AAA_3009#01#Q16#01 Eduman testinin sualları
Fәnn : 3009 İstehsal vә tadavül xәrclәri
1 Neft emalı sәnayesindә әsas mәhsul vahidinin maya dәyәri hansı üsulun kömәkliyi ilә kalkulyasiya
olunur:

•

Xәrclәrin mütәnasib bölüşdürülmәsi üsulu
Xәrclәrin yanan mәhsullara aid edilmәsi üsulu
Kombinәlәşdirilmiş üsul
Birbaşa hesablamalar üsulu
Normativ üsul

2 Bütün xәrclәrin faktiki mәhsul istehsalı hәcminә bölünmәsini nәzәrdә tutan üsul:

•

Xәrclәrin mütәnasib bölüşdürülmәsi üsulu
Kombinәlәşdirilmiş üsul
Xәrclәrin toplanılması üsulu
Birbaşa hesablamalar üsulu
Xәrclәrin yanan mәhsullara aid edilmәsi üsulu

3 . Kalkulyasiya etmәnin üsullarının hәr birinin tәtbiqinin qeyri – mümkün olduğu yaxud maya
dәyәrinin real hesablanmasının tәmin etmәdiyi şәraitdә bir neçә üsulun üzvi әlaqәlәndirilmәsini
nәzәrdә tutur

•

Normativ üsul
Birbaşa hesablamalar üsulu
Xәrclәrin yanan mәhsullara aid edilmәsi üsulu
Xәrclәrin mütәnasib bölüşdürülmәsi üsulu
Kombinәlәşdirilmiş üsul

4 Bu üsul kalkulyasiya etmәnin digәr üsullarının paralel tәtbiqini nәzәrdә tutur:

•

Normativ üsul
Kombinәlәşdirilmiş üsul
Birbaşa hesablamalar üsulu
Xәrclәrin mütәnasib bölüşdürülmәsi üsulu
Xәrclәrin yanan mәhsullara aid edilmәsi üsulu

5 Neft emalı sәnayesindә hansı üsul ilә mәhsulların maya dәyәri hesablanılır:

•

Birbaşa hesablamalar üsulu
Xәrclәrin yanan mәhsullara aid edilmәsi üsulu
Kombinәlәşdirilmiş üsul
Normativ üsul
Xәrclәrin mütәnasib bölüşdürülmәsi üsulu

6 Neft emalı sәnayesindә mәhsulun hәr bir növünün maya dәyәri hansı üsulun kömәkliyi ilә müәyyәn
edilir:

•

Normativ üsul
Kombinәlәşdirilmiş üsul
Birbaşa hesablamalar üsulu
Xәrclәrin mütәnasib bölüşdürülmәsi üsulu

Xәrclәrin yanan mәhsullara aid edilmәsi üsulu

7 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı yanlışdır:

•

Normativ üsul xәrclәrin uçotu obyekti hәmcins әmtәәlәr qrupu olan әmtәәlәrә tәtbiq edilir
Normativ üsul әsasәn kimya, metallurgiya vә digәr bu tip sahәlәrdә tәtbiq olunur
Normativ üsulda xәrclәrin uçotu normativ metodla tәşkil edilir
normativ üsul norma vә normativlәrә әsaslanr.
Hamısı doğrudur

8 Mәhsulun maya dәyәrinin formalaşmasının ümumi prinsip deyil

•

İstehsal xәrclәrinin maya dәyәrindәki rolunun düzgün qiymәtlәndirilmәsi
Faktiki xәrclәrin tam uçotu
Müәssisәnin xәrclәrinin tәsәrrüfat fәaliyyәti sferası üzrә ciddi mәhdudlaşdırılması
Tәkrar istehsal prosesindә xәrclәrin ödәnilmәsi
Mәhsul istehsalı xәrclәrinin müәyyәn vaxt müddәti ilә birbaşa әlaqәsi

9 Aşağıdakılardan hansı maya dәyәrinin formalaşmasının әsas prinsipidir:

•

Faktiki xәrclәrin tam uçotu
Müәssisәnin xәrclәrinin tәsәrrüfat fәaliyyәti sferası üzrә ciddi mәhdudlaşdırılması
Bütün variantlar doöğrudur.
Tәkrar istehsal prosesindә xәrclәrin ödәnilmәsi
Xәrclәrin istehsal vә tәdavül proseslәri ilә bilavasitә әlaqәsi

10 Hansılar maya dәyәrinin formalaşmasının әsas prinsip deyil

•

Müәssisә xәrclәrinin tәsәrrüfat fәaliyyәti sferası üzrә ciddi mәhdudlaşdırılması
Tәkrar istehsal prosesindә xәrclәrin ödәnilmәsi
Xәrclәrin istehsal vә tәdavül proseslәri ilә bilavasitә әlaqәsi
heç biri
Faktiki xәrclәrin tam uçotu

11 Maya dәyәrinin formalaşmasının әsas prinsip kimi götürülә bilmәz:

•

istehsal xәrclәrinin uçotu
Faktiki xәrclәrin tam uçotu
Xәrclәrin istehsal vә tәdavül proseslәri ilә bilavasitә әlaqәsi
Tәkrar istehsal prosesindә xәrclәrin ödәnilmәsi
Xәrclәrin istehlak vә tәdavül proseslәri ilә bilavasitә әlaqәsi

12 Xәrclәrin doğru tәsniflәşdirilmәsini göstәrin:

•

Cari vә faktiki xәrclәr
istehsal vә qeyri – istehsal xәrclәri
Alternativ vә son hәdd xәrclәri
Planlaşdırılan vә proqnozlaşdırılan xәrclәr
Sabit vә üstәlik xәrclәr

13 İstehsal xәrclәri

•

İstehsal maya dәyәrini tәşkil edir
Sex maya dәyәrini tәşkil edir
Tәdavül xәrclәri ilә birlikdә mәhsulun dәyәrini tәşkil edir
Doğru cavab yoxdur

Ümumi tәsәrrüfat xәrclәri ilә birlikdә istehsal maya dәyәrini tәşkil edir

14 İstehsal xәrclәri ilә qeyri istehsal xәrclәrinin mәcmusu bәrabәrdir:

•

Sex maya dәyәrinә
Mәhsulun reallaşdırılması xәrclәrinә
Tәdavül xәrclәrinә
Mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması, ehtiyat vә mәnfәәtin qiymәtlәndirilmәsi xәrclәrinә
Tam maya dәyәrinә

15 Mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması vә, ehtiyat vә mәnfәәtin qiymәtlәndirilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn xәrclәr bölünür:

•

tәnzimlәnәn vә tәnzimlәnmәyәn xәrclәrә
Sabit vә dәyişәn xәrclәrә
Birbaşa vә dolayı xәrclәrә
Cari vә faktiki xәrclәrә
Son hәdd vә artan xәrclәrә

16 Yarım fabrikat vә qeyri  yarım fabrikat variantları vasitәsilә aparılır:

•

İstehsal xәrclәrinin mәcmu uçotunun tәtbiqi xәrclәrinin sistemlәşdirilmәsi
İstehsal vә tәdavül xәrclәrinin mәcmu uçotunun tәtbiqi xәrclәrinin sistemlәşdirilmәsi
Tәdavül xәrclәrinin mәcmu uçotunun tәtbiqi xәrclәrinin sistemlәşdirilmәsi
Kalkulyasiya normalarına mәcmu uçotunun tәtbiqi xәrclәrinin sistemlәşdirilmәsi
Ümumi tәsәrrüfat xәrclәrinin mәcmu uçotunun tәtbiqi xәrclәrinin sistemlәşdirilmәsi

17 Enerji müәssisәlәrindә yanacağın Frankostansiya tәyinat qiymәti ibarәtdir:

•

frankostansiya göndәrmә qiymәtindәn
dәmir yolu vә su fraxtı tarifindın
rütubәtlik normalarından kәnarlaşmalar üzrә qiymәtә güzәşt vә dә әlavәlәrin cәmindәn
bütün cavablar doğrudur
stansiyalövbәr tәyinata qәdәr başqa xәrclәrdәn

18 Xәrclәrin hәr bir sex üzrә aparılması vә yarım fabrikatlar bir istehsal bölmәsindәn digәrinә
ötürülmәsi vәziyyәtinin nәzәrә alınmasını әks etdirәn variant:

•

Yarım fabrikat
Tam fabrikat
Qeyri – yarım fabrikat
Yarım fabrikat vә qeyri – yarım fabrikat
Yarım fabrikat vә tam fabrikat

19 Bu variantın tәtbiqi zamanı yarım fabrikatın maya dәyәri müәyyәn edilmir, ancaq hazır mәhsulun
maya dәyәri hesablanılır

•

Yarım fabrikat
Tam fabrikat
Qeyri – yarım fabrikat
Yarım fabrikat vә qeyri – yarım fabrikat
Yarım fabrikat vә tam fabrikat

20 Bu variantın tәtbiqi zamanı hәr bir sexin xәrci hazır mәhsul buraxılışında iştirak payı kimi
qiymәtlәndirilir:

•

Yarım fabrikat
Tam fabrikat
Qeyri – yarım fabrikat
Yarım fabrikat vә qeyri – yarım fabrikat
Yarım fabrikat vә tam fabrikat

21 Elektrik vә istilik enerjini istehsal edәn istilik elektrik stansiyalarında әsas istehsalın uçotunun
obyektlәrinә aiddir: (sәhvi qeyd edin)

•

Yanacaq nәql etmә mәrhәlәsi;
elektrik sexi;
qazanxana vә maşın (mexanizm) mәrhәlәlәr;
enerjinin ötürülmә  daşınma mәrhәlәlәri.
istilik şöbәsi;

22 İri su elektrik stansiyalarında Xәrclәr qruplaşdırılır: (Sәhvi qeyd edin)

•

bütün cavablar sәhvdir.
turbin sex üzrә;
hidravlik texniki sex üzrә
istilik şöbәsi üzrә;
elektrotexniki sex üzrә;

23 Daşınmada uçotun obyektlәri bunlardır:

•

yüksәk gәrginlikli (voltajın) enerjisinin ötürmәsinin hava xәtlәrinin saxlanması;
aşağı gәrginlikli (voltajın) enerjisinin ötürmәsinin hava xәtlәrinin saxlanması;
yeraltı kabeli xәttlәrinin xәtlәrinin saxlanması;
bütün cavablar sәhvdir.
bütün cavablar doğrudur;

24 Elektrik stansiyalarında sexsiz idarәetmә strukturu ilә xәrclәrin uçot obyektinә aiddir:

•

yüksәk gәrginlikli (voltajın) enerjisinin ötürmәsinin hava xәtlәri;
aşağı gәrginlikli (voltajın) enerjisinin ötürmәsinin hava xәtlәri;
yeraltı kabeli xәttlәri;
bütün cavablar sәhvdir.
bütövlükdә elektrik stansiyası;

25 Yanacaqnәqliyyat sex xәrclәrinә aiddir: (Sәhvi qeyd edin)

•

yanacağın onun qәbulu mәntәsindәn yanacaq anbarına vә ya qazanxananın boşaldılma qurğularına çatdırma
xәrclәri;
yanacağın saxlanması anbarlarının saxlanmasına vә yanacaq nәqliyyat sex xәrclәri;
yüklә vә boşaldılma da daxil olmaqla yanacağın anbardan boşaltma qurğularına ötürmәsi xәrclәri;
bütün cavablar sәhvdir.
yanacaq hazırlama proseslәrinә xәrclәr dә daxil olmaqla yanacağın mexaniki verilmәsi ilә bağlı xәrclәr;

26 Elektrik enerjisi sәnayesindә hansı mәhsul vahidinin maya dәyәri hesablanılır?

•

buraxılan mәhsul (elektrik enerjisi vә ya istilik)
faktiki mәhsul (elektrik enerjisi vә ya istilik)
faktiki mәhsul (elektrik enerjisi vә ya istilik)
hesabat mәhsulı (elektrik enerjisi vә ya istilik)
planl mәhsul (elektrik enerjisi vә ya istilik)

27 Enerjinin maya dәyәrinin fәrqlәndirici cәhәti nәdir?

•

dispetçer enerjisi sistemin ayrıayrı stansiyalarında әmtәәlәrin malların istehsal hәcminin mәhdudiyyәtiliyi ilә
bağlı olunan xәrclәrin olması
informasiya şәbәkәlәrindә güc ehtiyatının saxlanılması üzrә xәrclәrin olması
metallurgiya müәssisәlәrindә güc ehtiyatının saxlanılması üzrә xәrclәrin olması
dispetçer sistemin ayrıayrı stansiyalarında әmtәәlәrin malların istehsal hәcminin mәhdudiyyәtiliyi ilә bağlı
olunan xәrclәrin olması
maşınqayırma müәssisәlәrindә güc ehtiyatının saxlanılması üzrә xәrclәrin olması

28 Elektrik vә istilik enerjisinin istehsalı tәlәb edilәn istehsal amillәrinin әlaqәsini güman edir vә
bunun әldә edilmәsi elektrik stansiyalarından hansı xәrclәr tәlәb edir?

•

eyni zamanlı vә faktiki
eyni zamanlı vә hesabat
eyni zamanlı) vә işә muzd
eyni zamanlı vә plan

29 Enerjinin maya dәyәrinin fәrqlәndirici cәhәti nәdir?

•

elektrik stansiyalarında güc ehtiyatının saxlanılması üzrә xәrclәrin olması
informasiya şәbәkәlәrindә güc ehtiyatının saxlanılması üzrә xәrclәrin olması
metallurgiya müәssisәlәrindә güc ehtiyatının saxlanılması üzrә xәrclәrin olması
dispetçer sistemin ayrıayrı stansiyalarında әmtәәlәrin malların istehsal hәcminin mәhdudiyyәtiliyi ilә bağlı
olunan xәrclәrin olması.
maşınqayırma müәssisәlәrindә güc ehtiyatının saxlanılması üzrә xәrclәrin olması

30 Enerjinin maya dәyәrinin fәrqlәndirici cәhәti nәdir?

•

şәbәkәlәrdә güc ehtiyatının saxlanılması üzrә xәrclәrin olması
informasiya şәbәkәlәrindә güc ehtiyatının saxlanılması üzrә xәrclәrin olması
metallurgiya müәssisәlәrindә güc ehtiyatının saxlanılması üzrә xәrclәrin olması
dispetçer sistemin ayrıayrı stansiyalarında әmtәәlәrin malların istehsal hәcminin mәhdudiyyәtiliyi ilә bağlı
olunan xәrclәrin olması.
maşınqayırma müәssisәlәrindә güc ehtiyatının saxlanılması üzrә xәrclәrin olması

31 Enerjinin, onun ötürülmәsinin vә paylaşdırılmasının plan maya dәyәrlәrinә qeyrimәhsuldar
xәrclәr nә aid edilmir:

•

tәbii azalma normaları çәrçivәsindә әmtәәmaddi aktivlәrin xәrclәrinin hesabdan silmәsi
süni azalma
süni azalma normaları çәrçivәsindә әmtәәmaddi aktivlәrin xәrclәrinin hesabdan silmәsi
süni azalmanın normaları çәrçivәsindә maliyyә dәyәrlәrinin hesabdan silmәsi
tәbii azalma normaları çәrçivәsindә maliyyә aktivlәrin xәrclәrinin hesabdan silmәsi

32 Elektrik stansiyalarında kalkulyasiya vahidi nәdir

•

1kVts vә elektrik stansiyası kollektorlarından toplayıcılardan, buraxılan 1Qkal istehsal maya dәyәri
istehlakçılar üçün buraxılan faydalı (itkilәrlә) 1 kVts vә 1 Qkal tam maya dәyәri
1kVts vә elektrik stansiyası kollektorlarından toplayıcılardan, buraxılan 1Qkal Tam maya dәyәri
1kVts vә 1Qkal ötürülmә vә paylaşdırma maya dәyәri müәyyәn edilmir.
istehlakçılar üçün buraxılan faydalı (itkilәrlә) istehsal maya dәyәri

33 AO energo şirkәindә kalkulyasiya vahidi nәdir
1kVts vә elektrik stansiyası kollektorlarından toplayıcılardan, buraxılan 1Qkal istehsal maya dәyәri

•

istehlakçılar üçün buraxılan faydalı (itkilәrlә) 1 kVts vә 1 Qkal tam maya dәyәri
1kVts vә elektrik stansiyası kollektorlarından toplayıcılardan, buraxılan 1Qkal Tam maya dәyәri
1kVts vә 1Qkal ötürülmә vә paylaşdırma maya dәyәri müәyyәn edilmir.
istehlakçılar üçün buraxılan faydalı (itkilәrlә) istehsal maya dәyәri

34 Enerjinin, onun ötürülmәsinin vә paylaşdırılmasının plan maya dәyәrlәrinә qeyrimәhsuldar
xәrclәr nә aid edilmir:

•

tәbii azalma
süni azalma
süni azalma normaları çәrçivәsindә әmtәәmaddi aktivlәrin xәrclәrinin hesabdan silmәsi
süni azalmanın normaları çәrçivәsindә maliyyә dәyәrlәrinin hesabdan silmәsi
tәbii azalma normaları çәrçivәsindә maliyyә aktivlәrin xәrclәrinin hesabdan silmәsi

35 Elektrik vә istilik şәbәkәlәri üçün enerjinin kalkulyasiya obyekti nәdir:

•

enerji paylaşdırılmal; vә ötürmәnin maya dәyәri;
istehlakçılara buraxılan faydalı elektrik vә istilik enerjisi maya dәyәri
elektrik vә istilik enerjisinin istehsal maya dәyәri;
nüvә istilik enerjisinin istehsalının hәcmi ;
istehsal elektrik vә istilik enerjisinin hәcmi ;

36 Enerji idarәetmә (enerji satışı) üçün enerjinin kalkulyasiya obyekti nәdir

•

elektrik vә istilik enerjisinin İstehsal maya dәyәri;
istehsal elektrik vә istilik enerjisinin hәcmi ;
istehlakçılara buraxılan faydalı elektrik vә istilik enerjisi maya dәyәri
enerji paylaşdırılmal vә ötürmәnin maya dәyәri;
nüvә istilik enerjisinin istehsalının hәcmi ;

37 Elektrik stansiyalarında kalkulyasiya vahidi nәdir

•

1kVts vә elektrik stansiyası kollektorlarından toplayıcılardan, buraxılan 1Qkal istehsal maya dәyәri
istehlakçılar üçün buraxılan faydalı (itkilәrlә) 1 kVts vә 1 Qkal tam maya dәyәri
1kVts vә elektrik stansiyası kollektorlarından toplayıcılardan, buraxılan 1Qkal Tam maya dәyәri
1kVts vә 1Qkal ötürülmә vә paylaşdırma maya dәyәri müәyyәn edilmir.
istehlakçılar üçün buraxılan faydalı (itkilәrlә) istehsal maya dәyәri

38 Elektrik stansiyaları üçün enerjinin kalkulyasiya obyekti nәdir :

•

elektrik vә istilik enerjisinin istehsal maya dәyәri;
istehsal elektrik vә istilik enerjisinin hәcmi ;
istehlakçılara buraxılan faydalı elektrik vә istilik enerjisinin maya dәyәri
enerji paylaşdırılmal vә ötürmәnin maya dәyәri;
nüvә istilik enerjisinin istehsalının hәcmi ;

39 Qeyri yarım fabrikat variantı zamanı

•

Hәr bir sexin xәrci hazır mәhsul buraxılışında iştirak patı kimi qәbul edilir
Hazır mәhsulun maya dәyәri müәyyәn edilmir
Yarım fabrikatların maya dәyәri müәyyәn edilir
Doğru cavab yoxdur
Yarım fabrikatlar vә tam fabrikatların optimal nisbәti müәyyәn edilir

40 Yarım fabrikat variantı:

•

•

Yalnız son mәhsulun deyil, hәmdә xüsusi istehsal yarım fabrikatlarının maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsinә
әsaslanır
Yarım fabrikatların maya dәyәri müәyyәn edilmir
Hәr bir sexin xәrci hazır mәhsul buraxılışında iştirak payı kimi qәbul edilir
Yarım fabrikatların bir istehsal bölmәsindәn digәrinә ötürülmәsi vәziyyәtinin hәzә alınmasına әks etdirir
Xәrclәrin hәr bir sex üzrә aparılmasına әsaslanır

41 Yarım fabrikat variantı:

•

Hazır mәhsulun maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün zәruridir
Yarım fabrikatların kәnara reallaşdırılması nәticәlәrinin müәyyәn edilmәsi üçün zәruridir
Xәrclәrin hәr bir sex üzrә uçotunun aparılması üçün zәruridir
Doğru cavab yoxdur
Hәr bir sexin xәrci hazır mәhsul buraxılışında iştirak payı kimi qәbul edilmәsi zәruridir

42 Qazanxana sexinin xәrclәrinә aiddir: (sәhvi qeyd edin)

•

sәrf olunan yanacağın dәyәri;
zәrәrlәrin tutulması vә zәrәrlәrin lәğv edilmәsi;
su hazırlığı vә suyun kimyәvi tәmizlәnmәsi xәrclәri;
qazanxana vә istilik ölçmә laboratoriyalarının xәrclәri.
yanacağın onun qәbulu mәntәsindәn yanacaq anbarına vә ya qazanxananın boşaldılma qurğularına çatdırma
xәrclәri;

43 Qazanxana xәrclәrinә aid deyildir:

•

qazanxana vә istilik ölçmә laboratoriyalarının xәrclәri;
sәrf olunan yanacağın dәyәri;
yanacağın mexaniki verilmәsinin bütün qurğularının saxlanılmasına, istismarına vә cari tәmirinә çәkilәn
xәrclәr;
zәrәr udma vә zәrәr lәğvetmә.
su hazırlığı vә suyun kimyәvi tәmizlәnmәsi xәrclәri;

44 Maşın, elektrik sexlәri vә istiliklәşdirmә sahәlәri uçota alır:

•

yüklә vә boşaldılma da daxil olmaqla yanacağın anbardan boşaltma qurğularına ötürmәsi xәrclәri;
yanacağın saxlanması anbarlarının saxlanmasına vә yanacaq nәqliyyat sex xәrclәri;
yanacağın onun qәbulu mәntәsindәn yanacaq anbarına vә ya qazanxananın boşaldılma qurğularına çatdırma
xәrclәri;
su hazırlığı vә suyun kimyәvi tәmizlәnmәsi xәrclәri.
istismar, cari tәmir vә amortizasiya xәrclәri;

45 Enerjinin tam maya dәyәri aşağıdakılardan ibarәtdir: (Sәhvi qeyd edin)

•

stansiyalarda enerjinin sәnaye maya dәyәri;
regional elektrik idarәetmә aparatinin saxlanmasi vә regional elektrik idarәetmә istehsal xidmәtlәrinin
saxlanilmasi xәrclәri;
elektrik vә istilik şәbәkәlәrindә enerji ötürülmәsinin vә paylaşdirmasinin sәnaye maya dәyәri;
yanacağin mexaniki verilmәsinin bütün qurğularinin saxlanilmasina, istismarina vә cari tәmirinә çәkilәn
xәrclәr.
qarişiq enerji sistemindәn blok stansiyalarindan alinan enerjinin dәyәri;

46 Ayrıayrı elektrik stansiyalarında şәrti yanacaq vahidinin qiymәti xeyli tәrәddüd edә bilәr. O
asılıdır:
yanacaq balansının strukturundan
daşınma vә dәmir yolu tariflәrinin radiusundan

•

növlәr üzrә tәbii yanacaqın qiymәt sәviyyәsindәn
bütün cavablar doğrudur
yanacağın vә istilik ekvivalentlәrin keyfiyyәtindәn

47 Enerji müәssisәlәrindә tәtbiq edilәn sadә kalkultasiya metodunun xüsusiyyәtlәri aşağıdakılardır:

•

xәrclәr mәrhәlәlәrsexlәr üzrә toplanılır
elektrik stansiyalarında enerji maya dәyәri ümumistansiyalıümumtәsәrrüfat xәrclәrinin әlavә edilmәsi ilә
bütün sexmәrhәlәlәrinin toplam xәrclәridir;
istehsalın әvvәlki mәrhәlәsinin xәrclәri sonrakı mәrhәlәlәrin xәrclәrinә daxil edilmir
bütün cavablar sәhvdir
bütün cavablar doğrudur

48 Enerji müәssisәlәrindә yanacağın qiymәti uçota alınır:

•

frankostansiya göndәrmә
frankoanbar istehsalçi
frankostansiya tәyinat
bütün cavablar doğrudur
frankoanbar istehlakçi

49 üst torpaqların rekultivasiyası adı altında başa düşülür:

•

faydalı qazıntıların hasilatı nәticәsindә zәdәlәnәn torpaqların bәrpası üçün tәdbirlәr kompleksi;
torpaq örtüyünün bütovlüyünün pozulmasına sәbәb olan işlәr nәticәsindә zәdәlәnәn torpaqların bәrpası üzrә
tәdbirlәr kompleksi;
torpaqların mәhsuldarlığının saxlanmasına vә artımına kömәk edәn tәdbirlәr kompleksi;
bütün cavablar doğru deyildir.
bütün cavablar doğrudur.

50 Xәrc maddәlәrinin tipik nomenklaturasının tәtbiqi imkan yaradır:

•

Sәnayenin müxtәlif sahәlәrindә mәhsulun maya dәyәrini tәşkil edәn xәrclәrin mahiyyәt etibarilә vahidliyinin
tәmin edilmәsinә
Maya dәyәrinin kalkulyasiyasının vә xәrclәrin analitik uçotunun tәşkilinә
Әsas xәrc maddәlәrinin sahәni qruplaşdırılması aspektlәrinin müәyyәn olunmasına
Doğru cavab yoxdur
Müәssisә daxilindә xәrclәrin quruluşunun tәhlilinә

51 Üst yerlәr kimi başa düşülür:

•

yuxarıda sadalananların hamısı.
mәdәnlәrin fәaliyyәti vә kәsiklәr nәticәsindә hidroloji rejimin dәyişikliyi ilә әlaqәdar әtraf mühitә mәnfi
tәsirin mәnbәyi olan yerlәr;
torpaq örtüyünün dәyişikliyi ilә әlaqәdar әtraf mühitә mәnfi tәsirin mәnbәyi olan yerlәr;
relyefin dәyişikliyi ilә әlaqәdar әtraf mühitә mәnfi tәsirin mәnbәyi olan yerlәr;
iqtisadi qiymәtliliyini itirәn yerlәr;

52 Kömür sәnayesindә yekun yçotun metodikası : (Yanlışı qeyd edin)

•

istehsalın spesefik xüsusiyyәtlәri ilә müәyyәn edilir;
buraxılan mәhsulun növ ilә müәyyәn edilir;
güman edilir ki, uçot mәlumatları mәhsulun maya dәyәrlәrinin kalkulyasiryası üçün istifadә edilir.
bütün cavablar doğrudur.
güman edir ki, mәdәnlәrdә ümummәdәn xәrclәriin müәyyәn bir hissәsinin әks etdirilәcәyi istehsal maya
dәyәri hesablanılır;

53 Kömür sәnayesindә istehsalat birliklәri üzrә mәhsul tam maya dәyәri:

•

istehsal xәrclәrin tam mәblәğindәn mәdәn üzrә kömür hasilatının maya dәyәri çıxılır;
ümumbirlik vә ümumiistehsal xәrclәinin istehsal maya dәyәrinin cәmlәmәsi yolu ilә;
istehsal xәrclәrin tam mәblәğinә mәdәn üzrә kömür hasilatının maya dәyәri әlavә edilir;
istehsal xәrclәrin tam mәblәği mәdәn üzrә kömür hasilatının maya dәyәrinә vurulur
istehsal xәrclәrin tam mәblәği mәdәn üzrә kömür hasilatının maya dәyәrinә bölünür;

54 kömür hasilatının artımının stimul mәqsәdi ilә kömür tәdarükçilәrinin kömür sәnayesinin istehsal
müәssisәlәri ilә boşaldılan kömür vә kömür zәnginlәşdirәn mәhsullar üzrә hesablamaları üçün tәtbiq
edilir:

•

әmtәә vergilәri dә daxil olmaqla topdan satış qiymәtlәr;
astana qoruyucu qiymәtlәr;
hesablaşma qiymәtlәri;
yuxarıda sadalananların hamısı.
girov qiymәtlәri;

55 Boşaldılan kömür vә kömür zәnginlәşdirәn mәhsullar üçün hesablaşma qiymәtlәri tәyin edir:

•

istehsal struktur bölmәlәri üzrә;
hәr bir müәssisә vә mәdәndә onların maya dәyәrlәrinin nәzәrә alınması üzrә;
mәhsulun hәrbir çeşidi üzrә;
bütün cavablar doğrudur.
ümummәdәn xәrclәrinin yaranma yerlәri obheşaxtnıx üzrә;

56 Mәdәnlәrdә mövcud olan xәrclәrin yekun uçotu sistemi: (Yanlışı qeyd edin)

•

kömür hasilatının maya dәyәrinin kalkulyasiyası vә tәhlili üçün qısa müddәtә mәlumat әldә etmәyә imkan
verir;
sahәlәrin vә başqa struktur bölmәlәrin işinin nәticәlәrini göstәrmәyә üçün imkan vermir;
maya dәyәri formalaşmasının nәzarәtin vәzifәlәrinә tam cavab vermir;
zәruri olduqda hәr bir briqada üzrә faktiki xәrclәri normativ xәrclәrlә müqayisә etmәyi güman edir.
istehsalat proseslәri üzrә istehsalın tәşkil xarakteri vә sәviyyәsi üzrә ümumilәşdirmәni etmәyә imkan vermir

57 Kömür hasilatındә xәrclәrin azalmanın әsas şәrti:

•

texniki tәrәqqi;
istehsalın әn rasional texnologiyasının tәtbiqi;
dağ texnikasının istifadәsinin yaxşılaşdırılması;
bütün cavablar doğrudur.
istehsalın tәşkilinin müasirlәşdirilmәsi;

58 Sahәlәr vә proseslәr üzrә kömür hasilatı xәrclәrin uçotu sistemi: (Sәhvi qeyd edin)

•

torpağın çıxarılmasının bu vә ya digәr üsullarının iqtisadi effektivliyini müәyyәn etmәyә imkan verir;
istehsal proseslәrinin mexaniklәşdirmәsinin vә avtomatizasiyasının maya dәyәrinә tәsiri aşkar etmәyә imkan
verir;
tәşkilattexniki tәdbirlәrin müxtәlif bölmәlәrinin maya dәyәrinә tәsiri aşkar etmәyә imkan verir;
Bütün cavablar sәhvdir.
istehsal proseslәri üzrә istehsalın tәşkilınin xarakteri vә sәviyyәsi üzrә ümumilәşdirmәlәr aşkar etmәyә imkan
vermir;

59 Dağmәdәn sәnayesi başqa istehsallardan fәrqlәnir:
әhәmiyyәtli materialtutumluğu ilә;

•

әhәmiyyәtli enerjitutumluğu ilә;
әhәmiyyәtli fondtutumluğu ilә;
bütün cavablar doğrudur.
әhәmiyyәtli әmәktutumluğu ilә;

60 Faydalı qazıntıların dağmәdәn şәrtlәri: (sәhvi qeyd edin)

•

filizdә metalın olması
su yolları
istilikvermә qabiliyyәti
filizli torpağın gücü vә dәrinliyi
qayaların möhkәmliyi.

61 Yatağın ayrıayrı hissәlәrinin işlәnmәlәri üçün nәzәrdә tutulmuş Dağkapital işlәrinin vә dağ
mәdәn sәnayesi texniki tikintilәrin dәyәri:

•

Müvafiq ehtiyatların çıxarılması vaxtına qәdәr amortizasiya edilmәlidir;
müvafiq ehtiyatların çıxarılması vaxtına qәdәr amortizasiya edilmәlidir
ümumi müәyyәn edilmiş qaydada mövcud normalar әsasda il әrzindә onların strukturlarında dәyişikliyin
nәzәrә alınması ilә amortizasiya edilmәlidir;
bütün cavablar doğrudur.
ilin әvvәlinә aşınmaların çıxılması ilә әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәrinin faydalı qazıntıların balans ehtiyatlarının
qalan hissәsinә bölünmәsilә hesablanılır.

62 Dağmәdәn texniki qurğuları üzrә amortizasiya ayırmaları:

•

ümumi müәyyәn edilmiş qaydada mövcud normalar әsasda il әrzindә onların strukturlarında dәyişikliyin
nәzәrә alınması ilә amortizasiya edilmәlidir;
fәrdi tonlu dәrәcәlәr әsasında amortizasiya edilmәlidir;
Müvafiq ehtiyatların çıxarılması vaxtına qәdәr amortizasiya edilmәlidir;
ilin әvvәlinә aşınmaların çıxılması ilә әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәrinin faydalı qazıntıların balans ehtiyatlarının
qalan hissәsinә bölünmәsilә hesablanılır.
yataqların ehtiyatlarının emal edilәcәyi müddәtә amortizasiya edilmәlidir;

63 1 ton filiz ehtiyatına tonlu amortizasiya dәrәcәsi hesablaınılır:

•

ilin әvvәlinә anmaların çıxılması ilә әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәrinin faydalı qazıntıların balans ehtiyatlarının
qalan hissәsinә vurması ilә;
ilin әvvәlinә aşınmaların çıxılması ilә әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәrinin faydalı qazıntıların balans ehtiyatlarının
qalan hissәsinin toplanması;
ilin әvvәlinә aşınmaların çıxılması ilә әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәrinin faydalı qazıntıların balans ehtiyatlarının
qalan hissәsinә bünmәsilә;
Bütün cavablar yanlışdır.
ilin әvvәlinә aşınmaların çıxılması ilә әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәrinin faydalı qazıntıların balans ehtiyatlarının
qalan hissәsinin fәrqilә;

64 Ümumzavod vә mummәdәn xәrclәri bölünür: (sadalanların hansı düzdür)

•

mәhsulun, işlәrin vә xidmәtlәrin ayrı növlәri arasında;
filizin hasilinin mәdәn maya dәyәri vә yerinә yetirilәn dağkapital işlәrә proporsional olaraq;
filizin hasilinin sex maya dәyәri vә yerinә yetirilәn dağkapital işlәrә proporsional olaraq;
bütün cavablar doğrudur.
filizin hasilinin karxana maya dәyәri vә yerinә yetirilәn dağkapital işlәrә proporsional olaraq;

65 Faydalı qazıntıların xüsusiyyәtindәn vә növündәn asılı olmaq filizin çıxarılmaya hazırlığının
aşağıdakı metodları tәtbiq edilir: (sәhvi qeyd edin)

•

yuyulmaq vә qızarmaq
qravitasiya zәnginlәşdirmә vә üzgüçüllәşdirmә (flotasiya)
dağıtmaq vә parçalaamaq
parıldatma vә qaradasiya.
quru vә yaş maqnit bölgü

66 Emal nәticәsindә alınan müxtәlif mәhsulların qruplaşdırılmasını çәtinlәşdirәn amillәrә aiddir:

•

Çünki bu mәhsulların hәr biri müәyyәn xalq tәsәrrüfatı әhәmiyyәtinә malikdir
Çünki bu mәhsulların maya dәyәri ayrıayrı üsullarla kalkulyasiya olunur
Çünki mәhsulların hәr birinin maya dәyәrinә müxtәlif amillәr daxildir
Doğru cavab yoxdur
Çünki bu mәhsulların kalkulyasiya vahidlәri müxtәlifdir

67 Yanan mәhsulların maya dәyәri:

•

Kalkulyasiya olunmur
Mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir
Kalkulyasiya olunur
Birbaşa mәhsulun qiymәtinә tәsir göstәrir
İstehsal maya dәyәrinә daxil edilir

68 Yanan mәhsullar:

•

Mәhsulların tәrkibindәki tullantılarla ayrılır
Neft emalında әsas mәhsullarla paralel ayrılır
Neft emalında ağır tullantılar yanan mәhsullardır
Doğru cavab yoxdur
Neft emalı sәnayesindә yüksәk әhәmiyyәtә malikdir

69 Katalizatorlara vә digәr kimyәvi vasitәlәrә çәkilәn xәrclәr:

•

Son mәhsulun maya dәyәrinә öz tәsirini göstәrir
İstehsal maya dәyәrinә öz tәsirini göstәrir
Ümumi tәsәrrüfat xәrclәrinә öz tәsirini göstәrir
Mәhsulun keyfiyyәtinә öz tәsirini göstәrir
Sex maya dәyәrinә öz tәsirini göstәrir

70 Neft emalının dәrinliyi:

•

Mәqsәdli mәhsul çıxımının artmasına tәmin edir
Mәhsulu maya dәyәrinin yüksәldilmәsinә sәbәb olur
Mәqsәdli mәhsul çıxımının azaldılmasına xidmәt edir
Amortizasiya xәrclәrinin azalmasına sәbәb olur.
Amortizasiya xәrclәrinin artmasına sәbәb olur

71 Neftçıxarma sayәsindә mәhsullun maya dәyәrinin aşağı salınmasının әsas amili

•

Neft emalının dәrinliyidir
Yanakı mәhsullardan düzgün istifadә etmәkdir
Ağır tullantılardan düzgün vә mәqsәdli istifadә olunmalıdır
Doğru cavab yoxdur
Amortizasiya xәrclәrinin aşağı salınmasıdır

72 Neftçıxarma sәnayesindә sahәnin mәhsuldarlığını müәyyәn etmәk üçün:

•

•

Mövcud topdansatış qiymәtlәri ilә әmtәәlik mәhsula çәkilәn xәrclәrdәn material vә amortizasiya xәrclәri
çıxılır
Mövcud topdansatış qiymәtlәrindәn әmtәәlik mәhsula çәkilәn xәrclәr, material vә amortizasiya xәrclәri çıxılır
Mövcud topdansatış qiymәtlәrindәn material vә amortizasiya xәrclәri çıxılır
Әmtәәlik mәhsula çәkilәn xәrclәr, material vә amortizasiya xәrclәrinin birlikdә cәmdәn әmtәәnin mövcud
topdansatış qiymәtlәri çıxılır.
Әmtәәlik mәhsula çәkilәn xәrclәrdәn material vә amortizasiya xәrclәri çıxılır

73 Neftçıxarma sәnayesindә sahәnin mәhsuldarlığı

•

Ağır tullantıların kәmiyyәti ilә müәyyәn edilir
Yamanı mәhsulların keyfiyyәti ilә müәyyәn edilir
Ağır tullantıların keyfiyyәti ilә müәyyәn edilir
Xalis mәhsulun keyfiyyәti ilә müәyyәn edilir
Xalis mәhsulun kәmiyyәti ilә müәyyәn edilir

