uzunmüddәtli investisiyalar
maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

472 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Verilmiş uzunmüddәtli borclar maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

473 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Sair uzunmüddәtli investisiyalar maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

474 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Verilmiş uzunmüddәtli avanslar maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

475 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Sair uzunmüddәtli aktivlәr maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

476 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Tikinti müqavilәlәri üzrә bitmәmiş tikinti işlәri maddәsi
әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

477 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Satış mәqsәdilә saxlanılan digәr aktivlәr maddәsi әks
etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

478 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Tәlәblәrә әsasәn verilәn digәr bank hesabları maddәsi
әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

479 Müәssisәnin balansının hansı bölmәsindә Satış mәqsәdilә saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar
maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

480 Müәssisәnin balansının hansı bölmәsindә Ödәnişә qәdәr saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar
maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

481 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Verilmiş qısamüddәtli borclar maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;

482 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Sair qısamüddәtli investisiyalar maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

483 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Verilmiş qısamüddәtli avanslar maddәsi әks etdirilir:
Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;

•

Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

484 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Sair qısamüddәtli aktivlәr maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

485 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Mәhdud tәdavül müddәti olan vә geriyә satın alınan
imtiyazlı uzunmüddәtli sәhmlәr maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

486 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Övlad (asılı)müәssisәlәr qarşısında uzunmüddәtli faiz
xәrclәri yaradan öhdәliklәr maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

487 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr
maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

488 Müәssisәnin balansının hansı bölmәsindә İşdәn azad olma ilә bağlı uzunmüddәtli müavinatlar vә
öhdәliklәr maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

489 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi öhdәliklәri
maddәsi әks etdirilir:
Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;

•

Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

490 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Sair tәxirә salınan vergi öhdәliklәri maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

491 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

hazır mәhsul
qısamüddәtli tәminat öhdәliklәri
alıcı vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları
törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları
maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcları

492 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә

•

qeyrimaddi aktivlәr
icarә üzrә qısamüddәtli debitor borcları
pul vәsaitlәrin ekvivalentlәri
hazır mәhsul
mallar

493 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

torpaq, tikili vә avadanlıqlar
icarә üzrә qısamüddәtli debitor borcları
pul vәsaitlәrin ekvivalentlәri
hazır mәhsul
mallar

494 Müәssisәnin balansının hansı bölmәsindә Malsatan vә podratçılara olan uzunmüddәtli kreditor
borcları maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

495 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Övlad (asılı) müәssisәyә uzunmüddәtli kreditor borcları
maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;

496 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә İnşaat müqavilәsi üzrә uzunmüddәtli kreditor borcları
maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;

497 Müәssisәnin balasının hansı bölmәsindә Faizlәr üzrә uzunmüddәtli kreditor borcları maddәsi әks
etdirilir:

•

Balansın passivinin birinci bölmәsindә;
Balansın passivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın passivinin üçüncü bölmәsindә;
Balansın aktivinin ikinci bölmәsindә;
Balansın aktivinin birinci bölmәsindә;

498 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә İşçilәr üçün uzunmüddәtli bank kreditlәri maddәsi әks
etdirilir:

•

Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

499 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Uzunmüddәtli borclar maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;

500 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr maddәsi
әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;

501 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Uzunmüddәtli konvertasiya olunan istiqrazlar maddәsi
әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

502 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Uzunmüddәtli zәmanәt öhdәliklәri maddәsi әks etdirilir:
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;

•

Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;

503 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Uzunmüddәtli hüquqi öhdәliklәr maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;

504 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Digәr uzunmüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr
maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;

505 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Bankın qısamüddәtli kreditlәri maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;

506 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә İşçilәr üçün bankın qısamüddәtli kreditlәri maddәsi әks
etdirilir:

•

Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә

507 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Qısamüddәtli borclar maddәsi әks etdirilir:

•

Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;

508 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Qısamüddәtli konvertasiya olunan istiqrazlar maddәsi әks
etdirilir:

•

Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;

509 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Qısamüddәtli zәmanәt öhdәliklәri maddәsi әks etdirilir:

•

•

Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә;

510 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini
tapır?

•

Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları;
Keçmiş illәrin bölüşdürülmәmiş mәnfәәti (ödәnilmәmiş zәrәri);
Ödәnişә qәdәr saxlanılan uzunmüddәtli investisiyalar;
Qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar;

511 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının passivinin birinci bölmәsindә öz
әksini tapır?

•

Alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları;
Keçmiş illәrin bölüşdürülmәmiş mәnfәәti (ödәnilmәmiş zәrәri);
Ödәnişә qәdәr saxlanılan uzunmüddәtli investisiyalar;
Qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar;

512 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları
icarә üzrә qısamüddәtli debitor borcları
pul vәsaitlәrin ekvivalentlәri
Hazır mәhsul;
mallar

513 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini
tapır?

•

Assosiasiyalı (asılı) müәssisәlәrә investisiyalar;
Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri);
Tәhtәlhesab mәblәğlәr;
Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә olan kreditor borcları.
Sair uzunmüddәtli öhdәliklәr;

514 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapır?

•

Assosiasiyalı (asılı) müәssisәlәrә investisiyalar;
Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri);
Tәhtәlhesab mәblәğlәr;
Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә olan kreditor borcları.
Sair uzunmüddәtli öhdәliklәr;

515 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

daşınmaz әmlaka investisiyalar
icarә üzrә qısamüddәtli debitor borcları
pul vәsaitlәrin ekvivalentlәri
hazır mәhsul

mallar

516 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

verilmiş uzunmüddәtli borclar
icarә üzrә qısamüddәtli debitor borcları
pul vәsaitlәrin ekvivalentlәri
hazır mәhsul
mallar

517 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri
әsas idarәetmә heyәtinin qısamüddәtli debitor borcları
tikinti müqavilәlәri üzrә bitmәmiş tikinti işlәri
istehsalatda istifadә olunan әsas xammal
sair tәxirә salınmış vergi aktivlәri

518 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

konvertasiya olunan uzunmüddәtli istiqrazlar
fazilәr üzrә uzunmüddәtli debitor borcları
maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
sığorta müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
işdәnçixma ilә әlaqәdar uzunmüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr

519 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

әvәzlәşdirilәn әlavә dәyәr vergisi
ödәniş üçün saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar
satış üçün saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar
dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә qısamüddәtli kreditor borcları
tәhtәl hesab mәblәğlәr

520 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

әvәzlәşdirilәn әlavә dәyәr vergisi
ödәniş üçün saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar
satış üçün saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar
bioloji aktivlәr
tәhtәl hesab mәblәğlәr

521 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

әvәzlәşdirilәn әlavә dәyәr vergisi
ödәniş üçün saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar
satış üçün saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar
assosiasiyalı (asılı) müәssisәlәrә investisiyalar
tәhtәl hesab mәblәğlәr

522 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

әvәzlәşdirilәn әlavә dәyәr vergisi
ödәniş üçün saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar
satış üçün saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar
işdәnçıxma ilә әlaqәdar qısamüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr

•

tәhtәl hesab mәblәğlәr

523 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin birinci bölmәsindә öz әksini tapır?

•

Assosiasiyalı (asılı) müәssisәlәrә investisiyalar;
Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri);
Tәhtәlhesab mәblәğlәr;
Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә olan kreditor borcları.
Sair uzunmüddәtli öhdәliklәr;

524 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

әvәzlәşdirilәn әlavә dәyәr vergisi
ödәniş üçün saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar
satış üçün saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar
sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr
tәhtәl hesab mәblәğlәr

525 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

hazır mәhsul
qısamüddәtli hüquqi öhdәliklәr
alıcı vә sifarişçilәrin qısamüddәtli debitor borcları
törәmә (asılı) müәssisәlәrin qısamüddәtli debitor borcları
maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcları

526 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

malsatan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları
işçilәr üçün uzunmüddәtli bank kreditlәri
assosiasialı (asılı) müәssisәlәrә investisiyalar
uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr
törәmә (asılı) müәssisәlәrә uzunmüddәtli kreditor borcları

527 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

kassa
yolda olan pul köçürmәlәri
müәlliflik hüquqları
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri
pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri

528 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

qanunvericilik üzrә ehtiyyat
tikinti müqavilәlәri üzrә bitmәmiş tikinti işlәri
istehsalat üçün materiallar
satış üçün saxlanılan sair aktivlәr
mallar

529 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

işdәnçıxma ilә әlaqәdar qısamüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr
tikinti müqavilәlәri üzrә bitmәmiş tikinti işlәri
istehsalat üçün materiallar
satış üçün saxlanılan sair aktivlәr

mallar

530 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr
tikinti müqavilәlәri üzrә bitmәmiş tikinti işlәri
istehsalat üçün materiallar
satış üçün saxlanılan sair aktivlәr
mallar

531 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini
tapır?

•

Ödәnişә qәdәr saxlanılan uzunmüddәtli investisiyalar;
Emissiya gәlirlәri;
Satış üçün saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar;
Faiz xәrclәri yaradan sair qısamüddәtli öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli hüquqi öhdәliklәr;

532 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz
әksini tapır?

•

Ödәnişә qәdәr saxlanılan uzunmüddәtli investisiyalar;
Emissiya gәlirlәri;
Satış üçün saxlanılan qısamüddәtli investisiyalar;
Faiz xәrclәri yaradan sair qısamüddәtli öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli hüquqi öhdәliklәr;

533 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının aktivinin birinci bölmәsindә öz әksini
tapır?

•

Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri;
Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi;
Әvәzlәşdirilәn әlavә dәyәr vergisi;
Qısamüddәtli konventasiya olunan istiqrazlar.
Uzunmüddәtli borclar;

534 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmә¬sindә öz әksini
tapır?

•

Әvәzlәşdirilәn әlavә dәyәr vergisi;
Uzunmüddәtli borclar;
Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi;
Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri;
Qısamüddәtli konventasiya olunan istiqrazlar.

535 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı maddә mühasibat balansının passivinin birinci bölmәsindә öz
әksini tapır?