74 Neftçıxarma sәnayesinin ağır tullantıları

•

Yanacağın ucuz növlәridir
Neftçıxarma sәnayesindә mәhsuldarlığın artırılmasına kömәk edir
Yanacağın baha növlәridir
Doğru cavab yoxdur
Yanakı mәhsullar qrupuna daxildir

75 Neftçıxarma sәnayesindә:

•

Eyni bir texnoloji prosesdә xammaldan bir vә ya iki adda mәhsullar istehsal olunur.
Bir neçә texnoloji prosesdә xammaldan çoxlu sayda mәhsullar istehsal olunur
Eyni bir texnoloji prosesdә xammaldan çoxlu sayda mәhsullar istehsal olunur
Doğru cavab yoxdur
Bir neçә texnoloji prosesdә xammaldan bir vә ya iki sayda mәhsullar istehsal olunur

76 Neftçıxarma sәnayesi:

•

Hasiledici sәnaye sahәlәrinә daxildir
Hasiledici vә emaledici sәnaye sahәlәrinә daxildir
Emaledici sәnaye sahәlәrinә daxildir
Doğru cavab yoxdur
Kәnd tәsәrrüfatı sahәsinә daxil edilir

77 Aşağıdakılardan hansı maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin ümumi prinsipidir:

•

Bitmәmiş istehsalın yenidәn istehsala cәlb olunması
Bitmәmiş istehsalın maya dәyәrinә daxil edilmәsi
Bitmәmiş istehsalın maya dәyәrinin hesablanması
Bitmәmiş istehsalın dәyәrinin müәyyәn edilmәsi
Bitmәmiş istehsalın qiymәtlәndirilmәsi

78 Aşağıdakılardan hansı maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin ümumi prinsipidir:

•

Xәrclәrin mәhsul istehsalındakı kәmiyyәt vә keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi
Xәrclәrin maya dәyәrinә daxil edilmәsi
Xәrclәrin mәhsul istehsalı vә bitmәmiş istehsal arasında bölüşdürülmәsi
Heç biri
Xәrclәri gәlir vә mәnfәәt arasında bölüşdürülmәsi

79 Aşağıdakılardan hansı maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin ümumi prinsipidir:

•

Hәr biri kalkulyasiya obyektinin dәyәrinin vә uçotu normativinin düzgün qiymәtlәndirmәli
Hәr bir kalkulyasiya obyektinin dәyәrinin düzgün qiymәtlәndirilmәsi
Hәr bir kalkulyasiya obyektinin maya dәyәrinin vә kalkulyasiya vahidinin hesablanması
Hәr bir kalkulyasiya obyektinin kalkulyasiya vahidinin hesablanması
Hәr bir kalkulyasiya obyektinin maya dәyәrinin hesablanması

80 Maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin ümumi prinsip deyil:

•

Zayların maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi
Dolayı xәrclәrin, xәrclәrin uçotu obyektlәri arasında bölüşdürülmәsi
Zayların dәyәrinin qiymәtlәndirilmәsi
bitmәmiş istehsalın qiymәtlәndirilmәsi
Qaytarılan tullantıların qiymәtlәndirilmәsi

81 Maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin ümumi prinsip deyil:

•

İlkin xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri vә xәrclәrin uçotu obyektlәri üzrә qruplaşdırılması
Sonrakı xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri vә xәrclәrin uçotu obyektlәri üzrә qruplaşdırılması
Maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi vә kömәkçi istehsal mәsrәflәrinin әsas istehsal xәrclәrinә aid edilmәsi
Zayların maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi
Dolayı xәrclәrin, xәrclәrin uçotu obyektlәri arasında bölüşdürülmәsi

82 Maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin ümumi prinsip deyil:

•

Birbaşa xәrclәrin, xәrclәrin uçotu obyektlәri arasında bölüşdürülmәsi
Xәrclәrin mәhsul istehsalı vә bitmәmiş istehsal arasında bölüşdürülmәsi
Dolayı xәrclәrin, xәrclәrin uçotu obyektlәri arasında bölüşdürülmәsi
Hәr bir kalkulyasiya obyektinin maya dәyәrinin vә kalkulyasiya vahidinin hesablanması
Bitmәmiş istehsalın qiymәtlәndirilmәsi

83 Maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin ümumi prinsip deyil:

•

Qaytarılan tullantıların maya dәyәrinin hesablanması
Bitmәmiş istehsalın qiymәtlәndirilmәsi
Dolayı xәrclәrin, xәrclәrin uçotu obyektlәri arasında bölüşdürülmәsi
Xәrclәrin mәhsul istehsalı vә bitmәmiş istehsal arasında bölüşdürülmәsi
Zayların maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi

84 Maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin ümumi prinsip deyil

•

Xәrclәri gәlir vә mәnfәәt arasında bölüşdürülmәsi
Bitmәmiş istehsalın qiymәtlәndirilmәsi
Dolayı xәrclәrin, xәrclәrin uçotu obyektlәri arasında bölüşdürülmәsi
Xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri vә xәrclәrin uçotu obyektlәri üzrә qruplaşdırılması
Qaytarılan tullantıların qiymәtlәndirilmәsi

85 Maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin ümumi prinsip deyil:

•

Hәr bir kalkulyasiya obyektinin maya dәyәrinin vә kalkulyasiya vahidinin hesablanması
Maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi vә kömәkçi istehsal mәsrәflәrinin әsas istehsal xәrclәrinә aid edilmәsi
Xәrclәrin mәhsul istehsalı vә bitmәmiş istehsal arasında bölüşdürülmәsi
Qaytarılan tullantıların qiymәtlәndirilmәsi
Bitmәmiş istehsalın qiymәtlәndirilmәsi

86 Xәrclәrin uçotu vә maya dәyәrinin kalkulyasiyası:

•

İstehsal vә tәdavül xәrclәrinin müәyyәn edilmәsi üzrә prosesin mәrhәlәlәridir
İstehsal xәrclәrinin müәyyәn edilmәsi üzrә prosesin mәrhәlәlәridir
Doğru cavab yoxdur
Tәdavül xәrclәrinin müәyyәn edilmәsi üzrә prosesin mәrhәlәlәridir
Maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üzrә prosesin mәrhәlәlәridir

87 Xәrclәrin uçotu vә maya dәyәrinin kalkulyasiyası istehsal xәrclәrinin müәyyәn edilmәsi üzrә
prosesin mәrhәlәlәridir. Bu konsepsiyanın әsasında belә bir müddәa durur:

•

Tәdavül xәrclәri istәnilәn dövrdә hәmdә satış xәrclәridir
İstehsal xәrclәri istәnilәn dövrdә hәm dә tәdavül xәrclәridir
İstehlak aktı istәnilәn dövrdәn hәm dә istehsal aktıdır
Satış xәrclәri istәnilәn dövrdә hәm dә tәdavül xәrclәridir
İstehsal aktı istәnilәn dövrdә hәmdә istehlak aktıdır

88 Xәrclәrin uçotunda vә maya dәyәrinin kalkulyasiyasındasan fәrqlәrә baxmayaraq onlar aşağıdakı
prinsipin reallaşması nәticәsindә formalaşırlar:

•

“Xәrclәr – mәhsul buraxılışı – nәticә”
“Planlaşdırma – miqdar – keyfiyyәt”
“Proqnozxәrclәr – nәticә”
“Minimum xәrc – maksimum gәlir – 100% keyfiyyәt”
“Dәyәr – gәlir – mәnfәәt”

89 Kalkulyasiyanın vәzifәsidir:

•

Mәhsul vahidinin miqyas effektinin artırılması
Maya dәyәrinin aşağı salınması üçün әvәzlәmә effektinә üstünlüyün verilmәsi üzrә informasiyanın әldә
olunması
Mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması üçün zәruri ehtiyatların tәhlili mәqsәdilә informasiyanın әldә
olunması
Mәhsul vahidinin optimallaşdırılması
Gәlir effektinә diqqәtin artırılması

90 Müәssisәlәrdә kalkulyasiya işi:

•

İstehsal vә tәdavül xәrclәrinin uçotu metodologiyasına uyğun olaraq aparılır
İstehsal vә kommersiya xәrclәrin uçotu metodologiyasına uyğun aparılır
İstehsal vә qeyri – istehsal xәrclәrinin uçotu metodologiyasına uyğun olaraq aparılır
Ümumi tәsәrrüfat vә kommersiya xәrclәrinin uçotu hesabına aparılır
Mәhsulun istehsalı vә satışı xәrclәrinin uçotu metodologiyasına uyğun olaraq aparılır

91 Kalkulyasiya işi:

•

Maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üzrә ümumi prinsiplәrin gözlәnilmәsidir
Sabit kapitalın müәyyәn edilmәsi üzrә prinsiplәrin gözlәnilmәsidir
Mәhsulun dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üzrә prinsiplәrin gözlәnilmәsidir
Kafi mәnfәәtin müәyyәn edilmәsi üzrә prinsiplәrin gözlәnilmәsidir
Dәyişәn kapitalın müәyyәn edilmәsi üzrә prinsiplәrin gözlәnilmәsidir.

92 Maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi prinsipinә aiddir:
Әsas xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri vә xәrclәrin uçotu obyektlәri üzrә qruplaşdırılması
Birbaşa xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri vә xәrclәrin uçotu obyekti üzrә qruplaşdırılması

•

üstәlik xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri uçotu obyektlәri üzrә qruplaşdırılması
Sonrakı xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri vә xәrclәrin uçotu obyektlәri üzrә qruplaşdırılması
İlkin xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri vә xәrclәrin uçotu obyektlәri üzrә qruplaşdırılması

93 Maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi prinsipinә aiddir:

•

Әsas xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri vә xәrclәrin uçotu obyektlәri üzrә qruplaşdırılması
Alternativ xәrclәr müәyyәn edilmәsi
maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi
doğru variant yoxdur
Kömәkçi istehsal mәsrәflәrinin әsas istehsal mәsrәflәrinә aid edilmәsi

94 Maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi prinsipinә aiddir:

•

Birbaşa xәrclәrin, xәrclәrin uçotu obyektlәri arasında bölüşdürülmәsi
Әsas xәrclәrin, xәrclәrin uçotu obyektlәri arasında bölüşdürmәli
Dolayı xәrclәrin vә xәrclәrin uçotu obyektlәri arasında bölüşdürülmәsi
faktiki xәrclәrin, xәrclәrin uçotu obyektlәri arasında bölüşdürülmәsi
Üstәlik xәrclәrin, xәrclәrin uçotu obyektlәri arasında bölüşdürmәli

95 Maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin ümumi prinsipidir

•

Zayların qiymәtlәndirilmәsi
Zayların istifadәyә yararlı hala gәtirilmәsi
Zaylardan tәkrar istehsal prosesindә istifadә olunması
Zayların maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi
Zayların maya dәyәrinin daxil edilmәsi

96 Maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsinin ümumi prinsipidir:

•

Qaytarılan tullantıların maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi
Qaytarılan tullantıların qiymәtlәndirilmәsi
Qaytarılan tullantılardan tәkrar istehsal prosesindә istifadә olunması
Qaytarılan tullantıların dәyәrinin müәyyәn edilmәsi
Qaytarılan tullantıların maya dәyәrinә daxil edilmәsi

97 Kalkulyasiya hesablamalarının mәrhәlәlәri nәzәrdә tutur:

•

Amillәrin, zayların vә qaytarılan tullantıların qiymәtlәndirilmәsini
Birbaşa, dolayı vә bitmәmiş istehsal xәrclәrinin, elәcәdә itkilәrin vә zayların qiymәtlәndirilmәsini
Gәlirin, mәnfәәtin vә keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsidir
Doğru cavab yoxdur
Birbaşa, dolayı, әsas vә üstәlik xәrclәrin qiymәtlәndirilmәsini

98 Yeni texnikanın müntәzәm surәtdә tәtbiq edilmәsi nәyi yüksәldir:

•

istehsalın texnika cәhәtdәn tәchiz olunması sәviyyәsini yüksәldir;
eyni şәraitdә әmәk haqqı vә digәr xәrclәrin qәnaәtini yüksәldilir;
istehsalın ixtisaslaşdırılması vә kooperativlәşdirilmәsi sәviyyәsini yüksәldilir;
eyni miqdarda xәrc qoyduğu halda mәhsulun realizәsindәn daha çox gәlir, mәnfәәti yüksәldilir
brak vә qeyrimәhsuldar mәsrәflәr nәticәsindә әmәlә gәlәn hәr cür itkilәrin ixtisarını yüksәldilir;

99 Maddi istehsal sahәlәrindә çalışan işçilәrin әmәyinin mәhsuldarlığının yüksәldilmәsi nәyi tәmin
edir:

•

eyni şәraitdә әmәk haqqı vә digәr xәrclәrin qәnaәtini tәmin edir;

•

istehsalın ixtisaslaşdırılması vә kooperativlәşdirilmәsi sәviyyәsinin yüksәlmәsini tәmin edir;
istehsalın texnika cәhәtdәn tәchiz olunması sәviyyәsinin yüksәlmәsini tәmin edir;
eyni miqdarda xәrc qoyduğu halda mәhsulun realizәsindәn daha çox gәlir, mәnfәәtin yüksәlmәsini tәmin edir
brak vә qeyrimәhsuldar mәsrәflәr nәticәsindә әmәlә gәlәn hәr cür itkilәrin ixtisarının yüksәlmәsini tәmin
edir;

100 ümumzavod vә sex xәrclәrinin ixtisar edilmәsi nәyin nәticәsindә әldә edilir?

•

idarәetmә aparatının sadәlәşdirilmәsi vә ucuzlaşdırılması nәticәsindә әldә edilir;
istehsalın ixtisaslaşdırılması vә kooperativlәşdirilmәsi sәviyyәsinin yüksәldilmәsi nәticәsindә әldә edilir;
istehsalın texnika cәhәtdәn tәchiz olunması sәviyyәsinin yüksәldilmәsi nәticәsindә әldә edilir
brak vә qeyrimәhsuldar mәsrәflәr nәticәsindә әmәlә gәlәn hәr cür itkilәrin ixtisarı nәticәsindә әldә edilir;
eyni şәraitdә әmәk haqqı vә digәr xәrclәrin qәnaәtini tәmin edilmәsi nәticәsindә әldә edilir;

101 İctimai istehsal xәrclәrinә nә daxildir?

•

istehsal edilmiş istehsal vasitәlәrinin keçirilmiş dәyәri vә bütün yeni yaradılmış dәyәr daxildir
istehsal edilmiş istehsal vasitәlәrinin keçirilmiş dәyәr vә bütün yeni yaradılmış dәyәr daxildir.
istehsal vә tәdavül prosesindә istifadә olunan tәbii ehtiyatların, xammalın, materialın, yanacağın, enerjinin,
әsas fondların, әmәk ehtiyatlarının dәyәri daxildir
mәhsulun (işin, xidmәtin) hazırlanmasına çәkilәn canlı vә maddilәşmiş әmәk mәsrәflәr daxildir
istehlak edilmiş maddi ehtiyatlar vә işçilәrin әmәyinin ödәnilmәsinә çәkilәn xәrclәr daxildir

102 Kalkulyasiyanın mәqsәdidir:

•

Maya dәyәrinin aşağı salınması üçün maddi vә әmәk resurslarına qәnaәtin tәmin edilmәsi
Mәhsul vahidinin optimallaşdırılması
Xәrclәrә nәzarәtin tәmin edilmәsi
Enerji tutumlu sahәlәrә diqqәt yetirmәk
Mәhsulun kәmiyyәtinin artırılması

103 Kalkulyasiya:

•

Mәhsul vahidinin istehsalına vә reallaşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin hesablanmasıdır.
Mәhsul, iş, xidmәt növünün әn optimal variantının seçilmәsidir
Mәhsul vә xidmәtlәrә çәkilәn xәrclәrin hesablanmasında
Mәhsul, iş, xidmәt növü vahidinin istehsalına vә reallaşdırılmasına cekilәn xәrclәrin iqtisadi hesablanmasına
kompleks sistemidir
Mәhsul, iş, xidmәt növü vahidinin istehsalına çәkilәn xәrclәrin elektron hesablama maşınları vasitәsilә iqtisadi
hesablanmasıdır

104 Kalkulyasiyanın mәqsәdidir:

•

Әmәk resurslarından maksimum dәrәcәdә istifadә olunmasına
Maya dәyәrinin aşağı salınması üçün işçi qüvvәsinin artırılması
Mәhsul vә xidmәtlәrә çәkilәn xәrclәrin azaldılması
Mәhsul vahidinin iqtisadi hesablanması zamanı verilәnlәrin optimallaşdırılması
Mәhsul istehsalının bütün mәrhәlәlәrindә mәhsul vahidinә düşәn xәrclәrin kәmiyyәti üzrә informasiyanı әldә
edilmәsi

105 Kalkulyasiyanın mәqsәdidir:

•

Xәrclәrin reallaşdırılmasında resurslardan minimum istifadә olunması
Әmәk resurslarından maksimum istifadә olunması
Mәhsul vahidinin iqtisadi hesablanması zamanı verilәnlәrin optimallaşdırılması
Mәhsul istehsalının bütün mәrhәlәlәrindә mәhsul vahidinә düşәn xәrclәrin kәmiyyәti üzrә informasiyanı әldә
edilmәmәsi

•

Xәrclәrә nәzarәtin tәmin edilmәsi

106 Mәhsul, iş, xidmәt növü vahidinin istehsalına reallaşdırılmasına çәkilәn xәrclәrin iqtisadi
hesablanmasını kompleks sistemidir:

•

Kalkulyasiya nomenklaturası
Kalkusiya
Kalkulyasiya vahidi
Kalkulyasiya tәnbölәni
Kalkulyasiya norması

107 Kalkulyasiyanı әhәmiyyәtli edәn nәdir?

•

Xәrclәrә nәzarәtin tәmin olunması amillәri
Maya dәyәrinin aşağı salınması amillәri
Mәhsul vahidinin optimallaşdırılması vә istehsalın artırılması amillәri
Maya dәyәri vә onu şәrtlәndirәn amillәr
Әmәk resurslarından maksimum istifadә olunması amillәri

108 Mәhsulun maya dәyәrinin Kalkulyasiyanın mәqsәdi:

•

Onun kәmiyyәti ilә bağlıdır
Onun keyfiyyәti ilә bağlıdır
Onun quruluşu ilә bağlıdır
Onun optimallaşdırılması ilә bağlıdır
Onun tәyinatı ilә bağlıdır

109 Kalkulyasiyanın vәzifәsidir:

•

Mәhsul vahidinin maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi
Mәhsul vahidinin reallaşdırılması
Mәhsul vahidinin normallaşdırılması
Gәlir normalarına nәzarәt
Mәhsulun dәyәrinin müәyyәn edilmәsi

110 Kalkulyasiyanın vәzifәsidir:

•

Mәhsul vahidinin istehsalının reallaşdırılması
“Ölü” nöqtәnin müәyyәn edilmәsi
Maya dәyәri, xәrc normaları vә normativlәri üzrә tapşırıqların yerinә yetirilmәsinә nәzarәt
Mәhsul vahidinin optimallaşdırılması
Gәlir normalarına nәzarәt

111 Kalkulyasiyanın vәzifәsidir:

•

Mәhsulun rentabelliyi vә onun sәviyyәsinә tәsir göstәrәn amillәrin müәyyәn edilmәsi
Mәhsul vahidinin brutto balansı ilә hesablanması
Gәlir normalarına nәzarәt
Әmәk resurslarına qәnaәtin tәmin olunması
Mәhsul vahidinin netto balansı ilә reallaşdırılması

112 Kalkulyasiyanın vәzifәsidir:

•

Müәssisәdә mәhsul istehsalı üçün optimal qәrarların qәbul edilmәsi
Müәssisәnin fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin müәyyәn edilmәsi
Mәhsul vahidinin netto balansı ilә hesablanması

Enerji tutumlu sahәlәrә üstünlük verilmәsi
Mәhsul vahidinin brutto balansı ilә reallaşdırılması

113 İstehsal xәrclәri nәdir?

•

istehsal edilmiş istehsal vasitәlәrinin keçirilmiş dәyәri vә bütün yeni yaradılmış dәyәrin mәcmusudur.
material ehtiyatlarından istifadә olunması sәviyyәsi vә әmәk mәhsuldarlığının әldә edilmiş nәticәsinin
mәcmusudur
istehsalın iqtisadi sәmәrәliliyini xarakterizә edәn ümumilәşdirilmiş göstәricilәrinin mәcmusudur
istehlak edilmiş maddi ehtiyatlar vә işçilәrin әmәyinin ödәnilmәsinә çәkilәn xәrclәrin mәcmusudur
mәhsulun (işin, xidmәtin) hazırlanmasına çәkilәn canlı vә maddilәşmiş әmәk mәsrәfinin mәcmusudur.

114 Mәhsulun maya dәyәri nәyi ifadә edir?

•

müәssisәdә mәhsulun istehsalı vә realizә edilmәsi ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәri pul formasında ifadә edir.
xammal vә әsas materialların dәyәrini ifadә edir
istehlak edilmiş maddi ehtiyatlar vә işçilәrin әmәyinin ödәnilmәsinә çәkilәn xәrclәri ifadә edir
istehsal edilmiş istehsal vasitәlәrinin keçirilmiş dәyәri vә bütün yeni yaradılmış dәyәri ifadә edir
mәhsulun (işin, xidmәtin) hazırlanmasına çәkilәn canlı vә maddilәşmiş әmәk mәsrәfinin mәcmusunu ifadә
edir

115 Bu metoddan әsasәn hasiledici sәnayedә vә energetikada istifadә olunur:

•

Sifariş
Normativ
Mәrhәlә
Mәmulat
Proses

116 Kütlәvi istehsal sahәlәrindә konkret mәhsul növlәri üzrә xәrclәrin ümumilәşdirilmәsinә әsaslanır:

•

Sifariş metodu
Normativ metod
Mәrhәlә metodu
Mәmulat metodu
Proses metodu

117 Bu metodda xәrclәrin uçotu obyekti eyni zamanda kalkulyasiya obyektidir

•

Sifariş
Normativ
Mәrhәlә
Mәmulat
Proses

118 Bu metodun tәtbiqi sferası ehtiyat hissәlәrinin, detalların, sanitar  texniki avadanlığın vә s
istehsalı ilә mәhdudlaşır:

•

Sifariş
Normativ
Mәrhәlә
Mәmulat
Proses

119 Bildiyimiz kimi müәyyәn metodlar vasitәsi ilә kalkulyasiya sisteminә tәsir göstәrilir. Bu
metodlarla yanaşı hansı faktor vasitәsilә kalkulyasiya sisteminә tәsir göstәrilә bilәr:

•

Xәrclәrin normativ uçotu
İstehsal xәrclәrinin mәcmu uçotu
İstehsala xәrclәrinin kalkulyasiya vahidlәri ilә әsaslandırılması
Doğru cavab yoxdur
Tәdavül xәrclәrinin mәcmu uçotu

120 İstehsal xәrclәrinin mәcmu uçotunun tәtbiqi xәrclәrin sistemlәşdirilmәsi

•

Yarım fabrikat variantı vasitәsilә aparılır
Tam fabrikat variantı vasitәsilә aparılır
Qeyri – yarım fabrikat variantı vasitәsilә aparılır
Yarım fabrikat vә qeyri yarım fabrikat variantları vasitәsilә aparılır
Yarım fabrikat vә tam fabrikat variantları vasitәsilә aparılır

121 Tәdavül xәrclәrinә tәsir göstәrәn amillәr qrupunu seçin:

•

malların nәqli vә satışı ilә bağlı amillәr
malların istehsalı vә nәqli ilә bağlı amillәr
malların istehsalı, nәqli vә satışı ilә bağlı amillәr
malların istehsalı vә satışı ilә bağlı amillәr
bütün cavablar doğrudur

122 Tәdavül xәrclәrinin sәviyyәsinin azalmasına tәsir edәn amillәrdәn hansı yanlış göstәrilmişdir:

•

mal dövriyyәsi planının yerinә yetirilmәsi
malların satışı vә saxlanılmasında mütәrәqqi üsullardan istifadә olunması
әmәyin mәhsuldarlığının artırılması
işçilәrin yüsәk әmәk haqqı
mal ehtiyatlarının azalması, qeyri mәhsuldar xәrclәrin vә itkilәrin lәğvi

123 Tәdavül xәrclәrinin sәviyyәsinin artırılmasına tәsir edәn amillәrdәn hansı yanlış göstәrilmişdir:

•

mal dövriyyәsi planının yerinә yetirilmәsi
mal ehtiyatlarının artırılması
mal dövriyyәsi üzrә planın yerinә yetirilmәmәsi
nәqlin qeyrisәmәrәli hazırlanması
yüklәmәboşaltma işlәrinin qeyri – sәmәrәli hazırlanması

124 Tәdavül xәrclәrinin planlaşdırılması metodları hansılardır

•

analitik statistik, texniki – ekspert
analitik –texniki, iqtisadi – texniki
analitiksorğu, ekspertiqtisadi
texniki  statistik, iqtisadi
texniki  iqtisadi, iqtisadi  statistik

125 Hasiledici sәnayedә vә energetikada xәrclәrin uçotu vә kalkulyasiya obyektlәri arasındakı fәrq
ola bilәr:

•

Bu sahәlәrdә xәrclәrin uçotu vә kalkulyasiya obyektlәri arasında heç bir fәrq yoxdur, yәni onlar eynidir
Energetikada müxtәlif çeşidli mәhsullar buraxıldığı halda, hasiledici sәnayedә yalnız bir tip mәhsul buraxılır
Hasiedici sәnaye sahәlәrindә bitmәmiş istehsal olduğu halda energetikada bu halda rast gәlinmir
Doğru cavab yoxdur
Hasiledici sәnayedә müxtәlif çeşidli mәhsullar buraxıldığı halda energetikada yalnız bir tip mәhsul buraxılır

126 Kalkulyasiya vahidlәri :

•

Kalkulyasiya obyektinin ölçü vasitәlәridir
Kalkulyasiya obyektinin maya dәyәrinin ölçü meyarıdır
Kalkulyasiya etmәnin vahid, tipik nomenklaturasıdır.
Doğru cavab yoxdur
Kalkulyasiya obyektinin istehsal dәyәrinin ölçü meyarıdır

127 Kalkulyasiya vahidlәri :

•

Kalkulyasiya obyektinin istehlak dәyәrinin ölçü meyarı kimi çıxış edir
Kalkulyasiya obyektinin istehsal dәyәrinin ölçü meyarıdır
Mәhsul vahidinin reallaşdırılmasının ölçü vahidi kimi çıxış edir
Kalkulyasiya etmәnin vahid, tipik nomenklaturasıdır
Kalkulyasiya obyektinin maya dәyәrinin ölçü meyarıdır

128 Kalkulyasiya obyektinin ölçü vasitәlәridir:

•

Natural vahidlәr
Kalkulyasiya vahidlәri
Sahә vahidlәri
Texnoloji vahidlәr
Şәrti natural vahidlәr

129 Kalkulyasiya obyektinin istehlak dәyәrinin ölçü meyarı kimi çıxış edir:

•

Natural vahidlәr
Şәrti vahidlәr
Şәrti natural vahidlәr
Dәyәr vahidlәri
Kalkulyasiya vahidlәri

130 Kalkulyasiya vahidlәrinin aşağıdakı qrupları vardır:

•

Natural vahidlәr
Şәrti natural vahidlәr
İstismar vahidlәr
bütün variantlar doğrudur
İş Vahidlәri

131 Mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması, ehtiyat vә mәnfәәtin qiymәtlәndirilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn xәrclәrin mәntiqi ardıcıllığını tamamlayın әsas vә üstәlik; Cari vә birdәfәlik;

•

Sabit vә dәyişәn
Bir elementli vә kompleks
Cari vә faktiki
proqnozlaşdırılan
Son hәdd vә artan

132 Mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması, ehtiyatla mәnfәәtin qiymәtlәndirilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn xәrclәr bölünür

•

Sabit vә dәyişәn
Cari vә faktiki
Cari ya birdәfәlik

Son hәdd vә transaksion
Alternativ

133 Mәsuliyyәt mәrkәzlәrinin istehsal fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi nә nәzarәt nöqteyi nәzәrindәn
xәrclәr bölünür

•

Tәnzimlәnmәyәn
Artan
proqnozlaşdırılan
üstәlik
planlaşdırılan

134 İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi vә planlaşdırma nöqteyi nәzәrindәn xәrclәr bölünür

•

Son hәdd vә transaksion
Cari vә faktiki
cari vә birdәfәlik
Transaksion
Sabit vә dәyişәn

135 Uyğun cavabı müәyyәnlәşdirin

•

mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması, ehtiyat vә mәnfәәtin qiymәtlәndirilmәsi nöqteyi nәzәrindәn
xәrclәrdir
Mәsuliyyәt mәrkәzlәrinin istehsal fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi vә nәzarәt nöqteyi nәzәrindәn xәrclәrdir
idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi vә planlaşdırma nöqteyi nәzәrindәn xәrclәrdir
bütün cavablar düzgündür
Әsas vә üstәlik

136 Uyğunluq gözlәnilmişdir:

•

Mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması, ehtiyat vә mәnfәәtin qiymәtlәndirilmәsi nöqteyi nәzәrindәn xәrclәr
Mәsuliyyәt mәrkәzlәrinin istehsal fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi nöqteyi nәzәrindәn xәrclәr
İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi vә planlaşdırma nöqteyi nәzәrindәn xәrclәr
bütün cavablar doğrudur
Bir elementli vә kompleks

137 Mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması, ehtiyat vә mәnfәәtin qiymәtlәndirilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn xәrclәr bölünür:

•

Birbaşa vә dolayı
İstehsal vә qeyriistehsal
Әsas vә üstәlik
bütün cavablar doğrudur
Bir elementli vә kompleks

138 İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi vә planlaşdırma nöqteyi nәzәrindәn xәrclәr, bölünmür

•

Sabit vә dәyişәn
Transaksion
Qaytarılmayan
Planlaşdırılan vә planlaşdırılmayan
Son hәdd vә artan

139 Mәsuliyyәt mәrkәzlәrinin istehsal fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi nöqteyi nәzәrindәn xәrclәr
bölünür:

•

•

Tәnzimlәnәn tәnzimlәnmәyәn
Alternativ
faktiki
Transaksion
Proqnozlaşdırılan

140 Mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması, ehtiyat vә mәnfәәtin qiymәtlәndirilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn xәrclәr bölünür:

•

Qaytarılmayan xәrclәrә
İstehsal vә tәsadüf xәrclәrinә
Alternativ xәrclәrә
Son hәdd vә transansion xәrclәrә
Әsas vә üstәlik xәrclәrә

141 Mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması, ehtiyat vә mәnfәәtin qiymәtlәndirilmәsi nöqteyi –
nәzәrindәn xәrclәr bölünür:

•

Әsas vә birdәfәlik xәrclәrә
planlaşdırılan vә planlaşdırılmayan xәrclәrә
İstehsal vә qeyriistehsal xәrclәrә
Son hәdd vә artan xәrclәrә
Cari vә faktiki xәrclәrә

142 İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi vә planlaşdırılması nöqteyi nәzәrindәn xәrclәr bölünür:

•

Birbaşa vә dolayı
Planlaşdırılan vә planlaşdırılmayan
Әsas vә üstәlik
Bir elementli vә kompleks
artan vә proqnozlaşdırılan

143 İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi vә planlaşdırma nöqteyi nәzәrindәn xәrclәr bölünür

•

Son hәdd vә artan
Cari vә faktiki
Son hәdd vә transaksion
Alternativ vә transaksion
Cari vә birdәfәlik

144 Mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması, ehtiyat vә mәnfәәtin qiymәtlәndirilmәsi nöqteyi
nәzәrindәn xәrclәr bölünür

•

Bir elementli vә kompleks
Son hәdd vә transaksion
Son hәdd vә proqnozlaşdırılan
Alternativ xәrclәr
Qaytarılmayan xәrclәr

145 İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi vә planlaşdırma nöqteyi nәzәrindәn xәrclәr bölünür:

•

Cari
Tarnsaksion
Cari vә birdәfәlik
Alternativ

Artan

146 Mәsuliyyәt mәrkәzlәrinin istehsal fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi vә nәzarәt nöqteyi nәzәrindәn
xәrclәr bölünür

•

Planlaşdırılan vә planlaşdırılmayan
Transaksion
Tәnzimlәnәn
Artan
Alternativ

147 İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi vә planlaşdırma nöqteyi nәzәrindәn xәrclәr bölünür:

•

Son hәdd vә transaksion
Qaytarılmayan
Tәnzimlәnmәyәn
Әsas vә birdәfәlik
Cari vә faktiki

148 Tәşkilatın fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn asılı olan xәrci necә adlanir?

•

birbaşa xәrclәr
fәaliyyәtin adi növlәri üzrә xәrclәr;
dolayı xәrclәr;
әmәk haqqı xәrclәr;
material xәrclәri.

149 Mәhsul vahidinin maya dәyәrinin sifarişin istehsalına çәkilәn xәrclәrin bütün mәblәğinin bu
sifariş çәrçivәsindә buraxılan mәhsulun miqdarına bölünmәsi ilә müәyyәn edildıyi metod necә adlanır
?

•

yenidәn bölünmә vә ya prosesli metod;
sifariş metodu;
çuxur metodu;
kayzen kostinq.
düz vaxtında sistem (Just in time);

150 Mәhsul vahidinin maya dәyәrinin hesabat dövründә çәkilәn xәrclәrin bütün mәblәğinin bu dövrdә
buraxılan mәhsulun miqdarına bölünmәsi ilә müәyyәn edildıyi metod necә adlanır ?

•

bölünmә vә ya prosesli metod;
sifariş metodu;
çuxur metodu;
kayzen kostinq.
düz vaxtında sistemi (Just in time);

151 Xәrclәrin xarakterindәn, reallaşdırma şәrtlәrindәn vә tәşkilatın fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn asılı
olan xәrci necә adlanir ?

•

birbaşa xәrclәr
qeyrireallaşma xәrclәri;
dolayı xәrclәr;
әmәk haqqı xәrclәr;
Material xәrclәri.

152 Xәrclәrin xarakterindәn asılı olan xәrci necә adlanir?

•

birbaşa xәrclәr
fәaliyyәtin adi növlәri üzrә xәrclәr;
dolayı xәrclәr;
әmәk haqqı xәrclәr;
material xәrclәri.

153 Xәrclәrin reallaşdırma şәrtlәrindәn asılı olan xәrci necә adlanir ?

•

birbaşa xәrclәr
qeyrireallaşma xәrclәri;
dolayı xәrclәr;
әmәk haqqı xәrclәr;
Material xәrclәri.

154 Yenidәn bölünmә üzrә maya dәyәrinin formalaşması metodu necә adlanır ?

•

yenidәn bölünmә vә ya prosesli metod;
sifariş metodu;
çuxur metodu;
kayzen kostinq.
düz vaxtında sistem (Just in time);

155 Xәrclәr nәyin tәtbiqi zamanı yarımfabrikatlarsız üsulla istifadә ilә nәzәrә alına bilәr ?

•

yenidәn bölünmә vә ya prosesli metod;
sifariş metodu;
çuxur metodu;
Kayzen Kostinq.
düz vaxtında sistem (Just in time);

156 Xәrclәrin xarakterindәn, reallaşdırma şәrtlәrindәn vә tәşkilatın fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn asılı
olan xәrci necә adlanir?

•

birbaşa xәrclәr
fәaliyyәtin adi növlәri üzrә xәrclәr;
dolayı xәrclәr;
әmәk haqqı xәrclәr;
material xәrclәri.

157 Xәrclәrin maddәlәri tәşkilat tәrәfindәn nәyә uyğun müstәqil qurulur?

•

sahә xüsusiyyәtlәrinә;
xәrc konkret müqavilәyә müvafiq olaraq hesablanılır
xәrc mәblәği müәyyәn edilә bilәr;
xәrclәr müәyyәn hesabat dövrünә aid olan vә xidmәtin göstәrilmәsi prosesilә bağlı olan, tәşkilatın xәrclәrinin
cәmlәmәsindәn istifadә edilir
xәrc qanunverici vә normativ aktların tәlәblәrinә, işgüzar dövriyyәyә müvafiq olaraq hesablanılır;

158 Xәrclәrin maddәlәri tәşkilat tәrәfindәn nәyә uyğun müstәqil qurulur?

•

sahә xüsusiyyәtlәrinә.
qeyridövriyyә aktivlәrinә xәrclәrә
istifadә edilәn xammalın dәyәr qiymәtlәndirilmәsini istifadә edәn xәrclәrә
bir qayda olaraq, bir iqtisadi dövrәdә sәrf edilәn istehsal xәrclәrә;

kapital qoyuluşlu xarakterli xәrclәrә;

159 Kapital xәrclәri nә daxildir ?

•

istifadә edilәn enerjinin dәyәr qiymәtlәndirilmәsini istifadә edәn xәrclәr
kapital qoyuluşlu xarakterli xәrclәri;
qeyridövriyyә aktivlәrinә xәrclәr
müәyyәn hesabat dövrünә aid olan vә xidmәtin göstәrilmәsi prosesilә bağlı olan, tәşkilatın xәrclәrinin
cәmlәmәsindәn istifadә edәn xәrclәr.
bir qayda olaraq, bir iqtisadi dövrәdә sәrf edilәn istehsal xәrclәri;

160 Kapital xәrclәri nә daxildir ?

•

istifadә edilәn әsas vәsaitдәкin dәyәr qiymәtlәndirilmәsini istifadә edәn xәrclәr
kapital qoyuluşlu xarakterli xәrclәri;
qeyridövriyyә aktivlәrinә xәrclәr
müәyyәn hesabat dövrünә aid olan vә xidmәtin göstәrilmәsi prosesilә bağlı olan, tәşkilatın xәrclәrinin
cәmlәmәsindәn istifadә edәn xәrclәr.
bir qayda olaraq, bir iqtisadi dövrәdә sәrf edilәn istehsal xәrclәri;

161 Kapital xәrclәri nә daxildir ?

•

istifadә edilәn әmәk ehtiyatlarının dәyәr qiymәtlәndirilmәsini istifadә edәn xәrclәr
kapital qoyuluşlu xarakterli xәrclәri;
qeyridövriyyә aktivlәrinә xәrclәr
müәyyәn hesabat dövrünә aid olan vә xidmәtin göstәrilmәsi prosesilә bağlı olan, tәşkilatın xәrclәrinin
cәmlәmәsindәn istifadә edәn xәrclәr.
bir qayda olaraq, bir iqtisadi dövrәdә sәrf edilәn istehsal xәrclәri;

162 Maya dәyәrinin formalaşmasının ümumi prinsip ola bilәr:

•

Mәhsul istehsalının reallaşdırılmasının düzgün proqnozlaşdırılması
Dәyәr vә maya dәyәri arasında keyfiyyәt fәrqinin minimuma endirilmәsi
İstehsal xәrclәri vә maya dәyәri arasında nisbәtlәrin müәyyәn edilmәsi
Faktiki xәrclәrin tam uçotu
İstehsal vә tәdavül xәrclәrinin doğru nisbәtlәrinin müәyyәn edilmәsi

163 İstehsal xәrclәri kimi anlayışla bilәr?