•

Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi aktivlәri;
Nominal (nizamnamә) kapitalının ödәnilmәmiş hissәsi;
Әvәzlәşdirilәn әlavә dәyәr vergisi;
Qısamüddәtli konventasiya olunan istiqrazlar.
Uzunmüddәtli borclar;

536 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları
tikinti müqavilәlәri üzrә bitmәmiş tikinti işlәri
istehsalat üçün materiallar
satış üçün saxlanılan sair aktivlәr
mallar

537 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

әmәliyyat icarәsi üzrә qısamüddәtli kreditor borcları
tikinti müqavilәlәri üzrә bitmәmiş tikinti işlәri
istehsalat üçün materiallar
satış üçün saxlanılan sair aktivlәr
mallar

538 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

alıcı vә sifarişçilәrin uzunmüddәtli debitor borcları
uzunmüddәtli borclar
uzunmüddәtli hüquqi öhdәliklәr
uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr
uzunmüddәtli mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar

539 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

törәmә (asılı) müәssisәlәrin uzunmüddәtli debitor borcları
uzunmüddәtli borclar
uzunmüddәtli hüquqi öhdәliklәr
uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr
uzunmüddәtli mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar

540 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

әsas idarәetmә heyәtinin uzunmüddәtli debitor borcları
uzunmüddәtli borclar
uzunmüddәtli hüquqi öhdәliklәr
uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr
uzunmüddәtli mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar

541 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

faizlәr üzrә uzunmüddәtli debitor borcları
uzunmüddәtli borclar
uzunmüddәtli hüquqi öhdәliklәr
uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr
uzunmüddәtli mәqsәdli maliyyәlәşmәlәr vә daxilolmalar

542 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz әksini tapır?

•

Assosiasiyalı (asılı) müәssisәlәrә investisiyalar;
Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri);
Tәhtәlhesab mәblәğlәr;
Dividendlәrin ödәnilmәsi üzrә tәsisçilәrә olan kreditor borcları.
Sair uzunmüddәtli öhdәliklәr;

543 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin birinci bölmәsindә öz әksini tapır?

•

Birgә müәssisәlәrә investisiyalar;
Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat;
Әsas idarәetmә heyәtinin qısamüddәtli debitor borcları;
İşdәnçıxma ilә әlaqәdar qısamüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr.
Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr;

544 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin birinci bölmәsindә öz әksini tapır?

•

Birgә müәssisәlәrә investisiyalar;
Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat;
Әsas idarәetmә heyәtinin qısamüddәtli debitor borcları;
İşdәnçıxma ilә әlaqәdar qısamüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr.
Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr;

545 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapır?

•

Birgә müәssisәlәrә investisiyalar;
Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat;
Әsas idarәetmә heyәtinin qısamüddәtli debitor borcları;
İşdәnçıxma ilә әlaqәdar qısamüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr.
Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr;

546 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindә öz әksini tapır?

•

Birgә müәssisәlәrә investisiyalar;
Yenidәn qiymәtlәndirmә üzrә ehtiyat;
Әsas idarәetmә heyәtinin qısamüddәtli debitor borcları;
İşdәnçıxma ilә әlaqәdar qısamüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr.
Maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr;

547 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının aktivinin birinci bölmәsindә öz әksini tapır?

•

Mәzәnnә fәrqlәri üzrә ehtiyat;
Sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli pensiya öhdәliklәri;
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri;
bioloji aktivlәr;

548 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapır?

•

bioloji aktivlәr;
Mәzәnnә fәrqlәri üzrә ehtiyat;
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri;
Sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli pensiya öhdәliklәri;

549 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin üçüncü bölmәsindәöz әksini tapır?

•

bioloji aktivlәr;
Mәzәnnә fәrqlәri üzrә ehtiyat;
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri;
Sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli pensiya öhdәliklәri;

550 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin birinci bölmәsindә öz әksini tapır?

•

bioloji aktivlәr;
Mәzәnnә fәrqlәri üzrә ehtiyat;
әmәliyyat icarәsi üzrә gәlәcәk hesabat dövrlәrinin xәrclәri;
Sair mәcburi ödәnişlәr üzrә öhdәliklәr.
Uzunmüddәtli pensiya öhdәliklәri;

551 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

malsatan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları
işçilәr üçün uzunmüddәtli bank kreditlәri
maliyyә icarәsi üzrә uzunmüddәtli debitor borcları
uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr
törәmә (asılı) müәssisәlәrә uzunmüddәtli kreditor borcları

552 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

malsatan vә podratçılara uzunmüddәtli kreditor borcları
işçilәr üçün uzunmüddәtli bank kreditlәri
ödәnişә qәdәr saxlanılan uzunmüddәtli investisiyalar
uzunmüddәtli faiz xәrclәri yaradan sair öhdәliklәr
törәmә (asılı) müәssisәlәrә uzunmüddәtli kreditor borcları

553 Aşağıdakılardan hansı maddә mühasibat balansının passivinin ikinci bölmәsindә öz әksini tapmır:

•

sığorta müqavilәlәri üzrә uzunmüddәtli öhdәliklәr
mәhdud dövretmә müddәti olan geri satın alınmış uzunmüddәtli imtiyazlı sәhmlәr
işdәnçıxma ilә әlaqәdar uzunmüddәtli müavinәtlәr vә öhdәliklәr
әvәzlәşdirilәn әlavә dәyәr vergisi
bankın uzunmüddәtli kreditlәri

554 Mühasibat balansının hansı bölmәsindә Digәr qısamüddәtli qiymәtlәndirilmiş öhdәliklәr maddәsi
әks etdirilir:

•

Balansın passivinin 3cü bölmәsindә;
Balansın passivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın passivinin 1ci bölmәsindә
Balansın aktivinin 2ci bölmәsindә;
Balansın aktivinin 1ci bölmәsindә;

555 M firması 100 mln. Manata D firmasını satın alır. D firması X alıcıya mәhsul yola salmaq üçün
uzunmüddәtli kontrakt bağlamışdır. Kontraktın әdalәtli dәyәri – 10 mln. man., sair aktivlәri – 80 mln.
man. vә öhdәliklәri – 20 mln. manat tәşkil edir. D firması satın alındıqda yaranan qudvilin
kәmiyyәtini müәyyәn edin:

•

40 mln. man
20 mln. man
30 mln. man
düzgün cavabı yoxdur
50 mln. man

556 M firması 100 mln. Manata D firmasını satın alır. D firması X alıcıya mәhsul yola salmaq üçün
uzunmüddәtli kontrakt bağlamışdır. Kontraktın әdalәtli dәyәri – 15 mln. man., sair aktivlәri – 70 mln.
man. vә öhdәliklәri – 30 mln. manat tәşkil edir. D firması satın alındıqda yaranan qudvilin

kәmiyyәtini müәyyәn edin

•

45 mln. man
60 mln. man
30 mln. man
düzgün cavabı yoxdur
75 mln. man

557 M firması D firmasını cari mәhkәmә çәkişmәsi ilә 120 mln. manata satın alır. D firmasının
aktivlәrinin әdalәtli dәyәri 100 mln. man., öhdәliklәri – 10 mln. man., şәrti öhdәliklәri (cari mәhkәmә
çәkişmәsi) – 10 mln. man. tәşkil edir. D firması satın alındıqda qudvilin kәmiyyәtini müәyyәn edin:

•

30 mln. man
40 mln. man
20 mln. man
düzgün cavabı yoxdur
10 mln. man

558 M firması D firmasını cari mәhkәmә çәkişmәsi ilә 110 mln. manata satın alır. D firmasının
aktivlәrinin әdalәtli dәyәri 90 mln. man., öhdәliklәri – 10 mln. man., şәrti öhdәliklәri (cari mәhkәmә
çәkişmәsi) – 5 mln. man. tәşkil edir. D firması satın alındıqda qudvilin kәmiyyәtini müәyyәn edin:

•

20 mln. man
25 mln. man
30 mln. man
düzgün cavabı yoxdur
35 mln. man

559 M firması D firmasını 140 mln. man. satın alır. D firması X alıcıya mәhsul yola salmaq üçün
uzunmüddәtli kontrakt bağlamışdır. Kontraktın әdalәtli dәyәri – 20 mln. man., sair aktivlәri – 90 mln.
man. vә öhdәliklәri – 40 mln. manat tәşkil edir. D firması satın alındıqda yaranan qudvilin
kәmiyyәtini müәyyәn edin:

•

50 mln. man
90 mln. man
30 mln. man
düzgün cavabı yoxdur
70 mln. man

560 M firması D firmasını cari mәhkәmә çәkişmәsi ilә 100 mln. manata satın alır. D firmasının
aktivlәrinin әdalәtli dәyәri 80 mln. man., öhdәliklәri – 10 mln. man., şәrti öhdәliklәri (cari mәhkәmә
çәkişmәsi) – 5 mln. man. tәşkil edir. D firması satın alındıqda qudvilin kәmiyyәtini müәyyәn edin:

•

10 mln. man
35 mln. man
düzgün cavabı yoxdur
25 mln. man
30 mln. man

561 M firması D firmasını cari mәhkәmә çәkişmәsi ilә 105 mln. manata satın alır. D firmasının
aktivlәrinin әdalәtli dәyәri 85 mln. man., öhdәliklәri – 10 mln. man., şәrti öhdәliklәri (cari mәhkәmә
çәkişmәsi) – 5 mln. man. tәşkil edir. D firması satın alındıqda qudvilin kәmiyyәtini müәyyәn edin:

•

35 mln. man
30 mln. man

20 mln. man
düzgün cavabı yoxdur
25 mln. man

562 İcmal mühasibat hesabatı aşağıdakı hallarda tәrtib olunmaya bilәr:

•

Qarşılıqlı әlaqәdә olan müәssisәlәr qrupuna baş tәşkilatla yanaşı yalnız asılı cәmiyyәtlәr daxil edildikdә;
Baş tәşkilatın rәhbәrliyinin müvafiq qәrarı qәbul edildikdә;
Qarşılıqlı әlaqәdә olan müәssisәlәr qrupuna baş tәşkilatla yanaşı övlad cәmiyyәtlәr dә daxil edildikdә;
Baş tәşkilatın baş mühasibinin müvafiq qәrarı olduqda.
Qrupun investorlarının müvafiq qәrarı qәbul edildikdә;

563 Asılı cәmiyyәt üzrә icmal konsolidә edilәn mühasibat hesabatına aşağıdakı göstәrici daxil edilir:

•

Baş tәşkilatın iştirakının qiymәtlәndirilmәsi;
Cәmiyyәtin maliyyә nәticәlәrindә azlıqların payı;
Cәmiyyәtin kapitlaında azlıqların payı;
Bütün cavablar düzgündür.
Asılı cәmiyyәtin zәrәrlәrindә azlıqların payı;

564 Övlad şirkәtin uçot siyasәti baş tәşkilatın uçot siyasәtindәn fәrqlәndiyi halda konsolidә edilmiş
hesabat tәrtib olunduğu zaman:

•

Övlad şirkәtin maliyyә hesabatında düzәliş aparılır;
Baş şirkәtin maliyyә hesabatında düzәliş aparılır;
Belә övlad şirkәtin hesabatı ayrıca tәrtib olunur;
Düzgün cavab yoxdur.
Ya övlad şirkәtin maliyyә hesabatında, ya da baş tәşkilatın maliyyә hesabatında düzәliş aparılır.

565 Asılı cәmiyyәtlәr haqqında mәlumatlar aşağıdakı halda icmal konsolidә edilәn mühasibat
balansına daxil edilir:

•

Baş tәşkilat sәsvermә hüququ olan sәhmlәrin 20%dәn çoxuna malikdir.
Baş tәşkilat sәsvermә hüququ olan sәhmlәrin 30%dәn çoxuna malikdir.
Baş tәşkilat sәsvermә hüququ olan sәhmlәrin 25%dәn çoxuna malikdir.
Baş tәşkilat sәsvermә hüququ olan sәhmlәrin 50%dәn çoxuna malikdir.
Baş tәşkilat sәsvermә hüququ olan sәhmlәrin 40%dәn çoxuna malikdir.

566 Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında icmal hesabatda baş tәşkilata mәnsub olmayan övlad cәmiyyәtin
fәaliyyәtinin maliyyә nәticәlәrinin kәmiyyәtini әks etdirәn göstәrici belә adlanır:

•

Maliyyә nәticәlәrindә azlıqların payı;
Övlad cәmiyyәtin payı;
Maliyyә nәticәlәrindә çoxluqların payı;
Bütün cavablar düzgündür.
Sәhmlәrin nәzarәt paketi;

567 әgәr baş tәşkilatın asılı tәşkilatda iştirakı 40 pul vahidi, baş tәşkilatın hesabat dövrünün
zәrәrlәrindә payı isә 10 pul vahidi tәşkil edәrsә, asılı cәmiyyәt haqqında mәlumatlar konsolidә edilәn
mühasibat hesabatına daxil edilәcәkdirmi?

•

Bәli;
Müәyyәnlәşdirmәk mümkün deyil;
Xeyr;
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabata daxil edilә bilmәz.

Mühasibat balansına daxil edilә bilmәz;

568 Konsolidә edilәn maliyyә hesabatını aşağıdakı kimi xarakterizә etmәk olar:

•

Statistika, operativ hesabatlar vә mühasibat uçotu mәlumatlarının bazasında formalaşan tәşkilatın istehsalat
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәri haqda icmal sistem kimi;
Vahid tәsәrrüfat tәşkilatı kimi nәzәrdә tutulan qrupun maliyyә hesabatı kimi;
Hesabat tarixinә tәşkilatın әmlak vә maliyyә vәziyyәtini, habelә qarşılıqlı әlaqәdә olan tәşkilatlar qrupunun
fәaliyyәtinin maliyyә nәticәlәrini әks etdirәn vahid sistem kimi;
Düzgün cavab yoxdur.
Operativ hesabatlar vә mühasibat uçotu mәlumatlarının bazasında formalaşan tәşkilatın istehsalattәsәrrüfat
fәaliyyәtinin nәticәlәri haqda icmal sistemi kimi;

569 әhәmiyyәtli tәsir әlamәtinә aid edilmir:

•

Sәsvermә hüququ olan asossiasiyalı şirkәtin sәhmәlәrinin әn azı 20% nin investorun mülkiyyәtindә olması;
İnvestorlar vә asossiasiyalı şirkәtlәr arasında böyük әmәliyyatın mövcudluğu;
İnvestorun direktorlar şurasında vә yaxud asossiasiyalı şirkәtin idarәetmә orqanında nümayәndәlәrinin olması;
Düzgün cavab yoxdur.
İnvestorun tәşkilatın daxilindәki idarәetmәdә mәcburi iştirakı;

570 MHBS 3ә uyğun olaraq konsolidә edilәn maliyyә hesabatı tәrtib edildikdә:

•

Vahid yolverilәn metod dedikdә satınalma metodu başa düşülür;
Uçot metodu MHBS 3dә nәzәrdә tutulmayıb.
Vahid yolverilәn metod dedikdә qovuşma metodu başa düşülür;
Tәşkilat uçot metodlarını müstәqim qaydada seçmәk hüququna malikdir.
Satınalma vә qovuşma metodlarından istifadә mövcuddur.

571 Biznesin birlәşdirilmәsi xәrclәri nәdәn ibarәtdir:

•

Satınalma tarixinә ana şirkәtin övlad şirkәtinә investisiya mәblәğindәn vә birlәşdirmә ilә bağlı istәnilәn
xәrclәrdәn;
Satınalma tarixinә ana şirkәtin övlad şirkәtinә investisiya mәblәğindәn vә gәlәcәk xәrclәr vә itkilәrdәn;
Satınalma tarixinә ana şirkәtin övlad şirkәtinә investisiya mәblәğindәn vә inzibati xәrclәrdәn;
Düzgün cavab yoxdur.
Satınalma tarixinә ana şirkәtin övlad şirkәtinә investisiya mәblәğindәn vә gәlәcәk xәrclәr vә itkilәr, habelә
inzibati xәrclәrdәn;

572 İdentifikasiya olunan xalis aktivlәrin әdalәtli dәyәri MHBS 3ә әsasәn belә qiymәtlәndirilir:

•

Әdalәtli dәyәr üzrә әldә olunan aktivlәrin vә öhdәliklәrin dәyәrindәn ibarәtdir;
Satınalma tarixinә әdalәtli dәyәr üzrә әldә olunan aktivlәrin vә öhdәliklәrin mәblәği vә identifikasiya olunan
qeyrimaddi aktivlәrin vә şәrti öhdәliklәrin dәyәri kimi müәyyәnlәşdirilir.
Satınalma tarixinә әdalәtli dәyәr üzrә әldә olunan aktivlәrin vә öhdәliklәrin mәblәği vә identifikasiya olunan
qeyrimaddi aktivlәrin dәyәri kimi müәyyәnlәşdirilir;
Satınalma tarixinә әdalәtli dәyәr üzrә әldә olunan öhdәliklәrin mәblәği vә identifikasiya olunan qeyrimaddi
aktivlәrin dәyәri kimi müәyyәnlәşdirilir.
Satınalma tarixinә әdalәtli dәyәr üzrә әldә olunan aktivlәrin mәblәği vә identifikasiya olunan qeyrimaddi
aktivlәrin dәyәri kimi müәyyәnlәşdirilir.

573 MHBS 3ә uyğun olaraq müsbәt qudvilli konsolidә edilәn maliyyә hesabatında aşağıdakıların
tәrkibindә әks etdirmәk lazımdır:

•

Düzgün cavab yoxdur.
Aktivlәrin tәrkibindә vә müntәzәm surәtdә (ildә bir dәfәdәn az olmamaqla) övlad şirkәtin qudvilinin
qiymәtdәn düşmәsinә görә test keçirmәk;
Aktivlәrin tәrkibindә vә faydalı istifadә müddәti әrzindә amartizasiya etmәk;

Öhdәliklәrin tәrkibindә vә biznesin birlәşdirilmәsi tarixinә övlad şirkәtin qudvilinin qiymәtdәn düşmәsinә
görә test keçirmәk;
Aktivlәrin tәrkibindә vә biznesin birlәşdirilmәsi tarixinә övlad şirkәtin qudvilinin qiymәtdәn düşmәsinә görә
test keçirmәk;

574 MHBS 3ә uyğun olaraq konsolidә edilәn maliyyә hesabatında Azlıqların payı
müәyyәnlәşdirildikdә nәdәn istifadә etmәk olar:

•

Әsas yanaşma;
Hәm әsas, hәm dә alternativ yanaşma;
Alternativ yanaşma
Düzgün cavab yoxdur.
MHBS 3dә “Azlıqların payı” termininә yanaşma nәzәrdә tutulmamışdır.

575 Mühasibat hesabatında informasiyası açıqlanan seqmentlәrin siyahısı kim tәrәfindәn
müәyyәnlәşdirilir:

•

Maliyyә Nazirliyi tәrәfindәn;
Vergilәr Nazirliyi tәrәfindәn;
Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn;
Bütün cavalar düzgündür.
Tәşkilat tәrәfindәn müstәqim surәtdә (onun tәşkilati vә idarәetmә strukturu nәzәrә alınmaqla)

576 Hesabat seqmentlәri üzrә informasiyalar ayrıldıqda risklәrin qiymәtlәndirilmәsi nәzәrdә tutur:

•

Onlardakı dәyişikliyi;
Onların ümumilәşdirilmәsini;
Onun dәqiq miqdar dәyişikliyini vә әks etdirilmәsini;
Düzgün cavab yoxdur.
Onların mühasibat hesabları sistemindә bilavasitә әks etdirilmәsini;

577 Müәyyәn tәsәrrüfat şәraitindә tәşkilatın fәaliyyәtinin bir hissәsini mühasibat hesabatı
göstәricilәrinin müәyyәn siyahısının tәqdim olunması vasitәsi ilә açıqlayan informasiya nә üzrә
informasiya kimi qәbul edilir:

•

Hesabat seqmenti üzrә;
Seqment üzrә;
Әmәliyyat seqmenti üzrә;
Düzgün cavab yoxdur.
Coğrafi seqment üzrә;

578 Mühasibat hesabatında , yaxud konsolidә edilәn maliyyә hesabatında ayrıca әmәliyyat, yaxud
coğrafi seqment üzrә hökmәn açıqlanmalı olan informasiya hansı seqmentlәr üzrә verilir:

•

Coğrafi;
Hesabat;
Әmәliyyat;
Düzgün cavab yoxdur.
Gәlirlәr vә xәrclәr haqda;

579 İcmal mühasibat hesabatı aşağıdakı tәşkilatlara aid edilir:

•

Övlad vә asılı cәmiyyәtlәr;
Filiallar;
Filiallar vә nümayәndәliklәr;
Yalnız asılı tәşkilat.