•

Mәhsulun reallaşdırılması üçün lazım olan real xәrclәr
Mәhsulun dәyәrini tәşkil edәn vә onun hazırlanmasına sәrf edilәn ictimai  zәruri xәrclәr
Mәhsulun istehlakçıya çatdırılma mәrhәlәsinә kimi olan bütün xәrclәr
Bütün variantlar doğrudur.
Mәhsulun maya dәyәrini tәşkil edәn vә onun hazırlanmasına sәrf edilәn xәrclәr

164 Maya dәyәrinin formalaşmasının әsasını hansı prinsip tәşkil edir.

•

Müәssisәnin xәrclәrinin tәsәrrüfat fәaliyyәti üzrә ciddi mәhdudlaşdırılması
Qeyri – istehsal xәrclәrinin tam uçotu
Xәrclәrin istehsal prosesi ilә bilavasitә әlaqәsi
dәyәrin düzgün qiymәtlәndirilmәsi
İstehsal xәrclәrinin vaxt asılılığı olmamalı

165 Maya dәyәrinin formalaşması prinsipi hansıdır:
Müәssisә xәrclәrinin maya dәyәrindә rolunun düzgün qiymәtlәndirilmәsi

•

Birbaşa vә dolayı vergilәrin uçotunun düzgün aparılması
Xәrclәr vә gәlirlәr arasında nisbәtlәrin gözlәnilmәsi
Tәdavül prosesindә xәrclәrin optimallıq meyarının hesablanması
Xәrclәrin istehsal vә tәdavül proseslәri ilә bilavasitә әlaqәsi

166 Aşağıdakı prinsiplәrdәn hansı maya dәyәrinin formalaşmasının әsasını tәşkil edir?

•

Xәrclәrin azaldılması vә gәlirlәrin artırılması prinsiplәrinә riayәt olunması
Faktiki xәrclәrin heç olmasa ildә bir dәfә uçotunun aparılması
Tәkrar istehsal xәrclәrinin ödәnilmәsi
İstehsal xәrclәri vә maya dәyәri arasında qarşılıqlı asılılığın müәyyәn edilmәsi
Dәyәr vә maya dәyәri arasında keyfiyyәt fәrqinin maksimumu azaldılması.

167 Mәhsulun dәyәrini tәşkil edәn vә onun hazırlanmasına sәrf edilәn ictimai – zәruri xәrclәr:

•

istehlak xәrclәrdir
İstehsal xәrclәridir
Tәdavül xәrclәridir
İstehlak vә istehsal xәrclәridir
istehsal vә tәdavül xәrclәridir

168 Maya dәyәrinin formalaşmasının ümumi prinsip ola bilәr:

•

Xәrclәrin rentabelliliyi minimuma endirilmәsi
Tәkrar istehsal prosesindә gәlirlәrin artırılması
Zәrәrsizlik nöqtәsinin müәyyәn edilmәsi
Mәhsul istehsal xәrclәrinin müәyyәn vaxt müddәti ilә birbaşa әlaqәsi
Xәrclәr vә gәlirlәr arasında nisbәtlәrin gözlәnilmәsi

169 Mәhsulun maya dәyәrinin formalaşmasının ümumi prinsip deyil:

•

Xәrclәrin minimum gәlirlәrin isә maksimum sәviyyәyә çatdırılması
Tәkrar istehsal prosesindә xәrclәrin ödәnilmәsi
Faktiki xәrclәrin tam uçotu
Xәrclәrin istehsal vә tәdavül xәrclәri ilә bilavasitә әlaqәsi
Müәssisәnin xәrclәrinin tәsәrrüfat fәaliyyәti sferası üzrә ciddi mәhdudlaşdırılması

170 Mәhsulun maya dәyәrinin formalaşmasının ümumi prinsip deyil:

•

Xәrclәr vә gәlirlәr arasında proporsionallığın gözlәnilmәsi
Mәhsul istehsalı xәrclәrinin müәyyәn vaxt müddәti ilә birbaşa әlaqәsi
Tәkrar istehsal prosesindә xәrclәrin ödәnilmәsi
Müәssisәnin xәrclәrinin tәsәrrüfat fәaliyyәti sferası üzrә ciddi mәhdudlaşdırılması
faktiki xәrclәrin tam uçotu

171 Hazır mәhsulun faktiki dәyәrinә nә aiddir:

•

birbaşa xәrclәr;
satış üçün nәzәrdә tutulan maddiistehal ehtiyatlarıdır;
hazır mәhsulun istehsalında istifadә edilәn әsas vәsaitlәrin dәyәr qiymәti
nәqliyyat xәrclәri;
hazır mәhsulun istehsalı ilә bağlı bütün faktiki xәrclәr;

172 Faktiki maya dәyәr üzrә bu metodun istifadәsindә
hesablamanın bu üsulunda, maya dәyәri müxtәlif ola bilәr.

•

hazır mәhsulun faktiki maya dәyәri yalnız hesabat ayının sonunda formalaşa bilәr;
faktiki maya dәyәr üzrә hazır mәhsulu әks etdirmәk daha asandır, tәşkilatlar verilәn üsuldan az istifadә edirlәr;
hazır mәhsulun faktiki maya dәyәri yalnız hesabat ayının sonunda formalaşa bilәr;
әgәr bu ay әrzindә istehsal edilәn mәhsul bu hәmin dövrdә reallaşırsa әlavә narahatlıq yaradır;

173 Mәhsulun kütlәvi vә iri seriyalı istehsalında, mәsәlәn toxuculuq, trikotaj, ayaqqabı istehsalında
hansı metoddan istifadә edilir

•

xәrclәrinn ixtisar maya dәyәr üzrә hesablanması metodu
xәrclәrinn plan maya dәyәr üzrә hesablanması metodu
xәrclәrinn faktiki maya dәyәr üzrә hesablanması metodu
xәrclәrinn sifariş üzrә hesablanması metodu
xәrclәrinn normativ maya dәyәr üzrә hesablanması metodu

174 Yeyinti sәnaye sahәlәrinin hazır mәhsullarının xarakterik cәhәtlәri:

•

onların nәql edilmәsi xәrclәrinin yüksәk vә satışı xәrclәrinin nisbәtәn aşağı xüsusi çәkiyә malik olmasıdır
onların nәql edilmәsi vә satışı xәrclәrinin nisbәtәn aşağı xüsusi çәkiyә malik olmasıdır
onların nәql edilmәsi vә satışı xәrclәrinin nisbәtәn yüksәk xüsusi çәkiyә malik olmasıdır
bütün variantlar doğrudur
onların nәql edilmәsi xәrclәrinin aşağı vә satışı xәrclәrinin nisbәtәn yüksәk xüsusi çәkiyә malik olmasıdır

175 Yüngül sәnayedә kalkulyasiya obyekti kimi seçilir:

•

xammalın ilkin emalında 10 ton, әyiricilikdә 100 kq, müxtәlif artikullu parçalar mәrhәlәsindә 100 poqon metr
xammalın ilkin emalında 1 ton, әyiricilikdә 100 kq, müxtәlif artikullu parçalar mәrhәlәsindә 100 poqon metr
xammalın ilkin emalında 1 ton, әyiricilikdә 1000 kq, müxtәlif artikullu parçalar mәrhәlәsindә 100 poqon metr
xammalın ilkin emalında 10 ton, әyiricilikdә 1000 kq, müxtәlif artikullu parçalar mәrhәlәsindә 1000 poqon
metr
xammalın ilkin emalında 1 ton, әyiricilikdә 100 kq, müxtәlif artikullu parçalar mәrhәlәsindә 1000 poqon metr

176 Kalkulyasiyanın müәyyәn obyektә uçotunun vә xәrclәrin bölüşdürülmәsinin ümumi qaydaları
başa düşülür:

•

Kalkulyasiya etmәnin üsulları
Xәrclәrin mәcmu uçotu
Kalkulyasiya normalar
Kalkulyasiya vahidlәri
Xәrclәrin mühasibat uçotu mәlumatlarına әsasәn qiymәtlәndirilmәsi

177 Xәrclәrin mütәnasib bölüşdürülmәsi üsulu әsasәn tәtbiq edilir:

•

Kimya, metallurgiya vә digәr sahәlәrdә
Bütün xәrclәrin faktiki mәhsul istehsal hәcminә bölünmәsini nәzәrdә tutan sahәlәrdә
Bir texnoloji prosesdә mәhsulun müxtәlif növlәrinin istehsalı baş verdiyi sahәlәrdә
Doğru cavab yoxdur
Xәrclәrin uçotu obyekti hәminin әmtәәlәr qrupu olan sahәlәrdә

178 Xәrclәrin yanan mәhsullara aid edilmәsi üsulunun tәtbiqi zaman aşağıdakı qanunauyğunluq
gözlәnilir:
Әsas mәhsul növlәri üzrә ümumi xәrclәr vә yanan mәhsullardan tullantıların dәyәri kalkulyasiya edilmәdәn
çıxılır
Әsas mәhsul növlәri üzrә ümumi xәrclәrdәn, yanan mәhsulların vә tullantıların dәyәri kalkulyasiya zamanı
çıxılır

•

•

Әsas mәhsul növlәri üzrә ümumi xәrclәrdәn, yanan mәhsulların vә tullantıların dәyәri kalkulyasiya edilmәdәn
çıxılır
Әsas mәhsul növlәri üzrә ümumi xәrclәr vә yanan mәhsullardan tullantıların dәyәri kalkulyasiya zaman çıxılır
Әsas mәhsul növlәri üzrә ümumi xәrclәrdәn, yanan mәhsulların vә tullantıların dәyәri kalkulyasiya edildikdәn
sonra çıxılır

179 Xәrclәrin yanan mәhsula aid edilmәsi üsulunda yanan mәhsullar vә tullantılar kalkulyasiya
hesablamaları zamanı qiymәtlәndirilir:

•

Bu mәhsullar kalkulyasiya hesablamaları zaman qiymәtlәndirilmir, çünki, onlar mәhsulun maya dәyәrindә
nәzәrә alınır
Әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş hesablaşma qiymәtlәri ilә qiymәtlәndirilir
Qiymәtlәndirilmir, çünki bunların qiymәtlәndirilmәsinin heç bir әhәmiyyәti yoxdur
Doğru cavab yoxdur
Sonradan razılaşdırılmış qiymәtlәrә görә qiymәtlәndirilir

180 Kalkulyasiya etmәnin üsulları dedikdә:

•

Xәrclәrlә gәlirlәr arasında proporsionallığın tәmin olunmasında ümumi qaydaları başa düşülür
Xәrclәrin mütәnasib bölüşdürülmәsinin ümumi qaydaları başa düşülür
Onun müәyyәn obyektә uçotunun vә xәrclәrin bölüşdürülmәsinin ümumi qaydaları başa düşülür.
Doğru cavab yoxdur
Xәrclәrin yana mәhsullara aid edilmәsinin ümumi qaydaları başa düşülür

181 Bu variant yarım fabrikatların kәnara reallaşdırılması nәticәlәrinin müәyyәn edilmәsi zәruridir:

•

Yarım fabrikat vә tam fabrikat
Qeyri – yarım fabrikat
Yarım fabrikat
Yarım fabrikat vә qeyri – yarım fabrikat
Tam fabrikat

182 Bu variant yalnız son mәhsulun deyil, hәm dә xüsusi istehsal yarım fabrikatlarının maya
dәyәrinin müәyyәn edilmәsinә әsaslanır:

•

Yarım fabrikat vә tam fabrikat
Qeyri – yarım fabrikat
Yarım fabrikat
Yarım fabrikat vә qeyri – yarım fabrikat
Tam fabrikat

183 Faktiki maya dәyәr üzrә bu metodun istifadәsindә:

•

hesablamanın bu üsulunda, maya dәyәri müxtәlif ola bilәr.
hazır mәhsulun faktiki maya dәyәri yalnız hesabat ayının sonunda formalaşa bilәr;
faktiki maya dәyәr üzrә hazır mәhsulu әks etdirmәk daha asandır, tәşkilatlar verilәn üsuldan az istifadә edirlәr;
hazır mәhsulun faktiki maya dәyәri yalnız hesabat ayının sonunda formalaşa bilәr;
әgәr bu ay әrzindә istehsal edilәn mәhsul hәmin bu dövrdә reallaşırsa әlavә narahatlıq yaradır;

184 Hazır mәhsulun faktiki dәyәrinә nә aiddir:

•

birbaşa xәrclәr;
satış üçün nәzәrdә tutulan maddiistehal ehtiyatlarıdır;
hazır mәhsulun istehsalında istifadә edilәn әmәk ehtiyatlarının dәyәr qiymәti
nәqliyyat xәrclәri;
hazır mәhsulun istehsalı ilә bağlı bütün faktiki xәrclәr;

185 Doğru cavabı tapmaq. Xәrclәrin bölüşdürülmәsının kombinә edilmiş üsulu xәrclәrin çıxarılması
üsuluna vә xәrclәrin bölüşdürülmәsı üsuluna xas olan prinsiplәrin kombinasiyasına necә әsaslanır:

•

xәrclәrin qalana ölçüsü bütün әlavә mәhsulların maya dәyәrini tәmsil edir
әlavә mәhsul sürüşkәn qiymәtlә qiymәtlәndirilir
xәrclәrin qalana ölçüsü bütün әsas mәhsulların maya dәyәrini tәmsil edir
onlar arasıında bu hәr hansı bir plan bazaya proporsional olaraq bölüşdürülür
sex vә ya yenidәn bölmә üzrә xәrclәrin ümumi ölçüsündәn әsas mәhsulun dәyәri çıxarılır

186 İstehsal prosesi, Qarşıda qoyulan mәqsәdlәr ardıcıllığını etdirsәk bu ifadәlәr nәyin
formalaşmasına sәbәb olar?

•

Maya dәyәrinin quruluşunun
Maya dәyәrinin keyfiyyәtinin
Maya dәyәrinin formalarının
maya dәyәrinin Dәyәrdә xüsusi çәkisinin
Maya dәyәrinin kәmiyyәtinin

187 Aşağıdakılardan hansı maya dәyәrinin formasıdır:

•

istehsal
Biznes
layihә
kommersiya
tәsәrrüfat

188 Aşağıdakılardan hansı maya dәyәrinin forması deyil

•

Kommersiya
istehsal
Sex
tәdavül
plan

189 Aşağıdakılardan hansı maya dәyәrinin formasıdır:

•

Tәsәrrüfat
İstehsal
Kommersiya
normativ
Biznes

190 Aşağıdakılardan hansı maya dәyәrinin formasıdır

•

faktiki
tәdavül
Sex
Kommersiya
Biznes

191 Doğru cavabı tapmaq. Xәrclәrin bölüşdürülmәsının kombinә edilmiş üsulu xәrclәrin çıxarılması
üsuluna vә xәrclәrin bölüşdürülmәsı üsuluna xas olan prinsiplәrin kombinasiyasına necә әsaslanır:
xәrclәrin qalana ölçüsü bütün әlavә mәhsulların maya dәyәrini tәmsil edir
әlavә mәhsul sürüşkәn qiymәtlә qiymәtlәndirilir

•

•

sex vә ya yenidәn bölmә üzrә xәrclәrin ümumi ölçüsündәn әlavә mәhsulun dәyәri çıxarılır
onlar arasıında bu hәr hansı bir plan bazaya proporsional olaraq bölüşdürülür.
sex vә ya yenidәn bölmә üzrә xәrclәrin ümumi ölçüsündәn әsas mәhsulun dәyәri çıxarılır

192 Kompleks kimya istehsalında nә asılı olaraq, kalkulyasiya zamanı ayrıayrı mәhsulların maya
dәyәrinin hesablamasının etibarlılığını tәmin edә bilәn üsullar tәtbiq edilir.

•

aralıq mәhsulun assortimenti
әlavә mәhsulun xüsusiyyәtlәri
alınan mәhsulun xüsusiyyәtlәri
alınan mәhsulun xarakteri vә nomenklaturası
assortiment aralıq istehsalatı
alınan mәhsulun assortimenti

193 Kompleks kimya istehsalında nә asılı olaraq, kalkulyasiya zamanı ayrıayrı mәhsulların maya
dәyәrinin hesablamasının etibarlılığını tәmin edә bilәn üsullar tәtbiq edilir?

•

әlavә mәhsulun xüsusiyyәtlәri
alınan mәhsulun xüsusiyyәtlәri
xammalın emalının texnologiyaları
aralıq mәhsulun assortimenti
alınan mәhsulun assortimenti

194 Sex maya dәyәri:

•

Xammal, material xәrclәri ilә emal xәrclәrinin cәminә bәrabәrdir
Xammal xәrclәri ilә emal xәrclәrinin cәminә bәrabәrdir
xammal xәrclәri ilә material xәrclәrinin cәminә bәrabәrdir
Material xәrclәri ilә Emal xәrclәrinin cәminә bәrabәrdir
Tәdavül xәrclәri ilә emal xәrclәrinin cәminә bәrabәrdir

195 İstehsal maya dәyәri:

•

Emal xәrclәri ilә Tәdavül xәrclәrinin cәminә bәrabәrdir
İstehsal maya dәyәri ilә qeyri  istehsal xәrclәrinin cәminә bәrabәrdir
Sex maya dәyәri ilә ümumi tәsәrrüfat xәrclәrinin cәminә bәrabәrdir
Emal xәrclәri ilә sosial sığortaya ayırmaların cәminә bәrabәrdir
material xәrclәri ilә amortizasiya ayırmalarının cәminә bәrabәrdir

196 Tam maya dәyәri bәrabәrdir

•

Aşınma xәrclәri ilә ümumi tәsәrrüfat xәrclәrinin cәminә bәrabәrdir
İstehsal vә tәdavül xәrclәrinin cәminә
Ümumi tәsәrrüfat xәrclәri ilә sosial sığortaya ayırmaların cәminә
İstehsal Maya dәyәri ilә qeyri – istehsal xәrclәrin cәminә
Aşınma xәrclәri ilә emal xәrclәrinin cәminә

197 Kommersiya maya dәyәrin bәrabәrdir:

•

Aşınma xәrclәri ilә ümumi tәsәrrüfat xәrclәrinin cәminә bәrabәrdir
İstehsal, tәdavül vә kommersiya xәrclәrinin cәminә
Ümumi tәsәrrüfat xәrclәri ilә sosial sığortaya ayırmaların cәminә
İstehsal Maya dәyәri ilә qeyri – istehsal xәrclәrin cәminә
Aşınma xәrclәri ilә emal xәrclәrinin cәminә

198 Doğru cavabı tapmaq. Xәrclәrin bölüşdürülmәsının kombinә edilmiş üsulu xәrclәrin çıxarılması
üsuluna vә xәrclәrin bölüşdürülmәsı üsuluna xas olan prinsiplәrin kombinasiyasına necә әsaslanır:

•

xәrclәrin qalana ölçüsü bütün әlavә mәhsulların maya dәyәrini tәmsil edir
әlavә mәhsul sürüşkәn qiymәtlә qiymәtlәndirilir
әlavә mәhsul sabit qiymәtlә qiymәtlәndirilir
onlar arasıında bu hәr hansı bir plan bazaya proporsional olaraq bölüşdürülür.
sex vә ya yenidәn bölmә üzrә xәrclәrin ümumi ölçüsündәn әsas mәhsulun dәyәri çıxarılır

199 Kompleks kimya istehsalında nә asılı olaraq, kalkulyasiya zamanı ayrıayrı mәhsulların maya
dәyәrinin hesablamasının etibarlılığını tәmin edә bilәn üsullar tәtbiq edilir?

•

әlavә mәhsulun xüsusiyyәtlәri
alınan mәhsulun xüsusiyyәtlәri
xammalın xüsusiyyәtlәri
aralıq mәhsulun assortimenti
alınan mәhsulun assortimenti

200 (Md+m) ifadәsi ilә hesablanır:

•

Dәyәr
Dәyişәn kapital
sabit kapital
Hәqiqi mәnfәәt
İzafi mәnfәәt

201 (D= c+v+m) ifadәsindә cilә xarakterizә olunur:

•

İzafi mәnfәәt
sabit kapital
Dәyәr
Maya dәyәri
Dәyişәn kapital

202 (D= c+v+m) ifadәsindә V ilә xarakterizә olunur:

•

İzafi mәnfәәt
sabit kapital
Dәyәr
Maya dәyәri
Dәyişәn kapital

203 Sabit kapital:

•

Bir neçә istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini iki il әrzindә mәhsulun üzәrinә bütövlükdә keçirәn
kapitaldır
Bir istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn kapitaldır
Bir neçә istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn kapitaldır
Mәhsul istehsalında istifadә olunan yalnız pul resurslarıdır
mәhsulun istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini bütövlükdә mәhsulun üzәrinә keçirәn kapitaldır

204 Dәyişәn kapital
Bir neçә istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini iki il әrzindә mәhsulun üzәrinә bütövlükdә keçirәn
kapitaldır
Bir istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn kapitaldır

•

Bir neçә istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn kapitaldır
Mәhsul istehsalında yalnız pul resursları şәklindә istifadә olunur.
mәhsulun istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini bütövlükdә mәhsulun üzәrinә keçirәn kapitaldır

205 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı yanlışdır

•

Sabit kapital – mәhsul istehsalın da iştirak edәn vә öz dәyәrinin iki il әrzindә mәhsulun üzәrindә keçirәn
kapitaldır
Sabit kapital – bir istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini hissә  hissә mәhsulun üzәrinә keçirәn
kapitaldır.
Sabit kapital – bir neçә istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini hissә  hissә mәhsulun üzәrinә keçirәn
kapitaldır
Sabit kapital  Mәhsul istehsalında yalnız pul resursları şәklindә istifadә olunur.
Sabit kapital – mәhsul istehsalın da iştirak edәn vә öz dәyәrini bütövlükdә mәhsulun üzәrinә keçirәn kapitaldır

206 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı doğrudur:

•

Dәyişәn kapital  Mәhsul istehsalında iştirak edәn vә öz dәyәrini iki il әrzindә mәhsulun üzәrindә keçirәn
kapitaldır
Dәyişәn kapital  bir istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn
kapitaldır.
Dәyişәn kapital – bir neçә istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn
kapitaldır.
Dәyişәn kapital  Mәhsul istehsalında yalnız pul resursları şәklindә istifadә olunur.
Dәyişәn kapital  Mәhsul istehsalında iştirak edәn vә öz dәyәrini bütövlükdә mәhsulun üzәrinә keçirәn
kapitaldır.

207 Kimya istehsalında xәrclәrin çıxarılması üsulunun istifadәsindә kalkulyasiya olunan mәhsulun
maya dәyәrinin sәviyyәsi bir çox hallarada hansı mәhsulun qiymәtlәndirmәsindәn asılıdır?

•

hazır
әlavә
әsas
hazırdıraralıq
aralıq

208 Kimya istehsalında ümumi xәrclәrdәn әlavә mәhsulların dәyәrinin çıxarılması üsulu o kompleks
istehsallarda tәtbiq edilir, harada ki … … son mәhsul buraxılır.

•

4
2
1
5
3

209 Kimya istehsalında kompleks istehsal mәhsulları hansı mәhsullara bölünür?

•

әsas vә aralıq
әsas vә sabit
әsas vә әlavә
aralıq vә әlavә
sabit vә әlavә

210 Kimya istehsallaında yalnız әsas mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiya edildiyi zaman bütün
әlavә mәhsullar hansı qiymәtlәndirmәyә malikdir?

•

bazar

•

sabit
sürüşkәn
balans
plan

211 Kimya istehsallanda bütün әlavә mәhsullar sabit qiymәtlәndirmәyә malikdir vә yalnız hansı
mәhsulun maya dәyәri kalkulyasiya olunur

•

hazır
әlavә
әsas
hazırdıraralıq
aralıq

212 Kimya istehsalında xәrclәrin çıxarılması üsulunun istifadәsindә kalkulyasiya olunan mәhsulun
maya dәyәrinin sәviyyәsi bir çox hallarada aralıq mәhsulun qiymәtlәndirmәsindәn asılıdır: o nә qәdәr
yuxarıdirsa, hansı mәhsulun maya dәyәri bir o qәdәr aşağıdır?

•

hazır
әlavә
әsas
hazırdıraralıq
aralıq

213 Istehlak xüsusiyyәtlәri üzrә müxtәlif cınsli mәhsulların hazırlanmasında xәrclәrin
bölüşdürülmәsının әsası kimi hansı göstәricilәrdәn istifadә edilir?

•

planlı
satış
dәyәr
normativ
faktiki

214 İqtisadi elementlәr üzrә istehsal xәrclәri haqqında hesabat mәlumatları әsasında müәyyәn etmәk
mümkündür:

•

Doğru cavab yoxdur
Xәrclәrlә gәlirlәrin optimal nisbәti
Maya dәyәrindә xәrclәrin payı
Milli gәlirdә sәnayenin payı
Xәrclәrin maksimum azaldılması üsulları

215 hazırlıq әmәliyyatların xәrclәr:

•

iş yerlәrinin vaxtlı vaxtında vә müntәzәm hazırlığını tәlәb edir
kömür hasilatının maya dәyәrinә aiddir
kömür hasilatı texnologiyasının tәhlilini tәlәb edir
kömür hasilatı maya dәyәrinә aid deyil
istehsal tәşkilı prosesinin tәkmillәşdirmәsini tәlәb edir

216 Kömür hasilatı xәrclәrindә әhәmiyyәtli yer tutur: (yanlışı qeyd edin)

•

zәnginlәşdirmәyә, ventilyasiyaya vә sovurmağa çәkilәn xәrclәr
dağmәdәn vә tәmir xәrclәri
drenaj xәrclәri

bütün cavablar doğrudur.
kömürün çeşidlәmә vә vaqonlara yüklәnmә xәrclәri

217 Kömür hasilatının texnologiyasında intensiv dәyişikliklәr aşağıdakılara gәtirir: (yanlışı qeyd edin)

•

ayrıayrı sahәlәrdә kömür hasilatı maya dәyәrinın artır;
İstehsal xәrclәrinin sәviyyәsi vә strukturu dәyişilir.
istehsal posesin tәşkilı xarakteri dәyişir
Kömür hasilatı fasilәsiz istehsala çevrilir.
ayrıayrı sahәlәrdә kömür hasilatı maya dәyәrinın azalır;

218 Kömür istehsalı xәrclәrinin strukturu vә sәviyyәsi müәyyәn edir:

•

istehsal posesin tәşkilı vә idarәedilmәsi xarakteri
mәdәnin kompleks mexaniklәşdirmәsinin müxtәlif sәviyyәsi
Texniki tәchizat mәnimlәrinim müxtәlif sәviyyәm
Bütün cavablar doğrudur
Dağmәdәn istehsalının avtomatizasiyasının müxtәlif sәviyyәsi

219 Kömür sәnayesi mәhsulunun maya dәyәrinin sәviyyәsi daha çox asılıdır vә müәyyәn edilir:
(yanlışı qeyd edin)

•

mәdәnin kompleks mexaniklәşdirmәsinin müxtәlif sәviyyәsi
әtraf mühitin dәyişikliyilә
müәssisәlәrin fәaliyyәtilә;
dağmәdәn istehsalının avtomatizasiyasının müxtәlif sәviyyәsi.
mәdәnin texniki tәchizat sәviyyәsilә

220 İstehsal, mәdәnlәrdә әvvәllәr tәtbiq edilәn xәrclәrin uçotunun sadә metodunun çatışmazlığı
bunlardır:

•

İstehsal proseslәri üzrә mәlumatların alınması vә toplanmasını tәmin etmirdi
İqtisadi mexanizmin tәkmillәşdirilmәsinin tәlәblәrinә uyğun gәlmirdi;
Bu metod dağmәdәn istehsalının inkişafının müasir sәviyyәsinә cavab vermirdi
Bütün cavablar doğrudur.
İstehsal xәrclәrin sәviyyәsinә tәbii amilin tәsirini müәyyәn etmәyә imkan vermirdi

221 İstehsal xәrclәrinә bilavasitә iqtisadi әmәliyyatların tәkmillәşdirilmәsi gedişindә kәnarlaşmaların
vә onların sәbәbkarlarının aşkar etmәk zәrurәtini doğurur:

•

bir çox kömәkçi әmәliyyatların qısa sürәkliliyi
iş yerlәrinin böyük mütәhәrrikliyi
işlәrin aparılmasının yeraltı xarakteri
bütün cavablar doğrudur.
iş obyektlәrin birbirlәrindәn uzaqlığı

222 Proqnozlaşdırmanın standart metodunun elementlәrinin istifadәsi ilә, kömür hasilatı xәrclәrinin
hesablanması vә maya dәyәrinin kalkulyasiyası nın ilә istehsal proseslәri üzrә xәrclәrin uçotunun
tәşkilı:

•

mәdәnlәrin texniki tәchizat sәviyyәm haqqında informasiyanı verir
istehsal proseslәri üzrә mәlumatların alınmasını, hәmçinin kömür hasilatına ümumi xәrclәrin aşkar
edilmәsinin operativliyini tәmin edir
iş yerlәri haqqında informasiyanın әldә olunmasına üçün imkan verir
dağmәdәn istehsalının kompleks mexaniklәşdirmәsi vә avtomatizasiyası sәviyyәlәri haqqında informasiyanı
verir.

istehsal xәrclәrinin sәviyyәsinә tәbii amilin tәsirini müәyyәn etmәk imkanı verir

223 Kömür sәnayesi mәhsulunun maya dәyәrinin sәviyyәsinә vә strukturuna son illәr böyük tәsir
verir: (yanlışını qeyd edin)

•

mәnәvi aşınma sәviyyәsi
torpağın çıxarılması üsulu
istehsal prosesinin mexaniklәşdirmәsi vә avtomatizasiyası sәviyyәsi
dağ geoloji şәrait.
istehsalın idarәedilmәsinin sәviyyәsi

224 elmitexniki tәrәqqi şәraitindә kömür hasilatı xәrclәrin hesablanmasında tәlәb olunur:
(yanlışıqeyd edin)

•

Hasilat xәrclәrin xüsusi uçotunun tәşkilı
tәtbiq edilәn texnikalardan asılı olaraq istehsal proseslәri üzrә xәrclәrin ölçülmәsi
iqtisadi mәzmunu üzrә eyni tipli xәrclәrin mәsrәflәrin elementlәri vә maddәlәri üzrә qruplaşdirilması vә tәhlili
hazırlıq әmәliyyatları üçün xәrclәrin ölçmәsi.
ventilyasiya vә sovurma xәrclәrinin uçotunun tәşkilı

225 Kömür sәnayesi istehsalının xüsusiyyәtlәri şәrtlәndirir: (yanlışı qeyd edin)

•

mәhsulun ümumi maya dәyәrindә material xәrclәrin әhәmiyyәtli xüsusi çәkisi
xalq tәsәrrüfatının başqa sahәlәrinә nisbәtәn mәhsul vahidindә iş saatlarının az sәrfi
faydalı qazıntıların hasilatının әmәktutumluğu
Bütün cavablar doğru deyildir.
mәhsulun ümumi maya dәyәrindә әmәk haqqlarının әhәmiyyәtli xüsusi çәkisi

226 Xәrclәrin ayrıayrı elementlәri, maddәlәri üzrә mәhsulun maya dәyәri vә yaranma yerlәri haqda
informasiyanın operativ sisteminin yaradılmasına sәbәb üçün aşağıdakıları tәlәb etmәk zәruridir:

•

kömür hasilatının istehsal posesin tәşkilınә xeyli dәrәcәdә qatın gücü vә suluğu tәsir göstәrilir
dağgeoloji vәziyyәtlәr çox teztez dәyişir
mәdәnlәrdә iş yerin altında aparılır
Bütün cavablar doğrudur.
kömür hasilatının istehsal posesin tәşkilınә xeyli dәrәcәdә dağ tәzyiqi tәsir göstәrir

227 İstehsal proseslәri üzrә xәrclәrin qruplaşması imkan verir :

•

iş yerlәri haqqında informasiyanı almağa
bir çox kömәkçi әmәliyyatların qısa sürәkliliyini müәyyәn etmәyә
isrehsal proseslәrinin mexaniklәşdirmә vә avtomatizasiyasıya sәviyyәsini mәhsulunn müәyyәn etmәyә
müxtәlif tәbiicoğrafi faktorların maya dәyәrinin ölçüsünә tәsirini müәyyәn etmәyә
sәpmә metodları müәyyәn etmәyә

228 Proses metodunun tәtbiqi zәruridir:

•

müxtәlif üsulların vә istehsalın tәşkilı sxemlәrinin iqtisadi effektivliyin müәyәn edilmәsi üçün;
prosesin qәbul edilәn texnologiyalardan vә normalardan yayınmaqla gedәn edir hәlqәlәrin aşkar etmәk üçün;
ayrıayrı texnoloji hәlqәlәr üzrә xәrclәrin sәviyyәsinin tәhlili vә nәzarәti üçün;
bütün cavablar doğrudur
tәtbiq edilәn texnologiyanın, daha rasional emal sistemlәrinin vә kömürün sәpmә üsulunun iqtisadi
effektivliyini aşkar etmәk üçün;

229 Mәdәnlәrdә kömür hasilatının yeraltı üsulunda kömür sәnayesindә: (yanlışı qeyd edin)

•

•

bir çox kömәkçi әmәliyyatların qısa sürәkliliyinin intervalları müәyyәn edilir
istehsal proseslәri üzrә xәrclәrin qruplaşması tәmin edilir;
iqtisadi elementlәr üzrә xәrclәrin tәsnifatı yerinә yetirilir;
istehsalda xәrclәrә nәzarәt yerinә yetirilir.
kalkulyasiya maddәlәri üzrә xәrclәrin tәsnifatı yerinә yetirilir;

230 İstehsal proseslәri kәsiyindә iqtisadi elementlәr üzrә xәrclәrin qruplaşması imkan verir:

•

istehsalın tәşkilının müxtәlif üsul vә sxemlәrinin iqtisadi effektivliyi müәyyәn etmәyә imkan verir ;
mühasibat uçotuna müvafiq olaraq hesablanmış istehsal bölmәlәrinin xәrclәrinin әsl göstәricilәrina malik
olmağa imkan verir;
prosesin qәbul edilәn texnologiyalardan vә xәrc normalarından yayınmalarla davam etdiyi hәlqәlәri aşkar
etmәyә imkan verir;
bütün cavablar doğrudur.
tәtbiq edilәn texnologiyanın iqtisadi effektivliyini, işlәmәlәrin әn rasional sistemlәrinin vә kömür torpağının
çıxarılması üsullarını aşkar etmәyә imkan verir;

231 İstehsaldaxili tәsәrrüfat hesabı:

•

istehsal vahidlәrin arasında xüsusi iqtisadi әlaqәlәri vә hәmçinin onların vә birliyin aralarında
bütövlükdә tәsәrrüfatçılığın daha yüksәk nәticәlәrinә nail olmağa kömәk edir;
eyni iqtisadi kompleksdә ayrıayrı daxili bölmәlәrin rolunu vә yerini müәyyәn edir;
bütün cavablar doğrudur.
bu müәssisәnin struktur bölmәlәrinin tәsәrrüfat hesabıdır

232 Prosesli metoddan istifadә edilir:

•

tәsәrrüfat hesablı sahәlәrin vә briqadaların göstәricilәrinin mәdәnlәr üzrә bütövlükdә maya dәyәri göstәricilәri
ilә әlaqәlәndirilәndә;
xәrclәrin formalaşmasının yerlәrinin vә istehsal proseslәrinin müqayisәsi üçün;
zәruri olduqda normativ xәrclәri faktiki xәrclәrlә müqayisә etmәk üçün;
bütün cavablar doğrudur.
kömür hasilatı vә başqa istehsal proseslәrini sәciyyәlәndirәn tәsәrrüfat hesablı sahәlәrin vә briqadaların
göstәricilәri bilavasitә mühasibat uçotuna müvafiq olaraq qiymәtlәndirildiyi vaxt

233 Kömür hasilatında kalkulyasiya edilir: (yanlışı qeyd edin)

•

tәmizlәnmiş vә hazırlanmış üzlәrdәn bütün kondisiya olunmuş kömür;
әmtәәlik kömür hasilatı;
kömür mәcmu hasilatı;
aralıq hasilat kömürü.
çıxardılan kömürün bütün miqdarı;

234 kömürün әmtәә hasilatı hesab edir:

•

aralıq kömür hasilatı.
hasil edilәn kömürün bütün miqdarı;
tәmizlәnmiş vә ilkin üzlәrdәn çıxarılan bütün kondisiyalı kömür;
bütün cavablar doğrudur.
istehsal texniki ehtiyaclar üçün sәrf edilәn bütün kömür hasilatı,;

235 mәcmu hasil edilәn kömür hesab edir: (yanlışı qeyd edin)

•

istehsal texniki ehtiyaclar üçün sәrf edilәn bütün kömür hasilatı;
tәmizlәnmiş vә hazırlanmış üzlәrdәn bütün kondisiya olunmuş kömür
hasil edilәn kömürün bütün miqdarı;

bütün cavablar doğrudur.
aralıq kömür hasilatı;

236 1 ton hasil edilәn kömürün maya dәyәrinin müәyyәn edilmәsi üçün:

•

istehsal xәrclәrinin tam mәblәğinә mәdәn üzrә kömür hasilatının kalkulyasiyasına vurulur;
istehsal xәrclәrinin tam mәblәği mәdәn üzrә kömür hasilatının kalkulyasiyasına bölünür;
istehsal xәrclәrinin tam mәblәğindәn mәdәn üzrә kömür hasilatının kalkulyasiyası çıxılır;
bütün cavablar doğrudur.
istehsal xәrclәrinin tam mәblәğinә mәdәn üzrә kömür hasilatının kalkulyasiyası әlavә edilir;

237 Mәdәnlәr üzrә kalkulyasiyası obyekt aiddir: (Yanlışı qeyd edin)

•

istehsala proseslәri
açılma işlәri
kömür
bütün cavablar doğru deyildir.
açılan ehtiyatlar;

238 Kömür sәnayesindә kalkulyasiya vahidi kimi qәbul edilir: (yanlışı qeyd edin)

•

açılan ehtiyatların tonu;
açıqlamanın kub metri;
hasil edilәn kömürün tonu;
kalkulyasiya obyektinin ifadә etdiyi ölçü vahidi.
kalkulyasiya obyektinin hәcminin ifadә etdiyi ölçü vahidi;

239 Yaranma yerlәri üzrә ümummәdәn xәrclәri bölünür:

•

mәdәnlәr, kәsiklәrin idarәedilmәsi ilә bağlı xәrclәrә;
bütövlükdә istehsal vahidinin idarәedilmәsi ilә bağlı xәrclәrә;
1. istehsal vahidlәrinin idarәedilmәsi ilә bağlı xәrclәrә;
bütün cavablar doğrudur.
sahәlәrin vә sexlәrin idarәedilmәsi ilә bağlı xәrclәrә;

240 Yataqların açıq üsulu ilә işlәmәlәri sәciyyәlәndirilir: (Sәhvi qeyd edin)

•

filizin hasilatının aşağı maya dәyәrilә;
bütün cavablar sәhvdir.
filizli torpağın gücü vә dәrinliyilә
әn yaxşı әmәk şәraitilә;
işlәrin mexaniklәşdirmәsinin daha yüksәk sәviyyәsilә;

241 Yataqların yeraltı üsulla hasilindә: (Sәhvi qeyd nedin)

•

filizin maya dәyәri 1t qalxır;
işlәrin әmәktutumluğu artır
istehsalın tәşkili mürәkkәblәşir;
çıxardılan filizdә metalın yüksәk tәrkibi.
işlәrin mexaniklәşdirmәsinin daha yüksәk sәviyyәsi;

242 Xәrclәr dağkeçidli işlәrin xәrclәrinin silinmә müddәti vә tәyinatından asılı olmaq bölünür: (sәhvi
qeyd edin)

•

filizin hasili vә onun zәnginlәşdirmәsi;
dağkapital

dağkәşfiyyat
istismar.
dağhazırlaycı;

243 Dağhazırlaycı işlәr yerinә yetirilir:

•

bütün cavablar doğrudur.
cәlb olunmuş vәsiti hesabına;
borc vәsiti hesabına;
müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәti hesabına;
әsas fondların amortizasiyası hesabına;

244 Geolojikәşfiyyat işlәrinә xәrclәr:

•

dövlәt büdcәsinin vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilir vә kapital qoyuluşları balansında nәzәrә keçirilir;
cәlb olunmuş vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilir;
yerli büdcә vәsaitlәrinin hesabına maliyyәlәşdirilir;
borc vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilir;
müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilir;

245 Yataqların açılması vә faydalı yataqların ehtiyatlarının hazırlanması xәrclәrinin uçot obyektlәri
bunlardır:

•

ayrıca dağhazırlayıcı işlәr;
ayrıca dağkeçid işlәri;
ayrıca dağkәşfiyyat işlәri
istismar işlәri
ayrıca dağkapital işlәri:

246 Dağkeçid işlәri diferensiallaşır: (sәhvi qeyd edin)

•

dağ kütlәsinin çıxarılması üsulu üzrә;
növlәr üz avadanlıqların növlәri üzrә
filizin zәnginlәşdirilmәsi metodları üzrә;
bütün cavablar sәhvdir.
nәqliyyat sxemlәri üzrә;

247 Dağmәdәn sәnayesindә: (sәhvi qeyd edin)

•

dağkeçid işlәrinin ayrıayrı növlәrinә kalkulyasiya hazırlanır;
yataqların açılması vә faydalı qazıntı ehtiyatlarının işlәnmәsinә hazırlıq zamanı xәrclәrin uçot obyektlәri
dağkeçid işlәrinin ayrıayrı növlәridir;
dağkeçid işlәrinin kalkulyasiya vahidi 1kub m dağ kütlәsidir;
dağmәdәn istehsalında xәrclәrin uçot obyektlәri vә kalkulyasiya obyektlәri üstüstә düşir.
dağmәdәn istehsalında xәrclәrin uçot obyektlәri vә kalkulyasiya obyektlәri üstüstә düşmir;

248 Dağmәdәn sәnayesindә: (sadalanların hansı düzdür)

•

filizli hasili zamanı xәrclәrin uçot obyektlәri filizin hasili üsullarıdır;
kalkulyasiya vahidi tәmizlәmә işlәrindә hasil edilәn 1 ton filiz;
xәrclәrin uçotu hәr bir mәdәn, karxana üzrә kalkulyasiya maddәsinin nomenklaturasına müvafiq olaraq
aparılır.
bütün cavablar doğrudur.
filizli hasili zamanı xәrclәrin uçot obyektlәri kalkulyasiya obyektlәri üstüstә düşir;

249 Dağmәdәn sәnayesndә amortizasiyanın ayrılması aşağıdakı xüsusiyyәtlәrә malikdir: (sәhvi qeyd

edin)

•

yataqların işlәmәlәrindәn sonra istifadә edilә bilәn vә fiziki vәziyyәtdәn vә yataqların ehtiyatlarının emal
edilәcәyi Xidmәt müddәtindәn asılı olmayan әsas vәsaitlәr
Dağkapital işlәrinin vә dağmәdәn sәnayesi texniki tikintilәrin dәyәri müvafiq ehtiyatların çıxarılması vaxtına
qәdәr silinlmәlidir;
dağmәdәn sәnayesi texniki tikintilәri üzrә amortizasiya ayırmaları fәrdi ton normalarının әsasında
hesablanılır;
1 ton filiz ehtiyatına tonlu amortizasiya norması ilin әvvәlinә aşınmaların çıxılması ilә әsas vәsaitlәrin qalıq
dәyәrinin faydalı qazıntıların balans ehtiyatlarının qalan hissәsinә vurması ilә hesablanılır.
yataqlardan bütün filiz çıxardıqdan sonra yeni iş obyektlәrinә keçirilәn әsas vәsaitlәrin amortizasiyası ümumi
müәyyәn edilmiş qaydada mövcud normalar әsasda il әrzindә onların strukturlarında dәyişikliyin nәzәrә
alınması ilә hesablanılır;

250 Yataqlardan bütün filiz çıxardıqdan sonra yeni iş obyektlәrinә keçirilәn әsas vәsaitlәrin
amortizasiyası:

•

fәrdi tonlu dәrәcәlәr әsasında hesablanılır;
ümumi müәyyәn edilmiş qaydada mövcud normalar әsasda il әrzindә onların strukturlarında dәyişikliyin
nәzәrә alınması ilә hesablanılır
Müvafiq ehtiyatların çıxarılması vaxtına qәdәr silinmәlidir;
Bütün cavablar doğrudur.
yataqların ehtiyatlarının emal edilәcәyi müddәtә hesablanılır;

251 Yataqların işlәmәlәrindәn sonra istifadә edilә bilәn vә fiziki vәziyyәtdәn vә yataqların
ehtiyatlarının emal edilәcәyi Xidmәt müddәtindәn asılı olmayan әsas vәsaitlәr:

•

müvafiq ehtiyatların çıxarılması vaxtına qәdәr amortizasiya edilmәlidir;
fәrdi tonlu dәrәcәlәr әsasında amortizasiya edilmәlidir;
yataqların ehtiyatlarının emal edilәcәyi müddәtә amortizasiya edilmәlidir;
bütün cavablar doğrudur.
ümumi müәyyәn edilmiş qaydada mövcud normalar әsasda il әrzindә onların strukturlarında dәyişikliyin
nәzәrә alınması ilә amortizasiya edilmәlidir;

252 Bu üsulun tәtbiq olunduğu sahәlәrdә xәrclәrin uçotu obyekti hәcmin әmtәәlәrdә vә xәrclәrin
uçotu normativ metodla tәşkil edilir:

•

Xәrclәrin yanan mәhsullara aid edilmәsi üsulu
Normativ üsul
Xәrclәrin toplanılması üsulu
Bir başa hesablamalar üsulu
Kombinәlәşdirilmiş üsul

253 Xәrclәrin mәcmusu uçotu:

•

Hәmcins mәhsul növlәri üzrә tәşkil edilir
Doğru cavab yoxdur
Hәmcins olmayan mәhsul növlәri üzrә tәşkil edilir
İstehsal vә tәdavül xәrclәrinin toplama uçotu üzrә tәşkil edilir
Mәnfәәtin mәhsul istehsalına hәcminә bölünmәsi üzrә tәşkil edilir

254 Birbaşa hesablamalar üsulu:
Kimya, Metallurgiya vә digәr sahәlәrdә tәtbiq olunur
Texnoloji dövriyyәnin mәrhәlәlәri üzrә xәrclәrin topladılmasının vә alınan kәmiyyәtin mәhsul istehsalına
hәcminә bölünmәsi ilә sәciyyәlәnir
Bir texnoloji prosesdә mәhsulun müxtәlif növlәrinin istehsalı baş verdiyi sahәlәrdә tәtbiq edilir

•

Xәrclәrin uçotu obyekti hәmcins әmtәәlәr olan sahәlәrdә tәtbiq olunur
Bütün xәrclәrin faktiki mәhsul istehsalı hәcminә bölünmәsini nәzәrdә tutur

255 Kombinәlәşdirilmiş üsul:

•

Bir texnoloji prosesdә mәhsulun müxtәlif növlәrinin istehsalı baş verdiyi sahәlәrdә tәtbiq edilir
Kalkulyasiya etmәnin üsullarının hәr birinin tәtbiqini qeyrimümkün olduğu yaxud maya dәyәrinin real
hesablanmasının tәmin etmәdiyi şәraitdә bir neçә üsulun üzvi әlaqәlәndirilmәsini nәzәrdә tutur
Xәrclәrin uçotu obyekti hәmcins әmtәәlәr olan sahәlәrdә tәtbiq olunur
Bütün xәrclәrin faktiki mәhsul istehsalı hәcminә bölünmәsini nәzәrdә tutur
Texnoloji dövriyyәnin mәrhәlәlәri üzrә xәrclәrin toplanılmalının vә alınan kәmiyyәtin mәhsul istehsalının
hәcminә bölünmәsi ilә sәciyyәlәnir

256 Bu üsul tәtbiq edilәrkәn mәhsul vahidinin maya dәyәri texnoloji dövriyyәnin mәrhәlәlәri üzrә
xәrclәrin toplanılmalının vә alınan kәmiyyәtin mәhsul istehsalının hәcminә bölünmәsi ilә
sәciyyәlәnir:

•

Xәrclәrin mütәnasib bölüşdürülmәsi üsulu
Kombinәlәşdirilmiş üsul
Birbaşa hesablamalar üsulu
Xәrclәrin toplanılması üsulu
Normativ üsul

257 Bu üsul әsasәn kimya, mettalurgiya vә digәr bu tip sahәlәrdә tәtbiq olunur

•

Kombinәlәşdirilmiş üsul
Xәrclәrin toplanılması üsulu
Xәrclәrin yanan mәhsullara aid edilmәsi üsulu
Birbaşa hesablamalar üsulu
Normativ üsul

258 Bu xәrclәr qısamüddәtlidir, buraxılış hәcmindәn asılıdır, normalaşdırma әsasında müәyyәn edilir:

•

Texnoloji xәrclәr
Tәsbit edilәn xәrclәr
Tәnzimlәnәn xәrclәr
Xarici xәrclәr
daxili xәrclәr

259 İstehsal xәrclәri – istehsal qiymәtilә eyni amildir fikri hansı iqtisadçıların yanaşmasıdır?

•

A.Smit vә D.Rikardo
A.Marşall vә A.Smit
J.Sey vә K.Marks
D.Rikardo vә K.Marks
A.Marşall vә K.Marks

260 . İstehsal xәrclәrini  mәhsulların hazırlanması ilә әlaqәdar sәrf olunan bütün canlı vә
maddilәşmiş әmәk mәsrәflәri әmәlә gәtirir fikri hansı iqtisadçının yanaşmasıdır?

•

A.Smit
A.Marşall
J.Sey
D.Rikardo
K.Marks

261 Tәnzimlәnәn xәrclәr zamanı büdcә mәblәği:

•

Әvvәlki dövrün tәcrübәsinә vә onun yerinә yetirilmәsi nәticәlәrinә uyğun olaraq müәyyәn edilir
Çevik smeta vә standartların kömәkliyi ilә müәyyәn edilir
Müәssisә rәhbәrlәri tәrәfindәn müәyyәn edilir
Doğru cavab yoxdur
Normalaşdırma әsasında müәyyәn edilir

262 Tәsbit edilәn xәrclәrә nәzarәt:

•

Әsaslı xәrclәr smetası vasitәsilә aparılır
Çevik smetanı kömәkliyi ilә aparılır
Statik büdcә ilә razılaşma vasitәsilә aparılır
Normalaşdırma әsasında aparılır
Standartların kömәyi ilә aparılır

263 Tәsbit edilәn xәrclәrin miqdarı :

•

Sabitdir
hәm sabit, hәm dә dәyişәndir
dәyişәndir
doğru cavab yoxdur
Bu haqda fikir söylәmәk olmaz

264 Tәsbit edilәn xәrclәrә:

•

Formal vә qeyriformal nәzarәt sistemini mövcuddur
Qeyri formal nәzarәt sistemi mövcuddur
Formal nәzarәt sistemi mövcuddur
Dolayı nәzarәt sistemi mövcuddur
Birbaşa nәzarәt sistemi mövcuddur

265 Müәssisә vә tәşkilatlara qәbul edilmiş qәrarlarla onların reallaşdırılması arasında uyğunluğun
tәmin edilmәsi üçün

•

Daxili nәzarәtdәn istifadә olunur
Birbaşa nәzarәtdәn istifadә olunur
Xarici nәzarәtdәn istifadә olunur
Daxili vә dolayı nәzarәtdәn istifadә olunur
Dolayı nәzarәtdәn istifadә olunur

266 Ehtiyatların maliyyә hesabatında әks etdirilmәsi üçün metoddan istifadә edilir

•

İnventar metoddan
Seçmә metoddan
Daxili metoddan
Doğru cavab yoxdur
qruplaşdırma metodundan

267 İqtisadi әdәbiyyatda istehsal xәrclәrini ifadә edir:

•

kәnar vә daxili xәrclәr
sabit, dәyişәn vә ümumi xәrclәr
alternativ xәrclәr
sadalanan bütün cavablar doğrudur

orta vә son hәdd xәrclәri

268 Kәnar xәrclәri ifadә etmir:

•

firmadaxili ehtiyatlardan istifadә xәrclәri
yanacaq vә enerji xәrclәri
xammala çәkilәn xәrclәr
nәqliyyat xәrclәri
işçilәrin әmәk haqqı xәrclәri

269 Ümumi xәrclәri ifadә edәn düsturu seçin:

•

TC=FCVC
TC=FC*VC
TC=FC/VC
TC=(FC+VC)AVC
TC=FC+VC

270 Sabit xәrclәrә aiddir:

•

renta tәdiyyәlәri
yanacaq, enerji sәrfi xәrclәri
xammala çәkilәn xәclәr
bütün cavablar doğrudur
nәqliyyat xәrclәri

271 Ümumi orta istehsal xәrclәri ifadә edәn düsturu tapın:

•

ATC=FCVC
ATC=FC*Q
ATC=TC/Q
TC=(FC+VC)Q
TC=FC+Q

272 Son hәdd xәrclәrini ifadә edәn düsturu tapın:

•

MC=ΔTC/ΔQ
TC=FC+Q
MC=ΔTC*ΔQ
MC=TC/Q
TC=(FC+VC)Q

273 Hәdәf Tarqetkostinq istemi XX әsrin altmışıncı illәrinrdә harada meydana çıxmışdır?

•

ABŞda;
Almaniyada;
Fransada;
Ingiltәrәdә
Yaponiyada.

274 Müәssisәnin işindә işlәdilәn bütün resursların dәyәri necә adlanır?

•

maya dәyәri;
mәxaric;
mәsrәflәr;
mühasibat xәrclәri.

mәsarif;

275 Qazanc vә dәyişәn xәrclәr arasında fәrq necә adlanır ?

•

marjinal gәlir vә ya hәd qazancı;
xәrclәr
maya dәyәrin kalkulyasiyası;
әsas fondların amortizasiyası;
mәsarif;

276 Xәrclәrinin obyektinә dәyişәn xәrclәrin bölüşdürülmәsi necә adlanır?

•

marjinal gәlir vә ya hәd qazancı;
xәrclәr
maya dәyәrin kalkulyasiyası;
maya dәyәrlәrin marjinal kalkulyasiyası;
mәsarif;

277 Xәrclәr vә müxtәlif istehsal proseslәri aralarında asılılığı öyrәnәn metod necә adlandırılır?

•

ABL kostinq.
ABC kostinq.
ABN kostinq.
ABF kostinq.
ABA kostinq.

278 Şәrti natural vahidlәrә aid ola bilәr:

•

Güc
Әdәd
1 cüt (ayaqqabı vә s)
Heç biri
kq

279 Şәrti natural vahidlәrә aid ola bilәr:

•

kq
1m3 (taxta vә başqa bu kimi elementlәr)
m2
KVT
ton

280 Şәrti natural vahidlәrә aid ola bilәr:

•

m2
100 şәrti (konserv, banka vә başqaları)
C (coul)
Heç biri
Pa (Paskal)

281 İstehsal texnologiyası, onun tәşkili, buraxılan mәhsulun xüsusiyyәtlәri xәrclәrin uçotunun vә
maya dәyәrinin kalkulyasiyasının müxtәlif metodlarının әlaqәlәndirilmәsinin tәlәb edir. Bu baxımdan
hansı metod tәtbiq edilә bilәr:

•

Tәklif
Sifariş

•

Offerta
layihә
Plan

282 İstehsal texnologiyası, onun tәşkili, buraxılan mәhsulun xüsusiyyәtlәri xәrclәrin uçotunun vә
maya dәyәrinin kalkulyasiyasının müxtәlif metodlarının әlaqәlәndirilmәsinin tәlәb edir. Bu baxımdan
aşağıdakı hansı metod tәtbiq edilә bilәr:

•

İstehlak
Offerta
İstehsal
Mәrhәlә
Kalkulyasiya

283 İstehsal texnologiyası, onun tәşkili, buraxılan mәhsulun xüsusiyyәtlәri xәrclәrin uçotunun vә
maya dәyәrinin kalkulyasiyasının müxtәlif metodlarının әlaqәlәndirilmәsinin tәlәb edir. Bu baxımdan
aşağıdakı hansı metod tәtbiq edilә bilәr:

•

Ardıcıllıq
Normativ
Texnoloji
Heç biri
Tәkrarlanan

284 Reklam üzrә xәrclәrә aid deyil:

•

eskizlәrin hazırlanması xәrclәri
vitrinlәrin tәrtibatı xәrclәri
orijinal qablaşdırma xәrclәri
mәhsulların daşınması xәrclәri
işıqlı reklam xәrclәri

285 Maya dәyәrinin formasıdır?

•

Kommersiya
smeta
Layihә vә plan
hamısı
İstehsal

286 Maya dәyәrinin formasıdır?

•

Layihә
Normativ
Plan
hamısı
Faktiki

287 Maya dәyәrinin mәlum formaları arasındakı nisbәtlәrin tәhlili vә ya sәbәb olur?

•

İstehsal xәrclәrini müәyyәn etmәyә
heç nәyә
Kommersiya xәrclәrini müәyyәn etmәyә
İstehsalın rentabelliyinin müәyyәn etmәyә
İstehsalın sәmәrәliliyini müәyyәn etmәyә

288 Maya dәyәrinin daha real ölçüsü hesab olunur:

•

Fәrdi maya dәyәri
Tam maya dәyәri
Kommersiya maya dәyәri
İstehsal maya dәyәri
orta sahәli maya dәyәri

289 Maya dәyәrinә ümumilәşdirilmiş şәkildә hansı xәrclәr daxildir:

•

Xammal vә material xәrclәri
Әmәk haqqı xәrclәri
Xammal vә material xәrclәri (qaytarılan tullantılar çıxılmaqla)
bütün variantlar doğrudur
Amortizasiya xәrclәri

290 Ümumtәsәrrüfat xәrclәrinә aiddir::

•

idarәetmә vә ümumtәsәrrüfat tәyinatlı әsas vәsaitlәrin tәmir xәrclәri vә amotizasiya ayırmaları;
istehsalda istifadә edilәn әsas vәsaitlәrin vә başqa mülkiyyәtin tәmir xәrclәri vә amotizasiya ayırmaları;
maşın vә avadanlıqların saxlanılması vә istismarına
binanın qızdırması, işıqlandırması vә xidmәti xәrclәri;
göstәrilәn mülkiyyәtin sığorta xәrclәri;

291 Aşağıdakılardan hansı maya dәyәrinin forması deyil?

•

Ümumi
Biznes
Fәrdi
Kommersiya
İstehsal

292 Maya dәyәrinә daxil olan xәrclәrin ölçüsü hansı göstәricini müәyyәn edir?

•

Maya dәyәrinin keyfiyyәtini
maya dәyәrinin quruluşunu
maya dәyәrinin kәmiyyәtini
sadalanların hamısını
Maya dәyәrinin formalarını

293 Maya dәyәrinin quruluşu

•

Onun tәşkil edәn elementlәrin yaxud maddәlәrin xüsusi çәkilәri başa düşülür
Maya dәyәrinin ümumi mәnfәәtә görә xüsusi çәkisi başa düşülür
Maya dәyәrinin mәhsulun dәyәrinә görә xüsusi çәkisi başa düşülür
maya dәyәrinin Tәdavül xәrclәrinә görә xüsusi çәkisi başa düşülür.
Maya dәyәrinin tam maya dәyәrinә görә xüsusi çәkisi başa düşülür

294 Maya dәyәrinin quruluşuna görә xalq tәsәrrüfatı sahәlәri bölünmür

•

Material tutumlu
Fond tutumlu
Әmәk tutumlu
xәrc tutumlu
Enerji tutumlu

295 İstәnilәn istehsal tәşkilatının uçot işinin әsas sahәsi, şübhәsiz ki,…:

•

müvafiq maddәlәrin üzrә istehsala çәkilәn faktiki xәrclәrin vaxtlı vaxtıda vә düzgün әks edilmәsi;
mәhsulun istehsalına operativ nәzarәtin reallaşdırması üçün informasiyanın verilmәsi;
istehsala çәkilәn faktiki xәrclәrin uçotu
qeyrimәhsuldar xәrclәrin vә itkilәrin qabağının alınması.
maya dәyәrindә azalmanın ehtiyatlarının aşkarlanması

296 İstәnilәn istehsal tәşkilatının uçot işinin әsas sahәsi, şübhәsiz ki,…:

•

Müvafiq maddәlәrin üzrә istehsala çәkilәn faktiki xәrclәrin vaxtlı vaxtı vә düzgün әks edilmәsi;
mәhsulun istehsalına operativ nәzarәtin reallaşdırması üçün informasiyanın verilmәsi;
istehsala çәkilәn faktiki xәrclәrin müәyәn edimәsi
Qeyrimәhsuldar xәrclәrin vә itkilәrin qabağını almaları.
Maya dәyәrindә azalmanın ehtiyatlarının aşkarlanması

297 Ümumtәsәrrüfat xәrclәrinә aiddir::

•

istehsal prosesilә ilә bağlı olmayan ümumtәsәrrüfat heyyәtin saxlanılması xәrclәri;
istehsalda istifadә edilәn әsas vәsaitlәrin vә başqa mülkiyyәtin tәmir xәrclәri vә amotizasiya ayırmaları;
maşın vә avadanlıqların saxlanılması vә istismarına
binanın qızdırması, işıqlandırması vә xidmәti xәrclәri;
göstәrilәn mülkiyyәtin sığorta xәrclәri;

298 Mәhsulun istehsalı ilә bağlı olan birbaşa mәcmu xәrclәr necә adlanır:

•

fәaliyyәtin adi növlәri ilә xәrclәr;
faktiki qiymәtlәr;
mәhsulun sahә maya dәyәri;
bazar qiymәtlәri.
hәdd qiymәtlәri;

299 Mәhsul vahidinin maya dәyәri hesabat dövrü üçün çәkilәn xәrclәrin bütün mәblәğinin bu dövr
әrzindә buraxılan mәhsulun miqdarına bölünmәsi ilә müәyyәn edilir. Bu zaman istehsal xәrclәrinin
uçotu necә tәşkil edilir:

•

yenidәn bölmә metodu
çala metodu;
şifarişli metodu
bazar metodu
hәdd metodu;

300 әgәr Sabit kapital 2 min manat, Dәyişәn kapital 3 min manat vә izafi mәnfәәt 4 min manat olarsa,
Onda mәhsulun Dәyәrini tapmaq olarmı?

•

Olmaz çünki, işçilәrin әmәk haqqısa hesablanmayıb
olar, 4 min manat
Olar, 7 min manat
Olar, 6 min manat
olmaz, çünki maya dәyәri göstәricisi yoxdur

301 Mәhsulun maya dәyәri sabit kapitalla Dәyişәn kapitalın cәminә bәrabәr ola bilәrmi?

•

Olar
Әgәr Maya dәyәri dәyәrin hissәsini tәşkil edirsә

Olmaz
Әgәr bu prosesdә izafi mәnfәәt dә iştirak etsә olar
Әgәr sabit kapitalla dәyişәn kapitalın fәrqi 2 min manat olarsa, olar

302 Sabit kapitalla dәyişәn kapitalın cәmi 10 min manatdır. Mәhsulun sabit kapitalı onun dәyәrinin
20 %  ni tәşkil edir, onda izafi mәnfәәti tapın? Burada sabit kapital 4 min manatdır

•

10,5 min manat
7,8 min manat
13,6 min manat
10 min manat
8,4 min manat

303 Müәssisәdә daha yaxşı mәhsul istehsal etmәk üçün mәhsulun maya dәyәrini 10% artırdılar sonra
10% endirdilәr, sizcә mәhsulun qiymәti artır?

•

1% artar]
dәyişmәz
1% azalar
2 dәfә artar
2% artar

304 Mәhsulun qiymәti 10% artırılarsa maya dәyәri neçә faiz dәyişәr

•

1% artar
Dәyişmәz
1% azalar
10% artar
2% artar

305 Mәhsul istehsalı zaman mәlum olur ki, dәyәr maya dәyәrindәn 10% çoxdur. Onda Maya dәyәri
Mәhsulun dәyәrindәn neçә faiz azdır?

•

9,09%
9,9%
10%
9,8%
9,2%

306 әgәr Mәhsulun maya dәyәrini iki dәfә artırsaq onda, sabit kapitalın hәcmi necә dәyişәr?

•

Dәyişmәz
2 dәfә artar
2 dәfә azalar
4 dәfә artar
4 dәfә azalar

307 Tәşkilatın iqtisadi xidmәtlәri tәrәfindәn yenidәn baxılmasına qәdәr müәyyәn zaman müddәti
әrzindә (bir qayda olaraq, bir il) sabit qalan qiymәtlәr necә adlanır

•

uçot qiymәtlәri;
hәdd qiymәtlәri;
faktiki qiymәtlәr;
müqavilә qiymәtlәr.
bazar qiymәtlәri.

308 Istehsala xidmәt edәn obyektlәrinin xәrclәrinin uçotu necә tәşkil edilә bilәr:

•

yaranma yerlәri üzrә;
balans hesabatı üzrә
faktiki hesabat üzrә
normativ hesabatı üzrә
plan hesabatı üzrә

309 Tәşkilatın iqtisadi xidmәtlәri tәrәfindәn yenidәn baxılmasına qәdәr müәyyәn zaman müddәti
әrzindә (birn qayda olaraq, bir il) sabit qalan qiymәtlәr necә adlanır

•

plan qiymәtlәri;
hәdd qiymәtlәri;
faktiki qiymәtlәr;
müqavilә qiymәtlәr.
bazar qiymәtlәri.

310 Mәhsul müәyyәn növünün istehsalı vә reallaşdırması zamanı çәkilәn xәrclәrin bütün növlәri necә
adlanır:

•

fәaliyyәtin adi növlәri ilә xәrclәr;
mәhsulun sahә maya dәyәri;
digәr xәrclәr;
dolayı xәrclәr.
birbaşa xәrclәr

311 İşin olmadığı halda mәhsul eyni cinsli vә ya mәhdud sayda mәhsul növlәrinin istehsalı sәnayedә
bitmәmiş istehsalın olmadığı halda nә tәtbiq edilir:

•

sifarişli metodu
yenidәn bölmә metodu
çala metodu;
normativ maya dәyәrinin altı xәrclәrin hesabının metodu;
yarımfabrikat üslu üzrә.

312 Mәhsul vahidinin maya dәyәri hesabat dövrü üçün çәkilәn xәrclәrin bütün mәblәğinin bu dövr
әrzindә buraxılan mәhsulun miqdarına bölünmәsi ilә müәyyәn edilir. Bu zaman istehsal xәrclәrinin
uçotu necә tәşkil edilir:

•

yenidәn bölmә metodu
çala metodu;
şifarişli metodu
normativ maya dәyәrinin altı xәrclәrin hesabının metodu;
yarımfabrikat üslu üzrә.

313 Ümumistehsal xәrclәrinә aiddir:

•

bütün cavablar doğrudur
istehsalda istifadә edilәn әsas vәsaitlәrin vә başqa mülkiyyәtin tәmir xәrclәri vә amotizasiya ayırmaları;
maşın vә avadanlıqların saxlanılması vә istismarına
binanın qızdırması, işıqlandırması vә xidmәti xәrclәri;
göstәrilәn mülkiyyәtin sığorta xәrclәri;

314 Ümumistehsal xәrclәrinә aiddir:

•

•

bütün cavablar doğrudur
tәyinat ilә oxşar başqa xәrclәr
binanın qızdırması, işıqlandırması vә xidmәti xәrclәri
binanın icarә haqqı, maşın vә avadanlıqlar vә istehsalda istifadә edilәn başqa әsas vәsaitlәr;
istehsala xidmәtilә mәşğul olan işçilәrin әmәk haqqları ;

315 Ümumtәsәrrüfat xәrclәrinә aiddir::

•

inzibatiidarәetmә xәrclәri;
istehsalda istifadә edilәn әsas vәsaitlәrin vә başqa mülkiyyәtin tәmir xәrclәri vә amotizasiya ayırmaları;
maşın vә avadanlıqların saxlanılması vә istismarına
binanın qızdırması, işıqlandırması vә xidmәti xәrclәri;
göstәrilәn mülkiyyәtin sığorta xәrclәri;

316 Xidmәt tәsәrrüfatına hәr şeydәn әvvәl aidddir:

•

mәnzil kommunal tәsәrrüfatları (yaşayış evlәri, yataqxanalar, camaşırxanalar, hamamlar);
qablaşdırma tәşkilatları;
tәdarük tәşkilatları;
fәrdi istehsal;
komplektlәşdirmә avadanlığı.

317 Istehsala xidmәt edәn obyektlәrinin xәrclәrinin uçotu necә tәşkil edilә bilәr:

•

uçot obyektlәri üzrә
balans hesabatı üzrә
faktiki hesabat üzrә
normativ hesabatı üzrә
plan hesabatı üzrә

318 Xidmәt tәsәrrüfatına hәr şeydәn әvvәl aidddir:

•

tikiş vә mәişәt xidmәtin başqa emalatxanaları
komplektlәşdirmә avadanlığı.
tәdarük tәşkilatları;
fәrdi istehsal;
qablaşdırma tәşkilatları;

319 Mәhsulun istehsalı ilә bağlı olan birbaşa mәcmu xәrclәr necә adlanır:

•

fәaliyyәtin adi növlәri ilә xәrclәr;
mәhsulun sahә maya dәyәri;
digәr xәrclәr;
dolayı xәrclәr.
birbaşa xәrclәr

320 "Istehsal plan yerinә yetirilmәs vә mәhsulun maya dәyәri" vәrәqinin birinci bölmәsindә
kalkulyasiya obyektlәri kәsiyindә vә bütövlükdә sex üzrә istehsalın hәcmi vә istehsal (tam) maya
dәyәri haqqında hesabat vә daha hansı mәlumat verilir.

•

çәki
faktiki
bazar
normativ
plan

321 Tikinti – quraşdırma işlәrinin smeta dәyәrinin tәrkib elementi deyil

•

birbaşa xәrclәr
satış xәrclәr
planlı yığım
üstәlik xәrclәr
bütün variantlar doğrudur

322 Tikintiquraşdırma işlәrinin smeta dәyәrinin tәrkib elementi hansıdır?

•

üstәlik xәrclәr
vergilәr
alternativ xәrclәr
bütün variantlar doğrudur
satış xәrclәri

323 Smeta dәyәri nәyin әsasında hesablanır?

•

smeta normativlәri
әmәk haqqı xәrclәri
smeta normaları
bütün variantlar doğrudur
material xәrclәri

324 Smeta dәyәrinin funksiyası hansıdır?

•

xәrclәri ödәmәk
optimal satış şәraitini tәmin etmәk
mәnfәәti tәmin etmәk
sadalananların heç biri
xәrclәri ödәmәk vә mәnfәәti tәmin etmәk

325 Tikintiquraşdırma işlәrinin smeta maya dәyәrinin növü hansıdır?

•

bazis
olan vә faktiki
hesabat
bütün variantlar doğrudur
ümumtәsәrrüfat

326 Silinmәli olan dağhazırlıq işlәrinin hәcm hesablanılır:

•

cari ayda hasil olunan filizin çәkisinin müәyyәn edilmiş silinmә normasına bölünmә ilә;
cari ayda hasil olunan filizin çәkisinin müәyyәn edilmiş silinmә normasınamasına vurması ilә;
cari ayda hasil olunan filizin çәkisinin müәyyәn edilmiş silinmә normasınaması ilә;
Bütün cavablar sәhvdir.
Silinmәli olan dağhazırlıq işlәrinin hәcminin 1 m3 dağ kütlәsinin orta çәkili maya dәyәrinә vurması ilә;

327 Silinmәli olan dağhazırlıq işlәrinin maya dәyәri hesablanılır:

•

cari ayda hasil olunan filizin çәkisinin müәyyәn edilmiş silinmә normasına bölünmә ilә;
cari ayda hasil olunan filizin çәkisinin müәyyәn edilmiş silinmә normasınamasına vurması ilә;
silinmәli olan dağhazırlıq işlәrinin hәcminin 1 m3 dağ kütlәsinin orta çәkili maya dәyәrinә vurması ilә;
bütün cavablar sәhvdir.
silinmәli olan dağhazırlıq işlәrinin hәcminin 1 m3 dağ kütlәsinin orta çәkili maya dәyәrinә bölünmәsi ilә;

328 Filizin maya dәyәrinin kalkulyasiyatının bölmәlәri aşağıdakı informasiyanı әks etdirir: (sәhvi
qeyd edin)

•

mәlumat filizli hasili işlәrin yerinә yetirilmәsi haqda mәlumat;
materialların, yanacağın vә enerjinin xәrclәri haqqında mәlumat;
kalkulyasiya maddәlәrinin nomenklaturasına müvafiq olaraq hәr bir mәdәn, karxana, hövzә xәrclәr haqqında
ayrıayrılıqda;
material, yanacaq, enerji xәrclәrinin normalardan kәnarlaşmalar haqqında informasiya
xәrclәrin maddәlәri üzrә altında filizli hasili maya dәyәri;

329 Zәnginlәşdirmәnin mәhsullarının konsentratın maya dәyәrinin kalkulyasiyasına daxildir:

•

konsentratın hazırlanması tapşırıqların yerinә yetirilmәsi, onun istehlakçılara yüklәnmәsi vә ya sonrakı emal
üçün başqa istehsal sexlrnә ötürmәlәri;
xәrclәrin maddәlәri üzrә konsentrat maya dәyәri haqqında mәlumat;
xam filizdә vә istehsal edilәn mәhsulda metalın olması vә miqdarı haqqında mәlumat;
bütün cavablar doğrudur.
filizdә olan 1 ton metalın tam maya dәyәri haqqında informasiya;

330 Zәnginlәşdirmәnin mәhsullarının konsentratın maya dәyәrinin kalkulyasiyanın mәlumatları
müәyyәn etmәyә imkan verir:

•

konsentratın hazırlanması, onun istehlakçılara yüklәnmәsi vә ya sonrakı emal üçün başqa istehsal sexlrnә
ötürmәlәri tapşırıqların yerinә yetirilmәsi;
material, yanacaq, enerji xәrclәrinin normalardan kәnarlaşmalar haqqında informasiya
metalın, rütubәtin xidmәtlәrinin altında daha yüksәk keyfiyyәtli xüsusiyyәtlәr ilә istehsal üçün әlavә xәrclәrin
iqtisadi effektivliyi;
bütün cavablar sәhvdir.
kalkulyasiya maddәlәrinin nomenklaturasına müvafiq olaraq hәr bir mәdәn, karxana, hövzә xәrclәr haqqında
ayrıayrılıqda;

331 Filiz vә filiz mәhsullarının topdan satış qiymәtlәri müәyyәn edir:

•

dәmirin vә rütubәtin normativ olması zamanı ayrıayrı yataqlar üçün
metalın vә rütubәt tәrkibi üzrә xidmәtlәrinin altlarında daha yüksәk yüksәk keyfiyyәtli xüsusiyyәtlәr ilә
istehsalat üçün әlavә xәrclәrin iqtisadi effektivliyinin tәrifi üçün;
kalkulyasiya maddәlәrinin nomenklaturasına müvafiq olaraq hәr bir mәdәn, karxana, hövzә üçün ayrı
ayrılıqda;
bütün cavablar doğrudur
material, yanacaq, enerji xәrclәrinin normalarından kәnarlaşmaların müәyyәn olunması üçün

332 "Istehsal plan yerinә yetirilmәs vә mәhsulun maya dәyәri" vәrәqinin birinci bölmәsindә
kalkulyasiya obyektlәri kәsiyindә vә bütövlükdә sex üzrә istehsalın hәcmi vә istehsal (tam) maya
dәyәri haqqında hesabat vә daha hansı mәlumat verilir.