Nümayәndәliklәr;

580 Filialları vә nümayәndәliklәri (o cümlәdәn müstәqim balansa malik olan) olan tәşkilatlar tәrtib
edirlәr:

•

İcmal mühasibat hesabatı;
Vahid mühasibat hesabatı;
Xüsusi mühasibat hesabatı;
Düzgün cavab yoxdur.
Xüsusi mühasibat hesabatı vә icmal mühasibat hesabatı;

581 İcmal hesabatın göstәricilәri baş tәşkilaıtn vә övlad cәmiyyәtin hesabatının göstәricilәrini
cәmlәmәk yolu ilә әldә olunurş Bu zaman icmal hesabata nә daxil edilmir:

•

Baş tәşkilat vә övlad cәmiyyәtlә arasındakı debitor vә kreditor borclarını әks etdirәn göstәrici , habelә baş
tәşkilat vә övlad cәmiyyәtlәr arasındakı әmәliyyatlardan alınan mәnfәәt vә zәrәrlәr;
Xәrc elementlәri üzrә fәaliyyәtin adi növlәrinә çәkilәn xәrclәri;
Övlad cәmiyyәtlәrinin maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti;
Düzgün cavab yoxdur.
Övlad cәmiyyәtlәrinin maliyyәlәşdirmә fәaliyyәti üzrә pul vәsaitlәrinin hәrәkәti vә xәrc elementlәri üzrә
fәaliyyәtin adi növlәrinә çәkilәn xәrclәri;

582 İcmal mühasibat hesabatına әlavә olunan izahedici qeydlәrdә hansı mәlumatlar öz әksini
tapmalıdır:

•

Baş tәşkilatın övlad cәmiyyәtin nizamnamә kapitalına maliyyә qoyuluşu;
Övlad cәmiyyәtin işgüzar imici;
Fәaliyyәt növlәri vә satışın coğrafi bazarları üzrә satışın hәcmi haqqında mәlumatlar;
Bütün cavabalr düzgündür.
Debitor vә kreditor borcları;

583 Seqment hesabatın ünsürü sayılan xәrclәrә nә aid edilir:

•

İnvestisiyaların satışından vә borcların ödәnilmәsindәn zәrәrlәr;
Fövqәladә vәziyyәtin nәticәlәri;
Seqmentin әmәliyyat fәaliyyәti nәticәsindә meydana çıxan vә bilavasitә ona bölüşdürülәn xәrclәr;
Düzgün cavab yoxdur.
Fövqәladә vәziyyәtin nәticәlәri vә investisiyaların satışından vә borcların ödәnilmәsindәn zәrәrlәr;

584 Seqment hesabatın ünsürü sayılan öhdәliklәrә nә aid edilir:

•

Maliyyә icarәsinin predmeti sayılan aktivlәrә aid edilәn öhdәliklәr;
Seqmentin әmәliyyat fәaliyyәti nәticәsindә meydana çıxan әmәliyyat öhdәliklәri;
Mәnfәәt vergisi üzrә öhdәliklәr;
Düzgün cavab yoxdur.
Maliyyә icarәsinin predmeti sayılan aktivlәrә aid edilәn öhdәliklәr vә mәnfәәt vergisi üzrә öhdәliklәr;

585 M firması D firmasını 120 mln. man. satın alır. D firması X alıcıya mәhsul yola salmaq üçün
uzunmüddәtli kontrakt bağlamışdır. Kontraktın әdalәtli dәyәri – 20 mln. man., sair aktivlәri – 80 mln.
man. vә öhdәliklәri – 30 mln. manat tәşkil edir. D firması satın alındıqda yaranan qudvilin
kәmiyyәtini müәyyәn edin:

•

40 mln. man
20 mln. man
90 mln. man
düzgün cavabı yoxdur

•

50 mln. man

586 M firması D firmasını 150 mln. man. satın alır. D firması X alıcıya mәhsul yola salmaq üçün
uzunmüddәtli kontrakt bağlamışdır. Kontraktın әdalәtli dәyәri – 20 mln. man., sair aktivlәri – 100
mln. man. vә öhdәliklәri – 30 mln. manat tәşkil edir. D firması satın alındıqda yaranan qudvilin
kәmiyyәtini müәyyәn edin:

•

50 mln. man
100 mln. man
60 mln. man
düzgün cavabı yoxdur
30 mln. man

587 M firması D firmasını cari mәhkәmә çәkişmәsi ilә 100 mln. manata satın alır. D firmasının
aktivlәrinin әdalәtli dәyәri 70 mln. öhdәliklәri – 20 mln. man., şәrti öhdәliklәri (cari mәhkәmә
çәkişmәsi) – 5 mln. man. tәşkil edir. D firması satın alındıqda qudvilin kәmiyyәtini müәyyәn edin:

•

50 mln. man;
30 mln. man;
55 mln. man;
düzgün cavabı yoxdur.
45 mln. man;

588 Maliyyә hesabatında tәqdim olunan neytrallıq tәlәbi nәyi göstәrir?

•

Bir qrup istifadәçilәrin maraqlarının bir tәrәfli qaydada digәr qrupdan üstün tutulması istisna olunur;
Hesabat ili qismindә yanvar ayının birindәn dekabr ayının 31dәk daxil edilmәkdә nәzәrdә tutulur.
Әvvәlki illә müqayisәdә maliyyә hesabatının mahiyyәtinin vә formalarının daimiliyinin gözlәnilmәsinin
zәruriliyi;
Maliyyә hesabatında elә mәlumatlar olmalıdır ki, onları hesab ilindәn әvvәlki ilin eyni mәlumatları ilә
müqayisә etmәk mümkün olsun;
Hәr ayın sonuncu tәqvim gününә dövriyyә üzrә analitik uçot mәlumatlarının sintetik uçot hesablarının qalığı
ilә eyniliyini;

589 Mühasibat uçotunun hansı fәrziyyәsinә MHBSnin Hesablanma metodu uyğun gәlir?

•

Әmlak ayrılığı fәrziyyәsi;
Fәaliyyәtin fasilәsizliyi fәrziyyәsi;
Tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının müvәqqәti müәyyәnlәşdirilmәsi fәrziyyәsi;
Bütün cavabalr düzgündür.
Uçot siyasәtinin ardıcıl tәtbiqi fәrziyyәsi;

590 Aktivlәr maliyyә hesabatının necә bir ünsürü kimi aşağıdakıları özündә birlәşdirir:

•

Hesabat dövrü әrzindә iqtisadi faydanın azalması, yaxud kapitalın azalmasına gәtirib çıxaran öhdәliklәrin baş
vermәsi;
Tәşkilatın hesablamaya qәbul edilәn aktivlәrinin mәblәği ilә onun öhdәliklәri arasındakı fәrq;
Müәssisәnin mülkiyyәtindә olan , onun tәrәfindәn nәzarәt edilәn , ötәn hadisәlәrin nәticәsi vә gәlәcәk iqtisadi
faydanın mәnbәyi sayılan vәsaitlәr;
Düzgün cavab yoxdur.
Müәssisәnin mülkiyyәtçilәrinin qoyduğu kapitaldan başqa qazandığı vәsait, vәsaitlәrin daxil olması,
öhdәiklәrin azalması nәticәsindә hesabat dövrü әrzindә iqtisadi faydanın artması;

591 Xalis aktivlәr dedikdә başa düşülür:

•

Hesabat dövrü әrzindә iqtisadi faydanın azalması yaxud kapitalın azalmasına gәtirib çıxaran öhdәliklәrin
әmәlә gәlmәsi;

•

Tәşkilatın hesablamaya qәbul edilәn aktivlәrinin mәblәği ilә onun öhdәliklәri arasındakı fәrq;
Müәssisәnin mülkiyyәtindә olan , onun tәrәfindәn nәzarәt edilәn , ötәn hadisәlәrin nәticәsi vә gәlәcәk iqtisadi
faydanın mәnbәyi sayılan vәsaitlәr;
Düzgün cavab yoxdur.
Müәssisәnin mülkiyyәtçilәrinin qoyduğu kapitaldan başqa qazandığı vәsait, vәsaitlәrin daxil olması,
öhdәiklәrin azalması nәticәsindә hesabat dövrü әrzindә iqtisadi faydanın artması;

592 Xәrclәr maliyyә hesabatının ünsürü kimi aşağıdakıları әks etdirir:

•

Hesabat dövrü әrzindә iqtisadi faydanın azalması yaxud kapitalın azalmasına gәtirib çıxaran öhdәliklәrin
әmәlә gәlmәsi;
Tәşkilatın hesablamaya qәbul edilәn aktivlәrinin mәblәği ilә onun öhdәliklәri arasındakı fәrq;
Müәssisәnin mülkiyyәtindә olan , onun tәrәfindәn nәzarәt edilәn , ötәn hadisәlәrin nәticәsi vә gәlәcәk iqtisadi
faydanın mәnbәyi sayılan vәsaitlәr;
Düzgün cavab yoxdur.
Müәssisәnin mülkiyyәtçilәrinin qoyduğu kapitaldan başqa qazandığı vәsait, vәsaitlәrin daxil olması,
öhdәiklәrin azalması nәticәsindә hesabat dövrü әrzindә iqtisadi faydanın artması;

593 Gәlirlәr maliyyә hesabatının ünsür kimi aşağıdakıları әks etdirir:

•

Hesabat dövrü әrzindә iqtisadi faydanın azalması yaxud kapitalın azalmasına gәtirib çıxaran öhdәliklәrin
әmәlә gәlmәsi;
Tәşkilatın hesablamaya qәbul edilәn aktivlәrinin mәblәği ilә onun öhdәliklәri arasındakı fәrq;
Müәssisәnin mülkiyyәtindә olan , onun tәrәfindәn nәzarәt edilәn , ötәn hadisәlәrin nәticәsi vә gәlәcәk iqtisadi
faydanın mәnbәyi sayılan vәsaitlәr;
Düzgün cavab yoxdur.
Müәssisәnin mülkiyyәtçilәrinin qoyduğu kapitaldan başqa qazandığı vәsait, vәsaitlәrin daxil olması,
öhdәiklәrin azalması nәticәsindә hesabat dövrü әrzindә iqtisadi faydanın artması;

594 Gәlirlәrin tanınması prinsipinә uyğun olaraq gәlirlәr tanınır:

•

Pul vәsaitlәri alındıqda;
Ayın axırında;
Gәlirlәr qazanıldıqda;
Maliyyә hesabatı tәrtib edildikdә.
Mәnfәәt vergisi ödәnilәn dövr әrzindә;

595 Münasiblik prinsipinә uyğun olaraq münasiblik tәşkil olunmalıdır:

•

Müәssisәnin müştәrilәri üzrә;
Aktivlәr vә öhdәliklәr üzrә;
Xәrclәr vә gәlirlәr üzrә;
Xüsusi kapital vә öhdәliklәr üzrә.
Müәssisәnin kreditorları üzrә;

596 Münasiblik prinsipi xәrclәri gәlirlәrlә üzlәşdirir. Başqa sözlә, hәmin prinsip münasibliyi nәzәrdә
tutur:

•

Dividendlәr vә sәhmdarların investisiyaları;
Pul ödәnişlәri vә pul daxil olmaları;
Debitor vә kreditor borcları.
Sәrf olunan güc vә nail olunan nәticә;
Aktivlәr vә öhdәliklәr;

597 Düzәliş aparılan qeydlәr vacibdir:
Düzgün cavab yoxdur.

•

Gәlirlәr qazanıldığı dövrdә ıks etdirildikdә;
Bәzi xәrclәr müәyyәn vaxtdan sonra jurnalda әks etdirilmәdiyi üçün silinmәlidir;
Gәlirlәrin qazanıldığı, zәrәrlәrin isә baş verdiyi dövrlәrdә әks etdirilmәsi üçün zәruridir.
Xәrclәr baş verdiyi dövrәd әks etdirildikdә;

598 Ehtiyatlılıq prinsipinin gözlәnilmәsi tәlәb edir ki, aşağıdakılar artırılmasın :

•

Xәrclәr;
Aktivlәr;
Öhdәliklәr vә kapital.
Kapital;
Öhdәliklәr;

599 әdalәtli dәyәr anlayışı aşağda sadalanan içtirakçılar arasındakı sövdәlәşmәlәrә tәtbiq oluna
bilmәz(biri istisnalıq tәşkil edir).

•

Müstәqil rәqabәt aparanlar;
Bütün cavablar düzgündür.
Ana vә övlad şirkәtlәr;
Asılı kontragentlәr;
Әlaqәli tәrәflәr;

600 Aktiv bazar şәraitindә әdalәtli dәyәrә hansı göstәrici daha yaxındır:

•

Maya dәyәri;
Bәrpa dәyәri;
Bütün cavablar düzgündür.
Lәvğolunma dәyәri;
Bazar dәyәri;

601 Dәrc olunan maliyyә hesabatları beynәlxalq standartlara uyğun gәlir(әgәr aşağıdakı tәlәblәr
gözlәnilirsә)

•

Münasiblik faktı bütün beynәlxalq standartları vә interpretasiya üzrә Daimi Komitәnin tәtbiq etdiyi hәr bir
interpretasiyada әksini tapır.
Bütün beynәlxalq standartların bütün әhәmiyyәtli aspektlәri;
Bәzi beynәlxalq standartların bәzi әhәmiyyәtli aspektlәri;
Düzgün cavab yoxdur.
Bәzi beynәlxalq standartlara uyğunluq faktı açıqlanır;

602 Hesabatın qәrәzsizliyi özündә aşağıdakı xüsusiyyәtlәri әks etdirir:

•

Tamlıq;
Neytral;
Anlaşıqlılıq;
Әhәmiyyәtlilik.
Dürüst tәqdimat;

603 Hansı terminin tәrifi MHBS–dә ideallaşdırılmışdır:

•

Cari dәyәr;
İlk dәyәr;
Ödәniş dәyәri;
Diskont dәyәr;
Әdalәtli dәyәr;

604 Gәtirilmiş dәyәr adlanır:

•

Cari dәyәr;
Әdalәtli dәyәr;
İlk dәyәr;
Ödәniş dәyәri;
Diskont dәyәr;

605 Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatın maddәlәri qruplaşdırıldıqda gәlirlәrin bir qrupda,
xәrclәrin isә başqa qrupda (hәmcins gәlirlәr vә xәrclәr әlaqәlәndirilmәdәn) tәsniflşdirilmәsi üçün
hansı üsuldan istifadә edilir:

•

Dolayı;
Qarışıq.
Birpillәli;
Çoxpillәli;
Müstәqim;

606 Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatın maddәlәri qruplaşdırıldıqda hansı üsul vasitәsilә
müәssisәnin fәaliyyәtinin zәruri mәrhәlәsindә aralıq nәticәsini aşkara çıxarmaq mümkündür:

•

Çoxpillәli;
Müstәqim;
Birpillәli;
Qarışıq.
Dolayı;

607 Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatın maddәlәri qruplaşdırıldıqda hansı üsul hesabatın özünü
sadәlәşdirir vә bu zaman onun aşkarlığı vә informatikliyi itirilir:

•

Çoxpillәli;
Müstәqim;
Birpillәli;
Qarışıq.
Dolayı;

608 Hesabat dövrünün mәnfәәtini sәhmlәrin orta siyahı sayına bölmәk yolu ilә müәyyәnlәşdirәn
göstәrici belә adlanır:

•

Sәhmlәrә düşәn ümumi mәnfәәt(zәrәr)
Sәhmlәrә düşәn yayındırılmış mәnfәәt(zәrәr)
Bazis hәr bir sәhmin mәnfәәti (zәrәri)
Düzgün cavab yoxdur.
Sәhmlәrә düşәn xalis mәnfәәt(zәrәr)

609 Bir adi sәhmә düşәn mәnfәәtin azalmasının (zәrәrin artmasının) maksimum mükün dәrәcәsi belә
adlanır:

•

Sәhmlәrә düşәn ümumi mәnfәәt(zәrәr)
Qatılmış hәr bir sәhmin mәnfәәti (zәrәri)
Sәhmlәrә düşәn baza mәnfәәti (zәrәr)
Düzgün cavab yoxdur.
Sәhmlәrә düşәn xalis mәnfәәt(zәrәr)

610 Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatın hansı göstәricisi mәhsul(iş vә xidmәt) satışından alınan

vәsaitlә satılmış malların (iş vә xidmәt) maya dәyәri çıxılmaqla müәyyәnlәşdirilir:

•

Ümumi mәnfәәt;
Vergiyә cәlbolunanadәk mәnfәәt (zәrәr)
Satışdan mәnfәәt(zәrәr)
Düzgün cavab yoxdur
Yayındırılmış mәnfәәt;

611 Tәxirә salınan vergi öhdәliklәri mәnfәәtin cari vergisinә belә tәsir göstәrir:

•

Artırır, yaxud azaldır;
Artırır;
Azaldır;
Düzgün cavab yoxdur.
Dәyişdirmir;

612 Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabatda gәlirlәr vә xәrclәr hansı üsulla eyni әlamәtә әsasәn
qruplaşdırılmışdır:

•

Çoxpillәli;
Müstәqim;
Birpillәli;
Qarışıq.
Dolayı;

613 Tәşkilatın gәlirlәri adlanır:

•

İştirakçıların qәrarı üzrә qoyuluşların azalmasını nәzәrә almaqla , hәmin tәşkilatın aktivlәrinin çıxması vә
yaxud öhdәliklәrin meydana gәlmәsi nәticәsindә kapitalın azalmasına gәtirib çıxaran iqtisadi faydanın
azalması;
İştirakçıların qoyuluşları nәzәrә alınmaqla hәmin tәşkilatın aktivlәrinin daxil olması vә öhdәliklәrin
ödәnilmәsi nәticәsindә kapitalın artmasına gәtirib çıxaran iqtisadi faydanın yüksәlmәsi;
İştirakçıların qoyuluşları istisna olmaqla hәmin tәşkilatın aktivlәrinin daxil olması vә yaxud öhdәliklәrin
ödәnilmәsi nәticәsindә kapitalın artmasına gәtirib çıxaran iqtisadi faydanın yüksәlmәsi;
Düzgün cavab yoxdur.
İştirakçıların qәrarı üzrә qoyuluşları istisna olmaqla hәmin tәşkilatın aktivlәrinin çıxması vә yaxud
öhdәliklәrin meydana gәlmәsi nәticәsindә kapitalın azalmasına gәtirib çıxaran iqtisadi faydanın azalması;

614 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı balansın passivinin Qısamüddәtli öhdәliklәr adlı üçüncü
bölmәsindә öz әksini tapmır?

•

faiz xәrclәri yaradan sair qısamüddәtli öhdәliklәr
әmәk ödәnişi üzrә heyәtә olan borc
sair qısamüddәtli öhdәliklәr
mәnfәәt vürgisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri
qısamüddәtli pensiya öhdәliyi

615 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı balansın passivinin Qısamüddәtli öhdәliklәr adlı üçüncü
bölmәsindә öz әksini tapmır?

•

әsas idarәetmә heyәtinin qısamüddәtli debitor borcu
mәhdud tәdavül müddәtli geriyә satın alınan imtiyazlı sәhmlәr
bank overdraftı
maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcu
mәnfәәtdә iştirak planı

616 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı balansın passivinin Qısamüddәtli öhdәliklәr adlı üçüncü
bölmәsindә öz әksini tapmır?

•

faiz xәrclәri yaradan sair qısamüddәtli öhdәliklәr
әmәk ödәnişi üzrә heyәtә olan borc
sair qısamüddәtli öhdәliklәr
mәzәnnә fәrqi üzrә ehtiyat
qısamüddәtli pensiya öhdәliyi

617 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı balansın passivinin Qısamüddәtli öhdәliklәr adlı üçüncü
bölmәsindә öz әksini tapmır?

•

faiz xәrclәri yaradan sair qısamüddәtli öhdәliklәr
әmәk ödәnişi üzrә heyәtә olan borc
sair qısamüddәtli öhdәliklәr
nizamnamә üzrә ehtiyat
qısamüddәtli pensiya öhdәliyi

618 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı balansın passivinin Qısamüddәtli öhdәliklәr adlı üçüncü
bölmәsindә öz әksini tapmır?

•

müqavilә üzrә başa çatmamış tikinti işlәri
faiz xәrclәri yaradan sair qısamüddәtli öhdәliklәr
qısamüddәtli pensiya öhdәliyi
әmәk ödәnişi üzrә heyәtә olan borc
sair qısamüddәtli öhdәliklәr

619 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı balansın passivinin Qısamüddәtli öhdәliklәr adlı üçüncü
bölmәsindә öz әksini tapmır?

•

satış üçün tutulan qısamüddәtli investisiyalar
mәhdud tәdavül müddәtli geriyә satın alınan imtiyazlı sәhmlәr
bank overdraftı
maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcu
mәnfәәtdә iştirak planı

620 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı balansın passivinin Qısamüddәtli öhdәliklәr adlı üçüncü
bölmә¬sindә öz әksini tapmır?