•

çәki
faktiki
bazar
normativ
plan

333 Qara metallurgiyada xәrclәrin hesablanmasının planlaşdırması vә maya dәyәrlәrinin
kalkulyasiyası üzrә sahә tövsiyәlәrinә müvafiq olaraq kalkulyasiyası vәrәqi hansı formaya malikdir?

•

vahid tipik
әlavә tipli
әsas tipik

hazır tipli
hazıraralıq tipili

334 Qara metallurgiyada kalkulyasiyası vәrәqi hansı formaya malikdir?

•

. hazır tipili
hazıraralıq tipili
әlavә tipli
әsas tipik
vahid tipik

335 Yenidәn bölünmә üzrә xәrclәrin daxil olan yarımfabrikatların yenidәn bölünmәsi üzrә xәrclәrini
özünә daxil etdyi yer necә adlanır?

•

verilmiş müәssisә
verilmiş istehsal
verilmiş sex
verilmiş şöbә
verilmiş sahә

336 Maya dәyәrlәrn kalkulyasiyasının yenidәn bölmә metodu onu bildirir ki, әvvәlki yenidәn
paylamanın әmәk mәhsulu sonrakı yenidәn paylamada … … …. maya dәyәrlәr ilә ötürülür

•

istehsal
sex
zavod
normativ
planlı

337 "Növ kalkulyasiyası" adlı kalkulyasiya vәrәqinin ikinci bölmәsindә müxtәlif dövrlәrdә mәhsulun
maya dәyәrinin dinamikasının tәhlili üçün istifadә edilir vә nә xarakter daşıyır,

•

analitik
hesabat
plan
normativ
faktiki

338 Hara bütövlükdә Yenidәn bölünmә üzrә xәrclәr in üçotunun obyektini bildirir?

•

sahә bütövlükdә
sex bütövlükdә
istehsal bütövlükdә
şöbә bütövlükdә
müәssisә bütövlükdә

339 Yenidәn bölünmә üzrә xәrclәr daxil olan yarımfabrikatlrın yenidәn bölünmәsi üzrә xәrclәri
harada özünә daxil edir?

•

verilmiş sexdә
verilmiş müәssisәdә
verilmiş istehsalda
verilmiş şöbәdә
verilmiş sahәdә

340 Xәrc maddәlәri üzrә kalkulyasiya aparılır:

•

Kalkulyasiya maddәlәri üzrә
Xәrc elementlәri vә kalkulyasiya maddәlәri üzrә
Xәrc maddәlәrinin maya dәyәri vә kalkulyasiya maddәlәri üzrә
Doğru cavab yoxdur
Xәrc elementlәri üzrә

341 Xәrclәrin vahid, tipik nomenklaturası nәyә әsasәn qәbul edilir:

•

İşçilәrin әmәk haqlarına, istifadә olunan resursların hәcminә görә
Xәrc elementlәri üzrә maya dәyәrinin kalkulyasiyasınındın hesablanmasına uçotuna görә
İqtisadi elementlәrin dәyәrinin hesablanmasının uçotuna görә
Xammal vә resursların istehsal prosesindә istifadә olunma hәcminә görә
Xәrclәrin ilkin formasının sәciyyәsi, istifadә olunan resursların hәcm vә tәrkibinin müәyyәn edilmәsinә görә

342 Aşağıdakılardan hansı xәrclәrin vahid, tipik nomenklaturası ola bilәr:

•

Satın alınan mәmulatlar, yarım fabrikatlar vә kәnar tәşkilatlarını xidmәtlәri
Kömәkçi materiallar
Yanacaq
sadalanların hamısı
Xammal vә әsas materiallar (Qaytarılan tullantılar çıxılmaqla)

343 Aşağıdakılardan hansı xәrclәrin vahid, tipik nomenklaturası ola bilәr:

•

sadalanların hamısı
Sair xәrclәr
Enerji
Әmәk haqqı
Әsas vәsaitlәrin amortizasiyası

344 Xәrclәrin elementlәr üzrә qruplaşdırılmasının mәqsәdi ola bilәr:

•

Xәrclәrdәn müәssisә daxilindә fәaliyyәt göstәricilәrinin әlaqәlәndirilmәsi mәqsәdi ilә istifadә olunur
Xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri üzrә qruplaşdırılması mәqsәdi ilә istifadә olunur
Xәrclәrdәn, onların vahid, tipik nomenklaturasının qәbul olunması mәqsәdi ilә istifadә olunur
Xәrclәrdәn, istehsal xәrclәrinin uçotu vә maya dәyәrinin kalkulyasiyası mәqsәdi ilә istifadә olunur
Xәrclәrdәn, onların analitik uçotunun aparılması mәqsәdi ilә istifadә olunur

345 Xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri üzrә qruplaşdırılmasının mәqsәdi:

•

Müәssisә daxilindә onların fәaliyyәt göstәricilәrinin әlaqәlәndirilmәsi mәqsәdi ilә
İstehsal xәrclәrinin uçotu vә maya dәyәrinin kalkulyasiyası mәqsәdi ilә
Xәrclәrin vahid, tipik nomenklaturasının qәbul olunması mәqsәdi ilә
Müәssisәdә xәrclәr haqqında informasiyanın әldә edilmәsi mәqsәdi ilә
Xәrclәrin analitik uçotunun maya dәyәrinin kalkulyasiyasının tәşkili mәqsәdi ilә

346 Elektrik enerjisi istehsalı tәmsil edir:

•

bir enerji növünün başqaya dәyişilmәsini;
istilik enerjinin mexanikiyә dәyişilmәsini;
yanacağın potensial enerjisinin istiliyә dәyişilmәsini;
bütün cavablar doğrudur.
mexaniki enerjinin elektrikә dәyişilmәsini;

347 Başqa sәnaye sahәlәrindәn fәrqli olaraq energetika sәciyyәlәndirilir: (sәhvi qeyd edin)

•

yüksәk yanacaqtutumluluğu ilә;
aşağı әmәktutumluluğu ilә;
yüksәk fondtutumluluğu ilә;
bütün cavablar sәhvdir.
aşağı yanacaqtutumluluğu ilә;

348 Energetikada xәrclәrin kalkulyasiya obyektlәrinә aiddir:

•

enerji istehsalı mәrhәlәlәri;
enerjinin inkişafı mәrhәlәlәri
elektrik vә istilik enerjisi;
bütün cavablar doğrudur.
enerjinin ötürülmә  daşınma mәrhәlәlәri;

349 Enerji müәssisәlәrindә kalkultasiya vahidi bunlardır: (Sәhvi qeyd edin)

•

elektrik enerjisi vahidinin maya dәyәri;
1 ton konsentratın maya dәyәri vә ya onda olan 1 ton metalın maya dәyәri;
istilik enerjisi vahidinin maya dәyәri;
bütün cavablar sәhvdir.
1 kvt.ç. elektrik enerjisi, 1 qkal. istilik enerjisi;

350 Enerji müәssisәlәrindә yanacağın qiymәti uçota alınır:

•

frankostansiya göndәrmә
frankoanbar istehsalçi
frankostansiya tәyinat
bütün cavablar doğrudur
frankoanbar istehlakçi

351 Yarımfabrikatların maya dәyәrinә onların istehsalı üçün faktiki sәrf edilәn materialların dәyәrinin
daxil edildiyi yerdә qalan birbaşa xәrclәrin isә yarımfabrikatların istehsalı vә materialların qalıqları
arasında yayılan üsul necә adlanır ?

•

Xammal mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
materialların mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
birbaşa xәrclәrin mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
Plan xәrclәrin mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
Faktiki xәrclәrin m mәblәğinin daxil edildiyi üsul;

352 Kapital xәrclәri nә daxildir ?

•

istifadә edilәn xammalın dәyәr qiymәtlәndirilmәsini istifadә edәn xәrclәr
kapital qoyuluşlu xarakterli xәrclәri;
qeyridövriyyә aktivlәrinә xәrclәr
müәyyәn hesabat dövrünә aid olan vә xidmәtin göstәrilmәsi prosesilә bağlı olan, tәşkilatın xәrclәrinin
cәmlәmәsindәn istifadә edәn xәrclәr.
bir qayda olaraq, bir iqtisadi dövrәdә sәrf edilәn istehsal xәrclәri;

353 Kapital xәrclәri nә daxildir ?

•

istifadә edilәn naterialların dәyәr qiymәtlәndirilmәsini istifadә edәn xәrclәr
kapital qoyuluşlu xarakterli xәrclәri;
qeyridövriyyә aktivlәrinә xәrclәr

müәyyәn hesabat dövrünә aid olan vә xidmәtin göstәrilmәsi prosesilә bağlı olan, tәşkilatın xәrclәrinin
cәmlәmәsindәn istifadә edәn xәrclәr.
bir qayda olaraq, bir iqtisadi dövrәdә sәrf edilәn istehsal xәrclәri;

354 İqtisadi fәaliyyәt faktlarının vaxt müәyyәnliyi ehtimalı nәdir ?

•

faktlarla bağlı olan pul vәsaitlәrin daxil olmasının vә ya ödәnilmәsinin faktiki vaxtından asılı olmayaraq
onların baş verdiklәri hesabat dövrünә aid olan faktlar
qeyrimәhsuldar xәrclәr kateqoriyasına aid olan xәrclәr (reallaşdırılmamış xәrclәr);
mәhsuldar fәaliyyәtә birbaşa münasibәtdә olmayan xәrclәr
bir qayda olaraq, bir iqtisadi dövrәdә sәrf edilәn istehsal xәrclәri;
. müәyyәn hesabat dövrünә aid olan vә xidmәtin göstәrilmәsi prosesilә bağlı olan, tәşkilatın xәrclәrinin
cәmlәmәsindәn istifadә edәn xәrclәr

355 Tәşkilatın mülkiyyәt xüsusilәşmәsi ehtimalı nәdir ?

•

faktlarla bağlı olan pul vәsaitlәrin daxil olmasının vә ya ödәnilmәsinin faktiki vaxtından asılı olmayaraq
onların baş verdiklәri hesabat dövrünә aid olan faktlar
qeyrimәhsuldar xәrclәr kateqoriyasına aid olan xәrclәr (reallaşdırılmamış xәrclәr);
tәşkilatın mülkiyyәti bu tәşkilatın vә başqa hüquqi şәxslәrin sahiblәrinin öhdәçiliklәrindәn ayrıca mövcuddur;
bir qayda olaraq, bir iqtisadi dövrәdә sәrf edilәn istehsal xәrclәri;
müәyyәn hesabat dövrünә aid olan vә xidmәtin göstәrilmәsi prosesilә bağlı olan, tәşkilatın xәrclәrinin
cәmlәmәsindәn istifadә edәn xәrclәr

356 Tәşkilatın mülkiyyәt xüsusilәşmәsi ehtimalı nәdir ?

•

faktlarla bağlı olan pul vәsaitlәrin daxil olmasının vә ya ödәnilmәsinin faktiki vaxtından asılı olmayaraq
onların baş verdiklәri hesabat dövrünә aid olan faktlar
qeyrimәhsuldar xәrclәr kateqoriyasına aid olan xәrclәr (reallaşdırılmamış xәrclәr);
tәşkilatın öhdәçiliklәri bu tәşkilatın vә başqa hüquqi şәxslәrin sahiblәrinin öhdәçiliklәrindәn ayrıca
mövcuddur;
bir qayda olaraq, bir iqtisadi dövrәdә sәrf edilәn istehsal xәrclәri;
müәyyәn hesabat dövrünә aid olan vә xidmәtin göstәrilmәsi prosesilә bağlı olan, tәşkilatın xәrclәrinin
cәmlәmәsindәn istifadә edәn xәrclәr

357 Kapital xәrclәri nә daxildir ?

•

istifadә edilәn yanacağın dәyәr qiymәtlәndirilmәsini istifadә edәn xәrclәr
kapital qoyuluşlu xarakterli xәrclәri;
qeyridövriyyә aktivlәrinә xәrclәr
müәyyәn hesabat dövrünә aid olan vә xidmәtin göstәrilmәsi prosesilә bağlı olan, tәşkilatın xәrclәrinin
cәmlәmәsindәn istifadә edәn xәrclәr.
bir qayda olaraq, bir iqtisadi dövrәdә sәrf edilәn istehsal xәrclәri;

358 Kapital xәrclәri nә daxildir ?

•

xidmәtlәrin göstәrilmәsi üçün zәruri olan, onların göstәrilmәsindә istifadә edilәn digәr xәrclәrin dәyәr
qiymәtlәndirilmәsini istifadә edәn xәrclәr
kapital qoyuluşlu xarakterli xәrclәri;
qeyridövriyyә aktivlәrinә xәrclәr
müәyyәn hesabat dövrünә aid olan vә xidmәtin göstәrilmәsi prosesilә bağlı olan, tәşkilatın xәrclәrinin
cәmlәmәsindәn istifadә edәn xәrclәr.
bir qayda olaraq, bir iqtisadi dövrәdә sәrf edilәn istehsal xәrclәri;

359 Tәşkilat tәrәfindәn yerinә yetirilәn sahibkarlıq fәaliyyәti ilә bağlı xәrclәr nәdir?
istifadә edilәn xammalın dәyәr qiymәtlәndirilmәsini istifadә edәn xәrclәr
kapital qoyuluşlu xarakterli xәrclәri;

•

qeyridövriyyә aktivlәrinә xәrclәr
müәyyәn hesabat dövrünә aid olan vә xidmәtin göstәrilmәsi prosesilә bağlı olan, tәşkilatın xәrclәrinin
cәmlәmәsi
bir qayda olaraq, bir iqtisadi dövrәdә sәrf edilәn istehsal xәrclәri;

360 Tәşkilat tәrәfindәn yerinә yetirilәn sahibkarlıq fәaliyyәti ilә bağlı xәrclәr nәdir?

•

müәyyәn hesabat dövrünә aid olan vә xidmәtin göstәrilmәsi prosesilә bağlı olan, tәşkilatın xәrclәrinin
cәmlәmәsindәn istifadә edәn xәrclәr
xidmәtin maya dәyәrinin formalaşması müәyyәn hesabat dövrünә aid olan vә xidmәtin göstәrilmәsi prosesilә
bağlı olan, tәşkilatın xәrclәrinin cәmlәmәsindәn istifadә edәn xәrclәri bildirir;
qeyrimәhsuldar xәrclәr kateqoriyasına aid olan xәrclәr (reallaşdırılmamış xәrclәr);
kapital qoyuluşlu xarakterli xәrclәri;
qeyridövriyyә aktivlәrinә xәrclәr

361 Xәrclәr әsas vә üstәlik xәrclәrә bölünür:

•

İstehsal hәcmi ilә әlaqәsinin xarakterinә görә
Xәrclәrin mәqsәdә uyğunluğu nöqteyi nәzәrindәn
Xәrclәrin maya dәyәrinә daxil edilmәsi üsullarına görә
idarәetmә qәrarlarının qәbul olunmasına görә
Mәhsulun hazırlanması prosesi ilә әlaqәdar olaraq

362 İdarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi vә planlaşdırma nöqteyi nәzәrindәn xәrclәrin mәntiqi
ardıcıllığını tamamlayın; Qaytarılmayan; Alternativ; .........;

•

Son hәdd vә Transaksion
Proqnozlaşdırılan
Transaksion
Sabit vә dәyişәn
Tәnzimlәnәn

363 Mәsuliyyәt mәrkәzlәrinin istehsal fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi vә nәzarәt nöqteyi nәzәrindәn
xәrclәrini mәntiqi ardıcıllığını tamamlayın; tәnzimlәnәn; tәnzimlәnmәyәn; ........;

•

Alternativ
Planlaşdırılan
Transak sion
doğru cavab yoxdur
Proqnozlaşdırılan

364 Xәrclәr onların mәqsәdәuyğunluğu nöqteyi – nәzәrindәn bölünür;

•

mәhsuldar vә qeyrimәhsuldar
Sabit vә dәyişәn
Әsas vә üstәlik
Cari vә faktiki
Son hәdd vә transaksion

365 Qeyri mәhsuldar xәrclәr:
Mәhsulun istehsalının reallaşdırılması zamanı texnologiyadan çatışmazlıqlar zamanı yaranan xәrclәridir
Mәhsulun reallaşdırılmasında sәriştәsizlik nәticәsindә yaranan xәrclәridir
Mәhsulun hazırlanması prosesindә idarәetmәdә çatışmazlıqlar zamanı yaranan xәrclәridir
İstehsalın reallaşdırılmasında yeni texnologiyaya keçid zamanı yaranmış çatıqlıqlar formasında meydana çıxan
xәrclәrdir

•

•

İstehsalın vә әmәyin tәşkilindә, idarәetmәdә vә texnologiyadan çatışmazlıqlar zamanı yaranan xәrclәridir

366 Xәrclәr mәhsuldar vә qeyri mәhsuldar xәrclәrә bölünür:

•

Mәqsәdә uyğunluq nöqteyi nәzәrindәn
idarәetmә qәrarlarına görә
Maya dәyәrinә daxil edilmәsi üsullarına görә
İstehsalın reallaşdırılmasına görә
İstehsalın hәcmi ilә әlaqәsinә görә

367 Mәhsulun hazırlanması prosesi ilә әlaqәsindәn asılı olaraq xәrclәr bölünür:

•

Mәhsuldar vә qeyri – mәhsuldar
Cari vә birdәfәlik
Birbaşa vә dolayı
Tәnzimlәnәn vә tәnzimlәnmәyәn
Әsas vә üstәlik

368 İstehsal hәcmi ilә әlaqәsinin xarakterinә görә xәrclәr bölünür:

•

Әsas vә üstәlik
sabit vә dәyişәn
Cari vә birdәfәlik
Birbaşa vә dolayı
Mәhsuldar vә qeyri – mәhsuldar

369 Xәrclәrin maya dәyәrinә daxil edilmәsi üsullarına görә xәrclәr bölünür:

•

Әsas vә üstәlik
Mәhsuldar vә qeyri – mәhsuldar
Birbaşa vә dolayı
Cari vә birdәfәlik
sabit vә dәyişәn

370 Xәrclәr sabit vә dәyişәn xәrclәrә bölünür:

•

İdarәetmә qәrarlarının qәbuluna görә
Xәrclәrin mәqsәdәuyğunluğu nöqteyi – nәzәrindәn
Mәhsulun hazırlanması prosesi ilә әlaqәdar olaraq
İstehsal hәcmi ilә әlaqәsinin xarakterinә görә
Xәrclәrin maya dәyәrinә daxil edilmәsi üsullarına görә

371 Xәrclәr birbaşa vә dolayı xәrclәrә bölünür:

•

Mәhsulun hazırlanması prosesi ilә әlaqәdar olaraq
İdarәetmә qәrarlarının qәbuluna görә
Xәrclәrin maya dәyәrinә daxil edilmәsi üsullarına görә
Xәrclәrin mәqsәdәuyğunluğu nöqteyinәzәrindәn
İstehsal hәcmi ilә әlaqәsinin xarakterinә görә

372 Sabir xәrclәr bölünmür:

•

Әsas xәrclәrә
Carı xәrclәrә
üstәlik xәrclәrә
alternativ xәrclәrә

Birdәfәlik xәrclәrә

373 Daimi vә dәyişәn xәrclәrin mәcmusu bәrabәrdir:

•

Maya dәyәrinә
Ümumi istehsal xәrclәrinә
Sex maya dәyәrinә
Doğru cavab yoxdur
Mәhsulun dәyәrinә

374 Yarımfabrikatların maya dәyәrinә onların istehsalı üçün faktiki sәrf edilәn materialların dәyәrinin
daxil edildiyi üsul necә adlanır ?

•

birbaşa xәrclәrin mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
materialların mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
xammal mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
plan xәrclәrin mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
faktiki xәrclәrin mәblәğinin daxil edildiyi üsul;

375 Yarımfabrikatların maya dәyәrinә yarımfabrikatların cari ayda istehsal üçün bilavasitә sәrf edilәn
materialların dәyәrinin daxil edildiyi üsul necә adlanır ?

•

birbaşa xәrclәrin mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
faktiki xәrclәrin mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
xammal vә materialların dәyәrinin daxil edildiyi üsul;
bazar xәrclәrin mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
plan xәrclәrin mәblәğinin daxil edildiyi üsul;

376 әgәr mәhsulun istehsalının texnoloji prosesi xammal vә yenidәn işlәnmә prosesindә hazırlanan
yarımfabrikatların emalının bir neçә ardıcıl mәrhәlәsindәn ibarәt oldursa, onda nәyi tәtbiq etmәk daha
rahatdır ?

•

yenidәn bölünmә vә ya prosesli metod;
sifariş metodu;
çuxur metodu;
kayzen kostinq.
düz vaxtında sistem (Just in time);

377 Yarımfabrikatların maya dәyәrinә yarımfabrikatların istehsalı üçün birbaşa xәrclәrin daxil
edildiyi üsul necә adlanır

•

birbaşa xәrclәrin mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
materialların mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
xammal mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
plan xәrclәrin mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
faktiki xәrclәrin mәblәğinin daxil edildiyi üsul;

378 Yarımfabrikatların maya dәyәrinә birbaşa xәrclәrin cәminә proporsional olan mәblәğdә dolayı
xәrclәrin daxil edildiyi üsul necә adlanır ?

•

plan xәrclәrin mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
xammal mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
birbaşa xәrclәrin mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
faktiki xәrclәrin mәblәğinin daxil edildiyi üsul;
materialların mәblәğinin daxil edildiyi üsul;

379 Xәrclәrin idarәedilmәsinin başqa metodları ilә mәcmuda Kajzen kostinqin praktik istifadәsilә nә
mümkündür?

•

bu gün bütün dünyada әsasәn innovasiyalı sahәlәrindә vә xidmәt sferasında işlәyәn şirkәtlәrdә yayılıb;
harada ki xәrclәrin böyük hissәsini birbaşa xәrclәr yox, qaima xәrclәrin olduğu yerlәr (mәsәlәnmә xidmәt
sferasının sahәlәri);
xәrclәrin idarәedilmәsinin başqa metodları ilә mәcmuda praktik olaraq istәnilәn istehsal sahәsindә;
әn böyük Avropa müәssisәlәri müxtәlif sәnaye sahәlәrindә istifadә edilir.
әn böyük Yapondiya, Amerika müәssisәlәri müxtәlif sәnaye sahәlәrindә istifadә edilir.

380 Kajzen kostinq bu nәdir?

•

smeta maya dәyәrinin mәqsәdli maya dәyәrinә bәrabәr olan mәhsulun (xidmәt) işlәnib hazırlanması;
qabaqcıl kalkulyasiya metodlar dan biri funksionaldәyәr tәhlili
paritetdә faydalı funksiyaların istehlakçılar üçün әhәmiyyәtliliyi vә onların reallaşdırmaları üçün xәrclәr
arasında optimal nisbәtdә hәmin faydalı funksiyaların inkişafı;
mәhsulun istehsalı mәrhәlәsindә xәrclәrin tәdrici azalması prosesidır
xәrclәr vә müxtәlif istehsal proseslәri aralarında asılılığın öyrәnilmәsi;

381 Mәhsulun vә ya işlәrin, xidmәtlәrin, ayrıayrı növlәrin, vahidlәrin, qrupların maya dәyәrini
müәyyәn etmәyә imkan verәn xәrclәr necә adlanır?

•

maya dәyәrin kalkulyasiyası;
mәhsul vahidinin maya dәyәri
reallaşdırılan mәhsulunun maya dәyәri;
qaimә xәrclәri
bütün istehsal hәcminin maya dәyәri

382 Bu xәrclәrin miqdarı sabitdir:

•

Texnoloji
Tәsbit dilәn
Tәnzimlәnәn
Xarici
Daxili

383 Bu xәrclәrin formal vә qeyriformal nәzarәt sistemlәri mövcuddur:

•

Texnoloji
Tәsbit dilәn
Tәnzimlәnәn
xarici
Daxili

384 Nәzarәt normativlәri, ciddi müәyyәn edilmiş qaydalar, mükafat sistemlәri aiddir:

•

Formal nәzarәt sisteminә
Formal vә qeyri – formal nәzarәt sistemlәrinә
Qeyriformal nәzarәt sisteminә
Birbaşa nәzarәt sisteminә
Dolayı nәzarәt sisteminә

385 İdarәetmә uçotu, mәhsulun keyfiyyәtinin idarә edilmәsi informasiya sistemlәri aiddir:
doğru cavab yoxdur
Birbaşa nәzarәtә

•

Dolayı nәzarәt
Qeyriformal nәzarәt
Formal nәzarәt

386 Mühasibat nәzarәti vә idarәetmә nәzarәtin aiddir:

•

Dolayı nәzarәt
Xarici nәzarәtә
daxili nәzarәtә
doğru cavab yoxdur
Birbaşa nәzarәt

387 Bu nәzarәt investisiya sәhvlәrindәn vә digәr qanunpozmalardan kәnarlaşmaya nәzarәt edir:

•

büdcә nәzarәti
İnvestisiya nәzarәti
Mühasibat nәzarәt
Dolayı nәzarәt
maliyyә nәzarәti

388 Bu nәzarәt tәsәrrüfat fәaliyyәti üzrә aparılır?

•

Büdcә nәzarәti
investisiya nәzarәti
Mühasibat nәzarәti
doğru cavab yoxdur
maliyyә nәzarәti

389 Bu nәzarәt vasitәsilә idarәetmә vә planlaşdırmanın tәşkilinә nәzarәt edilir:

•

Birbaşa nәzarәt
investisiya nәzarәti
Mühasibat nәzarәti
Dolayı nәzarәt
Büdcә nәzarәti

390 Bu xәrclәr üzәrindә nәzarәt çevik smeta vә standartların kömәyi ilә aparılır

•

daxili
Tәnzimlәnәn
Texnoloji
xarici
Tәsbit edilәn

391 Bu xәrclәr uzunmüddәtlidir vә konkret dövrdә müәyyәn edilmiş mәblәğ hәddindәki xәrclәrdir

•

daxili
Tәnzimlәnәn
Texnoloji
xarici
Tәsbit edilәn

392 Reklam xәrclәri, tәlim xәrclәri vә mәslәhәt xidmәtlәri xәrclәri hansı xәrclәrә aiddir.

•

Daxili
tәnzimlәnәn

•

Texnoloji
xarici
Tәsbit edilәn

393 Bu xәrclәr üzәrindә nәzarәt stabil büdcә ilә razılaşma әsasında aparılır:

•

Daxili
Tәnzimlәnәn
Texnoloji
Xarici
Tәsbit dilәn

394 Bu xәrclәr zamanı büdcә mәblәği әvvәlki dövrün tәcrübәsinә vә onun yerinә yetirilmәsi
nәticәlәrinә uyğun olaraq müәyyәn edilir.

•

Tәnzimlәnәn
Xarici
Daxili
Tәsbit dilәn
Texnoloji

395 Bu xәrclәr uzunmüddәtlidir vә mülkiyyәtlә bağlıdır

•

Daxili
Tәnzimlәnәn
Texnoloji
Xarici
Tәsbit dilәn

396 Bu xәrclәrә nәzarәt әsaslı xәrclәr smetası vasitәsilә aparılır:

•

Daxili
Tәnzimlәnәn
Texnoloji
Xarici
Tәsbit dilәn

397 Müasir dövrdә istehsal xәrclәri marksist konsepsiyasından fәrqlәnir, burda: (sәhv cavabı tapın)

•

dilerlәrin fәaliyyәti ilә әlaqәdar xәrclәr dә nәzәrә alınır
qeyri istehsal işçilәrinin әmәk haqqı ilә әlaqәdar xәrclәr dә nәzәrә alınır
marketinq idarәetmәsi ilә әlaqәdar xәrclәr dә nәzәrә alınır
bütün cavablar doğru deyil
reklam ilә әlaqәdar xәrclәr dә nәzәrә alınır

398 Tәşkilat tәrәfindәn hesabat dövründә xәrclәrin qruplaşdırma qaydası necә adlanır?

•

istehsal ilә bilavasitә bağlı qaimә xәrclәri
әsas fondların amortizasiyası;
xәrclәr vә ya mәsarif;
reallaşdırma ilә bilavasitә bağlı qaimә xәrclәri;
maya dәyәrin kalkulyasiyası;

399 Mәhsulun vә ya işlәrin, xidmәtlәrin, ayrıayrı növlәrin, vahidlәrin, qrupların maya dәyәrini
müәyyәn etmәyә imkan verәn xәrclәr necә adlanır?

•

istehsal ilә bilavasitә bağlı qaimә xәrclәri
әsas fondların amortizasiyası
xәrclәr vә ya mәsarif;
reallaşdırma ilә bilavasitә bağlı qaimә xәrclәri;
maya dәyәrin kalkulyasiyası;

400 Mәhsulun istehsalı vә reallaşdırmasına әmәk resursların cari xәrclәrinin dәyәr qiymәti necә
adlanır?

•

istehsal ilә bilavasitә bağlı qaimә xәrclәri
maya dәyәri;
xәrclәr vә ya xәrclәr;
reallaşdırma ilә bilavasitә bağlı qaimә xәrclәri.
maya dәyәrin kalkulyasiyası;

401 Mәhsulun istehsalı vә reallaşdırmasına tәbii resursların cari xәrclәrinin dәyәr qiymәti necә
adlanır?

•

istehsal ilә bilavasitә bağlı qaimә xәrclәri
maya dәyәri;
xәrclәr vә ya xәrclәr;
reallaşdırma ilә bilavasitә bağlı qaimә xәrclәri.
maya dәyәrin kalkulyasiyası;

402 Mәhsulun istehsalı vә reallaşdırmasına pul resursların cari xәrclәrinin dәyәr qiymәti necә adlanır?

•

istehsal ilә bilavasitә bağlı qaimә xәrclәri
maya dәyәri;
xәrclәr vә ya xәrclәr;
reallaşdırma ilә bilavasitә bağlı qaimә xәrclәri.
maya dәyәrin kalkulyasiyası;

403 Xәrclәrin daxil edilmәsinin bitkinliyindәn asılı olaraq maya dәyәri necә adlanır?

•

әmtәә mәhsulunun maya dәyәri
plan maya dәyәri;
faktiki maya dәyәri
sex, ümumzavod istehsal maya dәyәri
ümumi mәhsulun maya dәyәri

404 Xәrclәrin daxil edilmәsinin bitkinliyindәn asılı olaraq maya dәyәri necә adlanır?

•

bütün istehsal hәcminin maya dәyәri.
reallaşdırılan mәhsulunun maya dәyәri;
tam (istehsal + reallaşdırmada xәrclәri) maya dәyәri;
qaimә xәrclәri.
mәhsul vahidinin maya dәyәri

405 Düsturla nә hesablanılır: MX (Materil xәrclәr) + A (Amortizasiya) + әFYX(әsas fondların
yenilәşmә xәrclәri) + İX (İstehsal xәrclәri) =… ?
әmtәә mәhsulunun tam maya dәyәri
әmtәә (hazır) mәhsulunun istehsal maya dәyәri;
ümumi mәhsulun maya dәyәri
istehsal ilә bilavasitә bağlı qaimә xәrclәri

•

•

istehsal üçün mәsrәflәr;

406 Müәssisәyә qeyrimәhsuldar mәsrәflәrin azaldılması yolu ilә artıq xәrclәrdәn qurtulmağa imkan
verәn metod hansıdır?

•

ABC kostinq
Kaizenkostinq;
Standart kostinq;
qabaqcıl kalkulyasiya metodlar dan biri funksionaldәyәr tәhlili;
Just in time (düz vaxtında) sistem;

407 Xәrclәr vә müxtәlif istehsal proseslәri aralarında asılılığı öyrәnәn metod necә adlandırılır?

•

Just in time (düz vaxtında) sistem;
Taret (hәdәf) kostinq;
Qabaqcıl kalkulyasiya metodlar dan biri Funksionaldәyәr tәhlili;
ABC kostinq.
Kaizenkostinq;

408 Xәrclәrin bu tәhlili metodunda mәmulat tәrәfindәn onun funksiyalarının yerinә yetirilmәsini
bildirir?

•

ABC kostinq.
Kaizenkostinq
Target (hәdәf) kostinq;
qabaqcıl kalkulyasiya metodlar dan biri funksionaldәyәr tәhlili;
Just in time (düz vaxtında) sistem;

409 Bu metod keyfiyyәt itkisi olmadan xәrclәrin azaldılması üçün mövcud mәhsullar vә proseslәr
üçün vә hәmçinin işlәnib hazırlanmış mәhsulların maya dәyәrinin azalması mәqsәdilә onlar üçün
istifadә olunur?

•

ABC kostinq.
Kaizenkostinq;
Target (hәdәf) kostinq;
qabaqcıl kalkulyasiya metodlar dan biri funksionaldәyәr tәhlili;
Just in time (düz vaxtında) Sistem;

410 Mal dövriyyәsinә nisbәtәn tәdavül xәrclәri bölünür:

•

şәrtisabit vә şәrtidәyişәn xәrclәr
әlavә vә xalis xәrclәr
istehsal vә istehlak xәrclәri
bütün cavablar doğrudur
birbaşa vә sabit xәrclәr

411 әlavә mәsrәflәr:

•

ticarәt vә kommersiya tәşkilatlarına, müәssisәlәrinә aid olan xәrclәrdir
tәdavül sferasında istehsal prosesinin davam etmәsi vә başa çatması ilә bağlı xәrclәrdir
malların satışı, onların uçotu vә idarә heyәtinin saxlanması ilә әlaqәdar xәrclәrdir
mal dövriyyәsinin hәcmindәn asılı olan xәrclәrdir
fәaliyyәtin hәr bir sahәsinә aid olan bilavasitә (birbaşa) xәrclәrdir

412 Xalis mәsrәflәr:

•

ticarәt vә kommersiya tәşkilatlarına, müәssisәlәrinә aid olan xәrclәrdir
tәdavül sferasında istehsal prosesinin davam etmәsi vә başa çatması ilә bağlı xәrclәrdir
malların satışı, onların uçotu vә idarә heyәtinin saxlanması ilә әlaqәdar xәrclәrdir
mal dövriyyәsinin hәcmindәn asılı olan xәrclәrdir
fәaliyyәtin hәr bir sahәsinә aid olan bilavasitә (birbaşa) xәrclәrdir

413 Birbaşa mәsrәflәr:

•

ticarәt vә kommersiya tәşkilatlarına, müәssisәlәrinә aid olan xәrclәrdir
tәdavül sferasında istehsal prosesinin davam etmәsi vә başa çatması ilә bağlı xәrclәrdir
malların satışı, onların uçotu vә idarә heyәtinin saxlanması ilә әlaqәdar xәrclәrdir
mal dövriyyәsinin hәcmindәn asılı olan xәrclәrdir
fәaliyyәtin hәr bir sahәsinә aid olan bilavasitә (birbaşa) xәrclәrdir

414 Xәrclәrin metodu ayrıayrı sifarişlәridir. Bu hansı metoda aid olan istehsal sahәlәrindә ola bilәr:

•

Mәrhәlә
Mәmulat
Proses
Normativ
Sifariş

415 Xammalın hazır mәhsula çevrilmәsi ilә fәrqlәnәn sahәlәrdә hansı metod tәtbiq olunur:

•

Proses
Mәrhәlә
Sifariş
Mәmulat
Normativ

416 Xәrclәr mәrhәlәlәr üzrә ümumilәşdirilir vә hәr bir mәrhәlәdә mәhsulun maya dәyәri kalkulyasiya
olunur. Hansı metodda?

•

Proses
Mәrhәlә
Sifariş
Mәmulat
Normativ

417 Yalnız xәrclәrin müәyyәn edilmәsinin mühasibat metodu deyil, hәmçinin xәrclәrin maya
dәyәrinin formalaşmasına vә idarә olunmasına nәzarәt metodudur:

•

Proses
Mәrhәlә
Sifariş
Mәmulat
Normativ

418 Bu metoddan әsasәn maşınqayırma vә yeyinti sәnaye sahәlәrindә istifadә olunur:

•

Proses
Mәrhәlә
Sifariş
Mәmulat
Normativ

419 Mәrhәlә metodunun xüsusi bir növüdür:

•

Proses
Tәklif
Sifariş
Mәmulat
Ardıcıllıq

420 Fәaliyyәt sahәlәri üzrә tәdavüldә bütün xәrclәr aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir:

•

pәrakәndә ticarәt, topdansatış ticarәt vә kütlәvi iaşә mәsrәflәri
topdansatış ticarәt vә kütlәvi iaşә mәsrәflәr
pәrakәndә ticarәt vә topdansatış mәsrәflәri
doğru cavab yoxdur
kütlәvi iaşә vә pәrakәndә satış mәrәflәri

421 Fәaliyyәt sahәsi üzrә mәsrәflәrdәn asılı olaraq tәdavül xәrclәri aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir:

•

şәrtisabit vә şәrtidәyişәn mәsrәflәr
birbaşa vә ümumi mәsrәflәr
istehsal vә istehlak mәsrәflәri
doğru cavab yoxdur
birbaşa vә sabit xәrclәr

422 Natural vahidlәrә aiddir:

•

Güc
müәyyәn tәrkibli elementlәr (gübrәlәr vә s)
m2
100% bәrkliyә malik olan elementlәr (spirt vә s)
mәhsuldarlıq

423 Natural vahidlәrә aid deyil:

•

m2
ton
әdәd
mәhsuldarlıq
kq

424 Aşağıdakılardan hansı natural vahidlәr ola bilәr:

•

m2
Ton
Әdәd
hamısı
Kq

425 Tәdavül xәrclәri hansı mәsrәflәri әks etdirir:

•

әmәk, maddi vә maliyyә
maddi
әmәk
düzgün cavab yoxdur
maliyyә

426 Tәdavül xәrclәri özundә aşağıdakı xәrc növünü birlәşdirir

•

digәr xәrclәr (kredit faizlәri, tara üzrә xәrclәr, kadrların hazırlığı vә s.)
ticarәt prosesindә istifadә olunana materialların dәyәri
xalq tәsәrrüfatı sahәlәrinin ticarәtә göstәrdiyi xidmәtlәrin ödәnilmәsi
sadalanan bütün variantlar doğrudur
malların satışı, saxlanması, nәql edilmәsindә mal itkilәri

427 Bütün xәrclәr aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir:

•

şәrtisabit, şәrtidәyişәn vә ümumi xәrclәr
әsas, әlavә vә xalis mәsrәflәr
istehsal, tәdavül vә istehlak xәrclәri
doğru cavab yoxdur
birbaşa, ümumi vә sabit xәrclәr

428 İqtisadi әlamәtlәrә görә tәdavül xәrclәri aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir:

•

şәrtisabit vә şәrtidәyişәn xәrclәr
әlavә vә xalis xәrclәr
istehsal vә istehlak xәrclәri
doğru cavab yoxdur
birbaşa vә sabit xәrclәr

429 Natural vahidlәrә aiddir:

•

1m3 (taxta vә s)
Güc
Әdәd
Heç biri
1 cüt (ayaqqabı vә s)

430 Natural vahidlәrә aiddir:

•

100 şәrti (bina vә s)
Güc
Mәhsuldarlıq
ton
100% bәrkliyә malik olan elementlәr

431 Natural vahidlәrә aiddir:

•

Güc
1 cüt (ayaqqabı)
kq
Heç biri
1m3 (taxta vә s)

432 Xidmәt tәsәrrüfatına hәr şeydәn әvvәl aidddir:

•

komplektlәşdirmә avadanlığı.
tәdarük tәşkilatları.;
yemәkxanalar vә bufetlәr; mәktәbәqәdәr tәsisatlar (müәssisәlәr) (bağçalar, körpәlәr evi);
fәrdi istehsal;
qablaşdırma tәşkilatları;

433 Xidmәt tәsәrrüfatına hәr şeydәn әvvәl aidddir:

•

istehsalı qablaşdırmaq;
istehsalı tәmin etmәk;
sağlamlıq vә mәdәnimaariflәndirici tәyinatlı tәsisatlar
fәrdi istehsal;
komplektlәşdirmә avadanlığı.

434 Istehsala xidmәt edәn obyektlәrinin xәrclәrinin uçotu necә tәşkil edilә bilәr:

•

plan hesabatı üzrә
faktiki hesabat üzrә
göstәrilәn xidmәtlәrin növlәri ilә;
normativ hesabatı üzrә
balans hesabatı üzrә

435 Bir neçә istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn
kapitaldır Nә?

•

Belә cavab yoxdur
Dәyişәn kapital
Sabit kapital
Sabit kapital + Dәyişәn kapital
İzafi mәnfәәt

436 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı doğrudur

•

Dәyişәn kapital  Mәhsul istehsalında iştirak edәn vә öz dәyәrini iki il әrzindә mәhsulun üzәrindә keçirәn
kapitaldır
Dәyişәn kapital  bir istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn
kapitaldır.
Dәyişәn kapital – bir neçә istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn
kapitaldır
Dәyişәn kapital  Mәhsul istehsalında yalnız pul resursları şәklindә istifadә olunur.
Dәyişәn kapital  Mәhsul istehsalında iştirak edәn vә öz dәyәrini bütövlükdә mәhsulun üzәrinә keçirәn
kapitaldır.

437 Bir neçә istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini mәhsulun üzәrinә hissә hissә keçirәn
kapitaldır Nә?

•

Sabit kapitalın dövriyyәdә iştirak edәn hissәsi
Dәyişәn kapital
Sabit kapital
Sabit kapitalın dövriyyәdә iştirak etmәyәn hissә
İzafi mәnfәәt

438 Mәhsul istehsalında iştirak edәn vә öz dәyәrini bütövlükdә mәhsulun üzәrinә keçirәn kapitaldır
Nә?

•

Sabit kapital + İzafi mәnfәәt
Dәyişәn kapital
Sabit kapital
Dәyişәn kapital + İzafi mәnfәәt
İzafi mәnfәәt

439 Mәhsul istehsalında iştirak edәn vә öz dәyәrini iki il әrzindә mәhsulun üzәrindә keçirәn kapitaldır

Nә?

•

Dәyәr
Dәyişәn kapital
Sabit kapital
Belә cavab yoxdur
İzafi mәnfәәt

440 Mәhsul istehsalında yalnız pul resursları şәklindә istifadә olunur. Nә?

•

Dәyәr
Dәyişәn kapital
Sabit kapital
Belә cavab yoxdur
İzafi mәnfәәt

441 Aşağıdakılardan hansı doğrudur

•

Sabit kapital  bir istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn
kapitaldır.
Dәyişәn kapital  mәhsul istehsalında daim iştirak edәn vә öz dәyәrini bütövlükdә mәhsulun üzәrinә keçirәn
kapitaldır
Sabit kapital  bir neçә istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn
kapitaldır
doğru variant yoxdur
İzafi mәnfәәt – Müәssisәnin Sosial Sığortaya ayırmaları çıxdıqdan sonra yerdә qalan hissәsidir

442 Ümumtәsәrrüfat xәrclәrinә aiddir::

•

göstәrilәn mülkiyyәtin sığorta xәrclәri;
maşın vә avadanlıqların saxlanılması vә istismarına
ümumtәsәrrüfat tәyinatları bina üçün icarә haqqı;
binanın qızdırması, işıqlandırması vә xidmәti xәrclәri;
istehsalda istifadә edilәn әsas vәsaitlәrin vә başqa mülkiyyәtin tәmir xәrclәri vә amotizasiya ayırmaları;

443 Ümumtәsәrrüfat xәrclәrinә aiddir::

•

binanın qızdırması, işıqlandırması vә xidmәti xәrclәri;
istehsalda istifadә edilәn әsas vәsaitlәrin vә başqa mülkiyyәtin tәmir xәrclәri vә amotizasiya ayırmaları;
maşın vә avadanlıqların saxlanılması vә istismarına
informasiya, auditor, mәslәhәt vә başqa oxşar xidmәtlәrin ödәniş xәrclәri;
göstәrilәn mülkiyyәtin sığorta xәrclәri;

444 Elektrik vә istilik enerjisini maya dәyәri — hansı işin әsas iqtisadi göstәricisidir

•

metallurgiya müәssisәlәri
agro müәssisәsinin
enerji müәssisәsinin
maşınqayırma müәssisәlәri
kommersiya müәssisәlәri

445 Energetikada hansı şәrtlәrdә enerjinin tam maya dәyәri kalkulyasiya edilir?

•

istehsalçızavod
frankozavod
frankoistehlakçı

istehsalçı anbar
frankoanbar

446 İstehsala çәkilәn xәrclәr onların nәdәn asılı olmayaraq aid olduqları hesabat ayınıda enerjinin,
onun ötürülmәsi vә paylaşdırılması maya dәyәrinә daxildir?

•

ödәniş növü
ödәniş yeri
müvәqqәti ödәniş
ödәniş formaları
ödәniş mәblәği

447 Energetikada maya dәyәrlәrin kalkulyasiya metodikasının xüsusiyyәti hansı şәrtlәrdә enerjinin
tam maya dәyәrinin kalkulyasiyasıdir

•

istehsalçızavod
frankozavod
frankoistehlakçı
istehsalçı anbar
frankoanbar

448 Elektrik enerjisi sәnayesindә mәhsulun әlamәt vә ya әlamәtlәr mәcmusu üzrә tәsnifatı hansı
xәrclәrin uçotu vә tәhlili әsasında durur?

•

plan
istehlakçı
istehsal
hesabat
faktiki

449 elektrik vә istilik enerjisinin maya dәyәrinin kalkulyasiyasının sadәlәşdirmәsi mәqsәdi hansı növ
yanacağın xәrcinә proporsional olaraq elektrik vә istilik enerjisi arasında bölüşdürmәyә ivacә verilir?

•

hesabat
faktiki
şәrti
maye
plan

450 Energetikada hansı mәhsul vahidinin maya dәyәri kalkulyasiya edilir?

•

planl mәhsul (elektrik enerjisi vә ya istilik)
faktiki mәhsul (elektrik enerjisi vә ya istilik)
buraxılan mәhsul (elektrik enerjisi vә ya istilik)
hesabat mәhsulı (elektrik enerjisi vә ya istilik)
faktiki mәhsul (elektrik enerjisi vә ya istilik)

451 Enerjinin maya dәyәrinin kalkulyasiyası istehsalın hansı mәrhәlәlәri üzrә enerjinin maya
dәyәrinin plan vә hesabat ölçünü sәciyyәlәndirir?

•

tarixi
texniki
texnoloji
strateji
inzibati

452 İstehsal texnologiyası, onun tәşkili, buraxılan mәhsulun xüsusiyyәtlәri xәrclәrin uçotunun vә
maya dәyәrinin kalkulyasiyasının müxtәlif metodlarının әlaqәlәndirilmәsinin tәlәb edir. Bu baxımdan
aşağıdakı hansı metod tәtbiq edilә bilәr:

•

Tәkrarlanan
Ardıcıllıq
Tәklif
Offerta
Proses

453 İstehsal texnologiyası, onun tәşkili, buraxılan mәhsulun xüsusiyyәtlәri xәrclәrin uçotunun vә
maya dәyәrinin kalkulyasiyasının müxtәlif metodlarının әlaqәlәndirilmәsinin tәlәb edir. Bu baxımdan
aşağıdakı hansı metod tәtbiq edilә bilәr:

•

İstehsal
Mәmulat
Mәlumat
Kalkulyasiya
Ardıcıllıq

454 İstehsal texnologiyası, onun tәşkili, buraxılan mәhsulun xüsusiyyәtlәri xәrclәrin uçotunun vә
maya dәyәrinin kalkulyasiyasının müxtәlif metodlarının әlaqәlәndirilmәsinin tәlәb edir. Bu baxımdan
aşağıdakı hansı metod tәtbiq edilә bilәr:

•

Proses
Mәrhәlә
Sifariş
Hamısı
Normativ

455 İstehsal texnologiyası, onun tәşkili, buraxılan mәhsulun xüsusiyyәtlәri xәrclәrin uçotunun vә
maya dәyәrinin kalkulyasiyasının müxtәlif metodlarının әlaqәlәndirilmәsinin tәlәb edir. Bu baxımdan
aşağıdakı hansı metod tәtbiq edilә bilmәz:

•

Proses
Mәrhәlә
Sifariş
Mәmulat
Normativ

456 İstehsal texnologiyası, onun tәşkili, buraxılan mәhsulun xüsusiyyәtlәri xәrclәrin uçotunun vә
maya dәyәrinin kalkulyasiyasının müxtәlif metodlarının әlaqәlәndirilmәsinin tәlәb edir. Bu zaman
hansı metodların tәtbiqi rәsmi sәnәdlәrlә nәzәrdә tutulur:

•

Sifariş
bütün variantlar doğrudur
Normativ
Mәrhәlә
normativ sifarişli

457 Enerjinin maya dәyәrinin hesablamasının әsas xüsusiyyәti:

•

onun frankovaqon tәyinat stansiyası kalkulyasiyası sәnayenin başqa sahәlәrindәki frankoanbar müәssisә
kalkulyasiyasından fәrqlidir;
onun frankoistehlakçı kalkulyasiyası sәnayenin başqa sahәlәrindәki frankoanbar müәssisә
kalkulyasiyasından fәrqlidir;

onun frankoanbar müәssisә kalkulyasiyası sәnayenin başqa sahәlәrindәki frankoistehlakçı
kalkulyasiyasından fәrqlidir;
bütün cavablar sәhvdir.
onun frankovaqon göndәrmә stansiyası kalkulyasiyası sәnayenin başqa sahәlәrindәki frankoanbar müәssisә
kalkulyasiyasından fәrqlidir;

458 Energetika istehsaında frankoistehlakçı kalkulyasiyası:

•

xam filizdә vә istehsal edilәn mәhsulda metalın olması vә miqdarı haqqında mәlumatı әks etdirir;
texnoloji dövr üzrә enerjinin tam maya dәyәrini müәyyәn etmәyә imkan verir
metalın, rütubәtin xidmәtlәrinin altında daha yüksәk keyfiyyәtli xüsusiyyәtlәr ilә istehsal üçün әlavә xәrclәrin
iqtisadi effektivliyi müәyyәn etmәyә imkan verir;
xәrclәrin maddәlәri üzrә konsentrat maya dәyәri haqqında mәlumatı әks etdirir.
müvafiq ehtiyatların çıxarılması vaxtına qәdәr silinmәsi imkan verir;

459 Enerjinin maya dәyәrlәrinin frankoistehlakçı kalkulyasiyası:

•

iqtisadi regionlarda energetic güclәrinin vә enerjinin iri istehlakçılarının rasional yerlәşmәsinin meyarlarından
biridir;
istehsalda bütün xәrclәrin tam uçotunu tәmin edir;
vacib iqtisadi dәyәrә malik olur;
bütün cavablar doğrudur.
enerjinin istehlakçıya qәdәr daşınmasında bütün xәrclәrin tam uçotunu tәmin edir

460 Elektrik vә istilik enerjisinin Maya dәyәri formalaşmasıNA ENERJİ istehsalının aşağidaki
xüsusiyyәtlәri tәsir göstәrir: (sәhvi qeyd edin)

•

onun daşınması fazası faktiki olaraq istehsal fazası ilә üstüstә düşür; tamamlanmamış istehsal yoxdur;
istehsalçı vә enerji istehlakçılarının sıx vә fasilәsiz әlaqәsi;
istehsal müәyyәn vaxt intervalında istehsal edilәn enerjinin maya dәyәrinә tam aid olur.
istehsal müәyyәn vaxt intervalında istehsal edilәn enerjinin maya dәyәrinә tam aid olmur;

461 İstilik elektrik stansiyalarında xәrclәr bölünür:

•

hәdyolverilәn (mümkün) xәrclәrә;
şәrtidaimi (dәyişmәz) xәrclәrә;
dәyişәn xәrclәrә;
enerjinin istehsalıötürülmәsi üsulundan bilavasitә asılı olmyan xәrclәrә,
elektrik vә istilik enerjisinin istehsalının hәcminә proporsional dәyişәn xәrclәrә;

462 Su elektrik stansiyalarında vә şәbәkә müәssisәlәrindә: (hansı fikir doğrudur)

•

bütün cavablar doğrudur
istehsalı hәcmin dәyişikliyi ilә bağlı olan dәyişәn xәrclәr yoxdur
şәrtidaimi (dәyişmәz) xәrclәr yoxdur;
bütün cavablar sәhvdir.
enerjinin istehsalıötürülmәsi üsulundan bilavasitә asılı olmyan xәrclәr yoxdur;

463 Enerji sisteminin gücinin ehtiyatının saxlanılması xәrclәri müәyyәn edilir:

•

korrelyasiya tәhlili metodu ilә;
ekstropolyasiya metodu ilә;
ekspert metodu ilә;
reqressiya tәhlili metodu ilә.
hesablama yolu ilә;

464 Energetikada xәrclәrin hesablanması obyektlәrinә aiddir: (sәhvi qeyd edin)

•

bütün cavablar doğrudur;
enerji istehsalı mәrhәlәlәri;
enerjinin ötürülmә  daşınma mәrhәlәlәri;
bütün cavablar sәhvdir.
enerjinin işlәnmәsi mәrhәlәlәri;

465 Xalq tәsәrrüfatı sahәlәri hansı әlamәtinә görә hasiledici vә emaledici sahәlәr bölünür:

•

Maya dәyәrinin formalarına görә
Kalkulyasiya vahidinә görә
Әmәk әşyalarına olan münasibәtinә görә
İstehsal olunan mәhsulun qiymәtinә görә
Kalkulyasiya etmәnin üsullarına görә

466 Bu sәnaye sahәsindә ilkin xammalın emalının çox variantlı sxemi vә istehsalın yüksәk sәviyyәdә
avtomatlaşdırılması ilә sәciyyәlәnir:

•

Yeyinti sәnaye
Metallurgiya sәnayesi
Neftçıxarma sәnayesi
Doğru cavab yoxdur
Yüngül sәnaye

467 Bu sәnaye sahәsindә eyni bir texnoloji prosesdә xammaldan çoxlu sayda mәhsullar istehsal
olunur:

•

Metallurgiya sәnayesi
Yüngül sәnaye
Neftçıxarma sәnayesi
Doğru cavab yoxdur
Yeyinti sәnaye

468 Yanacağın ucuz növlәri hesab olunur:

•

Yüksәk oktantlı benzin
Yanan mәhsullar
Neftçıxarma sәnayesinin ağır tullantıları
Doğru cavab yoxdur
Neft vә qaz

469 Xalis mәhsulun kәmiyyәti ilә müәyyәn edilir:

•

Neftçıxarma sәnayesindә sahәnin mәhsuldarlığı
Ağır tullantılar
Yanan mәhsullar
İstehsal olunan mәhsulun hәcmi
Әsas mәhsullar

470 Mövcud topdansatış qiymәtlәri ilә әmtәәlik mәhsula çәkilәn xәrclәrdәn material vә amortizasiya
xәrclәri çıxılır. Bu ifadә hansı göstәricini xarakterizә edir:
Neftçıxarma sәnayesindә istehsal olunan sex maya dәyәrini
Yüngül sәnayedә sahәnin mәhsuldarlığını

•

•

Neftçıxarma sәnayesindә sahәnin mәhsuldarlığını
Neftçıxarma sәnayesindә istehsal olunan mәhsulun istehsal maya dәyәrini
Neftçıxarma sәnayesindә istehsal olunan mәhsulun tam maya dәyәrini

471 Neft çıxarsa sәnayesindә Neft emalının dәrinliyidir :

•

Doğru cavab yoxdur
Neftçıxarma sәnayesindә әsas mәhsulun kalkulyasiya olunması
İlkin xammallar çox variantlı sxeminin tәrtibi
İstehsalın avtomatlaşdırılmasının әsas amili
Mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınmasının әsas amili

472 Bu sәnaye sahәsi üçün әmәk haqqı xәrclәrinin aşağı sәviyyәsi vә qeyri – istehsal xәrclәrinin
yüksәk sәviyyәsi xarakterikdir:

•

Yeyinti sәnayesi
Metallurgiya
Tikinti sәnayesi
Neftçıxarma sәnayesi
Kәnd tәsәrrüfat sәnayesi

473 Digәr bәrabәr şәrtlәr daxilindә hasilat hәcminin artması, elәcә dә yataqların debitinin yüksәlmәsi,
nisbi sabit xәrclәr hesabına mәhsul vahidinә düşәn xәrclәrin ixtisarını tәmin edir. Bu ifadә xarakterizә
edir:

•

Gәlir effektini
Әvәzlәmә effektini
Miqyas vә әvәzlәmә effektini
Miqyas effektini
Gәlir vә әvәzlәmә effektini

474 әsas vasitәlәrin amortizasiyası, yeraltı avadanlıqların tәmiri xәrclәri vә üstәlik xәrclәr hansı
xәrclәrә aiddir:

•

Şәrti sabit xәrclәrә
Dәyişәn xәrclәr
Xammal xәrclәrinә
material xәrclәrinә
Amortizasiya xәrclәrinә

475 Şәrti sabit xәrclәrin xüsusi çәkisi ilә müәyyәn edilir:

•

Neftin hasilat maya dәyәri
Neftin dәyәri
Neftin istehlak qiymәti
Doğru cavab yoxdur
Neftin tama maya dәyәri

476 Aşağıdakılardan hansı doğrudur:

•

Sabit kapital – Müәssisәdә yalnız pul resursları şәklindә istifadә olunur
Sabit kapital – 5 il әrzindә aşınır
Dәyişәn kapital müәssisәdә yalnız pul resursları şәklindә istifadә olunur
doğru variant yoxdur
Sabit kapital  Müәssisәlәrdә yalnız material mәsrәflәri şәklindә istifadә olunur

477 Aşağıdakılardan hansı doğrudur:

•

Sabit kapital  bir istehsal prosesindә iştirak edәn vә öz dәyәrini mәhsulun üzәrinә hissәhissә keçirәn
kapitaldır
Dәyişәn kapital  mәhsul istehsalında iştirak edәn vә öz dәyәrini bütövlükdә mәhsulun üzәrinә keçirәn
kapitaldır
sabit kapital dәyişmәzdir
heç vaxt
dәyişәn kapital çoxsaylıdır

478 (Md+m) ifadәsi ilә xarakterizә olunur:

•

Maya dәyәri
Dәyәr
Sabit kapital
Dәyişәn kapital
İzafi mәnfәәt

479 d(c+m) ifadәsi ilә xarakterizә olunur

•

Dәyәr
Maya dәyәri
İzafi mәnfәәt
Dәyişәn kapital
Sabit kapital

480 (D(c+v)) ifadәsi ilә xarakterizә olunur

•

Maya dәyәri
Sabit kapital
dәyişәn kapital
İzafi mәnfәәt
Dәyәr

481 (D (m+v)) ifadәsi ilә hesablanır

•

Sabit kapital
Dәyişәn kapital
İzafi mәnfәәt
Dәyәr
Maya dәyәri

482 . Mәhsulun (işin, xidmәtin) maya dәyәrinә daxil edilәn xәrclәrin tәrkibi haqqında әsasnamәyә
görә mәhsulun (işin, xidmәtin) maya dәyәri

•

istehlak edilmiş maddi ehtiyatlar vә işçilәrin әmәyinin ödәnilmәsinә çәkilәn xәrclәri әks etdirir
istehlak edilmiş maddi ehtiyatlar vә işçilәrin әmәyinin ödәnilmәsinә çәkilәn xәrclәri әks etdirir
istehsal edilmiş istehsal vasitәlәrinin keçirilmiş dәyәri vә bütün yeni yaradılmış dәyәri әks etdirir.
istehsal vә tәdavül prosesindә istifadә olunan tәbii ehtiyatların, xammalın, materialın, yanacağın, enerjinin,
әsas fondların, әmәk ehtiyatlarının dәyәrini әks etdirir.
istehsal prosesindә istifadә olunan tәbii ehtiyatların, xammalın, materialın, yanacağın, enerjinin, әsas
fondların, әmәk ehtiyatlarının qiymәtlәndirilmiş dәyәrini, hәmçinin onların istehsalına vә satışına sәrf edilәn
digәr xәrclәri özündә әks etdirir.

483 Mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilәn xәrclәrin tәrkibi haqqında әsasnamәyә görә mәhsulun maya
dәyәrinә daxil edilәn xәrclәrin tәrkibinә daxil edilir

•

istehsal edilmiş istehsal vasitәlәrinin keçirilmiş dәyәr vә bütün yeni yaradılmış dәyәr.
istehsalın tәşkili vә texnologiyasından irәli gәlәn, buraxılan mәhsulların, görülәn işlәrin vә yerinә yetirilәn
xidmәtlәrin keyfiyyәti vә istehsal prosesinә nәzarәt üzrә mәsrәflәr dә daxil olmaqla, mәhsulun (işin,
xidmәtin) istehsalı ilә bilavasitә әlaqәdar olan xәrclәr.
istehlak edilmiş maddi ehtiyatlar vә işçilәrin әmәyinin ödәnilmәsinә çәkilәn xәrclәr
istehsal vә tәdavül prosesindә istifadә olunan tәbii ehtiyatların, xammalın, materialın, yanacağın, enerjinin,
әsas fondların, әmәk ehtiyatlarının dәyәri.
mәhsulun (işin, xidmәtin) hazırlanmasına çәkilәn canlı vә maddilәşmiş әmәk mәsrәflәr

484 Hazırda sәnayedә mәsrәflәrin iqtisadi ünsürlәrinә әsasәn aşağıdakı qruplaşdırma qәbul
edilmişdir:

•

sadalananların hamısı
kәnardan alınan enerji;
kәnardan alınan yanacaq;
xammal vә әsas materiallar;
kömәkçi materiallar;

485 Hazırda sәnayedә mәsrәflәrin iqtisadi ünsürlәrinә әsasәn aşağıdakı qruplaşdırma qәbul
edilmişdir:

•

әmәk haqqı;
ictimai sığorta üçün ayırmalar;
әsas vәsaitlәrin amortizasiyası;
başqa pul xәrclәri.
sadalananların hamısı

486 . Avadanlığın saxlanması vә istismarı xәrclәri maddәsinә nә aiddir?

•

sadalananların hamısı
istehsal avadanlığının amortizasiyası (onların müstәqil xәrc maddәsinә ayrılmadığı sahәlәrdә),
avadanlığın cari tәmir xәrclәri, az qiymәtli vә tez xarab olan alәtlәrin köhnәlmәsi dәyәri vә sair xәrclәr.
avadanlığa xidmәt edәn fәhlәlәrin әmәk haqqı,
avadanlığın, ona xidmәt göstәrilmәsi ilә vә onun cari tәmiri ilә әlaqәdar olan xәrclәr, yәni avadanlığın
saxlanılması vә işlәdilmәsi üçün sәrf olunmuş materialların, yanacaq vә enerjinin dәyәri,

487 Sex xәrclәri maddәsinә nә aiddir?.

•

sex binalarının, tikililәrinin vә inventarının saxlanılması, cari tәmiri vә amortizasiyası xәrclәri,
sex, sex heyәtinin saxlanılması xәrclәri,
sәmәrәlәşdirmә vә ixtiraçılıq xәrclәri,
sadalananların hamısı
әmәk mühafizәsi xәrclәri vә sex xarakterli başqa xәrclәr daxil edilir.

488 Sex vә ümumzavod xәrclәrinin tәrkibindә qeyrimәhsuldar xәrc adlanan xәrclәr ayrıca uçota
alınır. Bunlara daxil olur

•

әmәk mühafizәsi xәrclәri vә sex xarakterli başqa xәrclәr
istehsal avadanlığının amortizasiyası (onların müstәqil xәrc maddәsinә ayrılmadığı sahәlәrdә),
sex binalarının, tikililәrinin vә inventarının saxlanılması, cari tәmiri vә amortizasiyası xәrclәri,
avadanlığın, ona xidmәt göstәrilmәsi ilә vә onun cari tәmiri ilә әlaqәdar olan xәrclәr, yәni avadanlığın
saxlanılması vә işlәdilmәsi üçün sәrf olunmuş materialların, yanacaq vә enerjinin dәyәri,
cәrimәlәr, peniyalar, dәbbәlәmә pulları, materialların vә bitirilmәmiş istehsalın әksik gәlmәsi, brak vә
anbarlarda saxlanılan materialların xarab edilmәsi, işsiz dayanmalar vә sairә nәticәsindә әmәlә gәlәn itkilәr.

489 Ümumzavod xәrclәri nә aiddir?.

•

istehsal vә tәdavül prosesindә istifadә olunan tәbii ehtiyatların, xammalın, materialın, yanacağın, enerjinin,
әsas fondların, әmәk ehtiyatlarının dәyәri
istehsal avadanlığının amortizasiyası (onların müstәqil xәrc maddәsinә ayrılmadığı sahәlәrdә),
zavodun sex binalarının, tikililәrinin vә inventarının saxlanılması, cari tәmiri vә amortizasiyası xәrclәri,
zavod avadanlığının, ona xidmәt göstәrilmәsi ilә vә onun cari tәmiri ilә әlaqәdar olan xәrclәr, yәni avadanlığın
saxlanılması vә işlәdilmәsi üçün sәrf olunmuş materialların, yanacaq vә enerjinin dәyәri,
zavod idarәsinin saxlanılması ilә әlaqәdar olan bütün xәrclәr vә müәssisәnin ümumistehsal ehtiyacları üçün
çәkilәn xәrclәr

490 Texnoloji maya dәyәri: (fikri tamamlayın)

•

mәhsulun istehsalı vә realizә ilә әlaqәdar olan bütün mәsrәflәri әhatә edir vә ona görә dә müәssisәnin istehsal
fәaliyyәtinin son nәti¬cә¬si¬ni sәciyyәlәndirir. O, sex maya dәyәrindәn, ümumzavod xәrc¬lәrindәn vә
istehsaldan kәnar xәrclәrin hesablanması üçün tәt¬biq edilir.
sexin müәyyәn mәhsulunun is¬te¬h¬salı ilә әlaqәdar olan bütün mәsrәflәri, yәni әsas vә kö¬mәk¬çi
materiallar, yanacaq, enerji mәsrәflәrini, istehsal fәh¬lәlәrinin әmәk haqqını, avadanlığın saxlanması vә
is¬tis¬ma¬rı xәrclәrini vә sexin idarә edilmәsi ilә әlaqәdar olan sex xәrclәrini özündә cәmlәşdirmәk üçün
tәt¬biq edilir
texnoloji proseslәrin (әmәliyyatların) yerinә yetirilmәsi ilә әlaqәdar sex mәsrәflәrinin mәblәğini özündә әhatә
edir vә müxtәlif tex¬no¬loji proseslәrin içәrisindә әn sәmәrәlisini seçmәk üçün tәt¬biq edilir.
istehsalın tәşkili, avtomatlaş¬dır¬ma vә mexaniklәşdirmә, ixtisaslaşdırma vә tәmәrküz¬lәş¬di¬ril¬mәsi
dәrәcәsini xarakterizә etmәk üçün tәt¬biq edilir
mәhsul növünün istehsalı üçün müәssisәnin ümumi mәsrәflәrini sәciyyәlәndirir. O, sex maya dәyәrindәn vә
ümumzavod xәrclәrinin hesablanması üçün tәt¬biq edilir.

491 Sex maya dәyәri: (fikri tamamlayın)

•

sexin müәyyәn növ mәhsulun fәrdi maya dәyәrinin mәcmusu kimi müәyyәn olunur vә әsas ölçü kimi, hәr bir
müәssisәnin әmtәәlik mәhsulunun hәcmi qәbul edilir. Orta sahә maya dәyәri sәnaye mәhsullarına topdansatış
qiymәtlәrini cәmlәşdirir.
sexin müәyyәn mәhsul növünün istehsalı üçün müәssisәnin ümumi mәsrәflәrini sәciyyәlәndirir. O, sex maya
dәyәrindәn vә ümumzavod xәrclәrini cәmlәşdirir.
sexin müәyyәn mәhsulunun istehsalı ilә әlaqәdar olan bütün mәsrәflәri, yәni әsas vә kömәkçi materiallar,
yanacaq, enerji mәsrәflәrini, istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqını, avadanlığın saxlanması vә istismarı xәrclәrini
vә sexin idarә edilmәsi ilә әlaqәdar olan sex xәrclәrini cәmlәşdirir.
sexin maddienerji, tәdarüknәqliyyat xәrclәrinin mütәrәqqi mәsrәf normaları, iş vaxtından, maşın vә
avadanlıqdan istifadә edilmәsinin texniki norma vә normativlәrini cәmlәşdirir
sexin müәyyәn mәhsulunun istehsalı vә realizә ilә әlaqәdar olan bütün mәsrәflәri әhatә edir vә ona görә dә
müәssisәnin istehsal fәaliyyәtinin son nәticәsini sәciyyәlәndirir. O, sex maya dәyәrini, ümumzavod xәrclәrini
vә istehsaldan kәnar xәrclәri cәmlәşdirir.

492 İstehsal maya dәyәri: (fikri tamamlayın)

•

müәyyәn növ mәhsulun fәrdi maya dәyәrinin mәcmusu kimi müәyyәn olunur vә әsas ölçü kimi, hәr bir
müәssisәnin әmtәәlik mәhsulunun hәcmi qәbul edilir vә maya dәyәri sәnaye mәhsullarına topdansatış
qiymәtlәrinin cәmindәn ibarәtdir
mәhsulunun istehsalı ilә әlaqәdar olan bütün mәsrәflәri, yәni әsas vә kömәkçi materiallar, yanacaq, enerji
mәsrәflәrini, istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqını, avadanlığın saxlanması vә istismarı xәrclәrinin cәmindәn
ibarәtdir.
mәhsul növünün istehsalı üçün müәssisәnin ümumi mәsrәflәrini sәciyyәlәndirir. O, sex maya dәyәrindәn vә
ümumzavod xәrclәrinin cәmindәn ibarәtdir.
müәyyәn dövr әrzindә mәhsulun istehsalına vә realizәsi üzrә faktiki mәsrәflәrin cәmindәn ibarәtdir.
mәhsulun istehsalı vә realizә ilә әlaqәdar olan bütün mәsrәflәri әhatә edir vә ona görә dә müәssisәnin istehsal
fәaliyyәtinin son nәticәsini sәciyyәlәndirir. O, sex maya dәyәrinin, ümumzavod xәrclәrinin vә istehsaldan
kәnar xәrclәrinin cәmindәn ibarәtdir.

493 Plan maya dәyәri: (fikri tamamlayın)

•

müәyyәn növ mәhsulun fәrdi maya dәyәrinin mәcmusu kimi müәyyәn olunur vә әsas ölçü kimi, hәr bir
müәssisәnin әmtәәlik mәhsulunun hәcmi qәbul edilir vә sәnaye mәhsullarına topdansatış qiymәtlәri әsasında
müәyyәn edilir
müәyyәn dövr әrzindә mәhsulun istehsalına vә realizәsi üzrә faktiki mәsrәflәr әsasında müәyyәn edilir.
maddienerji, tәdarüknәqliyyat xәrclәrinin mütәrәqqil mәsrәf normaları, iş vaxtından, maşın vә avadanlıqdan
istifadә edilmәsinin texniki norma vә normativlәri әsasında müәyyәn edilir.
mәhsulunun istehsalı ilә әlaqәdar olan bütün mәsrәflәri, yәni әsas vә kömәkçi materiallar, yanacaq, enerji
mәsrәflәrini, istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqını, avadanlığın saxlanması vә istismarı xәrclәri әsasında
müәyyәn edilir
mәhsulun istehsalı vә realizә ilә әlaqәdar olan bütün mәsrәflәri әhatә edir vә ona görә dә müәssisәnin istehsal
fәaliyyәtinin son nәticәsini sәciyyәlәndirir. O, sex maya dәyәri, ümumzavod xәrclәri vә istehsaldan kәnar
xәrclәr әsasında müәyyәn edilir.

494 Tam (kommersiya) maya dәyәri: (fikri tamamlayın)

•

mәhsulun istehsalı vә realizә ilә әlaqәdar olan bütün mәsrәflәri әhatә edir vә ona görә dә müәssisәnin istehsal
fәaliyyәtinin son nәti¬cә¬si¬ni sәciyyәlәndirir. O, sex maya dәyәrindәn, ümumzavod xәrc¬lәrindәn vә
istehsaldan kәnar xәrclәrdәn ibarәtdir.
maddienerji, tәdarüknәqliyyat xәrclәrinin mütәrәqqi mәsrәf normaları, iş vaxtından, ma¬şın vә avadanlıqdan
istifadә edilmәsinin texniki norma vә normativlәrdәn ibarәtdir.
müәyyәn növ mәhsulun fәrdi maya dәyәrinin mәcmusu kimi müәyyәn olunur vә әsas ölçü kimi, hәr bir
müәssisәnin әmtәәlik mәhsulunun hәcmi qәbul edilir vә maya dәyәri sәnaye mәhsullarına topdansatış
qiymәtlәrindәn ibarәtdir.
mәhsul növünün istehsalı üçün müәssisәnin ümumi mәsrәflәrini sәciyyәlәndirir. O, sex maya dәyәrindәn vә
ümumzavod xәrclәrinin cәmindәn ibarәtdir.
müәyyәn dövr әrzindә mәhsulun istehsalına vә realizәsi üzrә faktiki mәsrәflәrdәn ibarәtdir.