•

icarә üzrә qısamüddәtli debitor borcu
mәhdud tәdavül müddәtli geriyә satın alınan imtiyazlı sәhmlәr
bank overdraftı
maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcu
mәnfәәtdә iştirak planı

621 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı balansın passivinin Qısamüddәtli öhdәliklәr adlı üçüncü
bölmәsindә öz әksini tapmır?

•

faiz xәrclәri yaradan sair qısamüddәtli öhdәliklәr
әmәk ödәnişi üzrә heyәtә olan borc
sair qısamüddәtli öhdәliklәr
hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәruri).
qısamüddәtli pensiya öhdәliyi

622 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı balansın passivinin Qısamüddәtli öhdәliklәr adlı üçüncü

bölmә¬sindә öz әksini tapmır?

•

әlavә dәyәr vergisinin ödәnilәn vergisi
mәhdud tәdavül müddәtli geriyә satın alınan imtiyazlı sәhmlәr
bank overdraftı
maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcu
mәnfәәtdә iştirak planı

623 Balans terminin aşağıda sadalanan tәriflәrindәn hansı onun mühasibat nöqteyi nәzәrindәn dәrk
olunmasına aid edilmir:

•

Müәssisәnin müәyyәn tarixә (ana ) vәsaitlәrinin vәziyyәrini xarakterizә edәn ani göstәricilәr sistemi;
Pul ifadәsindә müәyyәn tarixә tәşkialtın vәsaitinin vәziyyәtini göstәrәn mühasibat hesabtının daha mühüm vә
әsas forması;
Debit vә kredit üzrә razılaşmaların yekununun, aktiv vә passivlәrin , analitik vә sintetik hesabların bәrabәrliyi;
Bütün cavablar düzgündür.
Resursların (material, әmәk) konkret növlәrinin istehsalını vә istehlakını ,daxil olan vә hәyata keçirilәn
ödәnişlәrin birbirinә nisbәtini xarakterizә edәn hesabat formaları;

624 Nizamlayıcı maddәlәrә aiddir:

•

Әsas maddәlәrin mәblәğinә әlavә edilәn maddәlәrin mәblәği.
Valyuta balansını tәnzimlәyә bilәn maddәlәr;
Mәblәğlәri әsas maddәlәrin mәblәğindәn çıxılan maddәlәr;
Düzgün cavab yoxdur.
Doldurulması normativ sәnәdlәrlә tәnzimlәnәn maddәlәrin mәblәği;

625 Balansın aktivindә vә passivindә bölmәlәr aşağıdakı qaydada yerlәşdirilmişdir:

•

Aktivlәrin likvidliyinin azalması, öhdәliklәrin ödәmә müddәtinin azalması;
Aktivlәrin likvidliyinin azalması, öhdәliklәrin ödәmә müddәtinin artması;
Aktivlәrin likvidliyinin artması, öhdәliklәrin ödәmә müddәtinin azalması;
Düzgün cavab yoxdur.
Aktivlәrin likvidliyinin artması, öhdәliklәrin ödәmә müddәtinin artması;

626 Tәşkilatda vәsaitlәrin dәyәri fәrdi şәraitdәn asılı olan fakta istinad edәn balansın
qiymәtlәndirilmәsi nәzәriyyәsi belә adlanır:

•

Obyektiv qiymәtlәndirmә nәzәriyyәsi;
Kitabla qiymәtlәndirmә nәzәriyyәsi;
Subyektiv qiymәtlәndirmә nәzәriyyәsi;
Bütün cavablar düzgündür.
İnventar qiymәtlәndirmә nәzәriyyәsi;

627 Balansın açıqlığı dedikdә başa düşülür:

•

Balansın aktiv vә passivinin yekununun bәrabәrliyi;
Hәr bir növbәti balans әvvәlkindәn irәli gәlmәlidir;
Balansı tәrtib edәn vә oxuyan şәxslәr üçün onun başa düşülmәsi;
Bütün cavablar düzgündür.
Balans maddәlәrinin qiymәtlәndirilmәsinin obyektiv hәqiqәtә uyğunluğu;

628 Balansın hәqiqiliyi (dürüstlüyü) dedikdә nә başa düşülür:

•

Mühasibat balansı göstәricilәrinin sәnәdlәrә, mühasibat hesablarındakı qeydlәrә , mühasibat hesablaşmalarına
vә inventarlaşmaya uyğunluğu.

Balansın quruluşu uçotun vahid prinsiplәrinә vә qiymәtlәrinә әsaslanır;
Hәr bir sonrakı balans әvvәlki balansdan irәli gәlmәlidir;
Balansı tәrtib edәn vә oxuyan şәxslәri başa düşmәk üçün giriş.
Balans maddәlәrinin qiymәtlәndirilmәsinin obektiv hәqiqәtә uyğunluğu;

629 Balansın reallığı dedikdә nә başa düşülür:

•

Mühasibat balansı göstәrişlәrinin sәnәdlәrә, mühasibat hesablarındakı qeydlәrә , mühasibat hesablaşmalarına
vә inventarlaşmaya uyğunluğu.
Balansın quruluşu uçotun vahid prinsiplәrinә vә qiymәtlәrinә әsaslanır;
Hәr bir sonrakı balans әvvәlki balansdan irәli gәlmәlidir;
Balansı tәrtib edәn vә oxuyan şәxslәri başa düşmәk üçün giriş.
Balans maddәlәrinin qiymәtlәndirilmәsinin obektiv hәqiqәtә uyğunluğu;

630 Balansın vahidliyi dedikdә nә başa düşülür:

•

Balansı tәrtib edәn vә oxuyan şәxslәri başa düşmәk üçün giriş
Balans maddәlәrinin qiymәtlәndirilmәsinin obektiv hәqiqәtә uyğunluğu;
Balansın quruluşu uçotun vahid prinsiplәrinә vә qiymәtlәrinә әsaslanır;
Hәr bir sonrakı balans әvvәlki balansdan irәli gәlmәlidir;
Mühasibat balansı göstәrişlәrinin sәnәdlәrә, mühasibat hesablarındakı qeydlәrә, mühasibat hesablaşmalarına
vә inventarlaşmaya uyğunluğu.

631 Balansın varisliyi dedikdә nә başa düşülür:

•

Mühasibat balansı göstәrişlәrinin sәnәdlәrә, mühasibat hesablarındakı qeydlәrә , mühasibat hesablaşmalarına
vә inventarlaşmaya uyğunluğu.
Balansın quruluşu uçotun vahid prinsiplәrinә vә qiymәtlәrinә әsaslanır;
Hәr bir sonrakı balans әvvәlki balansdan irәli gәlmәlidir;
Balansı tәrtib edәn vә oxuyan şәxslәri başa düşmәk üçün giriş.
Balans maddәlәrinin qiymәtlәndirilmәsinin obektiv hәqiqәtә uyğunluğu;

632 Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri balansın aşağıdakı bölmәlәsinә aid edilir:

•

Qısamüddәtli aktivlәr;
Uzunmüddәtli aktivlәr vә Qısamüddәtli aktivlәr;
Kapital;
Uzunmüddәtli aktivlәr.
Qısamüddәtli öhdәliklәr;

633 Vergilәr üzrә öhdәliklәr vә digәr öhdәliklәr balansın hansı bölmәsinә daxil edilir:

•

Qısamüddәtli aktivlәr;
Uzunmüddәtli öhdәliklәr;
Kapital;
Uzunmüddәtli aktivlәr.
Qısamüddәtli öhdәliklәr;

634 Dividendlәrin ödәnişi üzrә tәsisçilәrin kreditor borcu balansın aşağıdakı bölmәsinә daxil edilir:

•

Qısamüddәtli aktivlәr;
Uzunmüddәtli öhdәliklәr;
Kapital;
Uzunmüddәtli aktivlәr.
Qısamüddәtli öhdәliklәr;

635 Satın alınan sәrvәtlәr üzrә әlavә dәyәr vergisi balansın aşağıdakı bölmәsinә aid edilir:

•

Qısamüddәtli aktivlәr;
Uzunmüddәtli öhdәliklәr;
Kapital;
Uzunmüddәtli aktivlәr.
Qısamüddәtli öhdәliklәr;

636 Tәhtәlhesab mәblәğ balansın aşağıdakı bölmәsinә aid edilir:

•

Qısamüddәtli aktivlәr;
Uzunmüddәtli öhdәliklәr;
Kapital;
Uzunmüddәtli aktivlәr.
Qısamüddәtli öhdәliklәr;

637 Asılı müәssisәlәrә qoyulan investisiyalar balansın aşağıdakı bölmәsinә aid edilir:

•

Qısamüddәtli aktivlәr;
Uzunmüddәtli öhdәliklәr;
Kapital;
Uzunmüddәtli aktivlәr.
Qısamüddәtli öhdәliklәr;

638 Birgә müәssisәlәrә investisiyalar balansın aşağıdakı bölmәsinә aid edilir:

•

Qısamüddәtli aktivlәr;
Uzunmüddәtli öhdәliklәr;
Kapital;
Uzunmüddәtli aktivlәr.
Qısamüddәtli öhdәliklәr;

639 Daşınmaz әmlaka investisiyalar balansın aşağıdakı bölmәsinә aid edilir:

•

Qısamüddәtli aktivlәr;
Uzunmüddәtli öhdәliklәr;
Kapital;
Uzunmüddәtli aktivlәr.
Qısamüddәtli öhdәliklәr;

640 Balans qiymәtlәndirilmәsinin hansı nәzәriyyәsi balansın tәrtib olunduğu anda әmlakın
satılmasının bazar qiymәtlәri prinsipinә әsaslanır:

•

Obyektiv qiymәtlәndirmә nәzәriyyәsi;
Kitabla qiymәtlәndirmә nәzәriyyәsi;
Subyektiv qiymәtlәndirmә nәzәriyyәsi;
Bütün cavablar düzgündür.
İnventar qiymәtlәndirmә nәzәriyyәsi;

641 Balans qiymәtlәndirilmәsinin hansı nәzәriyyәsi vәsaitlәrin uçotda qeydә alınmasının
qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanır:

•

Obyektiv qiymәtlәndirmә nәzәriyyәsi;
Kitabla qiymәtlәndirmә nәzәriyyәsi;
Subyektiv qiymәtlәndirmә nәzәriyyәsi;

Bütün cavablar düzgündür.
İnventar qiymәtlәndirmә nәzәriyyәsi;

642 İnformasiyaların balans ümumişlәşdirilmәsinin fәrqlәndirici әlamәtlәrinә aiddir:

•

Göstәriçilәrin tarazlığı vә informasiyanın yüksәk keyfiyyәti;
Mәlumatların әks olunmasının ikili xarakteri , informasiyanın yüksәk keyfiyyәti;
Alınan informasiyanın sintetik xarakteri vә informasiyanın yüksәk keyfiyyәti;
Alınan informasiyanın sintetik xarakteri , mәlumatların әks olunmasının ikili xarakteri vә göstәricilәrin
tarazlığı.
İnformasiyanın yüksәk keyfiyyәti;

643 Müәssisәnin qoyduğu kapitalın tam dövranını vә onun maliyyә nәticәlәrini tәsvir etmәk üçün
balansın mühasibat uçotunun neçә bir metodu kimi tәrfi meydana gәlmişdir:

•

XIX әsrin 20ci illәrindә;
XVIII әsrin әvvәlindә;
XXI әsrn әvvәllәrindә;
XX әsrin 20ci illәrindә;
Düzgün cavab yoxdur.