495 İşlәnilmәsi üsullarına görә norma vә normativlәr tәsniflәşdirilirlәr:

•

analitik – hesabat
tәcrübi – statistik
tәcrübi
doğru variant yoxdur
sadalanan üç variant doğrudur

496 Tәtinatına vә tәrtib olunması vaxtına görә kalkuyasiya tәsniflәşdirilir:

•

analitik – hesabat
tәcrübi – statistik
tәcrübi  analitik
analitik vә yekun
cari vә yekun

497 Cari kalkulyasiya aiddir:

•

analitik, normativ vә hesabat kalkulyasiya
tәcrübi, plan vә statistik kalkulyasiya
layihә, statistik vә analitik kalkulyasiya
plan, layihә vә normativ kalkulyasiya
plan, normativ vә yekun kalkulyasiya

498 Cari kalkulyasiya tәrtib olunur:

•

mәhsul istehsalının başlanmasına qәdәr
mәhsul istehsalı başa çatdıqdan sonra
mәhsul istehsalı zamanı
bütün variantlar doğrudur

mәhsulun istehsala başlanması ilә başa çatması arasında

499 Yekun hesabat kalkulyasiya tәrtib olunur:

•

mәhsul istehsalının başlanmasına qәdәr
mәhsul istehsalı başa çatdıqdan sonra
mәhsul istehsalı zamanı
bütün variantlar doğrudur
mәhsulun istehsala başlanması ilә başa çatması arasında

500 Kalkulyasiya obyektlәrinin xassәlәrinә görә aşağıdakı kalkulyasiya növlәri fәrqlәndirilir:

•

analitik, tәsәrrüfat hesablı vә parametrik
parametrik, plan vә statistik kalkulyasiya
layihә, statistik vә analitik kalkulyasiya
ümumi, tәsәrrüfat hesablı vә parametrik
plan, normativ vә yekun kalkulyasiya

501 Parametrik kalkulyasiyada:

•

konkret mәmulatlarla yanaşı, hәm dә texniki iqtisadi parametrlәr çıxış edir
mәmulatın texniki – iqtisadi parametrlәri çıxış edir
konkret mәhsul, növ çıxış edir
bütün variantlar doğrudur
konkret mәmulat әsas götürülür

502 Norma vә normativlәr istehsal elementlәrinә görә tәsniflәşdirilir:

•

xammal, material, yanacaq vә s. xәrclәr
avadanlığın xidmәt vә istehsalın idarә edilmәsi xәrclәri
xammal, material, yanacaq ehtiyatlarının ölçüsü
sadalanan üç variant doğru deyil
sadalanan üç variant doğrudur

503 Kalkulyasiya maddәlәri üzrә aşağıdakılardan hansı sәhvdir:

•

xammal vә materiallar
zaylardan itkilәr
qaytarılan tullantılar
qeyriistehsal xәrclәri
vergilәr

504 Kalkulyasiya nәdir:

•

mәhsul, iş vә xidmәt növlәri vahidinin maya dәyәrinin vә mәhsul buraxılışı xәrclәrinin kompleks iqtisadi
hesablamalar sistemidir
mәhsul buraxılışı xәrclәrinin kompleks iqtisadi hesablamalar sistemidir
mәhsul, iş vә xidmәt növlәri vahididir
mәhsul, iş vә xidmәt növlәri vahidinin maya dәyәrindәn vә mәhsul buraxılışı xәrclәrinin fәrqini hesablayan
sistemidir
avadanlığın xidmәt vә istehsalın idarә edilmәsi xәrclәri

505 Bu üsulun tәtbiq olunduğu sahәlәrdә mәhsullar әsas, yanan vә tullantılara ayrılır:

•

Xәrclәrin mütәnasib bölüşdürülmәsi üsulu
Xәrclәrin yanan mәhsullara aid edilmәsi üsulu

•
Kombinәlәşdirilmiş üsul
Birbaşa hesablamalar üsulu
Normativ üsul

506 Xәrclәrin yanan mәhsula aid edilmәsi üsulunda hansı mәhsullar әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş
hesablaşma qiymәtlәri ilә qiymәtlәndirilir:

•

Әsas vә yanan mәhsullar
Yanan mәhsullar
Әsas mәhsullar
Yanan mәhsullar vә tullantılar
Tullantılar

507 Bu üsulun tәtbiqi zamanı aşağıdakı qanunauyğunluq gözlәnilmәlidir: әsas mәhsul növlәri üzrә
ümumi xәrclәrdәn, yanan mәhsulların vә tullantıların dәyәri kalkulyasiya edilmәdәn çıxılır

•

Xәrclәrin yanan mәhsullara aid edilmәsi üsulu
Xәrclәrin mütәnasib bölüşdürülmәsi üsulu
Kombinәlәşdirilmiş üsul
Birbaşa hesablamalar üsulu
Xәrclәrin toplanılması üsulu

508 Bu üsul әsasәn bir texnoloji prosesdә mәhsulun müxtәlif növlәrinin istehsal beş verdiyi sahәlәrdә
tәtbiq edilir:

•

Xәrclәrin yanan mәhsullara aid edilmәsi üsulu
Birbaşa hesablamalar üsulu
Xәrclәrin toplanılması üsulu
Xәrclәrin mütәnasib bölüşdürülmәsi üsulu
Kombinәlәşdirilmiş üsul

509 Ümumi xәrclәr:

•

ticarәt vә kommersiya tәşkilatlarına, müәssisәlәrinә aid olan xәrclәrdir
tәdavül sferasında istehsal prosesinin davam etmәsi vә başa çatması ilә bağlı xәrclәrdir
malların satışı, onların uçotu vә idarә heyәtinin saxlanması ilә әlaqәdar xәrclәrdir
mal dövriyyәsinin hәcmindәn asılı olan xәrclәrdir
fәaliyyәtin hәr bir sahәsinә aid olan bilavasitә (birbaşa) xәrclәrdir

510 Şәrtidәyişәn xәrclәr:

•

ticarәt vә kommersiya tәşkilatlarına, müәssisәlәrinә aid olan xәrclәrdir
tәdavül sferasında istehsal prosesinin davam etmәsi vә başa çatması ilә bağlı xәrclәrdir
malların satışı, onların uçotu vә idarә heyәtinin saxlanması ilә әlaqәdar xәrclәrdir
mal dövriyyәsinin hәcmindәn asılı olan xәrclәrdir
fәaliyyәtin hәr bir sahәsinә aid olan bilavasitә (birbaşa) xәrclәrdir

511 Şәrtisabit xәrclәr:

•

ticarәt vә kommersiya tәşkilatlarına, müәssisәlәrinә aid olan xәrclәrdir
tәdavül sferasında istehsal prosesinin davam etmәsi vә başa çatması ilә bağlı xәrclәrdir
malların satışı, onların uçotu vә idarә heyәtinin saxlanması ilә әlaqәdar xәrclәrdir
mal dövriyyәsinin dәyişmәsindәn asılı olmayan xәrclәrdir
fәaliyyәtin hәr bir sahәsinә aid olan bilavasitә (birbaşa) xәrclәrdir

512 Tәdavül xәrclәrinin ümumi hәcmindә әn çox xsusi çәkiyә malik mәsrәflәr hansılardır:

•

ticarәt reklamı xәrclәri, bank kreditlәrinin istifadәsinә faizlәr
әmәk haqqının ödәnilmәsi xәrclәri, cari tәmir xәrclәri
nәqliyyat xәrclәri, binaların saxlanması vә kirayә edilmәsi mәsrәflәri
tara üzrә itkilәr, әmәyin mühafizәsi üzrә xәrclәr
istehsal ehtiyacların, yanacaq, qaz vә elektrik enerjisi xәrclәri

513 Tәdavül xәrclәrinin sәviyyәsi:

•

ticarәt müәssisәlәri vә tәşkilatların işinin keyfiyyәt göstәricisidir
tәdavül sferasında istehsal prosesinin davam etmәsi vә başa çatması ilә bağlı xәrclәri göstәrir
malların satışı üzrә istehsal hәcmini ifadә edir
mal dövriyyәsinin hәcmindәn asılı olan xәrclәrin göstәricisidir
fәaliyyәtin hәr bir sahәsinә aid olan bilavasitә xәrclәrdir

514 әgәr tәdavül xәrclәri aşağıdırsa:

•

istehsal xәrclәri yüksәkdir
әldә olunan gәlir yüsәkdir
әldә olunan gәlir dә aşağıdır
nәqliyyat xәrclәri aşağıdır
istehsal xәrclәri dә aşağıdır

515 Proses metodundan hansı sahәlәrdә istifadә olunur:

•

Hasiledici sәnayedә vә energetikada
Maşınqayırma
Yüngül vә yeyinti
Emaledici sәnayedә
Maşınqayırma vә yeyinti

516 Mәmulat metodu:

•

Xәrclәrin müәyyәn edilmәsinin mühasibat metodudur
Xәrclәr mәrhәlәlәr üzrә ümumilәşdirilir vә hәr bir mәrhәlәdә mәhsulun maya dәyәri kalkulyasiya olunur
Kütlәvi istehsal sahәlәrindә konkret mәhsul növlәri üzrә xәrclәrin ümumilәşdirilmәsinә әsaslanır
Doğru cavab yoxdur
Fәrdi vә xırda seriya istehsal sahәlәrindә tәtbiq olunur

517 Mәmulat metodunda xәrclәrin uçotu obyektlәri

•

Mәhsul istehsalı zamanı alınan sifarişlәrdir
Eyni zamanda kalkulyasiya obyektidir
Kalkulyasiya obyektindәn fәrqlәnir
Mühasibat uçotu mәlumatlarıdır
Ayrıayrı mәhsul vahidlәridir

518 Mәmulat metodunun tәtbiqi sferası:

•

Yalnız maşın vә avadanlıqların istehsalı ilә mәhdudlaşır
Fәrdi vә xırda seriyalı istehsal sahәlәrindә mәhsul istehsalı ilә mәhdudlaşır
Maşınqayırma vә yeyinti sәnayesindә mәhsulların istehsalı ilә mәhdudlaşır
Doğru cavab yoxdur
Ehtiyat hissәlәrinin, detalların, sanitar texniki avadanlığın vә s. İstehsalı ilә mәhdudlaşır

519 Fәrdi vә xırda seriyalı istehsalda, elәcә dә tәmir vә kömәkçi istehsal sahәlәrindә daha geniş tәtbiq
olunur. Bu hansı metoddur?

•

Normativ
Mәmulat
Mәrhәlә
Sifariş
Proses

520 Mürәkkәb quruluşlu avadanlıqların istehsalı hansı metodun tәtbiqi sferasına aiddir:

•

Normativ
Mәrhәlә
Mәmulat
Proses
Sifariş

521 Sifariş metodunun tәtbiqi sferasına aid etmәk olar:

•

Yüngül sәnayeni
Maşınqayıran sahәlәrini
Mürәkkәb quruluşlu avadanlıqların istehsalı
Heç birini
Yeyinti sәnayesini

522 Sifariş metoduna aid olan istehsal yerlәrindә xәrclәrin uçotu obyekti ola bilәr:

•

Hamısı
İstehsal avadanlıqları
Ayrıayrı sifarişlәr
Heç biri
Kalkulyasiya vahidlәri

523 Mәrhәlә metodu hansı sahәlәrdә tәtbiq olunur:

•

Kömәkçi istehsal sahәlәrindә
Fәrdi istehsal sahәlәrindә
Mürәkkәb quruluşlu avadanlıqların istehsalı sahәlәrindә
Xammalın hazır mәhsula çevrilmәsi ilә fәrqlәnәn sahәlәrdә
Xırda seriyalı istehsal sahәlәrindә

524 Normativ metod

•

Xәrclәrin maksimum dәrәcәdә aşağı salınmasına nәzarәt metodudur
Xәrclәrin maya dәyәrinin formalaşmasına nәzarәt metodudur
Xәrclәrin müәyyәn edilmәsinin mühasibat metodudur
Yalnız xәrclәrin müәyyәn edilmәsinin mühasibat metodu deyil, hәmçinin xәrclәrin maya dәyәrinin
formalaşmasına vә idarә olunmasına nәzarәt metodudur
Xәrclәrin idarә olunmasına nәzarәt metodudur

525 Norma vә normativlәr sistemi vasitәsi ilә idarә olunan metod:

•

Mәrhәlә
Normativ
Sifariş
Proses

Sifariş vә normativ

526 Normativ metoddan hansı sahәlәrdә istifadә olunur:

•

Xammalın hazır mәhsula çevrilmәsi sahәlәrindә
Fәrdi vә xırda seriyalı istehsalda
Maşınqayırma vә yeyinti sәnaye sahәlәrindә
Heç biri
Tәmir vә kömәkçi istehsal sahәlәrindә

527 Kәnd tәsәrrüfatında mәhsulun aşağıdakı qruplar üzrә maya dәyәri hesablanır:

•

şәrtisabit, şәrtidәyişәn vә ümumi maya dәyәri
әsas, әlavә vә xalis maya dәyәri
fәrdi, sahә, istehsal maya dәyәri
doğru cavab yoxdur
birbaşa, ümumi vә sabit maya dәyәri

528 Kәnd tәsәrrüfatında tәsniflәşdirilәn xәrclәrdәn hansı sәhv variantdır:

•

sadә vә mürәkkәb, sadә vә mürәkkәb, birbaşa vә dolayı
әsas vә üstәlik
sadә vә mürәkkәb
fәrdi vә istehsal
birbaşa vә dolayı

529 Yüngül sәnayedә kalkulyasiya obyektlәri vә vahidlәrinin seçilmәsi hansı sәnayenin bazasında
seçilir:

•

kömür sәnayesi bazasında
kimya sәnayesi bazasında
toxuculuq sәnayesi bazasında
maşınqayırma sәnayesi bazasında
energetika sәnayesi bazasında

530 Yeyinti sәnayesindә maya dәyәrinә tәsir göstәrәn amillәr hansılardır:

•

xammalın keyfiyyәtinin dәyişdirilmәsi
xammalın tәrkibinin dәyişdirilmәsi
xammaldan sәmәrәli istifadә
sadalanan bütün variantlar doğrudur
tәchizat şәraitinin yaxşılaşdırılması

531 Başa çatmamış istehsalın xammalın, materialların vә yarımfabrikatların dәyәri hesabına
qiymәtlәndirilmәsi әsasәn harada tәtbiq edilir:

•

istehsalı şәraitindә;
fәrdi (vahid) istehsal şәraitindә;
kütlәvi istehsal şәraitindә;
plan istehsalı şәraitindә;;
material tutumlu istehsallarda;

532 Vergi hesabında öz mәhsulnun mәcburi şәhadәtnamәsi üçün xәrc nәyi bildirir

•

istehsal ilә bağlı digәr xәrclәri;
nәqliyyat xәrclәrini;

birbaşa xәrclәri
satış üçün nәzәrdә tutulan maddiistehsal ehtiyatları
qaimә xәrclәrini;

533 Hazır mәhsulun faktiki dәyәrinә nә aiddir:

•

hazır mәhsulun istehsalı ilә bağlı bütün faktiki xәrclәr;
hazır mәhsulun istehsalında istifadә edilәn yanacağın dәyәr qiymәti
nәqliyyat xәrclәri;
birbaşa xәrclәr;
satış üçün nәzәrdә tutulan maddiistehal ehtiyatlarıdır;

534 Hansı metodun tәtbiqindә mәmulatın hazırlanmasına çәkilәn xәrclәr ayrıayrı sifarişlәr kәsiyindә
hesablanılır

•

yenidәn bölünmә (yarımfabrikatlı vә ya yarımffabrikatsz) metodu;
çala metodu.
sifariş metodu;
yarımfabrikat üsulla.
normativ maya dәyәrinin üzrә xәrclәrin hesablanması metodu;

535 Hansı metodun tәtbiqindә mәmulalar partiyasının hazırlanmasına çәkilәn xәrclәr ayrıayrı
sifarişlәr kәsiyindә hesablanılır

•

yenidәn bölünmә (yarımfabrikatlı vә ya yarımffabrikatsz) metodu;
çala metodu.
sifariş metodu;
yarımfabrikat üsulla.
normativ maya dәyәrinin üzrә xәrclәrin hesablanması metodu;

536 Fәrdi vә kiçik istehsallı trikotaj müәssisәlәrindә fәrdi tәlәbindәn çıxış edәrәk sifarişlәrin
formalaşdığında hansı metod tәtbiq edilir

•

yenidәn bölünmә (yarımfabrikatlı vә ya yarımffabrikatsz) metod;
çala metod.
sifariş metod;
yarımfabrikat üsulla.
normativ maya dәyәrinin üzrә xәrclәrin hesablanması metodu;

537 Başa çatmamış istehsal bu nәdir :

•

yarımfabrikatların qalıqları
xammalın, materialların qalıqları;
hazır mәhsulun qalıqları;
istirahәtlәr müvafiq xәrclәr ilә bitmәmiş mәhsulun qalıqları.
komplektlәşmәmiş mәmulatlar,

538 Başa çatmamış istehsal bu nәdir :

•

yarımfabrikatların qalıqları
Xammalın, materialların qalıqları;
hazır mәhsulun qalıqları;
İstirahәtlәr müvafiq xәrclәr ilә bitmәmiş mәhsulun qalıqları.
texniki qәbul olunmamiş mәmulatlar,

539 Vergi hesabında öz mәhsulnun mәcburi şәhadәtnamәsi üçün xәrc nәyi bildirir

•

reallaşdırma ilә bağlı digәr xәrclәri;
nәqliyyat xәrclәrini;
birbaşa xәrclәri;
satış üçün nәzәrdә tutulan maddiistehsal ehtiyatları
qaimә xәrclәrini;

540 Eynicinsli mәhsulun vә ya bitmәmiş istehsalın olmadığı zaman mәhdud saylı mәhsul növlәrinin
istehsalında tәtbiq edilәn metod necә adlandırılır:

•

normativ maya dәyәrinin üzrә xәrclәrin hesablanması metodu;
çala metodu.
yenidәn bölünmә (yarımfabrikatlı vә ya yarımffabrikatsz) metodu;
yarımfabrikat üsulla.
sifariş metodu;

541 Hazır mәhsulun faktiki dәyәrinә nә aiddir:

•

birbaşa xәrclәr;
satış üçün nәzәrdә tutulan maddiistehal ehtiyatlarıdır;
hazır mәhsulun istehsalında istifadә edilәn enerjinin dәyәr qiymәti
nәqliyyat xәrclәri;
hazır mәhsulun istehsalı ilә bağlı bütün faktiki xәrclәr;

542 Başa çatmamış istehsalın xammalın, materialların vә yarımfabrikatların dәyәri hesabına
qiymәtlәndirilmәsi әsasәn harada tәtbiq edilir:

•

istehsalı şәraitindә;
fәrdi (vahid) istehsal şәraitindә;
seriyalı istehsal şәraitindә;
plan istehsalı şәraitindә;;
material tutumlu istehsallarda

543 Hansı metodun tәtbiqindә mәhsul vahidinin maya dәyәri sifarişin istehsalına çәkilәn xәrclәrin
mәblәğinin bu sifariş çәrçivәsindә hazırlanan mәhsulun miqdarına bölünmәsi ilә müәyyәn edilir.

•

yenidәn bölünmә (yarımfabrikatlı vә ya yarımffabrikatsz) metodu;
çala metodu.
sifariş metodu;
yarımfabrikat üsulla.
normativ maya dәyәrinin üzrә xәrclәrin hesablanması metodu;

544 Fәrdi vә kiçik istehsallı tikiş müәssisәlәrindә fәrdi tәlәbindәn çıxış edәrәk sifarişlәrin
formalaşdığında hansı metod tәtbiq edilir

•

yenidәn bölünmә (yarımfabrikatlı vә ya yarımffabrikatsz) metodu;
çala metodu.
sifariş metodu;
yarımfabrikat üsulla.
normativ maya dәyәrinin üzrә xәrclәrin hesablanması metodu;

545 Fәrdi vә kiçik istehsallı ayaqqabı isehsal müәssisәlәrindә fәrdi tәlәbindәn çıxış edәrәk sifarişlәrin
formalaşdığında hansı metod tәtbiq edilir

•

yenidәn bölünmә (yarımfabrikatlı vә ya yarımffabrikatsz) metod;
çala metod.
sifariş metod;
yarımfabrikat üsulla.
normativ maya dәyәrinin üzrә xәrclәrin hesablanması metodu;

546 Hazır mәhsulun faktiki dәyәrinә nә aiddir:

•

birbaşa xәrclәr;
satış üçün nәzәrdә tutulan maddiistehal ehtiyatlarıdır;
hazır mәhsulun istehsalında istifadә edilәn tәbii resursların dәyәr qiymәti
nәqliyyat xәrclәri;
hazır mәhsulun istehsalı ilә bağlı bütün faktiki xәrclәr;

547 Hazır mәhsulun faktiki dәyәrinә nә aiddir:

•

birbaşa xәrclәr;
satış üçün nәzәrdә tutulan maddiistehal ehtiyatlarıdır;
hazır mәhsulun istehsalında istifadә edilәn xammalın dәyәr qiymәti
nәqliyyat xәrclәri;
hazır mәhsulun istehsalı ilә bağlı bütün faktiki xәrclәr;

548 Hazır mәhsulun faktiki dәyәrinә nә aiddir:

•

birbaşa xәrclәr;
satış üçün nәzәrdә tutulan maddiistehal ehtiyatlarıdır;
hazır mәhsulun istehsalında istifadә edilәn materialların dәyәr qiymәti
nәqliyyat xәrclәri;
hazır mәhsulun istehsalı ilә bağlı bütün faktiki xәrclәr;

549 Başa çatmamış istehsal bu nәdir :

•

yarımfabrikatların qalıqları
xammalın, materialların qalıqları;
hazır mәhsulun qalıqları;
istirahәtlәr müvafiq xәrclәr ilә bitmәmiş mәhsulun qalıqları.
sınaqdan keçmәmiş mәmulatlar,

550 Tikinti quraşdırma işlәrinin smeta maya dәyәrinin növü deyil

•

sex
faktiki
plan
bütün variantlar doğrudur
smeta

551 Tikintidә birbaşa xәrclәrә daxil edilmir?

•

sadalananların hamısı
fәhlәlәrin әmәk haqqı xәrclәri
material xәrclәri
idarәetmә xәrclәri
maşın vә mexanizmlәrin istismarı xәrclәri

552 Tikintidә birbaşa xәrclәrә daxil edilir?

•

sair birbaşa xәrclәr
fәhlәlәrin әmәk haqqı xәrclәri
material xәrclәrә
sadalanların hamısı
amirtizasiya xәrclәri

553 Tikintidә üstәlik xәrclәr әsasәn nәdәn ibarәtdir?

•

fәhlәlәrin әsas әmәk haqqı xәrclәrindәn
material xәrclәrindәn
inzibatitәsәrrüfat xәrclәrindәn
doğru variant yoxdur
amirtizasiya xәrclәrindәn

554 Tikintidә üstәlik xәrclәrә aid deyil

•

amortizasiya xәrclәr
tәsәrrüfat xәrclәri
inzibati xәrclәr
bütün variantlar doğrudur.
bütün normalaşdırılan xәrclәr

555 Doğru cavabı tapmaq. Kalkulyasiya "Yenidәn bölünmә xәrclәrlәr" vәrәqinin nә daxildir?

•

enerji daşıyıcılarının, әvәz edilә bilәn avadanlıqların xәrclәri haqda, әmәk haqqların, amortizasiya
hesablanması haqda, tәmir xәrclәri haqda mәlumatlar әsasında yenidәn bölünmә mәblәğı hesablanılır;
metal balansının doldurulması yolu ilә qaytarıla bilәn itkilәr hesablanılır vә "Gәlirlәr" bölmәsinә daxil edilir;
materialların vә yarımfabrikatların istifadәsi haqda hesabatlar vә sexlәrin texniki hesabatları әsasında, növ
kalkulyasiyası hesablanılır bu zaman tәk "istehsalda verilmişdir" bölmәsi doldurulur";
yenidәn bölünmә üzrә әldә edilmiş mәblәğ seçilәn bazaya proporsional mәhsul qrupları arasında bölünür;
әlavә (kömәkçi) materialların xәrclәri haqda mәlumat plan kalkulyasiyası daxil edilir;

556 Harada yenidәn bölünmә üzrә xәrclәr daxil olan yarımfabrikatların yenidәn bölünmәsi üzrә
xәrclәrini özünә daxil edir?

•

verilmiş istehsalda
verilmiş sahәdә
verilmiş sexdә
verilmiş şöbәdә
verilmiş müәssisәdә

557 Doğru cavabı tapmaq. Kalkulyasiya "Yenidәn bölünmә xәrclәrlәr" vәrәqinә nә daxildir?

•

enerji daşıyıcılarının, әvәz edilә bilәn avadanlıqların xәrclәri haqda, әmәk haqqların, amortizasiya
hesablanması haqda, tәmir xәrclәri haqda mәlumatlar әsasında yenidәn bölünmә mәblәğı hesablanılır;
metal balansının doldurulması yolu ilә qaytarıla bilәn itkilәr hesablanılır vә "Gәlirlәr" bölmәsinә daxil edilir;
metal balansının doldurulması yolu ilә dönmәz itkilәr hesablanılır vә "Tullantılar" bölmәsinә daxil edilir;
yenidәn bölünmә üzrә әldә edilmiş mәblәğ seçilәn bazaya proporsional mәhsul qrupları arasında bölünür;
әlavә (kömәkçi) materialların xәrclәri haqda mәlumat plan kalkulyasiyası daxil edilir;

558 Doğru cavabı tapmaq. Prokat sexlәrindә dәmir metallurgiyada kalkulyasiya obyekt nәdir:

•

prokatın qrupları
prokatın miqdarları
prokatın keyfiyyәtlәri
prokatın markaları

•

prokatın növlәri.

559 Doğru cavabı tapmaq. Kalkulyasiya "Yenidәn bölünmә xәrclәrlәr" vәrәqinin nә daxildir?

•

enerji daşıyıcılarının, әvәz edilә bilәn avadanlıqların xәrclәri haqda, әmәk haqqların, amortizasiya
hesablanması haqda, tәmir xәrclәri haqda mәlumatlar әsasında yenidәn bölünmә mәblәğı hesablanılır;
metal balansının doldurulması yolu ilә qaytarıla bilәn itkilәr hesablanılır vә "Gәlirlәr" bölmәsinә daxil edilir;
yenidәn bölünmә üzrә әldә edilmiş mәblәğ " yenidәn bölünmә üzrә vә ümumtәsәrrüfat xәrclәri" adlanan bir
sәtir ilә müvafiq növ kalkulyasiyaya daxil edilir;
yenidәn bölünmә üzrә әldә edilmiş mәblәğ seçilәn bazaya proporsional mәhsul qrupları arasında bölünür;
әlavә (kömәkçi) materialların xәrclәri haqda mәlumat plan kalkulyasiyası daxil edilir;

560 Doğru cavabı tapmaq. Domna sexlәrindә dәmir metallurgiyada kalkulyasiya obyekt nәdir:

•

aralıq çuqun külçәsi
әsas çuqun külçәsi
tökmә çuqun külçәsi
hazır çuqun külçәsi
әlavә çuqun külçәsi

561 Doğru cavabı tapmaq. Kalkulyasiya "Yenidәn bölünmә xәrclәrlәr" vәrәqinә nә daxildir?

•

enerji daşıyıcılarının, әvәz edilә bilәn avadanlıqların xәrclәri haqda, әmәk haqqların, amortizasiya
hesablanması haqda, tәmir xәrclәri haqda mәlumatlar әsasında yenidәn bölünmә mәblәğı hesablanılır;
metal balansının doldurulması yolu ilә qaytarıla bilәn itkilәr hesablanılır vә "Gәlirlәr" bölmәsinә daxil edilir;
yenidәn bölünmә üzrә әldә edilmiş mәblәğ seçilәn bazaya proporsional mәhsul qrupları arasında bölünür
belәliklә, yenidәn bölünmә cәdvәli doldurulur;
yenidәn bölünmә üzrә әldә edilmiş mәblәğ seçilәn bazaya proporsional mәhsul qrupları arasında bölünür;
әlavә (kömәkçi) materialların xәrclәri haqda mәlumat plan kalkulyasiyası daxil edilir;

562 Doğru cavabı tapmaq. Domna sexlәrindә dәmir metallurgiyada kalkulyasiya obyekt nәdir:

•

aralıq çuqun külçәsi
әsas çuqun külçәsi
yenidәn bölünәn çuqun külçәsi
hazır çuqun külçәsi
әlavә çuqun külçәsi

563 Doğru cavabı tapmaq. Kalkulyasiya "Yenidәn bölünmә xәrclәrlәr" vәrәqinә nә daxildir?

•

enerji daşıyıcılarının, әvәz edilә bilәn avadanlıqların xәrclәri haqda, әmәk haqqların, amortizasiya
hesablanması haqda, tәmir xәrclәri haqda mәlumatlar әsasında yenidәn bölünmә mәblәğı hesablanılır;
metal balansının doldurulması yolu ilә qaytarıla bilәn itkilәr hesablanılır vә "Gәlirlәr" bölmәsinә daxil edilir;
әlavә (kömәkçi) materialların xәrclәri haqda mәlumat növ kalkulyasiyasına daxil edilir;
yenidәn bölünmә üzrә әldә edilmiş mәblәğ seçilәn bazaya proporsional mәhsul qrupları arasında bölünür;
әlavә (kömәkçi) materialların xәrclәri haqda mәlumat plan kalkulyasiyası daxil edilir;

564 Doğru cavabı tapmaq. Kalkulyasiya "Yenidәn bölünmә xәrclәrlәr" vәrәqinin nә daxildir?

•

enerji daşıyıcılarının, әvәz edilә bilәn avadanlıqların xәrclәri haqda, әmәk haqqların, amortizasiya
hesablanması haqda, tәmir xәrclәri haqda mәlumatlar әsasında yenidәn bölünmә mәblәğı hesablanılır;
metal balansının doldurulması yolu ilә qaytarıla bilәn itkilәr hesablanılır vә "Gәlirlәr" bölmәsinә daxil edilir;
növbәli avadanlıqlar, enerji daşıyıcılar haqqında, әmәk haqqların, amortizasiyanın hesablanması, tәmir
xәrclәrlәri haqqında mühasibat mәlumatı әsasında yenidәn bölünmә üzrә mәblәğ hesablanılır.
yenidәn bölünmә üzrә әldә edilmiş mәblәğ seçilәn bazaya proporsional mәhsul qrupları arasında bölünür;
әlavә (kömәkçi) materialların xәrclәri haqda mәlumat plan kalkulyasiyası daxil edilir;

565 Doğru cavabı tapmaq. Kalkulyasiya "Yenidәn bölünmә xәrclәrlәr" vәrәqinә nә daxildir?

•

enerji daşıyıcılarının, әvәz edilә bilәn avadanlıqların xәrclәri haqda, әmәk haqqların, amortizasiya
hesablanması haqda, tәmir xәrclәri haqda mәlumatlar әsasında yenidәn bölünmә mәblәğı hesablanılır;
metal balansının doldurulması yolu ilә qaytarıla bilәn itkilәr hesablanılır vә "Gәlirlәr" bölmәsinә daxil edilir;
"Yekunda istehsalda verilib"dә hesablanılır;
yenidәn bölünmә üzrә әldә edilmiş mәblәğ seçilәn bazaya proporsional mәhsul qrupları arasında bölünür;
әlavә (kömәkçi) materialların xәrclәri haqda mәlumat plan kalkulyasiyası daxil edilir;

566 Doğru cavabı tapmaq. Polad әritmә sexlәrindә dәmir metallurgiyada kalkulyasiya obyekt nәdir:

•

әsas poladın qrupları
poladın növlәrinin qrupları
poladın markalarının qrupları
hazır poladın qrupları
prokat poladının qrupları

567 Yenidәn bölünmә üzrә xәrclәrin üçotunun obyekti nәdir

•

istehsal bütövlükdә
sahә bütövlükdә
sex bütövlükdә
şöbә bütövlükdә
müәssisә bütövlükdә

568 Tikinti mәhsulunun xüsusiyyәti deyil?

•

bütün variantlar doğrudur
çoxlu sayda norma vә normativlәr üzrә istehsalı
daşınmaz olması
iri qabarıtlı olması
lokal (yerli) xaraktreli olması

569 Tikintidә hansı sifarışçi tәrәfindәn ödәnilir?

•

layihәlәşdırmә xәrclәr
inşaat xәrclәr
quraşdırma xәrclәr
satış xәrclәr
bütün variantlar doğrudur .

570 Tikintidә mәhsulun maya dәyәrinә tәsir göstәrәn amil deyil

•

tәbii iqlim şәraiti
relyef şәraiti
tikinti materiallarının qiymәtlәri
investisiya mühiti
vergi dәrәcәlәri

571 Tikintiquraşdırma işlәrinin maya dәyәrinin hesablanması üçün baza hansıdır?

•

izafı dәyәr
smeta dәyәri
balans dәyәri
bütün variantlar doğrudur
qalıq dәyәr

572 Hazır metal ya paketlәrdә vә ya nәdә göndәrilir?

•

rulonlarla
konveyerlәrlә
kiloqramla
qutularla
tonlarla

573 Plan kalkulyasiyası әsasında kalkulyasiya vәrәqinin birinci bölmәsindә istehsal vә maya dәyәri
üzrә hansı mәlumatlar doldurulur?

•

plan
bazar
çәki
faktiki
normativ

574 Çuqun külçәsinin maya dәyәrinin kalkulyasiyası necә bölmәdәn ibarәtdir?

•

3
5
6
4
2

575 Domna istehsalında mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiyası çuqun külçәsinin nәyi üzrә aparılır
?

•

kimyәvi tәrkibı
keyfiyyәti
növlәri
xüsusiyyәti
miqdarı

576 Poladın maya dәyәrinin kalkulyasiyası necә bölmәdәn ibarәtdir?

•

4
2
3
6
5

577 Kalkulyasiyasın istehsalda hansı mәlumatı maya dәyәrinin hesablama vәrәqinin birinci
bölmәsindә doldurulur?

•

normativ
çәki
plan
faktiki
bazar

578 Yenidәn bölünmә üzrә xәrclәr cәdvәlinin arxasında kalkulyasiya vәrәqindә mәhsulun ayrıayrı
nәlәri arasında xәrclәrin yenidәn bölünmәsi üzrә xәrclәr xüsusi olaraq nәzәrdә tutulub.
çeşidlәrı

•

markaları
növlәri
brendlәrı
qrupları

579 Maya dәyәrlәrn kalkulyasiyasının yenidәn bölmә metodu onu bildirir ki, әvvәlki yenidәn
paylamanın әmәk mәhsulu sonrakı yenidәn paylamada hansı maya dәyәrlәr ilә ötürülür?

•

planlı
sex
istehsal
normativ
zavod

580 Maya dәyәrlәrn kalkulyasiyasının yenidәn bölmә metodunda әvvәlki yenidәn paylamanın әmәk
mәhsulu sonrakı yenidәn paylamada hansı maya dәyәrlәr ilә ötürülür?

•

planlı
sex
istehsal
normativ
zavod

581 Hesabat dövründә növ kalkulyasiyasının hesablamasından sonra birinci bölmәsindә istehsal vә
mәhsulun maya dәyәri haqqında hansı mәlumat qeyd olunur?

•

bazar
plan
faktiki
normativ
çәki

582 "Növ kalkulyasiyası" nın hesablamasından sonra birinci bölmәsindә istehsal vә mәhsulun maya
dәyәri haqqında faktiki mәlumat hansı dövrdә qeyd olunur?

•

normativ
faktiki
. hesabat
ötürülәn
plan

583 Yenidәn bölünmә üzrә xәrclәr cәdvәlinin arxasında kalkulyasiya vәrәqindә mәhsulun hansı ayrı
ayrı……… arasında xәrclәrin yenidәn bölünmәsi üzrә xәrclәr xüsusi olaraq nәzәrdә tutulub.

•

növlәr
qruplar
marklar
brendlәr
çeşidlәr

584 "Istehsal plan yerinә yetirilmәs vә mәhsulun maya dәyәri" vәrәqinin birinci bölmәsindә daha
hansı mәlumat verilir.
çәki
faktiki

•

bazar
normativ
plan

585 Geolojikәşfiyyat işlәrinә çәkilә xәrclәr?:

•

yerli büdcәnin vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilir;
dövlәt büdcәnin vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilir vә kapital qoyuluşları balansında uçota alınır;
müәssisәnin dövriyyә vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilir;
borc vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilir;
cәlb edilmiş vәsaitlәr hesabına maliyyәlәşdirilir;

586 İstәnilәn müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtinin sәmәrәliliyi aşağıdakı amillәrdәn asılıdır:

•

Mәhsul vahidinә düşәn xәrclәrin sәviyyәsindәn
Rentabellik sәviyyәsindәn
Maya dәyәrinin sәviyyәsindәn
doğru variant yoxdur
hamısı doğrudur

587 Hasil edilәn neftin maya dәyәrinin neçә faizi geoloji kәşfiyyat vә axtarış işlәrinә çәkilәn xәrclәri
tәşkil edir:

•

55%
25%
15%
45%
35%

588 Qaz sәnayesindә geoloji kәşfiyyat vә axtarış işlәrinә sәrf olunan mәsariflәr qazçıxarmaya sәrf
olunan mәsrәflәrә nisbәtәn necә dәyişir:

•

1,4 dәfә çoxdur
4,1 dәfә çoxdur
1,4 dәfә azdır
mәsrәflәr eynidir
4,1 dәfә azdır

589 Digәr sahәlәrә nisbәtәn kömür sәnayesindә mәhsulun hәr 1 manatına düşәn istehsal fondu:

•

3,5 dәfә çoxdur
5,3 dәfә çoxdur
3,5 dәfә azdır
eynidir
5,3 dәfә azdır

590 Digәr sahәlәrә nisbәtәn qaz sәnayesindә mәhsulun hәr 1 manatına düşәn istehsal fondu:

•

4,2 dәfә çoxdur
2,4 dәfә çoxdur
2,4 dәfә azdır
eynidir
4,2 dәfә azdır

591 Digәr sahәlәrә nisbәtәn neftçıxarmada mәhsulun hәr 1 manatına düşәn istehsal fondu:

•

•

6,7 dәfә çoxdur
7,6 dәfә çoxdur
6,7 dәfә azdır
eynidir
7,6 dәfә azdır

592 Kömür hasilatı sәnayesindә kömürün maya dәyәri fәrqlәndirilir:

•

bütün sadalanan variantlar doğrudur
hövzә daxilindә ayriayri şaxtalar üzrә
hövzәlәr üzrә
tәrkibi üzrә
kömürün keyfiyyәt normaları üzrә

593 Kömürün keyfiyyәt normaları nәyi izah edir:

•

sadalanan üç variant doğrudur
nәmliyini
küllülük dәrәcәsini
sadalanan üç variant sәhvdir
kükürdlә zәnginliyini

594 Torfun nәmliyinin normadan artıq olması nәqliyyat xәrclәrinә necә tәsir edir:

•

artırır
heş bir tәsir göstәrmir
azaldır
doğru cavab yoxdur
cüzi azaldır

595 Kömür hasilatındә mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiyası vә xәrclәrin uçotunun metodikası
müәyyәn edilir:

•

Kömür hasilatının artımı ilә
Texniki vә iqtisadi göstәricilәrin yaxılaşdırılması ilә
İstehsal prosesinin spesifikası ilә
Yuxarıdakıların hamısı düzdür
Kömür hasilatının texniki yenidәnqurulması ilә

596 Kömür hasilatının artımı vә texnikiiqtisadi göstәricilәrin yaxşılaşdırılmasına aşağıdakıların
hesabına nail olunur:

•

yuxarıdakıların hamısı düzdür
istehsalın kompleks tәşkilı әsasında kömür hasilatı hesabına
әn iqtisadi aşkarlama yolu ilә hasilatın genişlәnmәsi hesabına
çıxardılan kokslaşdırılan kömürlәri zәnginlәşdirmәk yolu ilә keyfiyyәtin yaxşılaşdırılması hesabına
kömür hasilatının inkişafının intensivlәşdirilmәsi hesabına

597 Kömür hasilatındә xәrclәrә nәzarәt vә uçot imkanları asılıdır:

•

İstehsalın sahә strukturundan
Kömür hasilatının xüsusiyyәtlәrindәn
Kömür hasilatı üslundan
Bütün cavablar yanlışdır
Bazarda rәqabәtdәn

598 Kömür hasilatının xüsusiyyәtlәrindәn asılıdır:

•

Xalq tәsәrrüfatının sahә strukturu
İstehsal xәrclәrinә nәzarәt
istehsalın tәşkili vә hasilatın texnologiyası
Bütün cavablar doğrudur.
Texniki silahlanmanın sәviyyәsi

599 İstehsalda xәrclәrә nәzarәt üçün müәyyәn çәtinliklәr yaradır:

•

işlәrin aparılmasının yeraltı xarakteri
istehsalın tәşkilının spesifikası
әsas iş yerlәrini daima hәrәkәt olması
yuxarıdakıların hamısı düzdür
hasilatın texnologiyası

600 İş yerlәrinin vaxtlı vaxtında olma vә müntәzәm hazırlığı:

•

yuxarıdakıların hamısı düzdür
istehsalın tәşkili prosesinin tәkmillәşdirmәsini tәlәb edir
xәrclәrin uçotu prosesinin tәkmillәşdirmәsini tәlәb edir
hazırlıq әmәliyyatları üçün xәrclәr tәlәb edir
kömür hasilatının texnologiyasının tәhlilini tәlәb edir

601 Hazırlıq әmәliyyatları üçün xәrclәr:

•

xәrclәrin xüsusi uçotunu tәşkil etmәk zәruriliyini doğurur.
kömür hasilatının texnologiyasının tәhlilini doğurur.
xәrclәrin uçotu prosesinin tәkmilәşdirilmәsini doğurur.
iş yerlәrinin vaxtlı vaxtında vә müntәzәm hazırlığını tәlәb edir.
istehsal tәşkili prosesinin tәkmilәşdirilmәsini doğurur.

602 Dağmәdәn sәnayesinin zәnginlәşdirmә istehsalında,: (Sәhvi qeyd edin)

•

xәrclәrin uçot obyektlәri zәnginlәşdirilәn filiz növlәridir;
kalkulyasiya obyektlәri zәnginlәşdirilәn filiz növlәridir;
kalkulyasiya vahidi 1 ton emal edilmiş filizdir;
bütün cavablar sәhvdir.
kalkulyasiya vahidi 1 ton konsentratdır vә ya onda olan 1 ton metaldır;

603 Dağmәdәn sәnayesinin zәnginlәşdirmә müәssisәlәrinin hazır mәhsulu:

•

çuqun külçәsi vә ya polad;
dәmir filizi;
konqlomerat;
daş kömür.
konsentrat;

604 Konsentrat bu:

•

faydalı mineralların növdәn vә zәrәrli qatışıqdan ayrılması nәticәsindә әldә olunan mәhsul;
dağmәdәn sәnayesinin zәnginlәşdirmә müәssisәlәrinin hazır mәhsulu;
metal ilә zәnginlәşdirilәn mәhsul
bütün cavablar sәhvdir.
bütün cavablar doğrudur;

605 Dağmәdәn istehsalında Kalkulyasiya:

•

dağkeçid işlәrinin ayrıayrı növlәr üzrә tәrtib edilir;
hәr bir açıq üsulla karxanada filizin hasili üsulları üzrә qurulur;
hәr bir mәdәndә filizin hasili üsulları üzrә qurulur;
bütün cavablar doğrudur.
bütövlükdә dağmәdәn müәssisәsi üzrә qurulur;

606 Yatağın kәşfi vә faydalı qazıntıların çıxarılmasına hazırlıqda uçot obyekti nәdir (xәrclәrә nә
aiddir)

•

ayrıayrı dağhazırlıq işlәri;
ayrıayrı geolojikәşfiyyat işlәri:
dağkeçidı işlәrinin ayrıayrı növlәri;
istismar işlәri.
ayrıayrı dağkapital işlәri,

607 Dağkeçidı işlәri diferensiallaşır: (sәhv cavabı tapın)

•

dağ sәthinin çıxarılması üsulu üzrә;
qazıcı avadanlıqların növlәri üzrә;
yatağın zәnginlәşdirmә metodu üzrә;
nәqliyyat sxemi üzrә;

608 әgәr mәhsulun Dәyәrini dәyişmәdәn saxlasaq, onda izafi mәnfәәt necә dәyişәr?

•

Dәyişmәz
kvadratın olaraq dәyişәr
Dәyişәr
1/2 dәfә azalar
2 dәfә artar

609 әgәr sabit kapital 2 vahid artırsaq, onda Maya dәyәri ilә Dәyişәn kapital necә dәyişәr

•

Maya dәyәri 2 vahid azalar, dәyişәn kapital 2 vahid azalar.
Maya dәyәri 2 vahid artar dәyişәn kapital 2 vahid azalar
Hәr ikisi 2 vahid artar
Heç biri dәyişmәz
maya dәyәri 2 vahid artar, dәyişәn kapital sabit qalar

610 әgәr izafi mәnfәәti 2 vahid azalsaq maya dәyәri necә dәyişәr?]

•

dәyişmәz
2 vahid artar
2 vahid azalar
2 dәfә artar
2 dәfә azalar

611 Xammal material xәrclәri vә emal xәrclәri birlikdә tәşkil edir:

•

Sex maya dәyәri
Amortizasiya xәrclәrini
istehsal maya dәyәrin
Kommersiya xәrclәrini
ümumi tәsәrrüfat xәrclәrini

612 Sex maya dәyәri ilә ümumi tәsәrrüfat xәrclәri birlikdә tәşkil edir:

•

Sosial sığortaya ağrımaları
Material xәrclәrini
Xammal xәrclәrini
İstehsal maya dәyәrini
Emal xәrclәrini

613 İstehsal maya dәyәri ilә qeyriistehsal xәrclәri birlikdә tәşkil edir:

•

sex maya dәyәrini
Tam maya dәyәrini
istehsal maya dәyәrini
Amortizasiya xәrclәrini
Qeyriistehsal maya dәyәrini

614 İstehsal Maya dәyәri ilә kommersiya xәrclәri birlikdә tәşkil edir:

•

Sex maya dәyәrini
Tam maya dәyәrini
İstehsal maya dәyәrini
Amortizasiya xәrclәrini
Qeyri  istehsal maya dәyәrini

615 İqtisadi әdәbiyyatlarda Tam maya dәyәrini adlandırırlar:

•

istehsal maya dәyәri
Kommersiya maya dәyәri
İstehlak maya dәyәri
Ümumi maya dәyәri
Tәdavül maya dәyәri

616 . İstehsaldan kәnar xәrclәr maddәsinә nә aiddir?.

•

başlıca olaraq hazır mәhsulun satılması üzrә olan xәrclәr (mәhsul üçün tara vә onun qablaşdırılması xәrclәri,
satışla әlaqәdar olan nәqliyyat xәrclәri),
elmitәdqiqat işlәri ilә әlaqәdar olan xәrclәr,
standartlaşdırma әlaqәdar olan xәrclәr,
sadalananların hamısı
kadr hazırlığı üzrә mәr¬kәz¬lәş¬dirilmiş xәrclәr vә i.a. xәrclәr

617 İstehsaldan kәnar xәrclәr ayrıayrı mәhsulların maya dәyәrinә bir qayda olaraq necә daxil edilir?

•

fabrikzavod maya dәyәrinә proporsional olaraq daxil edi¬lir.
fabrikzavod maya dәyәrinә birbaşa olaraq daxil edi¬lir.
fabrikzavod maya dәyәrinә ardıcıl olaraq daxil edi¬lir.
fabrikzavod maya dәyәrinә әksmütәnasib olaraq daxil edi¬lir.
fabrikzavod maya dәyәrinә dolayı olaraq daxil edi¬lir.

618 Mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiyası nәyә deyilir?

•

mәhsul vahidinin istehsalı vә realizasiyası üçün çәkilәn mәsrәflәrin hesablanmasına
istehsal edilmiş istehsal vasitәlәrinin keçirilmiş dәyәr vә bütün yeni yaradılmış dәyәrin hesablanmasına
mәhsul vahidinin istehsalı üçün çәkilәn materialın, yanacağın, enerjinin, әsas fondların, әmәk ehtiyatların
mәsrәflәrin hesablanmasına
mәhsulun (işin, xidmәtin) hazırlanmasına çәkilәn canlı vә maddilәşmiş әmәk mәsrәflәrin hesablanmasına

istehlak edilmiş maddi ehtiyatlar vә işçilәrin әmәyinin ödәnil¬mә¬si¬nә çә¬kilәn xәrclәrin hesablanmasına

619 Kalkulyasiya necә tәrtib edilir.

•

hәr sәnaye sahәsindә qәbul edilmiş xәrc maddәlәri üzrә tәrtib edilir.
hәr sәnaye sahәsindә qәbul edilmiş ümumzavod xәrclәri maddәsi üzrә tәrtib edilir.
hәr sәnaye sahәsindә qәbul edilmiş gәlir maddәlәri üzrә tәrtib edilir.
hәr sәnaye sahәsindә qәbul edilmiş avadanlığın saxlanması vә istismarı xәrclәri sex xәrclәri maddәsi üzrә
tәrtib edilir.
hәr sәnaye sahәsindә qәbul edilmiş әsas әmәk haqqı maddәsi üzrә tәrtib edilir.

620 Sosialmәdәni sfera obyektlәrinin aid olduğu istehsal vә tәsәrrüfat necә adlanır:

•

әsas istehsal.
sınaq istehsalı;
tәdarük tәsәrrüfatı;
kömәkçi istehsal;
istehsal vә tәsәrrüfala xidmәt edilәn;

621 Tәdriskurs kombinarların aid olduğu istehsal vә tәsәrrüfat necә adlanır:

•

әsas istehsal.
. sınaq istehsalı;
tәdarük tәsәrrüfatı;
kömәkçi istehsal;
istehsal vә tәsәrrüfala xidmәt edilәn;

622 Hәm öz işçilәrinә vә hәm dә digәr şәxslәrә xidmәtlәrin reallaşdırılmasını yerinә yetirәn istehsal
necә adlanır:

•

әsas istehsal.
sınaq istehsalı;
tәdarük tәsәrrüfatı;
kömәkçi istehsal;
istehsal vә tәsәrrüfala xidmәt edilәn;

623 Hәm özi işçilәrinә vә hәm dә digәr şәxslәrә xidmәtlәrin reallaşdırılmasını yerinә yetirәn xidmәt
necә adlanır:

•

әsas istehsal.
sınaq istehsalı;
tәdarük tәsәrrüfatı;
kömәkçi istehsal;
istehsal vә tәsәrrüfala xidmәt edilәn;

624 Mәhsul istehsalında әl әmәyinin payını xeyli azaldan istehsal necә adlandırılır

•

seriya istehsalı.
kütlәvi istehsal;
kömәkçi istehsal;
fәrdi istehsal;

625 İş yerlәrinin bir sabit әmәliyyatın yerinә yetirilmәsinә ixtisaslaşması ilә bağlı istehsal necә
adlandırılır

•

seriya istehsalı.

•

kütlәvi istehsal;
kömәkçi istehsal;
fәrdi istehsal;

626 Uzunmüddәtli dövr әrzindә olduqca ixtisaslaşlan iş yerlәrindә әhәmiyyәtli miqdarlarda ayrıayrı
mәhsul növlәrinin istehsalı ilә sәciyyәlәndirilәn istehsal necә adlandırılır

•

seriya istehsalı.
kütlәvi istehsal;
kömәkçi istehsal;
fәrdi istehsal;

627 Hazırlanan mәhsulların sabit spesifikliyini, nomenklatura bağlı istehsal necә adlandırılır

•

seriya istehsalı.
kütlәvi istehsal;
kömәkçi istehsal;
fәrdi istehsal;

628 İstehsal xәrclәrinin uçotu vә maya dәyәrinin kalkulyasiyası:

•

Xәrclәrin elementlәri üzrә qruplaşdırılması zamanı vahid informasiya prosesidir
İstehsal maya dәyәrinin kalkulyasiyası zamanı informasiyanın әldә edilmәsi üzrә vahid prosesdir
mәhsulun maya dәyәri haqqında informasiyanın әldә edilmәsi üzrә vahid prosesidir
Xәrclәrin vahid, tipik nomenklaturasının qәbulu zamanı vahid informasiya prosesidir
Xәrclәrin kalkulyasiya maddәlәri üzrә qruplaşdırılması zamanı vahid informasiya prosesidir

629 Xәrclәrin uçotu obyekti:

•

Mәhsulun yaranması yerlәridir
mәhsulun istehlakçıya çatdırılması yerlәridir
mәhsulun istehsal yerlәridir
Mәhsulun emalı yerlәridir
Mәhsulun daşınması yerlәridir

630 Xәrclәrin uçotu obyekti ola bilәr:

•

Yarım fabrikat
Xammal vә materiallar
Kalkulyasiya maddәlәri
İstehsal sexlәri
Gәlir vә mәnfәәt

631 Xәrclәrin uçotu obyekti ola bilәr:

•

Ayrı qatlar
dәyişәn kapital
Sabit kapital
İstehsal qurğuları
Xammal

632 Xәrclәrin uçotu obyekti ola bilәr:

•

Xәrclәrin vahid, tipik nomenklaturaya әsasәn qruplaşdırılması mәrhәlәlәri
Mәhsulun istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılması mәrhәlәlәri
Mәhsul istehsalın mәrhәlәlәri

•

Doğru cavab yoxdur
Xәrclәrin kalkulyasiya etmә mәrhәlәlәri

633 Kalkulyasiya obyekti dedikdә:

•

Hazır mәhsulun kalkulyasiya elementlәri üzrә qruplaşdırılması başa düşülür
Kalkulyasiya etmәnin mәrhәlәlәri başa düşülür
Müәyyәn istehlak dәyәrinә malik olan mәhsul növü başa düşülür
Müәssisәlәr daxilindә mәhsulun fәaliyyәt göstәricilәrinin әlaqәlәndirilmәsi başa düşülür
Mәhsul istehsalın reallaşdırılması mәrhәlәlәri başa düşülür

634 Istehsal prosesinin sürәkliliyi vә kiçik әmәk mәsrәfi ilә istehsal necә adlandırılır

•

seriya istehsalı.
kütlәvi istehsal;
kömәkçi istehsal
fәrdi istehsal;

635 Mәnzilkommunal tәsәrrüfat obyektlәrinin aid olduğu istehsal vә tәsәrrüfat necә adlanır:

•

әsas istehsal.
sınaq istehsalı;
tәdarük tәsәrrüfatı;
kömәkçi istehsal;
. istehsal vә tәsәrrüfala xidmәt edilәn

636 Hәyatyanı tәsәrrüfatın aid olduğu istehsal vә tәsәrrüfat necә adlanır

•

әsas istehsal.
sınaq istehsalı;
tәdarük tәsәrrüfatı;
kömәkçi istehsal;
istehsal vә tәsәrrüfala xidmәt edilәn;

637 Xüsusi avadanlıqların tәtbiqi ilә istehsal necә adlandırılır

•

seriya istehsalı.
kütlәvi istehsal;
kömәkçi istehsal;
fәrdi istehsal;

638 әmsallar әsas fizikikimyәvi göstәricilәr әsasında (mәhs hansı göstәricilәr әsasında mәhsullar
ayrıayrı növlәri üzrә) qurulur?

•

istiliktörәtmә çәkisi
istiliktörәtmә qabiliyyәt
kimyәvi çәki
faktiki mәhsulun başqasına hesablanması ekvivalenti vә s.
elektrokimyәvi ekvivalent

639 әmsallar әsas fizikikimyәvi göstәricilәr әsasında (mәhs hansı göstәricilәr әsasında mәhsullar
ayrıayrı növlәri üzrә) qurulur?

•

istiliktörәtmә çәkisi
istiliktörәtmә qabiliyyәt
kimyәvi çәki

•

faktiki mәhsulun başqasına hesablanması ekvivalenti vә s.
fiziki ekvivalent

640 kimya müәssisәlәrdә hansı kalkulyasiya vahidlәri tәtbiq edilir?

•

texniki vahidlәr
pul formada çәki vahidlәri
şәrti natural vahidlәr
şәrtitexniki vahidlәr
pul formada hәcm vahidlәri.

641 kimya müәssisәlәrdә hansı kalkulyasiya vahidlәri tәtbiq edilir?

•

şәrtitexniki vahidlәr
pul formada hәcm vahidlәri.
pul formada çәki vahidlәri
natural formada vahidlәri çәki vә hәcm
texniki vahidlәr

642 (Dm) ifadәsi ilә xarakterizә olunur:

•

Dәyişәn kapital
Maya dәyәri
Dәyәr
İzafi mәnfәәt
Sabit kapital

643 (DMD) ifadәsi ilә xarakterizә olunur

•

Maya dәyәri
İzafi mәnfәәt
Dәyişәn kapital
Sabit kapital
Dәyәr

644 Aşağıdakı mәsәlәni hәll edin: Müәssisәdә Maya dәyәri İzafi mәnfәәtdәn 3 dәfә azdır. әgәr
Mәhsulun Maya dәyәri 12 min manat olarsa. Onda İzafi Mәnfәәtlә Maya dәyәrinin fәrqini tapın

•

3 min manat
4 min manat
8 min manat
7 min manat
6 min manat

645 Aşağıdakı mәsәlәni hәll edin: Mәhsulun dәyәri ilә Maya dәyәrinin fәrqi 8 min manat tәşkil edir.
İzafi mәnfәәti tapın

•

10 min manat
6 min manat
8 min manat
3 min manat
7 min manat

646 Aşağıdakı mәsәlәni hәll edin: Müәssisәdә mәhsul istehsal edәrkәn mәlum olur ki, onun sabit
kapitalı ilә dәyişәn kapitalını cәmini 2 dәfә artırdıqda Mәhsulun dәyәri alınır vә Dәyәr 14 min manat

tәşkil edir. Mәhsulun maya dәyәrini tapın

•

9 min manat
7 min manat
6 min manat
5 min manat
8 min manat

647 Müәssisәdә mәhsul istehsal olunarkәn mәlum olur ki, sabit kapitalla dәyişәn kapitalın cәmini 2
dәfә artırdıqda bu mәhsulun Dәyәrini tәşkil edir vә Dәyәr 14 min olur. İzafi mәnfәәti tapın

•

5 min manat
6 min manat
7 min manat
heç biri
8 min manat

648 Mәhsul istehsalında sabit kapitalın hәcmi 8 min manat, Mәhsul dәyәri isә 16 min manat tәşkil
edir Mәhsulun dәyәr ifadәsindә sabit kapitalın xüsusi çәkisini tapın

•

55%
20%
50%
63%
45%

649 әmsallar әsas fizikikimyәvi göstәricilәr әsasında (mәhs hansı göstәricilәr әsasında mәhsullar
ayrıayrı növlәri üzrә) qurulur?

•

istiliktörәtmә çәkisi
istiliktörәtmә qabiliyyәt
kimyәvi çәki
faktiki mәhsulun başqasına hesablanması ekvivalenti vә s.
fiziki ekvivalent

650 Kimya istehsalında, әlavә mәhsul necә qiymәtlәndirilә bilәr?

•

әlavә materialların qiymәtlәri üzrә
aralıq materialların qiymәtlәri üzrә
satış qiymәtlәri üzrә
әsas materialların qiymәtlәri üzrә
sabit qiymәtlәri üzrә

651 Kimya istehsalında, әlavә mәhsul necә qiymәtlәndirilә bilәr?

•

әlavә materialların qiymәtlәri üzrә
aralıq materialların qiymәtlәri üzrә
xammalın qiymәtlәri üzrә
әsas materialların qiymәtlәri üzrә
sabit qiymәtlәri üzrә

652 Kimya istehsalında, әlavә mәhsul necә qiymәtlәndirilә bilәr?
әlavә materialların qiymәtlәri üzrә
aralıq materialların qiymәtlәri üzrә

•

•

әsas materialların qiymәtlәri üzrә
әsas materialların qiymәtlәri üzrә
sabit qiymәtlәri üzrә

653 Kimya istehsalında xәrclәrin çıxarılması üsulunun ümumi çatışmazlığı mәhsul maya dәyәrinin
formalaşması şәrtlәrinin pozulmasıdır: әlavә mәhsulun dәyәri kompleks xәrclәrindәn sabit
qiymәtlәndirmә üzrә çıxarılır, yalnız hansı mәhsulun maya dәyәri kalkulyasiya olunur?

•

hazır
әlavә
әsas
hazırdıraralıq
aralıq

654 Kimya istehsalında xәrclәrin çıxarılması üsulunun ümumi çatışmazlığı mәhsul maya dәyәrinin
formalaşması şәrtlәrinin pozulmasıdır: yalnız әsas mәhsulun maya dәyәri kalkulyasiya olunur, bәs
hansı mәhsulun dәyәri kompleks xәrclәrindәn sabit qiymәtlәndirmә üzrә çıxarılır?

•

hazır
әlavә
әsas
hazırdıraralıq
aralıq

655 Kimya istehsalında xәrclәrin çıxarılması üsulunun ümumi çatışmazlığı mәhsul maya dәyәrinin
formalaşması şәrtlәrinin pozulmasıdır: yalnız әsas mәhsulun maya dәyәri kalkulyasiya olunur,
mәhsulun dәyәri kompleks xәrclәrindәn bәs hansı qiymәtlәndirmә üzrә çıxarılır?

•

planlı
satış
sabit
normativ
faktiki

656 Kalkulyasiyası zamanı xәrclәr kompleksdә bütövlükdә ümumilәşdirilir vә sonra, ayrıayrı
mәhsullar arasında necә bölüşdürülür?

•

faktiki göstәricilәri üzrә
dәyәr göstәricilәrinә proporsional
normativ göstәricilәri üzrә
plan göstәricilәri üzrә
bazar göstәricilәri üzrә

657 Kalkulyasiyası zamanı xәrclәr kompleksdә bütövlükdә ümumilәşdirilir vә sonra, ayrıayrı
mәhsullar arasında necә bölüşdürülür?

•

plan göstәricilәri üzrә
bazar göstәricilәri üzrә
natural göstәricilәri üzrә
normativ göstәricilәri üzrә
faktiki göstәricilәri üzrә

658 Kompleks kimya istehsalında xәrc әmsallarını, xәrclәrin әsaslandırılmış nәyini istifadә etmәk
vacibdir?

•

azalmalarını
formalarını
normalarını
әmsallarını
artımlarını

659 Kompleks kimya istehsalında xәrclәrin әsaslandırılmış normalarını vә xәrcin nәyini istifadә
etmәk vacibdir?

•

qaimә әmsallarını
fiziki әmsallarını
xәrc әmsallarını
faktiki әmsallarını

660 kimya müәssisәlәrdә hansı kalkulyasiya vahidlәri tәtbiq edilir?

•

texniki vahidlәr
pul formada çәki vahidlәri
faydalı maddәnin müәyyәn moqdarı ilә kütlә vahidlәri
şәrtitexniki vahidlәr
pul formada hәcm vahidlәri.

661 kimya müәssisәlәrdә hansı kalkulyasiya vahidlәri tәtbiq edilir?

•

texniki vahidlәr
pul formada çәki vahidlәri
natural vahidlәri
şәrtitexniki vahidlәr
pul formada hәcm vahidlәri.

662 әmsallar әsas fizikikimyәvi göstәricilәr әsasında (mәhs hansı göstәricilәr әsasında mәhsullar
ayrıayrı növlәri üzrә) qurulur?

•

istiliktörәtmә çәkisi
fiziki qabiliyyәt
fiziki çәki
faktiki mәhsulun başqasına hesablanması ekvivalenti vә s.
fiziki ekvivalent

663 Kalkulyasiyası zamanı xәrclәr kompleksdә bütövlükdә ümumilәşdirilir vә sonra, ayrıayrı
mәhsullar arasında necә bölüşdürülür?

•

plan göstәricilәri üzrә
bazar göstәricilәri üzrә
çәki göstәricilәri üzrә
normativ göstәricilәri üzrә
faktiki göstәricilәri üzrә

664 Qeyri  istehsal xәrclәrinin әsas hissәsini tәşkil edir:

•

Birbaşa xәrclәr
ticarәt – satış xәrclәri
Әsas xәrclәr
Dolayı xәrclәr
üstәlik xәrclәr

665 Ticarәt – satış xәrclәri:

•

Birbaşa xәrclәridir
İstehsal xәrclәridir
Tәdavül xәrclәridir
Dolayı xәrclәridir
ustәlik xәrclәridir

666 Müәssisәdә hazır mәhsulun reallaşması ilә bağlı olan xәrclәri bölünür:

•

Dizayn vә marketinq
Qablaşdırma vә satış
İstehsal vә tәdavül
nәqliyyat vә satış
Saxlama vә qablaşdırma

667 Hazır mәhsulun nәql edilmәsi, yәni onun istehsal müәssisәsindәn istehlak mәntәqәsinә
çatdırılması tәdavül prosesi hüdudlarında

•

Bu, istehlakçıların mәnafeyinә uyğun atılmış bir addımdır
Tәdavül prosesinin davamıdır
İstehsal prosesin davamıdır
doğru cavab yoxdur
İstehsal vә tәdavül prosesini davamıdır

668 әgәr hazır mәhsulun nәql edilmәsi xәrclәri artarsa, mәhsulun dәyәri necә dәyişir:

•

әvvәl artan sonra azalan
azalar
dәyişmәz
әvvәl artır, bir müddәtdәn sonra sabit qalır
Artan

669 Satış xәrclәri bölünmür:

•

Qablaşdırma xәrclәrinә
növlәrә ayırma xәrclәrinә
Xalis tәdavül xәrclәrinә
Saxlanılma xәrclәrinә
Marketinq xәrclәrinә

670 Qablaşdırma vә sortlaşdırma xәrclәri:

•

Dolayı xәrclәridir
Qeyri – mәhsuldar xәrclәridir
Mәhsuldar xәrclәridir
Kompleks xәrclәridir
Birbaşa xәrclәridir

671 әgәr mәhsulun saxlanılması xәrclәri artarsa, onda mәhsulun dәyәri necә dәyişir:

•

kvadratı qәdәr artar
Azalar
Sabit qalar
artar

әvvәl azalar sonra artan

672 Niyә xalis tәdavül xәrclәri әmtәәlәrin dәyәrin artırmır:

•

Bu xәrclәr bilavasitә istehsal prosesi ilә bağlı olduğu әmtәәnin dәyәrini artırır
Bu xәrclәr bilavasitә hazır mәhsulun reallaşdırılması, başqa sözlә bir formasından digәr formaya çevrilmәsi ilә
әlaqәdar olduğundan әmtәәlәrin dәyәrini artırmır
Artırır çünki tәdavül prosesi istehsal prosesinin davamıdır
Doğru cavab yoxdur
Bu xәrclәrin әmtәәlәrin reallaşdırılmasında heç bir rolu olmadığı üçün, onun dәyәrini artırmır

673 әgәr xalis tәdavül xәrclәri artarsa, oda mәhsulun dәyәri necә dәyişir:

•

kvadratı qәdәr azalar
kvadratı qәdәr artar
Azalar
artar
Sabit qalar

674 Neftin hasilat maya dәyәrinin sәviyyәsi aşağıdakı amildәn asılıdır:

•

Xammal, material xәrclәrindәn
Doğru cavab yoxdur
Yataqların debetindәn
Amortizasiya xәrclәrindәn
Ümumi tәsәrrüfat xәrclәrindәn

675 Digәr bәrabәr şәrtlәrә daxilindә hasilat hәcmini artması, elәcә dә yataqların debetinin yüksәlmәsi,
nisbi sabit xәrclәr hesabına mәhsul vahidinә düşәn xәrclәrin:

•

İxtisarını tәmin edir
Doğru cavab yoxdur
Xәrclәr әvvәlcә artır, sonra azalır
Xәrclәr sabit qalır
Artmasını tәmin edir

676 Neft emalı sәviyyәsindә xәrclәr nәyә әsasәn uçota alınır:

•

Mühasibat uçota mәlumatlarına görә
Kalkulyasiya etmә obyektinә görә
Yaranması yerinә görә
doğru cavab yoxdur
Kalkulyasiya vahidlәrinә görә

677 Neft emalı sәnayesindә xәrclәrin uçotu:

•

Sabit xәrclәr
Әmtәәlik mәhsul
Texnoloji qurğular
Dәyişәn xәrclәr
Texnoloji qurğular vә әmtәәlik mәhsul

678 Neft emalı sәnayesindә kalkulyasiya obyektidir:

•

Sabit xәrclәr
Әmtәәlik mәhsul

•

Texnoloji qurğular
doğru cavab yoxdur
Texnoloji qurğular vә әmtәәlik mәhsul

679 Neft emalı sәnayesindә kalkulyasiya vahidi kimi götürülür

•

1 kq neft
1 barel neft
1 ton neft
doğru cavab yoxdur
1 litr neft

680 Mәhsulun maya dәyәri dedikdә:

•

Onun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunan xәrclәrin dәyәr ifadәsindә mәcmusu başa düşülür
Onun reallaşdırılmasına sәrf olunan xәrclәrdәn kommersiya xәrclәrini çıxılmaqla tapılır
Onun istehsalına sәrf olunan xәrclәrin mәcmusu başa düşülür
Mәhsulun satış qiymәtindәn onun istehsalına vә reallaşdırılmasına sәrf olunan xәrclәri çıxılmaqla tapılır
Onun reallaşdırılmasına sәrf olunan xәrclәrin dәyәr istifadәsindә mәcmusu başa düşülür

681 Dәyәr vә maya dәyәri arasında hansı fәrqlәrlә mövcuddur?

•

keyfiyyәt
kәmiyyәt vә quruluş
kәmiyyәt, quruluşu keyfiyyәt
keyfiyyәt vә quruluş
kәmiyyәt vә keyfiyyәt

682 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı doğrudur:

•

Hәr bir müәssisә istehsal etdiyi mәhsulun MD – ni istәnilәn qәdәr aşağı sala bilәr, bu mәhsulun keyfiyyәt
quruluşuna tәsir etmәyәcәkdir
Mәhsulun dәyәri vә Maya dәyәri birlikdә sahibkarın izafi mәnfәәtini tәşkil edir
Dәyәr vә Maya dәyәri arasında keyfiyyәt vә quruluş fәrqlәri mövcuddur
Mәhsulun MD – i onun istehsalı vә reallaşdırılmasına sәrf olunan xәrclәrin dәyәr ifadәsindә mәcmusudur
Mәhsulun MD i onun istehsalına sәrf olunan xәrclәrin dәyәr ifadәsindә mәcmusudur

683 Yanlış cavabı müәyyәn edin:

•

Dәyәr vә mayә dәyәri arasında kәmiyyәt fәrqi vardır
Dәyәr vә maya dәyәri arasında keyfiyyәt fәrqi vardır
Dәyәr vә maya dәyәri arasında quruluş fәrqi vardır
doğru variant yoxdur
Dәyәr vә maya dәyәri arasında kәmiyyәt vә keyfiyyәt fәrqi vardır

684 (c+v+m) ifadәsi hansı göstәricini xarakterizә edir:

•

Maya dәyәrini
dәyәri
istehsal xәrclәrini
İzafi mәnfәәti
tәdavül xәrclәrini

685 Dәyәr göstәricisi aşağıdakı düsturla xarakterizә olunur:
c+v

•

Md+v
c+m
c+v+mMD
c+v+m

686 Maya dәyәri xarakterizә olunur:

•

c+v
Md+v
c+m
c+v+mMd
c+v+m

687 (c+v) ifadәsi ilә xarakterizә olunur:

•

dәyәr
dәyişәn kapital
sabit kapital
Maya dәyәri
İzafi mәnfәәt

688 Neçә növ kalkulyasiya mövcuddur

•

1
3
2
5
4

689 Plan kalkulyasiyası nәdir?

•

ayrıayrı mәmulatlar üzrә maya dәyәri tapşırığından ibarәtdir. Bu tapşırıq, ayrıayrı xәrc maddәlәri üzrә olan
mәsrәflәrin hesablanması yolu ilә müәyyәnlәşdirilir.
bir qayda olaraq, hәr ay yenidәn nәzәrdәn keçirilib tәrtib olunur
mәhsul vahidinә çәkilәn xәrclәrin miqdarını hәmin müәssisәdә müәyyәn dövr әrzindә tәtbiq edilәn normalar
üzrә hesablamaq yolu ilә müәyyәnlәşdirilir
hәr sәnaye sahәsindә qәbul edilmiş gәlir maddәlәri üzrә tәrtib edilir.
hәr sәnaye sahәsindә qәbul edilmiş gәlir maddәlәri üzrә tәrtib edilir.

690 Normativ kalkulyasiya nәdir?

•

ayrıayrı mәmulatlar üzrә maya dәyәri tapşırığından ibarәtdir. Bu tapşırıq, ayrıayrı xәrc maddәlәri üzrә olan
mәsrәflәrin hesablanması yolu ilә müәyyәnlәşdirilir
bir qayda olaraq, hәr ay yenidәn nәzәrdәn keçirilib tәrtib olunur
mәhsul vahidinә çәkilәn xәrclәrin miqdarını hәmin müәssisәdә müәyyәn dövr әrzindә tәtbiq edilәn normalar
üzrә hesablamaq yolu ilә müәyyәnlәşdirilir
hәr sәnaye sahәsindә qәbul edilmiş gәlir maddәlәri üzrә tәrtib edilir.
hәr sәnaye sahәsindә qәbul edilmiş gәlir maddәlәri üzrә tәrtib edilir.

691 Mәhsulun maya dәyәrinin planı aşağıdakı göstәricilәrdәn ibarәt olur: 1) ayrıayrı mәhsul
növlәrinin maya dәyәri; 2) әmtәәlik mәhsulun maya dәyәri; 3) müqayisәyә gәlәn mәhsulun maya
dәyәrinin aşağı salınması tapşırığı; 4) istehsal xәrclәri smetası.
Yalnız 1)
Yalnız 3)
Yalnız 2)

•

•

Bütün bәndlәr
Yalnız 4)

692 Mәhsul vahidi üzrә qeyrimüstәqim xәrclәrin miqdarını müәyyәnlәşdirmәk üçün nә edilir?

•

әvvәlcә sex xәrclәrinin smetaları (sex vә başqa istehsal bölmәlәri üzrә) vә ümumzavod xәrclәrinin smetası
tәrtib edilir, sonra isә hәmin xәrclәrin ümumi mәblәği mәhsulun ayrıayrı növlәrinin maya dәyәrinә
bölüşdürülür.
sex xәrclәrinin smetaları (sex vә başqa istehsal bölmәlәri üzrә) vә ümumzavod xәrclәrinin ümumi mәblәği
mәhsulun ayrıayrı növlәrinin maya dәyәrinә bölüşdürülür.
sex xәrclәrinin smetaları (sex vә başqa istehsal bölmәlәri üzrә) vә ümumzavod xәrclәrinin smetası tәrtib edilir.
mәhsul vahidinin plan kalkulyasiyası üzrә hesablanmış tam maya dәyәri ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalı
vә satışı ilә әlaqәdar olan mәsrәflәrin sәviyyәsi üzrә icra edilir.
mәhsul vahidinin fabrikzavod maya dәyәrinә istehsaldan kәnar xәrclәr, yәni mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan
xәrclәr vә mәrkәzlәşdirilmiş ayırmalar әlavә edilir.

693 Müstәqim xәrclәr necә müәyyәnlәşdirilir

•

hәr mәmulat üzrә müәyyәnlәşdirilir; burada mәhsul vahidi üzrә material mәsrәflәrinin plan normaları әsas
götürülür.
hәr mәmulat üzrә müәyyәnlәşdirilir; burada müәyyәn dövr әrzindә tәtbiq edilәn normalar üzrә hesablamaq
yolu ilә müәyyәnlәşdirilir.
hәr mәmulat üzrә müәyyәnlәşdirilir; burada mәhsul vahidi üzrә material vә pul mәsrәflәrinin hesabat
göstәricilәri әsas götürülür.
hәr mәmulat üzrә müәyyәnlәşdirilir; burada mәhsul vahidi üzrә pul mәsrәflәrinin plan normaları әsas
götürülür.
hәr mәmulat üzrә müәyyәnlәşdirilir; burada mәhsul vahidi üzrә material vә pul mәsrәflәrinin plan normaları
әsas götürülür.

694 Mәhsul vahidinin fabrikzavod maya dәyәrinә: (fikri tamamlayın)

•

mәhsul vahidinin fabrikzavod maya dәyәrinә istehsaldan kәnar xәrclәr, yәni mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan
xәrclәr vә mәrkәzlәşdirilmiş ayırmalar
sex xәrclәrinin smetaları (sex vә başqa istehsal bölmәlәri üzrә) vә ümumzavod xәrclәrinin ümumi mәblәği
mәhsul vahidinin plan kalkulyasiyası üzrә hesablanmış tam maya dәyәri ayrıayrı mәhsul növlәrinin istehsalı
vә satışı ilә әlaqәdar olan mәsrәflәr
istehsaldan kәnar xәrclәr, yәni mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr vә mәrkәzlәşdirilmiş ayırmalar әlavә
edilir.
istehsaldan kәnar xәrclәr, yәni mәhsulun satışı ilә әlaqәdar olan xәrclәr vә mәrkәzlәşdirilmiş ayırmalar

695 Mәhsulun maya dәyәrinin tәrkibinә daxil olan mәsrәflәr arasındakı nisbәt, yәni mәhsulun maya
dәyәrinin ümumi tәrkibindә müxtәlif növ mәsrәflәrin xüsusi çәkisi onun nәyini tәşkil edir?

•

quruluşunu
smetasını
kalkulyasiyasnı
hәcmini
mәc¬musunu

696 Maya dәyәrinin quruluşu hәr bir müәssisәnin spesifik xüsusiyyәtlәri ilә әlaqәdardır, yәni
aşağıdakıların hansından asılıdır

•

hamısından
texnoloji proseslәrin xarakterindәn vә istehlak olunan maddi ehtiyatların xü¬su¬siy¬yәtindәn.
istehsal olunan mәhsul¬ların hәcmindәn vә mürәkkәbliyindәn,
mexaniklәşdirilmәsi vә avto¬mat¬laşdırılması dәrәcәsindәn,
istehsalın texnika ilә silahlanma sәviyyәsindәn,

697 Mәhsulun maya dәyәrindә müәyyәn xәrclәrin üstün olmasından asılı olaraq sәnaye müәssisәlәri
necә tәsniflәşdirilir?

•

materialtutumlu
yanacaqtutumlu
hamısından
enerjitutumlu
fondtutumlu vә әmәktutum¬lu

698 Mәhsulun maya dәyәrindә müәyyәn xәrclәrin üstün olmasından asılı olaraq sәnaye müәssisәlәri
necә tәsniflәşdirilir?

•

hamısına
fondtutumlu vә әmәktutum¬lu
yanacaqtutumlu
materialtutumlu
enerjitutumlu

699 Buraxılan mәhsulun әlamәtlәrinә görә maya dәyәrinin növünü müәyyәn edin:

•

tam (kommersiya);
bütün variantlar doğrudur
istehsal
sex;
texnoloji;

700 Aşağıdakılardan variantlardan biri maya dәyәrinin kalkulyasiyasının vәzifәsini izah etmir:

•

müxtәlif mәhsul, iş vә xidmәt növlәri vahidinin faktiki maya dәyәrinin hesablanması
iqtisadi elementlәr üzrә istehsal xәrclәri haqqında hesabat mәlumatları әsasında milli gәlirdә sәnayenin
payının müәyyәn edilmәsi
maya dәyәrinin aşağı salınması ehtiyatlarının tәhlili üçün informasiyanın әldә olunmasının tәmin edilmәsi
xәrclәrin (maya dәyәrinin) vә nәticәlәrin (mәhsulun) müqayisә edilmәsi әsasında müәssisәlәrin fәaliyyәtinin
sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi
mәhsulun rentabelliyinin vә onun sәviyyәsini şәrtlәndirәn amillәrin müәyyәn edilmәsi