644 Müasir praktikada tәnzimlәmә üsuluna görә hansı balanslardan istifadә olunur?

•

Hәm әsas, hәm dә nizamlayıcı maddәlәr әks etdirilәn balansbrutto vә balansnetto;
Hәm әsas , hәm dә nizamlayıcı maddәlәr әks etdirilәn balans –netto;
Balans brutto;
Hәm әsas, hәm dә nizamlayıcı maddәlәri istisna edәn balansbrutto vә balansnetto.
Hәm әsas, hәm dә kontrar maddәlәrin möcudluğunu istisna edәn balansnetto.

645 Öz mәzmununa görә tarixәn birinci olmuşdur:

•

Kommersiya balansı;
Nümunә balansı;
Saldo balansı;
Vergi balansı.
Dövriyyә balansı;

646 Statik konsepsiya nöqteyinәzәrindәn balansı belә tәsәvvür etmәk olar:

•

Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin maliyyә nәticәlәrinin hәm hesabat, hәm dәötәn dövrә tәqdim olunmasına imkan verәn
kateqoriya;
Tәşkilatın әmlak vәziyyәtinin pul ifadәsindә ölçüsünü müәyyәn tarixә tәqdim olummasına imkan verәn
kateqoriya;
Vergiyә cәlbolunma mәqsәdlәri üçün qruplaşdırılan göstәrişlәrin yazıldığı blank;
Düzgün cavab yoxdur.
Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrini hesabat dövrü әrzindә tәqdim olunmasına imkan verәn kateqoriya;

647 Dinamik balansın aktivi belә traktovka olunur:

•

Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri vә xәrclәri;
Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri;
Vәsait;
Gәlәcәk dövrlәrin vәsaitlәri vә gәlirlәri.
Gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri;

648 Cari bazar qiymәti ilә qiymәtlәndirmә maddәlәrin qiymәtlәndirilmәsi prinsipi sayılır:

•

Dinamik vә vergi balansdında;
Statik balansda;
Dinamik balansda;
Statik vә Vergi balansdında;
Vergi balansdaında;

649 Balansın aktiv vә passivinin balanslaşdırma göstәricilәri qismindә çıxış edir:

•

Debitor borcları;
Kreditor borcları;
Әsas vәsaitlәr;
Qeyrimaddi aktivlәr.
Maliyyә nәticәlәri (mәnfәәt yaxud zәrәr);

650 Aşağıdakı maddәlәrdәn hansı balansın passivinin Qısamüddәtli öhdәliklәr adlı üçüncü
bölmә¬sindә öz әksini tapmır?

•

ödәnilmәk üçün tutulan qısamüddәtli investisiyalar
mәhdud tәdavül müddәtli geriyә satın alınan imtiyazlı sәhmlәr
bank overdraftı
maliyyә icarәsi üzrә qısamüddәtli debitor borcu
mәnfәәtdә iştirak planı

651 Hesabatın hansı forması kassa metodu ilә tәrtib edilir:

•

Mühasibat balansı;
Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat;
Kapitalda dәyişikliklәr haqqında hesabat;
Düzgün cavab yoxdur.
Mәnfәәt vә zәrәrlәr haqqında hesabat;

652 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәtinә tәsir göstәrmәyәn әmәliyyatların nәticәlәrini nәzәrә almaqla xalis
mәnfәәtin düzәliş edilmәsi nәzәrdә tutan metod aşağıdakıdır:

•

Gәlirlәrin vә xәrclәrin üzlәşdirilmәsi metodu;
Dolayı metod;
Müstәqim (birbaşa) metod;
Düzgün cavab yoxdur.
Dövriyyә kapitalı metodu;

653 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatın tәrtib olunmasının neçә metodu mövcuddur:

•

3
5
6
2
4

654 Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabatı tәrtib etmәk üçün hansı metoddan istifadә etmәk
olar?

•

Dövriyyә kapitalı metodu , müstәqim metod vә dolayı metod;
Dövriyyә kapitalı metodu vә dolayı metod;
Gәlir vә xәrclәrin müqayisәsi metodu vә müstәqim metod;
Müstәqim (birbaşa) metod vә dolayı metod.

Gәlir vә xәrclәrin müqayisәsi metodu , müstәqim metod vә dolayı metod;

655 Maliyyә hesabatında tәqdim olunan müqayisәlilik tәlәbi nәyi göstәrir?

•

Fayda vә xәrclәr arasında balansın gözlәnilmәsi;
Maliyyә hesabatında elә mәlumatlar olmalıdır ki, onları hesabat ilindәn әvvәlki ilin eyni mәlumatları ilә
müqayisә etmәk mümkün olsun;
Hәr ayın sonuncu tәqvim gününә dövriyyә vә qalıqlar üzrә analitik uçot mәlumatlarının sintetik uçot
hesablarının mәlumatları ilә eyniliyini;
Bütün cavablar düzgündür.
Hesabat dövrü qismindә tәqvim ili başa düşülür;

656 İnformasiyarın etibarlılığı nәyi göstәrir:

•

İnformasiyalrın istifadәçilәrin müәyyәn qrupların maraqlarına hәdәflәnmәsi;
Hәr ayın sonuncu tәqvim gününә dövriyyә üzrә analitik uçot mәlumatlarının sintetik uçot hesablarının qalığı
ilә eyniliyini;
Kifayәt qәdәr biliyә malik olan istifadәçilәrin başa düşmәsi üçün informasiyalar giriş;
Maliyyә hesabatı mәlumatlarının әvvәlki dövrlәrin mәlumatı ilә müqayisәsinin tәmin olunması;
İnformasiyada әhәmiyyәtli sәhvlәrin vә saxtakarlığın olmamasını;

657 Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtindәki dәyişikliklәrlә әlaqәdar maliyyә hesabatının ünsürlәrinә
aiddir:

•

Әmlak vә öhdәliklәr;
Gәlirlәr ,xәrclәr, xüsusi kapital;
Gәlirlәr vә xәrclәr;
Xәrclәr vә öhdәliklәr.
Aktivlәr ,öhdәliklәr, xüsusi kapital.

658 Hesabların düzәlişi hökmәn hәyata keçirilmәlidir, ona görә ki:

•

Rәhbәrlik hansı mәlumatların uçot vә hesabatda әks etdirilmәmiş olduğunu qәrarlaşdıra bilmir;
Bir sıra әmәliyyatlar iki vә daha çox dövrü әhatә edir.
Hesabların sayı bütün әmәliyyatları әks etdirmәk üçün kifayәt deyildir;
Hesabların sayı bütün әmәliyyatları әks etdirmәk üçün kifayәt deyildir vә tәsәrrüfat әmәliyyatları әks
etdirildikdә hәmişә sәhvlәr ortaya çıxır.
Tәsәrrüfat әmәliyyatları әks etdirildikdә hәmişә sәhvlәr ortaya çıxır.

659 Düzәliş aparılan qeydlәr:

•

Yalnız mühasibat balansı hesablarında düzәliş aparılır.
Qaydaya görә, maliyyә hesabatı tәrtib olunanadәk vacibdir.
Mühasibat uçotu sistemi lazımi qaydada fәaliyyәt göstәrirsә, düzәlişә ehtiyac yoxdur.
Bütün cavablar düzgündür.
Rәhbәrlik hesab üzrә saldonu dәyişmәk istәdikdә düzәliş aparılır;

660 MHBSnin etibarlı informasiyasının formalaşması qaydalarının tәnzimlәnmәsi sistemi belә
qurulur:

•

Qaydalar sistemi yoxdur;
Ümumidәn xüsusiyә;
Xüsusidәn ümumiyә;
Düzgün cavab yoxdur.
İstәnilәn formada;

661 Fәaliyyәtin fasilәsizliyi belә başa düşülür:

•

Müәssisә digәr şirkәt tәrәfindәn satın alıncaq;
Müәssisә normal fәaliyyәt göstәrir vә gәlәcәkdә dә fәaliyyәtini davam etdirәcәk;
Müәssisә fasilәsiz olaraq mәnfәәt götürәcәk;
Müәssisә yaxın gәlәcәkdә lәvğ edilәcәk.
Yalnız müflislik tәhlükәsi olmayan müәssisә ilә iş görmәk lazımdır.

662 Keyfiyyәt xarakteritikası özündә (birisi istisna olmaqla) bütün aşağıdakı sadalananları birlәşdirir:

•

Sadәlik;
Yerindә olmaq;
Anlaşıqlılıq;
Müqayisәlilik.
Etibarlılıq;

663 Fayda /xәrclәr mәhdudiyyәti belә başa düşülür:

•

Fayda vә xәrclәr әlaqәli deyildir.
Fayda xәrclәri üstәlәyir;
Fayda vә xәrclәri qarşılıqlı әlaqәdә araşdırmaq lazımdır;
Düzgün cavab yoxdur.
Xәrclәr faydanı üstәlәyir;

664 әmlakın dәyişdirilmәsi zәruri olduğu anda ödәniş lazım gәldikdә, pul vәsaitlәrini miqdarının әks
etdirilmәsi belә adlanır:

•

Ödәniş dәyәri;
Cari dәyәr;
Әdalәtli dәyәr;
İlk dәyәr.
Diskont dәyәr;

665 Pul vәsaitlәrinin faktik mәblәği әsasında mühasibat uçotonun bu vә ya digәr obyektinin dәyәr –
miqdarca әks etdirilmәsi belә adlanır:

•

Ödәniş dәyәri;
Cari dәyәr;
Әdalәtli dәyәr;
İlk dәyәr;
Diskont dәyәr;

666 Adi kommersiya әmәliyyatının gedişindә hәr hansı bir aktivin (әmlakın) bazarda satılmasından
alınan pul vәsaitinin mәblәği belә adlanır:

•

Ödәniş dәyәri;
Cari dәyәr;
Әdalәtli dәyәr;
İlk dәyәr;
Diskont dәyәr;

667 Biribirindәn asılı olmayan tәrәflәr arasında sövdәlәşmәlәr nәticәsindә hәr hansı bir aktivin satın
alınması, yaxud öhdәliyin icra olunması üçün kifayәt sayılan pul vәsaitinin mәblәği belә adlanır.
Ödәniş dәyәri;

•

Cari dәyәr;
Әdalәtli dәyәr;
İlk dәyәr;
Diskont dәyәr;

668 Mühasibat hesabatı aşağıdakı mәlumatlar әsasında tәrtib edilir:

•

Sintetik vә analitik uçot vә inventarlaşmanın nәticәlәri;
Sintetik uçot vә inventarlaşmanın nәticәlәri;
Sintetik vә analitik uçot;
Analitik uçot vә inventarlaşmanın nәticәlәri.
İnventarlaşmanın nәticәlәri;

669 Maliyyә hesabatının mәqsәdi aşağıdakı sadalananları tәqdim etmәkdәn ibarәtdir, birisi istisna
olunur:

•

Müәssisәnin maliyyә vәziyyәti;
Müәssisәnin fәaliyyәtinin nәticәlәrini;
Müәssisәnin maliyyә vәziyyәtindәki dәyişikliklәr;
Düzgün cavab yoxdur.
Müәssisәnin idarә olunmasının sәmәrәliliyini;

670 Hesablama metodu üzrә әmәliyyatların vә sair hadisәlәrin nәticәlәri tanınır:

•

Pul daxil olduğu halda
Pul daxil olanadәk;
Pul daxil olduqdan sonra;
Pul vәsaitlәrinin ekvivalentlәri daxil olanadәk.
Әmәliyyatlar vә sair hadisәlәr üzrә faktlar baş verdikdә;

671 Tarixi dәyәr adlandırıla bilәr:

•

Cari dәyәr;
İlk dәyәr;
Satış dәyәri;
Bütün cavablar düzgündür.
Diskont dәyәr;

672 Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin normal şәraitindә hәmin aktivin yaratdığı pul vәsaitinin xalis daxil
olmasının diskont dәyәri belә adlanır:

•

Әdalәtli dәyәr;
Diskont dәyәr;
Cari dәyәr;
İlk dәyәr;
Ödәniş dәyәri;

673 Mәnfәәtin hansı mәblәği balansın valyutasına daxil edilmәlidir?

•

ümumi mәnfәәt
bölüşdürülmәmiş mәşfәәt
satışdan mәnfәәt
Bütün cavablar düzgündür
ümumi mәnfәәt vә satışdan mәnfәәt

674 әsas vәsaitlәrin hansı dәyәri balansın valyutasına daxil edilmәlidir?

•

ilk dәyәri
Bütün cavablar düzgündür
qalıq dәyәri
bütün cavablar sәhvdir
bәrpa dәyәri

675 Qeyrimaddi aktivlәrin hansı dәyәri balansın valyutasına daxil edilmәlidir?

•

netto vә brutto
brutto
netto
Bütün cavablar düzgündür
rәhbәrliyin istәdiyi formada

676 Hesablaşmaların son saldosu balansda necә әks etdirilmәlidir?

•

kәnar istifadәçilәrin maraqlarını nәzәrә almaqla
açıqlanmış görünüşdә
yekunlaşdırılan görünüşdә
Bütün cavablar düzgündür
rәhbәrliyin istәdiyi görünüşdә

677 Balans maddәlәrinin mәlumatlarını aşağıdakı mәlumatlarla üzlәşdirmәklә yoxlamaq olar:

•

Baş kitab vә analitik uçot registrlәri
analitik uçot registrlәri
Baş kitab
Bütün cavablar düzgündür
analitik uçot hesabları üzrә dövriyyә cәdvәli

678 Hansı sәnәdlәrin göstәricilәri әsasında mühasibat balansı tәrtib edilir:

•

üzlәşdirmә cәdvәli
Baş kitab
dövriyyә cәdvәli
Bütün cavablar düzgündür
jurnalorder

679 Balansda hansı maddәlәr әks etdirilir?

•

fövqәladә gәlirlәr
satışdan gәlir
әmlakın dәyәri
Bütün cavablar düzgündür
kapital ehtiyatları

680 Alınmış borclar vә kreditlәr üzrә borclar mühasibat balansında әks etdirilir:

•

rәhbәrliyin istәdiyi qaydada
әsas borcun mәblәği nәzәrә alınmaqla
faizlәrin ödәnilmәsi nәzәrә alınmaqla
Bütün cavablar düzgündür
faizlәr nәzәrә alınmamaqla

681 Qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları maddәsindә әks etdirilmir

•

digәr tәşkilatların istiqrazları
depozit sertifikatları
digәr tәşkilatların sәhmlәri
sәhmdarlardan satın alınan sәhmlәr
Bütün cavablar düzgündür

682 Qısamüddәtli maliyyә qoyuluşları maddәsinә daxil edilir:

•

qiymәtli metallar, zәrgәrlik mәmulatları
verilәn veksellәr
Bütün cavablar düzgündür
depozit sertiifikatları
sәhmdarlardan satın alınan sәhmlәr

683 Mәqsәdli maliyyәlәşmә üçün alınan vәsait balansın hansı maddәsindә әks etdirilir:

•

ödәnilmiş kapital
Bütün cavablar düzgündür
kapital ehtiyatları
emissiya gәlirlәri
geri alınmış kapital

684 Balansın aktivinin vә passivinin yekun mәblәği necә adlanır?

•

ümumi mәblәğ
Bütün cavablar düzgündür
balans
yekun mәblәğ
balansın valyutası

685 Müәssisә vәsaitlәrinin yaranma mәnbәlәrini әks etdirmәk üçün nәzәrdә tutulan balansın sol tәrәfi
adlanır:

•

balansın valyutası
aktiv
balans
Bütün cavablar düzgündür
passiv

686 Müәssisә vәsaitlәrinin mövcudluğunu әks etdirmәk üçün nәzәrdә tutulan balansın sağ tәrәfi
adlanır:

•

balansın valyutası
aktiv
balans
Bütün cavablar düzgündür
passiv

687 Balans maddәlәri ilә mühasibat hesabları arasında hansı әlaqә var?

•

birbaşa әlaqә
dolayı
әks әlaqә

Bütün cavablar düzgündür
bütün cavablar sәhvdir

688 Balansın passivinin hansı bölmәlәri var?

•

kapital
qısamüddәtli öhdәliklәr
uzunmüddәtli öhdәliklәr
Bütün cavablar düzgündür
kapital, uzunmüddәtli öhdәliklәr, qısamüddәtli öhdәliklәr

689 Balansnetto termini dedikdә nә başa düşülür?

•

sadә balans
nizamlayıcı maddәlәri nәzәrә almaqla balans
balans  brutto
Bütün cavablar düzgündür
nizamlayıcı maddәlәri nәzәrә almadan balans

690 Ödәnilmәmiş zәrәr balansın hansı bölmәsindә әks etdirilir?

•

aktivin 1ci bölmәsindә
balansın 2cü bölmәsindә
balansın 3cü bölmәsindә
bütün cavablar düzgündür
balansın 5cü bölmәsindә

691 Hans ı maddәlәr nizamlayıcı hesab olunur?

•

qeyrimaddi aktivlәr, ehtiyatlar
ticarәt cüzәşti, qeyrimaddi aktivlәrin amortizasiyası
әsas vәsaitlәr, pul vәsaitlәri
Bütün cavablar düzgündür
pul vәsaitlәri

692 hansı obyektlәr tәşkilatın vәsait mәnbәlәrinә aiddir?

•

әsas vәsaitlәrin amortizasiyası
mәnfәәt, nizamnamә kapitalı
mallar, әsas vәsaitlәr
Bütün cavablar düzgündür
qeyrimaddi aktivlәr, iş vә xidmәtlәr

693 әsas vәsaitlәrin ilk dәy2әri vә amortizasiyası balansın hansı hissәsindә vә hansı maddәsindә әks
etdirilir?

•

balansın 1ci bölmәsinin “Torpaq, tikili vә avadanlıqlar” maddәsindә
balansın 1ci bölmәsinin “Bioloji aktivlәr” maddәsindә
balansın 1ci bölmәsinin “Daşınmaz әmlaka investisiyalar maddәsindә
Bütün cavablar düzgündür
balansın 3cü bölmәsinin “Ödәnilmiş nominal kapital” maddәsindә

694 Qeyrimaddi aktivlәrin qalıq dәyәri necә hesablanılır?

•

il dәyәr + obyektin amortizasiyası
ilk dәyәr + obyektin amortizasiyası

•

obyektin amortizasiyası + qalıq dәyәri
bütün cavablar düzgündür
ilk dәyәrә bәrabәrdir

695 Balansın hansı bölmәsindә müәssisәnin pul vәsaitlәri qeydә alınır?

•

“Qısamüddәtli aktivlәr”
“Uzunmüddәtli öhdәliklәr”
Kapital vә öhdәliklәr
Bütün cavablar düzgündür
“Qısamüddәtli öhdәliklәr”

696 Kapitalın hansı növlәri balansda öz әksini tapır?

•

pul
nizamnamә
xüsusi
qısamüddәtli
Bütün cavablar düzgündür

697 Mühasibat balansı nә demәkdir?

•

informasiya sәnәdlәri
mühasibat hesabatı
ilk sәnәd
qruplaşma vedoomostu
Bütün cavablar düzgündür

698 Mallar balansda hansı dәyәrlә әks etdirilir?

•

alış
Bütün cavablar düzgündür
satış
orta çәki
razılaşdırılmış

699 Tәsәrrüfat әmәliyyatları balansın yekununun kәmiyyәtinә tәsir göstәrirmi?

•

balansın aktivinin yekununa tәsir göstәrir
göstәrir
göstәrmir
balansın passivinin yekununa tәsir göstәrir
Bütün cavablar düzgündür

700 Hansı tәsәrrüfat әmәliyyatları nәticәsindә balansın yekunu artır?

•

Mәnbәlәr artanda
bütün cavablar sәhvdir
bütün cavablar düzgündür
Tәsәrrüfat vәsaitlәri vә mәnbәlәr artanda
Tәsәrrüfat vәsaitlәri artanda

